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بخشــى از كودك آزارى ها 
مالى،  فشارهاى  به  مربوط 
و  اســت  زندگى  و  روانى 
چون افــراد نمى توانند بر 
اســترس ها و نگرانى هاى 
خود غلبه كنند، ممكن است 
وارد مباحــث مودك آزارى 
ممكن  كودك آزارى  شوند، 
اســت هم توسط اعضاى 
خانواده و هــم افراد ديگر 

پيش بيايد

تأملى بر دغدغه هاى وزير كشور 
نسبت به انتخابات 1400 

 اظهارات اخير وزير كشور درباره انتخابات آتى نشان دهنده نوعى 
دغدغه بين مســئوالن نسبت به انتخابات 1400 است. دغدغه اى كه 
ابعاد مختلفى دارد و رفع آن در گرو ورود جدى تر بخش هاى مرتبط 

و مجموعه هاى تأثيرگذار به عرصه انتخابات است.
رحمانى فضلى در اظهارات خود ضمن اينكه فضاى كنونى انتخابات 
را سرد و ســاكت توصيف كرده و خواستار فعال تر شدن انتخابات 
شــده، از تهيه اطلس امنيت انتخابات خبر داده و بر 4 مسأله امنيت، 

انتخابات، معيشت و سالمت مردم تأكيد كرده است.
بــا اندكى دقت مى توان دريافــت كه ارتباط معنــادارى بين اين 4 
مســأله وجود دارد؛ زيرا امنيت شرط الزم و اساس كار در برگزارى 
انتخابات پرشــور و سالم است، معيشــت بحثى جدى است كه در 
چهارچوب مباحث اقتصادى كه اتفاقا از مناقشــه انگيزترين بحث ها 
در رقابت هاى انتخاباتى اســت، دنبال مى شــود و سالمت در ابعاد 
مختلف فردى و اجتماعى امرى مســلم و اساسى است كه تأمين و 

تضمين آن حائز اهميت خاصى است.
واقعيت آن اســت كه شــرايط امــروز ما در فاصله 5 مــاه مانده تا 

انتخابات حساس 1400 شرايط قابل تأملى است.
تجربه دوره هاى پيشــين نشــان مى دهد كه در اين بازه زمانى شاهد 
شــور و نشاط خاصى در فضاى سياســى و اجتماعى بايد باشيم و 
افكار عمومى با حساســيت بااليى مباحث انتخابات را دنبال كند و 

روزبه روز بر گرماى انتخابات افزوده شود.
درحال حاضر اما فضاى متفاوتى از اين لحاظ بر جامعه حكمفرماست 
و اين مســأله نگرانى هايى را ايجاد كرده اســت؛ به گونه اى كه وزير 
كشــور به عنوان متولى برگزارى انتخابات نســبت به عواقب سردى 
فضا هشــدار داده و از فعاالن سياســى درخواســت كــرده به طور 

جدى ترى به انتخابات بپردازند.
در اين زمينه رسانه ها و احزاب نقش مهم و كليدى دارند و مى توانند 
به ســمت اقناع افــكار عمومى و ترغيب جامعــه جهت حضور و 

مشاركت در صحنه حركت كنند.
بحث امنيت اما از جهات مختلف حائز اهميت است به ويژه از جهت 
زمينه ســازى براى يك انتخابات سالم و قانونمند تا مردم با اطمينان 

وارد عرصه انتخاب شوند.
مباحث اقتصادى به ويژه بحث معيشــت همان طور كه اشــاره شــد 
همــواره به عنــوان يك زيربنا اهميت داشــته و بايد ســرلوحه كار 

برنامه ريزان و تصميم گيرندگان باشد.
به طور قطع توجه به اين مقوله مهم در بحث پاســخگويى اقناعى به 

افكار عمومى از اهميت بسزايى برخوردار است.
امــروز 2 عامــل مهــم در شــكل گيرى نــگاه متفــاوت افــكار 
عمومــى نســبت بــه انتخابــات آتــى قابــل مشــاهده اســت؛ يكــى 
شــيوع كرونــا و تبعــات آن در حوزه هــاى مختلــف از جملــه حوزه 
سياســى كــه بــر رفتــار شــهروندان در ايــن زمينــه تأثيرگــذار بــوده 
ــژه در بخــش معيشــت  اســت و ديگــرى مســائل اقتصــادى به وي
ــرار  ــراد را ســخت تحت الشــعاع ق ــار اجتماعــى اف ــه رفت ــردم ك م

داده اســت.
اين مســائل در كنار يكديگر سبب شــكل گيرى دغدغه هايى درباره 
انتخابات شده و دست اندركاران و متوليان انتخابات را برآن داشته تا 

اظهارنظرهايى داشته باشند.
بــه هرحال آنچه وزير كشــور دربــاره 4 موضوع كليــدى امنيت، 
انتخابات، معيشــت و سالمت بر زبان آورد و هشدارى كه نسبت به 
سردى نسبى فضاى سياسى جامعه در فاصله 5 ماه مانده به انتخابات 
داشــت، برآيندى از يك شــرايط قابل تأمل و متفاوت است كه از 
جهاتى با فضاى انتخاباتى فاصله دارد، هرچند نبايد اين شــرايط را 
تام و تمام ديد و با نگاه كل نگر آن را تعميم داد، اما براى دســتيابى 
به شــرايط بهتر و افزايش انگيزه جامعــه به منظور پيگيرى جدى تر 
مباحث انتخابات بايد حركت هاى جدى ترى از ســوى دستگاه هاى 
مرتبط با انتخابات، احزاب و فعاالن سياســى و رسانه ها شكل بگيرد 
تا زمينه هاى الزم براى انتخاباتى پرشور، سالم، امن و قانونمند همراه 

با مشاركت حداكثرى مردم فراهم گردد.

ذخيره 13 ميليون مترمكعب آب
 در سد اكباتان

 سد اكباتان هم اكنون 13 ميليون مترمكعب آب ذخيره دارد كه 39
درصد آن را شامل مى شود.

مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان با اشــاره به وضعيت آب 
سدهاى استان اظهار كرد: هم اكنون 13 ميليون و 300 هزار مترمكعب 
آب در پشت ســد اكباتان همدان ذخيره است كه 39 درصد از كل 

حجم ذخيره سد اكباتان را دربرمى گيرد.
ــه 41 ــان اينك ــا بي ــارس ب ــا ف ــو ب ــتوده در گفت وگ ــور س منص
ــر  ــد كالن مالي ــت س ــب آب پش ــزار مترمكع ــون و 400 ه ميلي
ذخيــره شــده اســت، افــزود: هم اكنــون 92 درصــد از حجــم 

ــت. ــر اس ــزن آن پُ مخ
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان از ذخيره 5 ميليون و 900
هزار مترمكعبى آب پشت سد سرابى تويسركان خبر داد و گفت: 64

درصد از حجم ذخيره آب اين سد نيز پر است.
وى از ذخيره 960 هزار مترمكعبى سد شنجور شهرستان درگزين و 
بيش از 3 ميليون متر مكعبى سد شيرين سو شهرستان كبودراهنگ هم 
خبر داد و گفت: 18 درصد ســد شنجور و 69 درصد سد شيرين سو 

هم اكنون ذخيره آب دارند.

اسامى پذيرفته شدگان بدون كنكور اعالم شد
 روابط عمومى دانشگاه آزاد همدان از ابالغ شاخص هاى ارزيابى و سطح بندى مراكز 

رشد واحدهاى دانشگاه آزاد اسالمى خبر داد.
مسعود محمودى افزود: در راستاى سطح بندى مراكز رشد واحدهاى دانشگاهى براساس 

عملكرد آنها، شاخص ها و معيارهاى ارزيابى به واحدهاى دانشگاهى ابالغ شده است.
وى اظهار كرد: اين شــاخص ها شــامل ظرفيت ها و دستاوردهاى مراكز رشد است و در 
بخش اطالعات كمى و كيفى از ســاختار مراكز رشد، ظرفيت مراكز رشد به لحاظ فضاى 
كار اشــتراكى، اتاق كنفرانس، متراژ فضايى كه در اختيار هسته ها و واحدهاى فناور قرار 
مى گيرد، بررســى مى شود.  وى ادامه داد: در اين بخش همچنين تشكيل چارت سازمانى 

مركز رشــد، ثبات در مديريت مركز رشــد، تشكيل منظم شــوراى مركز رشد و تعداد 
دوره هاى برگزارشــده از قبيل وبينار، استارت آپ، چالش فناورى، كارگاه هاى آموزشى و 

ترويجى و حضور در آزمايشگاه ها و جشنواره ها مورد بررسى قرار مى گيرد.
محمودى عنوان كرد: در بخش اطالعات مربوط به هســته ها، واحدهاى فناور و شركت 
دانش بنيان عملكرد مركز رشــد به لحاظ تعداد شــركت هاى مستقر در مركز رشد، تعداد 
محصوالت توليدشــده و همچنين تعداد دانشجويان و اعضاى هيأت علمى كه در مركز 

رشد فعاليت دارد، سنجيده مى شود.
وى درباره بخش عملكرد مالى مركز رشــد، گفت: مالك هاى ارزيابى اين بخش شــامل 
اطالعات مالى مركز رشــد درباره هزينه ها و درآمدهاى مركز رشد براساس بخشنامه هاى 
مراكز رشــد و ميزان حمايت مالى برون دانشگاهى جذب شده براى هسته ها، واحدهاى 

فناور و شــركت دانش بنيان مركز رشــد و همچنين حمايت جذب شده براى برگزارى 
رويدادهاى فناورانه است.

وى همچنيــن عنوان كرد: پذيرش و فارغ التحصيلى، نتايج دوره مقطع كاردانى پيوســته 
بهمن ماه پذيرش براســاس ســوابق تحصيلى دانشــگاه آزاد اســالمى بر روى سامانه 
www.azmoon.net قرار گرفت.مدير روابط عمومى دانشــگاه آزاد همدان گفت: 
پذيرفته شــدگان اين دوره مى توانند از ساعت 14 روز دوشــنبه 13 بهمن ماه تا شنبه 18 
بهمن ماه با مراجعه به ســامانه آموزشيار edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانى اعالم 
شده نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازى اقدام نمايند. پذيرفته شدگان همه محل هاى 
دانشــگاهى جهت اطالع از زمــان و چگونگى تحويل مدارك به آدرس ســايت واحد 

دانشگاهى محل پذيرش خود مراجعه نمايند.

افزايش كودك آزارى 
در شهر دوستدار كودك

احياى صنعت فرش دستباف 
ضامن رونق اشتغال در همدان است

مهدى ناصرنژاد»
 معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار همدان به تازگى در جلسه 
بررسى راه هاى توسعه صادرات محصوالت و توليدات صنعتى استان، 
يكى از استعداد هاى رونق اقتصادى و اشتغال را احياى صنعت فرش 
دستباف در اين استان اعالم كرده است. به گفته آقاى ظاهر پورمجاهد، 
احيــا و بازنگرى در صنعت فرش دســتباف همچنين مى تواند نقش 
پررنگى در توسعه صادرات استان داشــته باشد، زيرا فرش دستباف 
همدان جايگاه ارزنده اى در جهان و به ويژه بين بازرگانان و عالقه مندان 

هنر ديرينه و منحصر به فرد فرش ايرانى دارد. 
براســاس اعالم ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان همدان 
نيــز درحال حاضر بيش از 45 هزار بافنده فرش دســتباف به صورت 
حرفه اى در اســتان فعاليت دارند و با عنايت بــه وجود عالقه مندان 
فراوان از قشــرهاى زنان و مردان جوان در اســتان بــراى فراگيرى 
هنر و صنعت فرش دســتباف، دوره هاى آموزشى در سالجارى نيز با 
وجود محدوديت هاى كرونايى به شيوه هاى مختلف و رعايت اصول 
بهداشتى تداوم داشــته اســت. همچنين بنابر اظهار برخى فعاالن و 
مغازه داران فرش فروشى در بازار همدان، به رغم ركود نسبى معامالت 
فرش دستباف، روزانه تعداد زيادى از زنان و مردان بافنده و توليدگر 
فرش دستباف بافته هاى خود را براى فروش عرضه مى كنند و جسته 

و گريخته معامالتى در اين زكينه انجام مى شود.
يكى از ويژگى هاى صنعت فرش دستباف اين است كه صنايع و رشته هاى 
هنرى و صنعتى زيادى را فعال مى ســازد و چنانچه بتوان صنعت توليد 
و صادرات فرش دستباف را با مديريت خالقانه در حوزه هاى داخلى و 
بين المللى احيا كرده و رونق دوباره اى به ارمغان آورد، اقتصاد كشورمان 
نيز به حركت درخواهد آمد. صنايعى نظير دامدارى براى توليد پشــم، 
پشم ريسى، رنگرزى، نخ ريسى، بافندگى فرش، هنر ترميم و بازسازى يا 
همان رفوگرى و تجار و فعاالن كســب وكار فرش در بازارهاى ايران و 
ده ها خدمات و حمل ونقل مربوط به آن، فقط بخشى از رنجيره توليد و 
اشتعالزايى و رونق اقتصادى صنعت فرش دستباف در كشورمان است 
كه با احياى دوباره اين صنعت مى شود اقتصاد كساد و بى رونق و محدود 
كشــورمان را به حركت درآورد. صنعــت فرش و صرفه اقتصادى اين 
هنر در شرايط كنونى و با توجه به افزايش هزينه ها در كشور با حداقل 
3 دهه گذشــته كه بازار فرش ايران رونق داشت، قابل مقايسه نيست و 
اين صنعت و هنر امروزه از مظلوميت خارج شده است و چنانچه بازار 
فرش از ركود خارج شــود، براى توليدگران فرش دســتباف نيز بسيار 
باصرفه اســت كه وقت و ســرمايه خود را صرف توليد هنر و صنعت 
شناسنامه دار و پرافتخار مملكت خود كنند. يكى از الزمه هاى آموزش 
فرشبافى براى نسل هاى امروز اين است كه شناخت كامل از سليقه و نوع 
انتخاب مشتريان داخلى و خارجى توليدات خود به دست آورند. يكى 
از تجار موفق و فعال فرش ايرانى كه با وجود ركود بازار هاى بين المللى 
كماكان فعاليت دارد، توصيه مى كند براى جلب نظر خريداران خارجى 
فرش ايرانى، الزم نيست طرح ها و نقشه هاى سنتى و شناسنامه دار فرش 
ايرانى را تخريب كرده و در معرض انقراض بگذاريم. به گفته اين فعال 
بــازار فرش ايرانى، در زندگى هاى امروزى چه براى هموطنان ايرانى و 
چه مليت هاى خارجى، فقط رنگ ها حرف اول را مى زنند و طرح هاى 
قديمى و اصالت دار در بين اقوام ايرانى و صاحبان هنر فرش دستباف را 
مى توان با با تركيب رنگ هاى روشن و زنده به نمايش گذاشت. مفهوم 
چنين نظريه اين است كه اگر طرح هاى اصيل فرش هاى منطقه مهربان 
همدان (ناحيه وسيعى از شــمال استان) يا بخش وسيعى از شهرستان 
مالير شــامل حســين آباد و جوزان و ازندريان و ساير نقاط استان را با 
رنگ بندى هاى باب روز به بازار هاى داخلى و نمايشگاه هاى بين المللى 
عرضه شــود، با اقبال بلندى از جانب دوستداران فرش دستباف ايرانى 

روبه رو خواهد بود.

1- فضاى مجازى بازرســى نيروى انتظامى را فعال تر كرده اســت. 
گويا با انتشار كليپى در فضاى مجازى مبنى بر رفتار بد مأمور نيروى 
انتظامــى در متفرق  كردن مردم به خاطــر حضور نماينده مجلس در 
بخش ديشــموك، نيــروى انتظامى رفتار نامناســب مأمور خود در 
متفرق ســازى مردم در بخش «ديشموك» را پذيرفته و بازرسى نيرو 
موضوع را در دست بررسى دارد. گفتنى است در هفته گذشته كليپ 
درگيرى يك نماينده مجلس با يك سرباز نيز منتشرشده و با حواشى 

همراه بود.
2- وزير فرهنگ دولت احمدى نژاد خواستار دعوت اصولگرايان از 
رئيس قوه قضاييه براى كانديداتورى در انتخابات رياست جمهورى 
شده است. گويا حسينى نبود فرصت براى معرفى داوطلب جديد را 
دليل اين درخواست خود اعالم كرده است. گفتنى است وى حمايت 
از كانديداى ناشــناخته يا كمتر شــناخته شده در انتخابات 1400 را 

ريسك ارزيابى كرده است.
3- كارمندان از خانه ماندن و دوركارى خيلى راضى هستند. گويا بيش 
از 90 درصد از كارمندان و 77 درصد از مديران دستگاه هاى اجرايى از 
دوركارى ها رضايت دارند. گفتنى است راضيان از دوركارى معتقدند 

كه دوركارى ها تا پايان دوران كرونا بايد ادامه پيدا كند.
4- دليــل لغو طرح فروش تخم مرغ بســته بندى واكنش منفى مردم 
بوده اســت.گويا اختالف قيمت باالى بين تخم مرغ بسته بندى و فله 
موجــب ايجاد يك واكنش منفى در بين مردم شــده و اين موضوع 
علت اصلى لغو اين طرح بوده است. گفتنى است در نرخ گذارى باز 
هم هر شــانه تخم مرغ فله بيش از 50 هزار تومان براى مصرف كننده 
آب مى خورد و اگر طرح بسته بندى تخم مرغ هم اجرا مى شد احتماال 

30 تا 40 درصد قيمت پايه افزايش پيدا مى كرد.

  زهرا زنگنه »
 ســال 1996 ميالدى بود كه شهر دوستدار 
كــودك براى نخســتين بار توســط صندوق 
حمايت از كودكان يونيســف مطرح شــد و 
همدان نيز در كنار ســاير شــهرها براى اينكه 
شهر دوستدار كودك شود اقداماتى انجام داد و 
درنهايت در سال 99 بين 70 شهرى كه مدارك 
آنها تأييد شــده بود، به همراه 11 شــهر ديگر 
كشور، پايلوت شهر دوستدار كودك شد. 22/6 
درصد جمعيت همدان را كودكان زير 14 سال 
تشــكيل مى دهند و حاال كه به عنوان پايلوت 
شــهر دوستدار كودك انتخاب شده است بايد 
زيرساخت ها و برنامه ها به سمتى برود كه شهر 
براى كودكان امن باشــد اما آمارها خالف اين 
موضوع را نشــان مى دهد و از افزايش 30/5

درصدى كودك آزارى در شــهر همدان نسبت 
به سال گذشته خبر مى دهد. معاونت اجتماعى 
بهزيســتى همدان نيز اعــالم مى كند كه 11/7

درصــد تماس هاى گرفته شــده بــا اورژانس 
اجتماعى مربوط به كودك آزارى است.

در اين بــاره معاون اجتماعــى نيروى انتظامى 
پليس همدان در گفت وگو با همدان پيام گفت: 
قانونى به نام حمايــت از كودكان وجود دارد 
كه در اين قانون همه افرادى كه هنوز به ســن 
18 سال نرســيده اند تحت حمايت اين قانون 

قرار مى گيرند.
حســين بشــرى با بيان اينكه هرگونه صدمه  
جسمى، جنسى، اخالقى و روانى كودك آزارى 
محســوب مى شــود، افزود: قانون گذار براى 
برخى از اين موارد زندان و براى برخى ديگر 

جزاى نقدى درنظر مى گيرد.
وى با تأكيد بر اينكه كودك آزارى از جرايمى 
است كه جنبه عمومى دارد نيز اظهار كرد: حتى 
اگر كسى شكايت نكند دادستان مى تواند وارد 
شده و در خيلى از موارد مى تواند بهزيستى از 

شخص خاطى شكايت كند.
بشــرى اظهار كرد: درباره آزار جســمى عالوه بر 
مجازات  درنظر گرفته شــده، هرگونه آســيب يا 
جراحت به فرد وارد شود قانون گذار اعالم مى كند، 
همچنين اگر برابر قوانين ديگر مشمول مجازات شود 

به همان مجازات نيز محكوم مى شود.
معاون اجتماعى نيروى انتظامى پليس همدان 

با بيــان اينكه قانون حمايــت از كودكان بايد 
ضمانت اجراهاى محكم ترى داشــته باشــد، 
اظهار كرد: كسى كه مسئوليت سرپرستى يك 
كودك را دارد اگر در نگهدارى غفلت كند نيز 

مجازات مى شود.
و  مطالعــات  مركــز  رئيــس  اين بــاره  در 
پژوهش هــاى شــوراى شــهر همــدان نيــز 
ــدان  ــه هم ــت ك ــرار اس ــر ق ــح داد: اگ توضي
ــاب  ــودك انتخ ــتدار ك ــهر دوس ــوان ش به عن
شــود، احتيــاج بــه يــك برنامه ريــزى گســترده 
دارد و مــا هــم به دنبــال ابعــاد فرهنگــى و 
ــى  ــال طراح ــم به دنب ــتيم و ه ــى هس اجتماع

ــودكان. ــراى ك ــب ب ــهرى مناس ش
رضوان سلماسى افزود: بخشى از برنامه هايى 
كــه براى كودكان درنظر گرفته شــده بايد در 

بودجه 1400 قرار بگيرد.
وى با بيان اينكه در جلسات مختلف شهردارى 
تالش كرديم تا برنامه هايى در راســتاى بهتر 
شدن شــهر براى كودكان در همه  ابعاد درنظر 
گرفته شــود، تصريح كرد: بــا توجه به مدت 
زمان كمى كه براى برنامه ريزى داشتيم امسال 
به اهداف نمى رســيم ولى قطعا در سال آينده 
اتفافات خوبى در حوزه كودك رقم مى خورد.

سلماســى ادامه داد: برنامه هايى براى افزايش 

امنيــت كودكان در دســتور كار ســال 1400
سازمان فرهنگى، اجتماعى، ورزشى شهردارى 

همدان درنظر گرفته شده است.
يك روانشناس نيز درباره كودك آزارى بيان كرد: 
بخشــى از كودك آزارى ها مربوط به فشارهاى 
مالــى، روانى و زندگى اســت و چــون افراد 
نمى توانند بر استرس ها و نگرانى هاى خود غلبه 

كنند، ممكن اســت وارد مباحث مودك آزارى 
شــوند، كودك آزارى ممكن اســت هم توسط 

اعضاى خانواده و هم افراد ديگر پيش بيايد. 
حجت ا... حاتمى با بيــان اينكه كودك آزارى 
تنها شامل موارد جسمى نمى شود، افزود: حتى 
اگر خانواده سهل انگارى و سخت گيرى بيش 
از حد در برابر كودكان خود داشــته باشند نيز 

نوعى كودك آزارى است.
وى بــا بيان اينكــه دلبســتگى فرزندان به 
خانواده تا حد زيادى از آزار كودك توسط 
ســاير افراد جامعه جلوگيرى مى كند، ادامه 
داد: آگاهى و آموزش خانواده ها و كودكان 
مى توانــد در كاهش اين معضــل اجتماعى 

باشد. كمك كننده 
شــهر دوســتدار كودك شــهرى است كه 
در آن كيفيــت زندگى كــودكان از اولويت 
برخوردار باشــد و بايد آمــار كودك آزارى، 
كودك همســرى و كودكان كار در آن كاهش 
يابــد، اما در همدان چقدر بــه اين موضوع 
توجه شده اســت؟ آيا همدان براى كاهش 
اين آمار اقداماتى انجام داده اســت؟ چقدر 
چقدر  زندگــى مى كنند؟  كودكان در امنيت 
مى توان اميدوار بود كه همدان شــهر واقعى 

دوستدار كودك شود؟

 ششمين همايش خانواده و مدرسه با 
محوريت تربيت اجتماعى،  رفتار جمعى 
اميدآفرين به همت موسسه شهيد محراب 
آيت ا... مدنى، با حضور جمعى از مديران، 
همكاران و انجمن اوليا و مربيان مدارس 
در دبيرســتان شــهيد مدنــى و حضور 
هزار و200 نفــر از والدين دانش آموزان 
در فضــاى مجازى و به صــورت آنالين 
با ســخنرانى حجت االسالم والمســلمين 
پناهيان در فضاى اســكاى روم، آپارات و 

نرم افزار شاد برگزار شد.
مؤسســه  عمومى  روابط  گــزارش  به 

شــهيد محراب آيت ا... مدنــى مديرعامل 
اين مؤسســه، ضمن خيرمقدم به مدعوين 
محترم، اشــاره اى به ايفــاى نقش پدران، 
مــادران، معلمان و... نســبت به فرزندان 
كه يــك امانت الهى هســتند داشــت و 
گفــت: امــروزه وظيفه  پــدران، مادران، 
معلمان، معاونــان، مديران، دبيران محترم 
راهنما و حوزه هــاى فرهنگى، حوزه هاى 
ايفاى  تحصيلى  مقاطع  همه   در  آموزشــى 
نقش نســبت به يك امانــت الهى كه اين 
يك  هر  كه  مى باشد؛  هستند،  دانشآموزان 
در تحقــق اين وظيفه، وظايفى را بر عهده 
دارند تــا در كنار يكديگــر بتوانيم ثمره  
نهايى كه رســيدن بــه آن تعالى و پويايى 

برسيم. هست،  عزيزان  اين 

كاظم حجازى افــزود: مى توانيم اين نكته را 
بيان كنيم كه مجموع مدارس تحت پوشــش 
مؤسسه شهيد محراب آيت ا... مدنى(ره) يك 
حركت پيشــتازى را در خدمــت به جامعه 
هدف خودش توانسته در سطح كشور داشته 
باشــد. نتايجى كه كارشناســان و بازرسان 
آموزش وپرورش چــه در مدارس دخترانه و 
چه در مدارس پســرانه  ما يك حركت الگو 
بوده كه براى بسيارى از اين مجموعه ها قابل 

بهره بردارى بوده است.
در اين مراســم اســتاد حوزه و دانشــگاه با 
بيان اينكــه الزمه واليتمدارى آمادگى باال در 
زندگى جمعى است، گفت: بايد مهارت هاى 
زندگى جمعى را فرابگيريم و آن را در جامعه 
محقــق كنيــم، درصورتى كه در ايــن زمينه 

ضعيف هســتيم و همين موضوع تشكيالتى 
بودن در جامعه را كمرنگ كرده است.

عليرضا پناهيــان با بيان اينكه زندگى جمعى 
زندگى دشوارى اســت و هركس به آن تن 
نمى دهند، افــزود: ما مهارت هايى الزم داريم 
كه در زندگى جمعى محقــق كنيم اما آن را 
جايى ياد نمى گيريم، بنابراين تشكيالتى بودن 

در جامعه ما كم پيدا مى شود.
وى با بيان اينكه ما در كار سياسى و فعاليت 
اجتماعــى از جمله امر بــه معروف ضعف 
داريم كه بايد اين ضعف ها در داخل مدارس 
و خانواده برطرف شود، گفت: بيشتر گناهان 
در زندگى اجتماعى رخ مى دهد، بنابراين بايد 
به اين مســأله در مدارس و آموزش فرزندان 

توجه كنيم.

پناهيــان با اشــاره به اينكه حســادت و 
رقابت هــاى نابجا و يا حيا كردن بيش از 
اندازه مســائل اجتماعى است كه ممكن 
اســت موفقيت و موفق نشدن براى افراد 
را شــكل دهد، گفت: فرزندان خود را با 
مهارت هاى اجتماعى مسلح كنيم تا به دام 

خصيصه هاى نامطلوب نيفتند.
وى با اشــاره به اينكه جايى جز مدارس 
نمى  توان پيدا كرد كه آموزش هاى الزم را 
ارائه داد، اظهار كرد: مدرسه جايى است 
كه فرزندان مــا رفتار صحيح مى آموزند، 
گفتار و رفتار خــود را مديريت مى كنند 

و در اجتماع آسيب ناپذير و مؤثر مى شوند.
اين اســتاد حوزه و دانشــگاه بــا بيان اينكه 
مدرســه نخســتين مكان براى تنظيم روابط 
اجتماعى است، افزود: مهارت هاى اجتماعى 
مورد نياز دانش آموزان است كه براى ورود به 
جوامع اجتماعى به آن نياز دارند به طورى كه 
حتــى اگر فرزندان ما جــز روابط اجتماعى، 
مســأله ديگرى نياموزند، گام بلندى برداشته 

شده است.
وى با بيان اينكه مطالبه والدين از مدارس بايد 
آموزش مهارت هاى اجتماعى باشد، تصريح 
كــرد: حتى بايد بازى هايــى طراحى كرد كه 
دانش آموزان كالس با هم هماهنگ باشند تا 

زندگى جمعى را بياموزند.

مهارت هاى جمعى آموزش داده شود

كار تشكيالتى در گرو كسب مهارت است

اهداى 514 واحد خون
 از همدان

 در يك ماه گذشــته 514 واحد خون به 
استان هاى زاهدان و گيالن ارسال شده است.

مديركل ســازمان انتقال خون استان همدان 
گفت: در يك ماه گذشته 2 هزار و 769 واحد 

خون در استان همدان اهدا شده است.
افشــين محمــدى در گفت وگو با باشــگاه 

خبرنــگاران جوان، افــزود: از 2هزار و 769 
واحد خون در اســتان همدان 87 نفر خانم و 

مابقى آقا بودند.
وى با بيان اينكــه 60 درصد اهداى خون از 

طريق اهداكنندگان خون مستمر اهدا مى شود، 
بيان كرد: ميانگين روزانه صد تا 150 نفر براى 
اهداى خون به ســازمان انتقال خون اســتان 

همدان مراجعه مى كنند.
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خبر

فرماندار تويسركان خبر داد
بهره بردارى از بيمارستان شهيد سليمانى

 در دهه فجر
 بيمارســتان 154 تختخوابى شــهيد 
سليمانى تويســركان دهه فجر امسال به 

بهره بردارى مى رسد.
فرماندار شهرســتان تويســركان اعالم 
كرد: بيمارستان شهيد سليمانى از سوى 
پيمانكار بــه بهره بردار اين طرح تحويل 
شده است و مهم ترين طرح افتتاحى در 
دهه فجر امسال در شهرستان تويسركان 

به حساب مى آيد.
سيدرسول حسينى اظهار كرد: بهره بردارى از بيمارستان شهيد سليمانى 
را نقطه عطفى در توسعه كمى و كيفى زيرساخت هاى درمانى شهرستان 
تويســركان عنوان كرد و يادآور شــد: با توجه به طوالنى شدن پروسه 
ساخت، تجهيز، افتتاح  و بهره بردارى، راه اندازى اين بيمارستان يكى از 
مهم ترين مطالبات مردم تويسركان در سال هاى اخير به شمار مى رود و 
اين بيمارســتان در ايام دهه فجر امسال براى رفاه حال مردم شهرستان 
به بهره بردارى مى رســد. وى مطرح كرد: در دهه فجر امسال 60 طرح 
عمرانى در شهرستان تويسركان مراحل اجرايى خود را آغاز مى كنند و يا 
به بهره بردارى مى رسند كه 58 طرح افتتاح و 2 طرح كلنگ زنى مى شود 
براى بهره بردارى و آغــاز مراحل اجرايى اين طرح ها اعتبارى افزون بر 

182 ميليارد تومان هزينه و يا اختصاص داده شده است.
حســينى در ادامه مطرح كرد: دهه فجر امســال دهه فاطمى است زيرا 
ميالد حضرت زهرا(س) و ميالد امام خمينى(ره) با ايام پيروزى انقالب 
شكوهمند اسالمى تقارن يافته كه همين امر ما را به برگزارى هدفمند و 

پرشور اين ايام وامى دارد.
وى خاطرنشــان كرد: امســال شــاهد رژه خودرويى و موتورسواران 
به مناسبت بزرگداشــت يوم ا... 22 بهمن خواهيم بود و از پل ارتباطى 
رســانه ها و فضاى مجازى براى انتشار و يادآورى ارزش هاى اصيل و 

ناب انقالب اسالمى استفاده مى كنيم.
وى با بيان اينكه پروژه هاى مورد بررسى مربوط به سرمايه گذاران حوزه 
جهاد كشــاورزى، ميراث فرهنگى و صنايع دســتى و صنعت معدن و 
تجارت بود، ادامه داد: مشكالت سرمايه گذاران در زمينه محيط زيست، 
گازرسانى و تسهيالت بانك مورد بررسى قرار گرفت كه مدت زمان ده 

روزه براى محيط زيست جهت رفع مشكل مشخص شد.
فرماندار با بيان اينكه جهت تسهيالت بانكى براى مرغدارى نيز پيگيرى 
جذب اعتبار با توجه به تمام شدن اعتبار گلوبال شهرستان از استان در 
دستور كار قرار گرفت، افزود: با عنايت به تغيير مكان بستنى از مبارك آباد 
به شهرك صنعتى پيگيرى مشكل اين واحد نيز مورد بررسى قرار گرفت.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى:
119 ميليارد تومان تسهيالت كرونا 

به اصناف استان پرداخت شد
 با هدف حمايت از واحدهاى صنفى آسيب  ديده از شيوع ويروس 
كرونا، به ده هزار و 209 واحد متقاضى در اســتان، 119 ميليارد تومان 

تسهيالت پرداخت شده است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان گفت: از مجموع 
13 هزار و 984 فقره پرونده معرفى شــده به بانك ها در استان همدان، 
تاكنون تســهيالت حمايتى مرتبط به كرونا به ده هزار و 209 متقاضى 

پرداخت شده است.
احمــد توصيفيان با بيان اينكــه 3 هزار و 800 پرونده ارائه شــده به 
بانك هاى عامل با 66 ميليارد تومان تســهيالت نيز در دست بررسى 
است، اظهار كرد: متقاضيان دريافت اين تسهيالت براى پيگيرى روند 
كار و تكميل مدارك موردنياز به بانك هاى عاملى در اســتان همدان 
مراجعه كنند. وى با اشــاره به اينكه رسته هاى شغلى مراكز سياحتى 
و گردشــگرى، صنايع دستى، خوداشــتغالى، آموزشگاه هاى هنرى و 
آزاد، مهدكودك ها، باشگاه ها و رانندگان در رديف مشموالن دريافت 
تسهيالت متضرر از شــيوع كرونا، قرار دارند، گفت: بيشترين ميزان 

تسهيالت به رانندگان درون و بين شهرى اختصاص يافته است.
توصيفيان با اعالم اينكه مبلغ 4 ميليارد تومان از اين تســهيالت براى 
پرداخت به مهدهاى كودك و مراكز توانبخشــى به سازمان بهزيستى 
اختصاص داده شــده، اظهار كرد: يك ميليارد و 700 ميليون تومان از 

اين تسهيالت حمايتى سهم مشاغل خانگى است.
وى با يادآورى نرخ سود 12 درصدى اين تسهيالت، خاطرنشان كرد: 
دوره بازپرداخت تســهيالت، با احتساب دوره تنفس از يكم آبان ماه، 

2 ساله است.
توصيفيان با اشــاره به اقدامات مؤثر دولت براى تسهيل روند دريافت 
تضمين و وثيقه اين تســهيالت، گفت: تسهيالت تا سقف 16 ميليون 
تومان نيازمند سفته فرد متقاضى يا چك به تشخيص بانك و تسهيالت 
16 تا 48 ميليون تومانى نيز نيازمند سفته متقاضى يا چك به همراه يك 

نفر ضامن است.

 ايجاد كنارگذر غربى شيرين سو 
كليد خورد

 براســاس طرح جامع شــهر شيرين ســو و با توجه بــه اقدامات 
كارشناسى، فاز نخست كنارگذر غربى شيرين سو آغاز شد.

شــهردار شيرين ســو با اشــاره به تأثير كنارگذر بر اقتصاد و درآمد 
شــهروندان بيان كرد: با ايجاد و تكميل ايــن كنارگذر عالوه بر ايجاد 
ارزش افزوده اراضى پيرامون آن مى توان با ايجاد كسب وكارهاى خرد، 

ضمن ايجاد اشتغال موجب رونق اقتصادى خانوارها نيز شد.

به گزارش روابط عمومى شهردارى شيرين سو، سيد مصطفى موسوى 
ضمن تأكيد بر ضرورت توسعه شهر و اجراى طرح جامع و تفصيلى 
شيرين سو افزود: وجود راه ها و كنارگذرها به  عنوان شريان هاى اصلى 
هر شــهر از ضروريات توسعه شهرى و اقدامات اساسى است كه در 
طرح باالدستى اين شريان ها پيش بينى شده و براساس آن پيش خواهيم 

رفت.
وى ادامــه داد: اجراى كامل اين كنارگذر موجب دسترســى آســان 
شــهروندان به خدمات شــهرى، كاهش تردد ماشين آالت سنگين در 

داخل شهر و جلوگيرى از حاشيه نشينى مى شود.

موسوى در ادامه ضمن تشريح مراحل تكميل كنارگذر خليج فارس، بيان 
كرد: فاز نخست اين كنارگذر كه شامل تسطيح، زيرسازى و جدولگذارى 
بخشى از مسير است، درحال انجام بوده و درصورت تأمين منابع مالى و 

مساعد بودن شرايط جوى، روند تكميل آن ادامه خواهد داشت.
وى با تأكيد بر نقش شهروندان در پيشبرد پروژه هاى عمرانى، گفت: با 
توجه به شرايط كنونى كشور و كاهش چشمگير درآمدها و نيز كمبود 
منابع مالى شهردارى اميدواريم كه صاحبان و مالكان اراضى در مسير 
با مساعدت خود ما را در تكميل كنارگذر خليج فارس و اجراى كامل 

طرح يارى كنند.

همدان پيامهمدان پيام منتشر مى كند منتشر مى كند

جلد دوم ويژه شهرستان ها
جلد دوم ويژه شهرستان ها

 نگاهى به عملكرد خصوصى و دولتى 
شهرستان هاى

 همدان - مالير - نهاوند - رزن - 
تويسركان - اسدآباد - كبودراهنگ - 

فامنين - بهار و درگزين

ويژه 42 مين سالروز 
پيروزى انقالب 

اسالمى

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433

مصاحبه ، تحليل ، گزارش ، عملكرد ، مصاحبه ، تحليل ، گزارش ، عملكرد ، 
رپرتـاژ ، آگهـىرپرتـاژ ، آگهـى

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

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

برابر رأي شــماره 1303 هيأت پنجم موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى بيرامعلى چراغى فرزند حاجعلى به شماره 
شناسنامه 9046 صادره از اللجين در يك دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مســاحت 40385/07 مترمربع قسمتي از پالك باقيمانده يك فرعى از 
152 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى دســتجرد خريدارى از 
مالك رسمى دانشگاه بوعلى سينا همدان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 513)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/26
هادى يونسى عطوف 
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شــماره 1306 هيأت پنجم موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا قاسمى منعم فرزند خسرو به شماره 
شناســنامه 2058 صادره از بهار در يك دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مســاحت 40385/07 مترمربع قسمتي از پالك باقيمانده يك فرعى از 
152 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى دســتجرد خريدارى از 
مالك رسمى دانشگاه بوعلى سينا همدان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 510)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/26
هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي مزايده
ــر  ــازى در نظ ــر راه س ــركت معتب ــك ش ي
دارد بخشــى از ضايعــات ماشــين آالت و 
آهــن آالت خــود را به صــورت مزايــده 

برســاند.  به فــروش 
ــه  ــخ 1399/11/20 ب ــا تاري ــد ت ــت بازدي جه
تپه-مدرســه 22  گنــج  روســتاى  آدرس: 
بهمــن- محــل كارگاه و يــا بــا شــماره تلفــن: 
تمــاس   081-34505108 و    09156493297

ــد. ــل فرمايي حاص

ر آگهى فراخوان دعوت به مجمع عمومى عادى
انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان 

مبل و منبت استان همدان
بدينوسيله از كليه اعضاى انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان 
همراه  با  تا  مى آيد  عمل  به  دعوت  همدان  استان  منبت  و  مبل 
صنايع،  بازرگانى،  اتاق  عضويت  يا  بازرگانى  كارت  داشتن 
روز  در  عادى  عمومى  مجمع  در  همدان  كشاورزى  و  معادن 
در  بعدازظهر   15:30 ساعت   1399/11/27 مورخ  دوشنبه 
آدرس:  به  مالير  شهرستان  بازرگانى  اتاق  نمايندگى  محل 
بيات  شهيد  كوچه  نبش  آيت ا... ميرشاه ولد(آزادى)،  بلوار 

برگزارمى گردد، شركت نماييد. 
دستورجلسه:

1-استماع گزارش عملكرد مالى و اجرايى هيأت مديره
ــراز مالــى  2-تصويــب گــزارش عملكــرد اجرايــى، مالــى و ت

ــه ســال 1398/12/29 منتهــى ب
3-استماع گزارش بازرس

4-انتخاب هيأت مديره اصلى و على البدل 
5-انتخاب بازرس اصلى و على البدل 

6-انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
7-تصويب مبلغ وروديه و حق عضويت ساليانه اعضا

8-ساير موارد

انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان مبل و منبت استان همدان

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

 نهاونــد- معصومه كمالونــد- خبرنگار 
همدان پيام: كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى 
و ستاد تسهيل طرح هاى اشتغالزاى شهرستان 
نهاوند پايان هفته گذشته با حضور مديرعامل 
صنــدوق كارآفرينى اميد در اســتان همدان، 
همچنيــن نماينده مردم نهاونــد در مجلس، 
فرمانــدار نهاوند و برخــى مديران مجموعه 
اســتانى و شهرســتانى در ســالن جلسات 

شهداى فرماندارى نهاوند، برگزار شد.
پيــش از اين هــدف از حضــور مديرعامل 
صنــدوق اميد، تأمين مالى كســب وكارهاى 
كوچــك و خانگى، كمك بــه اعطاى بحث 
وام هاى اشــتغالزايى، تأميــن اعتبار و تأمين 
نقدينگى كسب وكارهاى كوچك و روستايى 
به همــراه رونــق فرصت هــا و ظرفيت هاى 

موجود شهرستان، عنوان شده بود.
در ايــن نشســت بــا معرفــى ظرفيت ها و 
داشــته هاى نهاونــد در بخش هــاى مختلف 
اشتغالزا، اختصاص تســهيالت و توجه ويژه 
براى راه اندازى و ســرپا نگه داشتن واحدهاى 
كوچك زودبازده و كارگاه هاى توليدى كه بار 
اشتغال شهرستان را در شرايط فعلى كه كمتر 
از 30 درصد ظرفيت شهرك هاى صنعتى فعال 
است، به عنوان مطالبه اصلى متوليان و صاحبان 

توليد از مديرعامل صندوق اميد مطالبه شد.
 ظرفيت هايى كه فراموش 

شده است
فرماندار نهاوند در اين نشست اعالم كرد كه 
نهاوند و ظرفيت و موقعيت هاى بكر و خاص 

آن شناخته شده است.
مراد ناصرى از جمله اين ظرفيت ها را گشنيز 
نهاوند دانست كه پيش از آنكه كشاورز حاصل 
آن را ببيند به دست دالل خام فروشى مى شود.

وى گفــت: همچنين 2 هــزار و 500 هكتار 
محصول باغى و سيب نهاوند با توليد ساالنه 
50 هــزار تــن، 5 تن آن هم در شهرســتان 
فرآورى نمى شــود و اشــتغال و درآمد قابل 
توجهــى كه در خأل نداشــتن صنايع تبديلى 
خام فروشــى و به راحتى از كــف باغدار و 

شهرستان مى رود.
ناصرى تصريــح كرد: همچنيــن در بخش 
صنعت هم فرش دســتبافت جــزو هنرهاى 
قابل توجه و شناســنامه دار اين شهرســتان 
محســوب مى شــود و نقشــه فرش آن در 
بازارهاى خارجى حرف براى گفتن دارد اما 
با وجود مجوز صادرشــده براى هزار و 700 
نفر، همچنان اين افراد پشــت موانع متوقف 
شــده اند و تســهيالت انحرافى در گذشــته 
ســهميه اين افراد را در بخش صنايع دستى 

هم سوزانده است.
 شــهرك مبل و منبت چشم به راه 

تسهيالت راه اندازى
وى افــزود: نهاوند با ريشــه تاريخى و قابل 
توجه در بخش مبل و منبت، زمينى كه در 4 
هزار متر زمين و 60 قطعه در شهرك صنعتى 
شهرستان آماده راه اندازى شهرك مبل و منبت 
شده اســت، اما نيازمند اختصاص اعتبارات 

براى فعال شدن است.
 مجتمع پتروشيمى نهاوند 

موافقت گرفت
اسالمى  شــوراى  نهاوند در مجلس  نماينده 
هم در اين نشست گفت: مجتمع پتروشيمى 
نهاوند صاحب مجوز شــد تا به زودى وارد 

چرخه اجرا و آغاز به كار كند.
عليرضا شــهبازى تصريح كــرد: در تالش 
هســتيم تا صنايع كوچك، مشــاغل خانگى 

زودبازده و اشــتغالزا مورد توجه بيشتر قرار 
بگيرد.

وى همچنيــن گفــت: برخــى كارگاه هاى 
توليدى در شهرســتان با ظرفيت هاى توليدى 
قابل توجه و اشــتغالزايى به ويژه براى زنان 
سرپرســت خانوار به حمايــت ويژه اى نياز 
دارند تا با دريافت تسهيالت توسعه و اشتغال 

بيشترى را ايجاد كنند.
 راه هاى اشتغال و درآمد هست

 اما حمايت نيست
مدير جهاد كشــاورزى نهاونــد هم از فعال 
بــودن تعدادى از واحد هاى فرآورى كوچك 
در روســتاها خبــر داد كــه نيازمند حمايت 
ويــژه براى توســعه و گســترش اســت، 
همچنيــن واحدهاى كوچك روســتايى در 
بحث فرآورى لبنياتى هم كه بخشــى از اين 

نيازهاست، تعطيل شده است.
كريــم حاج باباعلى اغلــب زيرمجموعه هاى 
جهــاد كشــاورزى را از جملــه شــيالت، 
زنان  كوچك  تعاونى هاى  گسترش  ضرورت 
روســتايى با هدف افزايش اشتغال، پرورش 
زنبورعســل و ... را هم از جمله ظرفيت هاى 

قابل توجه در شهرستان عنوان كرد.
كنيد  معرفى  اشــتعالزا  طرح هاى   

اسفند تسهيالت حمايتى بگيريد
مديرعامل صندوق كارآفرينى اميد هم گفت: 
درنظر داريم بيشــتر روى مطالب و مواردى 
مانور دهيم كه قابليت اجرا و محقق شــدن 

را داشته باشد.
اصغر نورا...زاده ادامه داد: نهاوند يك ظرفيت 
كم نظير دارد و مشــابه گاماسياب در كشور را 
آمادگى  زيرساخت ها  خأل  درصورت  نداريم، 
مشاركت و تأمين مالى طرح هاى قابل اجرا در 

اين موقعيت را داريم.
وى تصريح كرد: ســاير مناطق شهرستان هم 
طرح هاى گردشــگرى شــامل اقامتگاه ها و 
سفره خانه هاى سنتى درصورت ارائه طرح تا 
پايان بهمن ماه، با تزريــق كمك هاى مالى تا 

اسفند اه حمايت خواهند شد.
وى در حوزه كشاورزى گفت: نهاوند داراى 
مزيت هــاى رقابتى در بحث تنــاژ و كيفيت 
مانند ســيب و گشنيز قابل توجه و بهره ورى 
است و سردخانه هاى با مقياس كوچك را هم 

حمايت مالى خواهيم كرد.
حمايت هاى  اين  كرد:  خاطرنشان  نورا... زاده 
مالى در حوزه فرش دســتباف، شهرك مبل 
و منبت، صنايع تبديلــى و ... هم قابل اجرا 

است.

مجتمع پتروشيمى 
نهاوند مجوز گرفت
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موفقيت همدان پيام در تأثيرگذارى 
بر توسعه

1- انتشــار روزنامه همدان پيام در بررســى دستگاه هاى مسئول 
فرهنگى و افرادى كه تحوالت فرهنگى اســتان را رصد مى كنند، يك 

اتفاق تسريع كننده و اثربخش در توسعه است.
 انتشــار منظم اين روزنامه پس از طى دوران انتشار هفته نامه و دوران 
چندروز در هفته در كنار اقدامات توســعه  اى مديريت اين رسانه در 
راه اندازى چاپخانه و فعاليت هاى فرهنگى و رســانه اى، اكنون تبديل 
به يك شــاخص مهم فرهنگى و رسانه اى براى استان و منطقه غرب 

كشور شده است.
2- در سال هاى فعاليت، نگاه توسعه اى مبناى فعاليت هاى همدان پيام 
بوده اســت كه اين نگاه در برنامه ريزى براى اثربخشى در بخش هاى 
توسعه سازمان، توسعه استان و توسعه غرب كشور نمايان شده است.

حاصــل اين نگاه اكنون روزنامه اى منظــم و چاپخانه اى فعال با تأثير 
گذاشــته شده بر توســعه و برنامه هايى براى تأثير بيشتر بر توسعه  در 

آينده است.
3- همدان پيام در ســال هاى فعاليت، روزنامه نگارى توســعه را دنبال 
كرده و معيار اين رسانه در پيگيرى مطالب و اخبار، دورى و نزديكى 

آنها به توسعه بوده است.
اين نگاه در تعامالت رسانه نيز مشهود بوده و چرايى استقبال و تعامل 
برخــى مديران و مجموعه ها و دورى برخى از همدان پيام را به خوبى 

نشان مى دهد.
4- همدان پيام به عنوان مجموعه اى خصوصى همواره مدافع و نماينده 

بخش خصوصى و مردم در توسعه استان بوده است.
در ايــن زمينه همدان پيــام تالش كرده اين رســانه را به مجموعه اى 
مورداعتماد بخش خصوصى، مردم و بخش دولتى و اجرايى و محلى 
براى گفت وگوى دوطرف فعال در توسعه استان تبديل كند و در اين 

زمينه به زعم بسيارى از صاحب نظران موفق بوده است.
5- استقالل از جناح هاى سياسى و شخصيت هاى ذى نفوذ و نقد هردو 
و اتــكا به مردم و پيگيرى مطالبات مردمى ويژگى بارز همدان پيام در 

پيگيرى توسعه استان بوده است.
در اين زمينه از هر مديرى كه در توســعه استان نقش مثبت ايفا كرده 
فارغ از قرار گرفتن وى در دسته بندى هاى سياسى يا دورى و نزديكى 
به افراد شــاخص استان و كشور، قدردانى و حمايت شده و مديرانى 
نيز كه تأثير منفى بر توســعه استان داشته اند، نقد شده اند و اجازه داده 
نشــده تا قدرت بر اســتقالل كارى همدان پيام و اتكاى اين رسانه بر 
مردم خدشــه وارد كند، البته در اين زمينه سياست ورزى مديرمسئول 
همدان پيام نقش اصلى را در ثبات و ماندگارى و اســتقالل همدان پيام 

ايفا كرده است.
6- شفافيت مطالبه هميشگى همدان پيام از مديران بوده و همدان پيام 
در پيگيرى شــفافيت به عنوان عامل مهمى براى توسعه بدون فساد و 
انحراف كه در واقع توسعه اى پايدار است، اصرار و ابرام داشته و بسيار 
هزينه داده اســت. در اين زمينه شفافيت در توسعه سازمان در دستور 
كار همدان پيام بوده و به رغم فضاسازى هاى مسموم عليه اين رسانه و 
مديران آن، تمامى اقدامات اين سازمان براساس قانون بوده و اين مهم 

بر تمامى دستگاه هاى نظارتى و مسئول اثبات شده است.
7- توســعه مفهومى هميشگى و پيگيرى آن هم موضوعى هميشگى 
اســت و به همين دليل روزنامه نگارى توسعه و پيگيرى توسعه، آينده 

همدان پيام را نيز رقم خواهد زد.
در اين مسير آنچنان كه همدان پيام در توسعه سازمانى همواره پذيراى 
تغيير و شرايط جديد و  توسعه بوده، باز هم توسعه را پيگيرى خواهد 

كرد البته سطح توسعه متفاوت خواهد بود.
در اين راه همچون گذشــته، تفكرات ضدتوســعه سد راه همدان پيام 
خواهد بود اما اين مجموعه اميدوار به همكارى و هميارى و هم افزايى 
انسان هاى توســعه يافته مانند هميشه است تا از اين سدها عبور كرده 
و توســعه اى پايدار را براى استان، هم استانى ها و ساكنان غرب كشور 
و ايران در حوزه رسانه و ساكنان منطقه خاورميانه در حوزه چاپخانه 

پيگيرى كند.

همدان پيام
استراتژى مشخص چشم انداز روشن 

 دهــم بهمن ماه يادآور رخداد مهمى در فضاى رســانه اى اســتان اســت، روزى كه 
همدان پيام با اهداف بلند و بزرگ خود پاى به عرصه مطبوعات گذاشت.

 اين روزنامه كه خيلى زود به يك رســانه پرمخاطب و تأثيرگذار در اســتان تبديل شد، 
از همان روز نخست، اســتراتژى خود را حركت در مسير آرمان هاى انقالب اسالمى و 

اهداف نظام و كمك به توسعه همه جانبه استان قرار داد.
همدان پيام اين استراتژى را همچنان حفظ كرده و دنبال مى كند. در اين راستا البته اهداف 
بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت ترســيم شــده و به تبع آن برنامه هاى مختلفى به اجرا 

درآمده است. 
در كنار اينها بايد از خالقيت ها و ابتكارات اين روزنامه سخن گفت كه سبب شده قدرت 

تأثيرگذارى آن باال و باالتر رود.
تجربه 17 ساله روزنامه نشان مى دهد كه مواردى چون نگاه توسعه محور، تكيه بر مردم، 
رويكرد انتقادى به مسائل، برنامه ريزى، مديريت راهبردى و مانند اينها همواره در كانون 
توجه فعاالن اين رســانه پرمخاطب بوده و البته همين مــوارد از جمله عوامل موفقيت 

همدان پيام به شمار مى رود.
ــد و برنامه محــور خــود  ــا حركــت هدفمن ــام ب ــوان گفــت همدان پي ــه جــرأت مى ت ب
ــه نقــش خــود را در توســعه  ــاى مهمــى را در مســير موفقيــت برداشــته و البت گام ه

ــرده اســت. ــا ك ــى ايف ــتان به خوب اس
تأثيرگذارى اين روزنامه در فضاى رســانه اى استان نيز كامال مشهود است، به گونه اى كه 

همدان پيام الگويى بزرگ براى مطبوعات استان به حساب مى آيد.
توجه به اولويت هاى توســعه استان و برنامه ريزى براى هريك از آنها راهبردى است كه 
همدان پيام آن را به خوبى دنبال كرده تا بتواند به استراتژى خود در اين زمينه جامه عمل 

بپوشاند.
امــروز همدان پيام با تجربه هاى گران ســنگ در حوزه هاى مختلف فرهنگى، سياســى، 
اجتماعى و اقتصادى با گام هاى محكم و اســتوار همچنان در مســير اهداف بلند خود 

حركت مى كند.
با توجه به اســتراتژى تعريف شــده، اهداف و برنامه ها و البته تجربه 17 ســاله مى توان 

چشم انداز و دورنماى روزنامه پرمخاطب و فراگير را ترسيم كرد.
آنچه در اين نگاه حايز اهميت اســت، توسعه برنامه ها و فعاليت ها با همان استراتژى در 

سطحى گسترده تر است كه با توجه به ظرفيت هاى روزنامه قابل دستيابى است.
نگاه همدان پيام مى تواند و بايد فرااســتانى و فرامنطقه اى باشد و در سطح ملى مسائل را 

دنبال و در قامت يك رسانه كشورى نقش آفرينى كند.
در سايه اين نگاه است كه چشم انداز روشنى پيش روى اين روزنامه خواهد بود و آن را 

به سمت قله هاى موفقيت سوق خواهد داد.
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■ تأسيس چاپخانه پيام رسانه آذر (تبريز)

چاپ همزمان 2 روزنامه همشهرى و ايران 
براى شمال غرب كشور
■ آغاز فعاليت فاز 3 چاپخانه(همدان)

■ تج
■ ■ كسب عنوان برتر همايش خبرنگاران 

■  آغاز انتشار هفته نامه سراسرى صبح اميد 
■ حضور فعال درجشنواره بين المللى تئاتر همدان

■  تأسيس چاپخانه  پيام رسانه همدان 
■  انتشار روزنامه ايران با مركزيت همدان
 براى غرب  كشور

■ افتتاح فاز 2 چاپخانه پيام رسانه 
■ چاپ روزنامه همشهرى با مركزيت 
همدان براى غرب كشور 

13 13 13 1

همچنان پاى اهدافمان مى مانيم

هنِر پاى حرف ماندن
■ آغاز هجدهمين سال فعاليت مجموعه فرهنگى مطبوعاتى همدان پيام كه با همراهى شهروندان ، اصحاب رسانه ، دولتى ها و 

حمايت هاى ويژه بخش خصوصى تداوم يافته است را تبريك مى گوييم

1391
139213931393 ■ كسب عناوين برتر جشنواره مطبوعات

 استان كردستان
■ آغاز برگزارى نشست هاى تخصصى 
كارشناسى همزمان با انتخابات 
مجلس نهم

■ عضويت در باشگاه هواداران 
مؤسسه فرهنگى ورزشى  آموزش 
شهداى الوند همدان 
(پاس)

■ برگزارى همايش ملى كارآفرينى
 ■ كسب عنوان برتر رسانه حامى توسعه دولت 
الكترونيك

■ چاپ كتاب كودك با همكارى شاعران و 
هنرمندان حوزه كودك استان

■ معرفى همدان پيام به عنوان رسانه 
حامى ازدواج

1

 بسيارى از نشريات صفحات خود را كم 
كردند و حتى ترجيح دادند كه چاپ ديجيتال 
را جايگزيــن چاپ كاغــذى كنند؛ اين يعنى 
آتش كمبود كاغذ و سانسور به جان بسيارى 
از مطبوعات و رســانه هاى چاپى افتاده است 
اما در اين ميان روزنامه محلى ما، 17 ســال 
اســت كه نفس مى كشــد. در اين سال ها ما 
تمام ناماليمات و ســختى ها را تاب آورديم 
تا يــادآور اين باور باشــيم كــه غيرممكن، 

غيرممكن است! 
همدان پيام در اين 17 سال برخالف بسيارى 
از رســانه هاى هم مقيــاس با خــود تعريف 
جديدى در بحران را بــه ميان واژه ها آورده 
است، توسعه! آن هم در زمانه اى كه همه چيز 
رنگ و بوى تحريم دارد و مسير براى كوچك 

شدن گسترده تر از وسعت بخشيدن است.
17 ســال دوام آوردن روزنامه اى كه از هيچ كجا 
جز مخاطبان خود حمايت مالى  نمى شود و تمام 
اين سال ها را روى پاى خود ايستاده است هميشه 
پرســش برانگيز بوده اســت؛ اما همدان پيام براى 
هفدهمين سال پياپى بودنش و ماندنش را جشن 
گرفت تا نشــان دهد كه بدون هيچ وابســتگى به 
ســازمان و يا افرادى خاص، تنها به پشتوانه مردم 

مى توان از گذرگاه هاى سخت عبور كرد.
از همين روســت كه وقتى بهمن شــفق مى زند، 
بچه هاى همدان پيام تنها يك پرســش ذهن شان را 
بيش از هر چيزى به خــود درگير مى كند، «آماده 

شدن براى تولدى ديگر چگونه است؟»
اما امســال كرونا تمام خياالت و جشن هاى مان را 
بــا خود به غــارت برد و تولد 17 ســالگى ما را 
درحالــى در خاطرات ثبت كرد كه تنها بتوانيم در 
يك مجال فرهنگى كوچك و چند خط يادگارى 
از همراهان، مخاطبان و هم قطاران همدان پيام در 
قاب 3 هزار و 963مين شــماره روزنامه بارديگر 

ماندن را ثبت كنيم.
 سعيد شاهرخى استاندار همدان:

«رســانه امروزه به عنــوان يكــى از اثرگذارترين 
ابزارهاى فرهنگى و فرهنگســاز در جوامع، نقش 
كليدى دارد؛ زيرا رســانه يكــى از اركان مهم و 
حكومتى به شــمار مى رود كه مديريت و هدايت 
افكار عمومى را بر عهــده دارد و منبع الهام همه 
حوزه هاى فرهنگى است؛ بنابراين رسانه ها عمًال 
مى توانند در توسعه اقتصادى، نقش بسيار خطيرى 
بر عهده گيرند كه همدان پيام در اين مسير توانسته 
به خوبى اثرگذار باشــد و با نگاهــى كه به ابعاد 
مختلف توســعه در اســتان دارد در حوزه رسانه 

به خوبى در مســير توســعه همدان گام برداشته 
است.»

 محمدعلى محمدى فرماندار همدان:
«نقش بى بديل رســانه ها بر كسى پوشيده نيست 
به ويژه رسانه هاى محلى كه اشرافيت تخصصى به 
مســائل و زواياى پيدا و پنهــان در جامعه محلى 
خود دارنــد، مى توانند به پيشــرفت و توســعه 
آن منطقه منجر شــوند؛ بنابرايــن همدان پيام نيز 
در اين 17 ســال با ارتباط دوســويه بين مردم و 
مسئوالن توانسته اســت در مسير رشد و توسعه 
استان به خوبى عمل كند و با رسالت رسانه اى كه 
دارد دلسوزانه مباحث و موضوعات را بررسى و 
حتى بسيارى از موضوعات پشت پرده اى را براى 

شفافيت و آگاهى مردم موشكافانه تحليل كند.
در همين راســتا به مناسبت 17مين سال تولد اين 
رســانه وزين همدان آرزومندم چون گذشــته با 
ديده انصــاف موضوعــات را واكاوى كند و در 
استوار  جامعه  آگاهى بخشى  اطالع رسانى و  مسير 

و پايدار بماند.»
 مهدى دينــارى مدير كل بهزيســتى 

همدان:
«توسعه يكى از مفاهيم چالش برانگيزى است كه 
تفاســير و تعاريف متعدد و متنوعى از آن وجود 
دارد و عوامــل مؤثرى در باالبردن يا پايين آوردن 
ســطح آن تأثير دارند، بنابراين افزايش اســتفاده 
از وســايل ارتباط جمعى ماننــد روزنامه، راديو، 
تلويزيــون و گروه هاى اجتماعى توانســته اند با 
بهره بــردارى درســت و هدفمند از ايــن ابزارها 
سياســت هاى فرهنگى خود را در جامعه تبليغ و 
آنهــا را به گفتمان مســلط در جامعه تبديل كنند. 
همدان پيام نيز از اين جرگه جدا نيست و به اعتقاد 
من توانســته نه تنها در موضوعــات اقتصادى و 

فرهنگى توســعه گر باشد بلكه با ورود تخصصى 
به حوزه هاى اجتماعى، در توسعه و رشد فرهنگى 

اين حوزه نيز اثرگذار بوده است.»
 مرتضى قائمى استاد دانشگاه و رئيس 

دانشگاه آزاد همدان:
«همدان پيام به عنوان يك ظرفيت ارزشــمند بومى 
با كادر توانمنــد و مجربى كه دارد جايگاه بااليى 
در توسعه، معرفى ظرفيت ها و اولويت هاى استان 
در ابعــاد مختلف را به دوش مى كشــد و همواره 
دانشــگاهيان،  هنرمندان،  گوياى  زبــان  مى تواند 
صنعتگــران و در مجمــوع عامه مردم باشــد كه 
خوشــبختانه در اين 17 ســال فعاليت پى درپى 
به خوبى توانســته اســت در اين مسير شكوفايى 

خود را روزبه روز بيشتر كند.»
 حسين رضا طاهرى كارشناس سياسى 

و استاد دانشگاه:
«همدان پيام يكى از رسانه هاى بسيار تأثيرگذار در 
سطح استان است كه رسالت رسانه اى خود را در 
اين 17 سال به نحو شايســته اى انجام داده است، 
رســانه اى كه زبان گوياى مردم بوده و در جهت 
مطالبات آنان هيچ گاه در مقابل مسئوالن ممشاتى 

نداشته است.
ايــن روزنامه همــواره يــار و ياور مســئوالن 
خدمتگزار بوده و در اين سال ها هميشه در مسير 
رشد و پيشرفت حركت كرده است و از افتخارات 

همدان به شمار مى رود.»
 محمدرضــا آقاجانى وكيــل پايه يك 
وكالى  كانون  عمومى  روابط  و  دادگسترى 

همدان:
«رسالت اجتماعى رسانه هاى جمعى زمانى محقق 
مى شــود كه از هرگونه وابســتگى رها باشند و با 
اســتقالل كامل مشــكالت و معضالت را بازگو 

كنند، همدان پيام نيز از همين قسم رسانه ها و البته 
تنها رســانه مستقل استان است كه توانسته در 17 
ســال پياپى عملكرد خوبى را در حوزه رسانه از 

خود به جا بگذارد.»
 اشكان يوسفى رئيس هيأت مديره خانه 

مطبوعات همدان:
هولدينگ رســانه اى همدان پيام، تبلور فكر، اراده، 
خالقيت و پشــتكار در راســتاى نيل به اهداف 
رســانه اى و اســتراتژى هاى كارآفرينى است كه 

پرچم «ما مى توانيم» را به اهتزاز درآورده است.»
عرصه  پيشكسوت  مظاهرى  اردشــير   

خبر همدان:
«بــدون اغراق همدان پيــام در تمامى موضوعات 
و مســائل روز اســتان تأثيرگذار اســت و نه تنها 
در توســعه اقتصادى بلكه در مجموع حوزه هاى 
فرهنگى، اجتماعى و سياسى حركتى خوبى را در 
پيش گرفته است كه سبب شد از 17 سال پيش تا 
امروز رفته رفتــه از ماهنامه به هفته نامه و روزنامه 
تبديل شــود كه نشــان از هدفگذارى خوب در 
رسالت رسانه اى اين مجموعه به عنوان يك رسانه 

حرفه اى و تخصصى است.
از طرفى همدان پيام خوشــبختانه با تيم رســانه اى 
خوب و كاربلدى كــه دارد در عرصه هاى مختلف 
حرف زيادى براى گفتن دارد كه ســبب شده تا از 
ظرفيت اين روزنامه در توسعه استان بهره برداى شود، 
در همين راستا تأسيس چاپخانه پيام رسانه به عنوان 
يك مكمل در كنــار روزنامه همدان پيام و ســاير 
رسانه هاى استان ظرفيت فرهنگى بسيارى خوبى را 
براى همدان در غرب كشــور ايجاد كرده است كه 

اميدوارم همگان بتوانند از آن بهره مند شوند.
من به عنوان يك رســانه اى اهل همــدان هرگاه 
درخشــش خوب همدان پيام را در نمايشگاه هاى 
ملى و فراملــى مى بينم برخــود مى بالم كه وزنه 
همدان با داشتن رســانه هايى چون همدان پيام در 
مقابل بســيارى از استان هاى مدعى كار در عرصه 

مطبوعات، سنگين تر است.»
عرصه  پيشكسوت  فاضل همدانى  على   

خبر:
«اگر همدان پيام و انتقادات سازنده اش نبود مديران 
به فكر رفع نواقص و مشــكالت نبودند، در يك 
كالم اگر همدان پيام نبود در اســتان ما توسعه اى 

اتفاق نمى افتاد.»
 خبرنگار پايگاه خبرى همدان آنالين:

«وجــود مجموعــه اى مانند همدان پيــام در كنار 
فعاليت رســانه اى بــا ايجاد اشــتغالزايى باال در 
چاپخانه پيام رسانه يك مزيت مهم در غرب كشور 

شناخته مى شــود كه در كنار كاهش بار هزينه اى 
چاپ در داخل استان توانسته است ساير استان ها 

را هم عالقه مند و مجذوب به همكارى كند.
از همين رو مجموعه همدان پيام ظرفيت رسانه اى 
بســيار مهم در همدان محســوب مى شود كه در 

توسعه استان نقش آفرين است.»
 فرهاد شمشــادى مهندس و مشــاور 

طرح هاى عمرانى:
«ايفاى نقش رســانه ها در جــذب مردم و جلب 
همــكارى آنان موجب تحقق توســعه همه جانبه 
مى شــود اما اين اتفــاق نيازمنــد برنامه ريزى و 
اقدامات ويژه اى اســت كه بايد 3 بعد، آشنا كردن 
مردم با محتوا و اهداف توســعه، جلب مشاركت 
كارشناســان و صاحب نظران، نظارت عمومى و 
كمك به مســئوالن براى تحقق توســعه را داشته 
باشــد، به همين دليــل فعاليتى كه در 17 ســال 
همدان پيــام از خود در عرصه رســانه اى همدان 
نشان داده است داراى هر 3 بعد عنوان شده است، 
بنابرايــن همدان پيام را نمى توان جدا از توســعه 

همدان دانست.»
حقوق  رشته  دانشجوى  حيدرى  مهسا   

دانشگاه آزاد همدان:
«من با شناختى كه در مدت چندين ساله مخاطب 
همدان پيام بودن پيدا كردم اين مجموعه فرهنگى 
به صورت خودگردان توانســته در حوزه فرهنگى 
استان بســيار عملگرا باشد، به همين دليل به نظرم 
روزنامه همدان پيام در توســعه همــدان يكى از 
مهره هاى اصلى به شــمار مى رود، چون خود اين 
مجموعــه به صورت كارآفرينانه درحال رشــد و 

توسعه است.»
 مسعود رضايى كارمند:

«همدان پيــام با ارتباطى كه با اقشــار مختلف در 
بخش هــاى متفاوتــى از جامعــه دارد در هموار 
ســاختن مسير توســعه كمى و كيفى، در راستاى 
توســعه پايدار همدان بســيار تأثيرگذار است و 
به شخصه معتقدم اين رسانه يكى از بازوهاى مولد 
جريان ســازى خبرى و فرهنگى در استان است، 
تاجايى كه سال هاســت عادت هر روزه من چك 
كردن تيتر ها و خبرهاى اين نشريه در ساعت هاى 
ابتدايى صبح اســت تا از اتفاقات روز اســتان و 

پيرامونم باخبر باشم.»
 پرستور رهرو پرستار:

«مــن پس از شــيوع كرونــا بــا گزارش هايى 
كــه همدان پيــام از محيط هاى بيمارســتانى و 
مشــكالت پرستاران تهيه مى كرد با اين روزنامه 
آشــنا شــدم و فكر مى كنم با صراحت بيانى كه 
در عنوان مطالب دارد مى تواند در مسير توسعه 
اقتصادى  سياســى،  اجتماعى،  مختلف  ابعاد  در 
و فرهنگى با انتقاد از برخى عملكردها، مســير 
توسعه و پيشرفت را با ورود جدى مسئوالن در 

استان باز كند.»

تحقق 17 ساله شعار« ما مى توانيم»

داراى 
دفاتر مستقل 

نمايندگى در 

شهرستان ها ى 
استان

كسب ضريب 

نفوذ 72 درصدى 

در افكار عمومى

ليسانس به باالتحصيالت ميانگين 

ليبل اكسپو
شانگ هاى 2014

نمايشگاه هاى بين المللى اروپايى، آسيايى

نمايشگاه بين المللى دراروپا 2016بازديد از نمايشگاه هاى خارجى
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 عشق آغاز شد 
(نخستين شماره)

 انتشار نخستين 
ضميمه آغاز

 انتشار منظم روزانه
تولد شاپره در جشنواره 
بين المللى فيلم كودك 
و نوجوان

جميع دفاترو فعاليت در دفتر مركزى
 حضور فعال درجشنواره بين المللى 
فيلم و كودك  و نوجوان همدان

1- انتشار نيازمندى ها
 2-آغاز فعاليت پايگاه اطالع رسانى اينترنتى روزنامه
3-  كسب عناوين برتر جشنواره مطبوعات استان كرمانشاه
 4-آغاز انتشار پيام آدينه

5- حضور در پانزدهمين جشنواره بين المللى مطبوعات 
و خبرگزارى ها  
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■ تولد ماهنامه پيام مادستان
 ■ كسب عناوين برتر در جشنواره 
مطبوعات استان لرستان

■ افتتاح فاز چهارم چاپخانه پيام رسانه ■ تولد رسانه ديجيتال
تكنولوژى روز دنيا در همدان 
(همدان ليبل)

 ■ عضويت در كانون فرهنگى مردمى مالير
■ كسب عنوان رسانه برتر جشنواره رضوى

■ نامگذارى خيابان همدان پيام
 (جورقان)

■ ارتقاى همدان پيام به سطح 
نشريات كشورى

■  راه اندازى مركزآموزش 
هتلدارى و گردشگرى غرب كشور

روتاپك سايت 
تخصصى طراحى  و 
گرافيك 1400 ...

جشن تولد 17 سالگى همدان پيام

راهى ناهموار پيموده ايم
 روزنامه همدان پيام روز گذشــته دهم بهمن 1399، 17 ســالگى خود را پشت ســر 
گذاشت؛ در چنين روزى در سال 1383، نخستين شماره اين روزنامه متولد و منتشر شد 
و در همه روزهاى اين 17 ســال شمسى، در گذر از دوران هاى مهم سياسى، اجتماعى، 

اقتصادى، فرهنگى، گردشگرى و شهرستان ها همراه مردم استان بوده است. 
روزنامه همدان پيام مفتخر است همواره بر طريق انصاف و اعتدال در تهيه و تدوين خبر 
و حفظ حقوق انســانى و شهروندى و پاسدارى از حرمت و آبروى افراد اصرار ورزيده 
و  به ميثاق امانتدارى و رسالت اطالع رسانى، بخش عظيمى از روزنگار مكتوب ايران را 

توليد و آرشيو كرده است. 
با نگاهى به تيترها و مقاالت و گزارش هاى تحليلى مى توان ادعا كرد كه سرعت، دقت و 
وزن آثار منتشرشده در اين روزنامه همچنان مشمول تشويق مردم بوده و اميد مى رود تا 

در سال هاى آينده اين روند شتاب بيشترى بگيرد.
در اين ســال ها تنوع مطالب، انتخاب تيترهاى جذاب، همگامى و همزمانى با رويدادها 
و انعــكاس اخبار و رويدادها در كانال تلگرامى روزنامه، از ديگر مؤلفه هايى اســت كه 

مى توانيم آن را در كارنامه خود ثبت كنيم.
از تيترهايى چون «مردم اســتان ركورد زدند»، «اولين مســافران قطار راهى مشهد 
شــدند»، «شــتاب ايران براى يارى هموطن»، «قصه خوش لفظ به مهتاب رســيد» 

تــا تيترهايى چون «بحــران آب در كمين همــدان»، «همــدان 2018 بودجه ملى 
مى خواهد» و «دعا كنيد آســمان ببارد»، «بازگشت ركود به فرهنگ و ارشاد»، «اتاق 
همدان به هم ريخت» و «فعاليت چراغ خاموش گمرك اســتان» همگى نشانه اى از 
واكنش مطلوب و تأثيرپذيرى مثبت از جامعه اى اســت كه هم اخبار مستند و متقن 
مى خواهد و هم تحليل هاى مؤثر؛ بى شــك اگر همدان پيام تنها به عنوان يك روزنامه 
با الگوهاى ســنتى و بدون روحيه پويا در اين عرصه مى ماند، نمى توانســت تا اين 

اندازه مورد اقبال عمومى قرار گيرد. 
بنابراين با برگزارى نشســت هاى تخصصى در مراحل حساســى همچــون انتخابات 
مجلس، انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا و نيز حضور فعال و منحصر به فرد در 
نمايشگاه هاى بزرگى چون نمايشگاه مطبوعات و صنعت چاپ و... توانست ارتباط مؤثر 
و تعامل شايسته اى با اصحاب رسانه و صاحبنظران و مديران در تمام حوزه ها برقرار كند.

الگويى كه همدان پيام در اين نشست ها ارائه داد، اگرچه بى بديل بود و نتوانست در بين 
ساير رسانه ها معمول شود، اما توانســت در نوع نگاه كانديداها و رأى دهندگان تحولى 

اساسى ايجاد كند.
عالوه  بر آن، راه اندازي چاپخانه توسط روزنامه همدان پيام سبب وابستگي ساير استان ها 
به همدان شده است، تاجايي كه بيش از 20 رسانه نوشتاري از استان هاي لرستان، زنجان، 

قزوين، تبريز و كردستان در چاپخانه پيام رسانه به چاپ مي رسند.
توســعه همدان پيام از هفته نامه به روزنامه و ايجاد 9 محصول رسانه اي ديگر با عناوين 
روزنامه بازار (نيازمندي ها)، هفته نامه سراســري اميد، ماهنامه پيام مادســتان، هفته نامه 
تحليلي- آموزشي پيام آدينه، هفته نامه كودك و نوجوان شاپره، سايت خبري همدان پيام، 
كانال تلگرامي همدان پيام، اينستاگرام همدان پيام، چاپخانه پيام رسانه، چاپ كتاب، توليد 

دفتر، چاپ ليبل و انواع اقالم چاپي از جمله اقداماتي اســت كه انجام شــده و در صدد 
توسعه هرچه بيشتر آن است.

چاپ 3 هزار و 962 شــماره روزنامه در طول عمر اين رسانه و انتشار ميانگين روزي 
3 يادداشــت، 8 گزارش، 2 تحليل و بيش از 60 خبر كوتاه و بلند در روزنامه و بيش 
از 60 عنوان خبر، تحليل، گزارش و يادداشــت در رســانه هاي ديجيتالي از فعاليت ها 
هر روز همدان پيام بوده كه توســط 80 نفر پرســنل روزنامه و 66 نفر پرسنل چاپخانه 

منتشر مي شود. 
 همه اين عملكردها درنهايت امتيازي شد تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي همدان پيام 
را از رتبه 4 به 3 ارتقا دهد. رتبه هاي يك تا 3 تنها مختص روزنامه هاي كشوري و 4 تا 
6 براي روزنامه هاي محلى اســت. با اين ارتقاى رتبه، همدان پيام در سال 98 هم رديف 

روزنامه هاي كشوري قرار گرفت.
اين روزنامه با چنين اقداماتي نشــان داده كه رســانه اي در حد هفته نامه هم مي تواند در 
كمتر از 2 دهه به توسعه و درآمدزايي چشمگيري برسد و فضاي مطبوعاتي را در شهر 

و استان تغيير بدهد.
حال در آغاز هفدهمين سال از انتشار اين روزنامه اميد آن داريم تا تحوالت اقتصادى و 
اجتماعى توأمان را به سوى توسعه و بالندگى استان شاهد باشيم و سهم رسانه ها نيز در 

اين مسير، از پويايى و شتاب بيشترى خبر دهد.
همــكاران ما در تحريريه با كســب تجارب جديد و آگاهــى از گذرگاه هاى صعب 
در مســير پيش رو، مصمم تر و باانگيزه تر از گذشــته به رسالت خود در انتقال اخبار 
و انتشــار تحليل ها خواهند پرداخت و در اين مســير نيازمند حمايت و پشــتگرمى 

مخاطبان عزيز هستند.

مركزچاپ و بسته بندى پيام رسانه (همدان ليبل)

روزنامه همدان پيام

اين آمار براساس ميانگين 8 صفحه روزنامه محاسبه شده  است درحالى كه همدان پيام 
پيش از گرانى كاغذ 12 صفحه به همراه ضمائم منتشر مى كرد.

تعداد نسخه هاى روزنامه اخبار گزارش يادداشت تحليل
جمع كل اخبار 3962      79241188331686237720

ميانگين آمار منتشر 23860
شده در هر شماره 

همكارى با 
مراكز آموزش 

عالى دانشگاهى 

و فرهنگى 
هنرى

 13
دوره حضور 
در نمايشگاه 

سراسرى 
مطبوعات 

 36
دوره نمايشگاه 

بين المللى صنعت 

چاپ و بسته بندى 
بغداد در تهران

نجف
سليمانيه 

استانبول

تفاهم نامه ها
عقد تفاهم نامه هاى مشترك همكارى با شركت هاى بين المللى ملى و استانى در بخش 
خصوصى  و دولتى با هدف توسعه اى و تعامل دو طرفه

حضور در نمايشگاه ها

استفاده از ظرفيت تخصصى و علمى 

بيش از 70 كارشناس
تعداد پرسنلمحتواى توليد شده در رسانه هاى همدان پيام
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15 بهمن ماه آخرين مهلت ارائه اظهارنامه 
ماليات بر ارزش افزوده پاييز 99

 مديركل امور مالياتى اســتان اعالم كرد 
كه آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر 
ارزش افزوده دوره ســوم (پاييز 99) تا 15

بهمن ماه جارى است.
بــه گزارش روابط عمومــى اداره كل امور 
مالياتى اســتان همدان، محمد دلشــادى با 
اشاره به بخشنامه صادره از سوى رئيس كل 
ســازمان امور مالياتى كشور، گفت: مؤديان 
مالياتى مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پانزدهم بهمن ماه فرصت 

دارند نسبت به تكميل و تسليم اظهارنامه فصل پاييز 99 اقدام نمايند.
وى در ادامه افزود: مهلت ارائــه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده طبق 
قانون 15 روز پس از پايان هر فصل اســت، ليكن براســاس مصوبات 
چهل وپنجمين جلسه ستاد ملى مديريت كرونا، مهلت تكميل و ارسال 
اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سوم سال 1399 (فصل پاييز) و 

سررسيد پرداخت ماليات آن، يك ماه تمديد گرديده است.
مديركل امور مالياتى استان تأكيدكرد: مؤديان مالياتى به منظور برخوردارى 
از هرگونه تسهيالت قانونى و جلوگيرى از تعلق جرايم مالياتى، مى بايست 
از طريق سايت عمليات الكترونيكى ماليات بر ارزش افزوده با مراجعه به 
نسبت به ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده  www.evat.ir آدرس

دوره پاييز 1399و پرداخت ماليات و عوارض متعلقه اقدام نمايند.

جريمه 5 ميليارد ريالى قاچاقچى سوخت 
در همدان

 مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان گفت: قاچاقچى سوخت 
ازســوى تعزيرات حكومتى همدان به پرداخت بيش از 5 ميليارد ريال 

جريمه شد.
به گزارش روابط عمومي تعزيرات، داريوش جودكى اظهار كرد: فردى 
29 هزار و 900 هزار ليتر نفت سفيد به ارزش 2 ميليارد و 543 ميليون و 
413 هزار و 600 ريال را با خودرو كاميون تانكردار از استان هاى غربى به 

مقصد اراك حمل مى كرد كه به ظن قاچاق دستگير شد.
وى ادامه داد: پس از اجراى تشــريفات قانونى متهم توسط شعبه ويژه 
رســيدگى به جرايم قاچاق كاال و ارز مســتقر در گلوگاه شهيد زارعى، 
تعزيــرات حكومتى همدان عالوه بر ضبط كاال بــه نفع دولت، متهم به 
پرداخت 5 ميليــارد و 86 ميليون و 827 هزار و 200 ريال جزاى نقدى 
در حق دولت محكوم شــد. مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان 
خاطرنشــان كرد: با تالش اجراى احكام گلوگاه، جريمه صادره وصول 
و به حســاب خزانه دولت واريز شــد.  وى در ادامه با بيان اينكه روز 
گذشته نيز فروشگاه گرانفروش 250 ميليون ريال جريمه شد، افزود: طبق 
گزارش ســازمان صمت همدان فروشگاهى در بازار مركزى همدان به 
گرانفروشى تعداد 6 هزار عدد مايع ظرفشويى 4 ليترى اقدام كرده بود كه 
هيأت بدوى اداره كل تعزيرات حكومتى، پس از احضار و احراز تخلف، 
متهــم را به پرداخت مبلغ 250 ميليون ريال جزاى نقدى در حق دولت 
محكوم كرد كه جريمه صادره وصول و به خزانه دولت واريز شــد. وى 
بيــان كرد: درصورت تكرار تخلف عالوه بر جريمه نقدى نصب پرده و 
تعطيلى نيز اعمال خواهد شد. مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان 
گفت: از مردم بابت ارسال گزارش ها و همكارى با قانون تشكر مى كنيم 
و تقاضا داريم درصورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طريق تلفن 
32523442 اداره كل، تلفن گوياى 124 و ســامانه ١٢۴.ir.www سازمان 

صنعت، معدن و تجارت، و تارنماى  t١٣۵.irاعالم كنند.

معاون استاندار همدان: 
اجناس متناسب با نرخ مصوب تنظيم بازار 

عرضه شود
 معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان به كســبه و 
بازاريان استان هشدار داد اجناس خود را متناسب با نرخ مصوب در 
ستاد تنظيم بازار عرضه كنند وگرنه به جرم گران فروشى و اخالل در 

نظم چرخه توليد و توزيع مجازات مى شوند.
به گزارش ايرنا، ظاهر پورمجاهد در جلســه ستاد تنظيم بازار استان 

همدان اظهار كرد: به كســى اجازه نمى دهيم اقالم مورد نياز مردم را 
با قيمت دلخواه عرضه كند. 

وى تأكيــد كرد: تمام توانمان را بــراى جلب رضايت مردم به كار 
مى گيريــم و بازاريــان هم بايد همكارى و تعامل الزم را داشــته 

باشند. 
پورمجاهد با بيان اينكه كمبودى در زمينه اقالم اساســى در اســتان 
همــدان وجود ندارد، به مردم اطمينان خاطــر داد: اقالم مورد نياز به 
اندازه كافى ذخيره سازى شده اســت و شهروندان به اندازه مصرف 

خانوار خريد كنند. 

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان خاطرنشان كرد: 
براى تأمين اقالم مورد نياز به ويژه ميوه ايام عيد نوروز مشكلى وجود 

ندارد و درحال تهيه آن هستيم. 
پورمجاهد كسبه و بازاريان را به عدل و انصاف سفارش كرد و گفت: 
اجناس خود را متناسب با نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار عرضه كنند 

وگرنه تخلف صنفى محسوب مى شود. 
او همچنين به ضرورت ثبت كاالهاى موجود در سامانه جامع انبارها 
اشــاره كرد و گفت: ســرپيچى از اين قانون احتكار و قاچاق تلقى 

مى شود و صاحبان صنفى به اين موضوع توجه ويژه داشته باشند.

استاندار در شوراي برنامه ريزي:

سرمايه گذاران 
همدان را انتخاب مي كنند

■ وزير علوم: ايجاد صندوق هاى پژوهش و فناورى از برنامه هاى جدى حوزه آموزش عالى 
در استان ها است

■ حاجي بابايي: بودجه استان را ارتقا مي دهيم/ در بودجه 1400پشتيباني خوبي از مردم مي شود

رنا
س:اي

عك

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
در اجراى پرونده كالســه 9700200 و 9700201 له تعاونى اعتبارى آزاد ثامن االئمه مالير و عليه آقاى محمد كريمى (وام گيرنده و راهن) مورد وثيقه اســناد رهنى شماره 48174--
94/8/26 و 49138-1394/12/12 دفترخانه اســناد رسمى شماره 5 مالير كه توسط هيأت سه نفره كارشناسان رسمى دادگسترى در تاريخ 1399/07/30 ارزيابى و قيمت آن قطعى 

گرديده است، از طريق مزايده به فروش مى رسد. محل، حدود، مقدار و توصيف اجمالى ملك به شرح ذيل مى باشد:
استعالم ثبتى: ششدانگ يك باب خانه نوع ملك طلق به پالك ثبتى 17 فرعى از 2072 اصلى (هفده فرعى از دو هزار و هفتاد و دو اصلى)، واقع در بخش يك مالير به مساحت (414) 
چهارصد و چهارده مترمربع با حدود اربعه: شماالً پى به پى به طول (12/00) دوازده متر به شماره بيست فرعى از دو هزار و هفتاد دو اصلى شرقاً: پى است به طول 33/50 متر سى و سه 
متر و پنجاه سانتيمتر به خيابان به عرض ده متر جنوباً: ديواريست به طول 12/00 متر (دوازده متر به خيابان 6 بهمن) غربا: پى به پى به طول (35/50) سى و پنج متر و پنجاه سانتيمتر 
به شماره هجده فرعى از دو هزار و دو اصلى كه سند مالكيت ششدانگ عرصه و اعيان به شماره چاپى 169556 سرى الف 93 صفحه 129 دفتر جلد 377 ذيل شماره 53857 امالك 

بخش مربوطه به نام آقاى محمد كريمى ثبت و صادر گرديده است.
گزارش كارشناسان هيأت سه نفره: ملك مذكور واقع در مالير- انتهاى خيابان شهيد رجايى- نبش كوچه آزادى است. داراى حدود 310 مترمربع اعيانى كه شامل حدود 50 مترمربع 
واقع در زيرزمين و حدود 260 مترمربع در طبقه همكف مى باشــد. اين ساختمان داراى اسكلت بنايى با سقف طاق صربى است، كف ساختمان موزائيك و نماى ساختمان سنگ ابرى 
است و قدمت ساختمان حدود 40 سال است.همچنين داراى امتياز آب و برق و گاز و تلفن مى باشد.در ضمن با توجه به تعريض كوچه آزادى،حدود 40 مترمربع از ملك فوق در محدوده 
تعريض كوچه واقع شده است. ارزش عرصه و اعيان ساختمان فوق با توجه به عرف محل، موقعيت محل، شكل هندسى زمين و با در نظر گرفتن جميع جهات مبلغ 60/000/000/000 ريال 

معادل شش ميليارد تومان تعيين برآورد و اعالم مى گردد.
پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 1399/11/26 در اداره ثبت اسناد و امالك مالير واحد اجرا واقع در مالير- ميدان انقالب- ابتداى بلوار نبوت از طريق مزايده به فروش 
مى رســد. مزايده پالك هاى فوق از مبالغ پايه مزايده فوق به مبلغ 60/000/000/000 ريال معادل شش ميليارد تومان شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم 
به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض 
شهردارى و... تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد،مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت 

و مكان مقرر برگزار خواهد شد. (م الف 411)
تاريخ انتشار: 1399/11/11

محمدرضا امينى - رئيس اداره ثبت اسناد مالير 

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

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

برابر رأي شماره 1309 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم پروين روحى فرزند نوبت على به شماره شناسنامه 
32 صادره از بهار در يك دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى  به 
مساحت 48911/42 مترمربع قســمتي از پالك باقيمانده يك فرعى از 152 اصلى 
واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى دستجرد خريدارى از مالك رسمى 
دانشــگاه بوعلى سينا همدان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 507)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/26
هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شــماره 1313 هيأت پنجم موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى بيرامعلى چراغى فرزند حاجعلى به شماره 
شناسنامه 9046 صادره از اللجين در يك دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مساحت 48911/42 مترمربع قسمتي از پالك باقيمانده يك فرعى از 152 
اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى دستجرد خريدارى از مالك 
رسمى دانشگاه بوعلى سينا همدان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 504)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/26
هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

 اســتاندار همدان در شوراى برنامه ريزى، توسعه 
و اقتصاد مقاومتى اســتان همدان كه با حضور وزير 
علوم، تحقيقات و فناورى و نمايندگان مردم اســتان 
برگزار شــد، گفت: اقدامات مهم و قابل توجهى كه 
در ســال هاى اخير و با حمايــت جدى دولت براى 
توسعه، عمران و آبادانى اين استان انجام شده، بى نظير 
است و در تاريخ ماندگار خواهد شد. از اين رو بخش 
خصوصى، اســتان همدان را به عنوان يك استان امن 
براى سرمايه گذارى انتخاب كرده و هر هفته و به طور 
مســتمر متقاضيان زيادى از داخل و خارج اســتان 
همدان براى ســرمايه گذارى در حوزه هاى مختلف 

اقتصادى اين منطقه اعالم آمادگى مى كنند.
به گزارش ايرنا، سيدســعيد شاهرخى با قدردانى از 
همراهى و پيگيرى مؤثر نمايندگان مردم اســتان در 
مجلس شــوراى اســالمى، افزود: به عنوان مثال 12
طرح بزرگ و ماندگار عمرانى و اقتصادى با مشاركت 
وزارت دفاع و همچنيــن قرارگاه خاتم االنبيا در اين 
اســتان درحال اجراست كه اين نشان مى دهد استان 
همدان بــه يك كارگاه بزرگ عمرانــى و اقتصادى 

تبديل شده است.
وى بــا تأكيد بر اينكه تمامــى فعاليت ها و اقدامات 
اجرايى در ســطح اســتان همدان مبتنى بر برنامه و 
هدفمند اســت، گفــت: توجه به معيشــت مردم و 
ايجاد اشــتغال يكى از محورها و رويكردهاى اصلى 
مديريت اجرايى استان همدان در سال هاى اخير بوده 
كه موفقيت هاى بزرگ و چشمگيرى نيز در اين زمينه 

حاصل شده است.
استاندار همدان با اشاره به اينكه در اين مدت هيچ گاه 
به دنبال حاشــيه نبوده و با خــرد جمعى برنامه هاى 
استان را به صورت علمى و كارشناسى تهيه و تدوين 
كرده ايم، تصريح كرد: حاشيه سازى از نگاه مردم فهيم 
اســتان همدان، عيب محســوب مى شود و برهمين 
اســاس اين موضوع هيچ گاه در مجموعه مديريتى 
اســتان و روند انجــام كار براى خدمــت به مردم 

جايگاهى نداشته است.
شــاهرخى با بيان اينكه در ايجاد خطوط ريلى براى 
اتصال استان به شبكه راه آهن سراسرى و استان هاى 
همجوار اقدامات بسيار بزرگى انجام شده، اظهار كرد: 
به همت دولت تدبير و اميد و تالش مديران اجرايى 
و نمايندگان استان، كارها و اقدامات بزرگى از جمله 
توســعه خط ريلى در اســتان همدان انجام شده كه 

اتصال خط شمال به جنوب و شرق به غرب يكى از 
مهم ترين پروژه هاى راه آهن اين استان است.

وى با بيــان اينكه در حوزه سدســازى نيز يكى از 
اســتان هاى موفق و پيشتاز كشــور هستيم، گفت: 
بهره بردارى از ســد كالن مالير، ســد نعمت آباد و 
شنجور از كارهاى بزرگ عمرانى است كه با حمايت 
جدى دولت و پيگيرى مســتمر مديران اجرايى در 

استان همدان انجام شده است.
شاهرخى گفت: اجراى 2 پروژه بزرگ سد خرم رود 
با بيش از 300 ميليارد تومان اعتبار و ســد گرين نيز 
بــا 337 ميليارد تومان اعتبار از ديگر اقدامات مهم و 
ماندگار اجرايى در اســتان همدان است كه نتيجه آن 
بروز تحولى اساســى در حوزه كشاورزى و اقتصاد 

اين ديار است.
وى، اجراى پروژه بيمارستان هزار تختخوابى و مركز 
جامع سرطان را از ديگر اقدامات قابل توجه در حوزه 
بهداشــت و درمان استان همدان عنوان كرد و گفت: 
تاريخ و تمدن همدان و شأن فرهنگى مردم اين استان 
مــا را به اجراى طرح هاى مهــم و بزرگ عمرانى و 
اقتصــادى برگرفته از يــك برنامه ريزى بلندمدت و 

هدفمند متعهد كرده است.
استاندار همدان تصريح كرد: تصويب اجراى پروژه 
قطار شــهرى همدان با حدود 6 هزار ميليارد تومان 
از محل اعتبــارات ملى نيز با پيگيــرى و همراهى 
نمايندگان مردم استان در مجلس شوراى اسالمى از 
ديگر اقدامات قابل توجه و ماندگار محقق شــده در 

استان همدان است.
به گفته شــاهرخى، شركت شســتا درحال ساخت 
4 واحد 6 هزار رأســى گاودارى در اســتان همدان 
است كه اين هم نشــانه فراهم كردن زمينه مناسب 
براى جذب سرمايه در بخش هاى مختلف اقتصادى، 

كشاورزى و توليدى اين استان است.
استاندار همدان با اشاره به همه گيرى ويروس كرونا 
و اقدامات انجام شده براى مهار آن در استان، گفت: 
بيش از 60 جلســه در قالب ستاد استانى براى مقابله 
با كرونا برگزار شــده كه در نتيجه آن، امروز استان 
همدان به عنوان يكى از اســتان هاى موفق در زمينه 

مقابله با اين بيمارى در سطح كشور مطرح است.
شاهرخى به ظرفيت هاى ويژه علمى استان اشاره كرد 
و افزود: تحصيل بيش از 70 هزار دانشجو و اشتغال 
هزار و 685 اســتاد در دانشگاه هاى همدان نيز براى 

همه ما مباهات و افتخار اســت كه اين هم ظرفيت 
باالى علمى استان را نشان مى دهد.

45 پارك علم و فناورى در كشور ايجاد و 
فعال شده است

وزير علوم، تحقيقات و فناورى هم گفت: 45 پارك 
علم و فناورى در مناطق مختلف كشور راه اندازى و 
فعال شده، به نحوى كه تمامى استان ها حداقل داراى 

يكى از اين مراكز مهم علمى و تخصصى هستند.
منصور غالمى با بيان اينكه حدود 20 ســال از آغاز 
فعاليت هــاى جدى كشــور در زمينه ايجــاد مراكز 
رشــد و پارك هاى علم و فناورى مى گذرد، گفت: 
ايجاد صندوق هاى پژوهــش و فناورى نيز از ديگر 
برنامه هــاى جدى حوزه آموزش عالى كشــور بوده 
به نحوى كه در كنار تمامى پارك هاى علم و فناورى 
موجود كشــور ايــن صندوق با هــدف حمايت از 
شــركت هاى دانش بنيــان و فعاليت هــاى علمى و 

پژوهشى ايجاد شده است.
وزير علوم، تحقيقات و فناورى در ادامه به موضوع 
تفويض اختيارات حوزه آمــوزش عالى از مركز به 
استان ها اشاره كرد و گفت: در طرح مديريت استانى 
آموزش عالى اصل بر تفويض اختيارات از ســطح 
ستاد در اين وزارتخانه به استان ها است كه دبيرخانه 
اجرايى شــدن اين طرح در دانشگاه بزرگ مركز هر 
استان به عنوان دانشگاه مادر يا معين تشكيل مى شود.

 دانشگاه D8 به عنوان يك مركز بين المللى 
دانشجو مى پذيرد

رئيس دانشــگاه بوعلى ســينا گفت: با حمايت هاى 
صــورت گرفته دانشــگاه D8 به عنــوان يك مركز 

بين المللى دانشجو مى پذيرد.
يعقوب محمدى فر با بيان اينكه توســعه واحدهاى 
دانشگاهى براساس نيازسنجى صورت مى گيرد تا از 
هدررفت منابع مالى جلوگيرى شود، افزود: استفاده 
صحيح منابع از سياســت هاى ستاد اقتصاد مقاومتى 

است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
وى با بيان اينكه در طرح آمايش مراكز علمى استان، 
هيچ دانشگاهى تعطيل نمى شود و رشته ها و توسعه 
اين مراكز بازنگرى مى شود، اظهار كرد: استان همدان 
از معدود مناطق كشــور اســت كه در هر شهر يك 
مركــز آموزش عالى دايــر كرده و توزيــع عادالنه 
علمى در اين اســتان رخ داده است. محمدى فر بيان 
كــرد: درحال حاضــر 65 هزار و 823 دانشــجو در 

دانشگاه هاى استان مشغول تحصيل هستند و هزار و 
685 عضــو هيأت علمى نيز به امر تربيت و تدريس 

در دانشگاه هاى استان اشتغال دارند.
 صدور 1300 جواز واحد صنعتى مصداق 

جهش توليد در همدان
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
از صدور هزار و 300 جواز تأسيس براى واحدهاى 
توليدى و صنعتى خبر داد و گفت: اين آمار مصداق 

بارز جهش توليد در اين استان است .
حميدرضا متين اظهار كرد: اســتان همدان با رشــد 
مطلوب در ايجاد واحدهــاى توليدى و صنعتى در 
ده ماهه امسال به خواسته و مطالبه رهبر معظم انقالب 

اسالمى در زمينه جهش توليد، لبيك گفت.
وى افزود: رشد مجوز تأسيس صنايع در سال جهش 
توليد در 41 سال گذشــته در استان همدان بى نظير 
بوده و اين نشــان از همت مســئوالن براى ارتقاى 

جايگاه صنعتى استان است .
رئيس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
همدان همچنين از رشــد 68 درصدى صدور پروانه 
بهره بردارى خبر داد و گفت: در سالجارى واحدهاى 
توليدى به جمع صنايع استان در بخش هاى مختلف 
اضافه شده اند.  متين تصريح كرد: تا پايان سال بخشى 
از واحدهاى تازه تأسيس وارد چرخه توليد مى شوند 
كه توليــدات منحصر به فردى در كشــور دارند كه 

مى توان به توليد خمير الكترود اشاره كرد. 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان افزود: 
در زمينه فعال ســازى واحدهاى راكد، فعاليت هاى 
مؤثرى انجام شــد و بازگشت كيان كرد مالير، فوالد 
جعفرى همدان، رزن ســافت و كيان وينسا در مالير 
نمونه هاى بازگشــت صنايع از كار افتاده به چرخه 

توليد هستند. 
 پيشرفت هاى استان در صنعت آب و برق 

ستودنى است
نماينــده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى 
اسالمى با اشاره به پيشرفت هاى صنعت آب و برق 
استان گفت: سرمايه گذارى بى نظيرى در زمينه تقويت 
شبكه هاى آبرسانى، تصفيه خانه و توليد برق صورت 

گرفته و توسعه اين صنعت در استان ستودنى است.
حميدرضا حاجى بابايى افــزود: 239 ميليارد تومان 
به تازگى براى توســعه و تكميــل طرح هاى درحال 
اجراى صنعت آب و برق استان همدان جذب شده 

است.
وى افزود: در اين راستا 171 ميليارد تومان پيش بينى 
شــده براى توســعه اين صنعت در استان كه بسيار 
ارزشــمند اســت. نماينده مردم همدان در مجلس 
شوراى اسالمى به ســاخت مدول دوم تصفيه خانه 
شهر همدان اشــاره كرد و گفت: براى اين طرح نيز 

500 ميليارد تومان سرمايه گذارى شده است. 
حاجى بابايى خاطرنشــان كرد: بــا اجراى اين طرح 
ظرفيت اين تصفيه خانه از 640 به هزار و 280 ليتر در 
ثانيه مى رسد تا هرآنچه آب در شهر همدان مصرف 

مى شود، تصفيه  شود. 
وي افــزود: آب حاصل از تصفيه خانــه همدان در 
صنايع مختلف و نيروگاه شهيد مفتح مصرف مى شود 
و اين چرخه توليد و مصرف آب در ســطح استان 
كار بزرگى است.  حاجى بابايى در بخش ديگرى به 
توسعه بهداشت و درمان استان همدان اشاره كرد و 
گفت: 715 ميليارد تومان در زمينه بهداشت و درمان 
هزينه شده و اعتبارات خوبى نيز در استان در 2 سال 

اخير جذب شده است. 
وى همچنين به وضعيت بودجه اشاره كرد و افزود: 
تالش مى كنيم ســهم استان در بودجه سال 1400 را 
ارتقا دهيم. نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى 
اسالمى تصريح كرد: در بودجه 1400 پشتيبانى خوبى 
از مردم خواهيم داشت، به طورى كه 35 ميليون نفر از 
اقشار نيازمند به صورت ويژه در بودجه ديده مى شود. 
 به گفته وى، بهاى آب و برق اقشار محروم و نيازمند 
رايگان است و اين موضوع در آينده نزديك به قانون 

تبديل مى شود. 
 دانشگاه سيدجمال الدين تعطيل نشود

نماينده مردم اسدآباد خواستار ادامه فعاليت دانشگاه 
ســيدجمال الدين اسدآبادى شــد و افزود: زحمات 
زيادى براى راه اندازى و توســعه اين مركز آموزش 

عالى كشيده شده و سزاوار تعطيلى نيست. 
كيومرث ســرمدى تأكيد كــرد: محروميت زدايى از 
رسالت هاى شوراى برنامه ريزى است و اسدآباد نياز 

به توجه ويژه دارد.
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــوراى اسالمى 
نيز در اين جلســه به استفاده از ظرفيت هاى اسدآباد 
اشــاره كرد و گفت: 6 هزار ماشــين سنگين در اين 
شهرســتان ظرفيت بى نظيرى براى سرمايه گذارى و 

ايجاد طرح هاى حمايتى است.

همدان بايد قطب 
فرآورى سير شود
 رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى همدان با اشاره 
به اينكه اين اســتان قطب توليد سير در كشــور است، گفت: بايد با 
راه اندازى شــهرك تخصصى، همدان را به قطب فرآورى سير تبديل 

كنيم.
به گزارش ايرنا، علي اصغر زبردســت در جلسه شوراى گفت وگوى 
دولت و بخش خصوصى بر تســريع روند ساخت شهرك تخصصى 
سير همدان تأكيد كرد و افزود: موانعى پيش روى اين طرح مهم وجود 

دارد كه بايد با تعامل و همكارى بيشتر برداشته شود. 
وى اظهار كرد: تعاونى ســيركاران دلســوزانه در پى راه اندازى اين 
شهرك است و مسئوالن استان نيز اقدامات خوبى براى حمايت از اين 

توليدكنندگان انجام داده اند كه بايد تداوم داشته باشد. 
كشــاورزى  و  معــادن  صنايــع،  بازرگانــى،  اتــاق  رئيــس 
ــاظ  ــير از لح ــهرك تخصصــى س ــرد: ش ــان ك ــدان خاطرنش هم
ــن  ــرق، آب و همچني ــد گاز، ب ــاز مانن ــاخت هاى موردني زيرس
جاده هــاى دسترســى نيازمنــد كمــك و همراهــى مســئوالن 
ــراى  ــى ب ــاى هنگفت ــات هزينه ه ــن امكان ــن اي ــرا تأمي اســت زي

اعضــاى تعاونــى ســيركاران دارد. 
زبردست، از شركت شــهرك هاى صنعتى استان همدان خواست در 
اين راستا مســاعدت كرده و مانند ساير شهرك ها و نواحى صنعتى 

نيازمندى هاى شهرك سير را نيز فراهم كند. 
وى يادآورى كرد: در اين شــهرك استقرار واحدهايى از بسته بندى، 
انباردارى، ســردخانه، بازاريابى و صادرات پيش بينى شده و مى تواند 

اشتغال قابل توجهى را ايجاد كند. 
رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشــاورزى همدان گفت: سير 

پس از سيب زمينى و كشمش محصولى راهبردى براى استان محسوب 
مى شود كه در سبد صادراتى استان همدان سهم ويژه اى دارد. 

 دفاتر نقشه كشى ساختمان تا پايان سال راه اندازى شود
اســتاندار همدان هم در اين جلسه با اشــاره به نبود دفاتر مهندسى 
طراحى و نقشه كشى ساختمان در استان به تيم عمرانى مأموريت داد 
كه براى تســهيل و كاهش زمان صدور پروانه ساختمانى اين دفاتر تا 

پايان سال در سطح استان راه اندازى شود.
سيدســعيد شــاهرخى با انتقاد از نبود دفاتر تهيه و طراحى نقشــه 
ســاختمانى گفت: اين كار توسط اشخاص حقيقى انجام مى شود كه 

بسيار زمانبر و طوالنى است. 
وى با بيان اينكه روند صدور پروانه ســاختمانى در استان همدان در 
مقايسه با ساير مناطق كشور وقت گير و خسته كننده است، افزود: طبق 
بررسى هاى صورت گرفته بيشترين زمان در نظام مهندسى ساختمان 

و تهيه و تأييد نقشه اتالف مى شود. 

استاندار همدان تصريح كرد: تأخير در روند صدور پروانه ساختمانى 
موجب نارضايتى مردم و انبوه ســازان مسكن در اين استان شده و از 
اين رو به دنبال راهكارهاى مفيد بوديم و تأسيس دفاتر حقوقى مى تواند 

گره گشا باشد. 
شاهرخى تأكيد كرد: شهردارى ها از ابتداى سال 1400 مكلف هستند 
نقشه هاى تهيه شده در دفاتر مهندسى را بپذيرند و تا پايان سال اينگونه 

دفاتر بايد به ميزان مورد نياز تشكيل شود تا مردم سرگردان نشوند. 
به گفته وى حداكثر زمان الزم براى تهيه و تأييد نقشــه بايد يك ماه 
باشــد و يك ســال معطل كردن متقاضيان ساخت وساز به هيچ وجه 

پذيرفتنى نيست. 
اســتاندار همدان خاطرنشان كرد: براى تشويق و ترغيب مهندسان 
به ســمت كارگروهى و تشكيل اين دفاتر بايد برنامه ريزى كنيم و 
درصــورت امكان معافيت هاى مالياتى و تأمين اجتماعى براى آنها 

در نظر بگيريم. 

استاندار همدان پيش از اين به شهردارى و نظام مهندسى تا 15 آذرماه 
مهلت داده بود تا با تشــكيل جلسه و آسيب شناسى موانع پيش روى 
صدور پروانه ساختمانى را برداشته و اين فرايند را با اعمال اصالحاتى 

شتاب ببخشند.
طبق آمارهاى اعالم شده در اين گفتمان مشترك با وجود مشكالت 
اقتصادى ساخت وســاز مسكن در اســتان همدان رونق دارد و 8

هزار و 122 واحد مســكونى توســط انبوه ســازان استان درحال 
ساخت است.

زمينى به وســعت 30 هكتار از اراضى ملى واقع در روستاى «انصار 
االمام» براى ساخت شهرك تخصصى سير جانمايى شده است. 

طبق آخرين آمار حدود 41 هزار تن ســير خشــك در استان همدان 
توليد شد كه به عبارتى 70 درصد سير كشور در اين خطه حاصلخيز 
توليد مى شــود و اين پيشتازى «قطب توليد سير كشور» را به همدان 

لقب داده است.

رئيس دانشگاه بوعلي: دانشگاه D8 دانشجو مي پذيردمديركل صمت: واحدهاي توليدي جديد آغاز به كار مي كنند
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مهلت دوهفته اى AFC براى اعالم آمادگى 
ميزبانى ليگ قهرمانان 

 كنفدراســيون فوتبال آسيا به همه اعضاى خود نامه ارسال كرده و 
از نامزدهاى ميزبانى از ليگ قهرمانان آسيا 2021 خواهان ارائه مدراك 

شد.
ســلطان المهوس خبرنگار سعودى و كارشناس فوتبال آسيا خبر داد، 
ديروز كنفدراسيون فوتبال آسيا به تمام اعضاى خود نامه كانديداتورى 

براى ميزبانى از ليگ قهرمانان آسيا 2021 ارسال كرد.
كنفدراســيون فوتبال آسيا مهلت دوهفته اى به فدراسيون هاى خواهان 
ميزبانى داده اســت تا شرايط ميزبانى طبق اســتانداردهاى جهانى و 
پروتكل هاى بهداشــتى در سطح باال را ارائه كنند و از ميان آنها ميزبان 

را انتخاب نمايد.
طبق گزارش هاى رسيده، مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسيا در منطقه 
غرب در يك كشــور نخواهد بود و AFC قصد دارد هر گروه را در 

يك كشور برگزار كند.
با توجه به همگروهى تيم هاى عربستانى با نمايندگان كشورمان، امكان 

ميزبانى ايران و عربستان بسيار كمرنگ است.

باشگاه سپاهان: به دنبال جذب ترابى هستيم
 باشگاه سپاهان مى گويد به طور رسمى نه، اما به دنبال جذب مهاجم 

ايرانى تيم العربى قطر هستيم.
به گزارش ايسنا، در روزهاى گذشته اخبارى مبنى بر ارسال نامه رسمى 

باشگاه سپاهان به العربى براى جذب مهدى ترابى مطرح شده است.
باشگاه سپاهان در اين باره به ايسنا گفت: به طور رسمى نه، اما به دنبال 
جذب مهاجم ايرانى العربى هستيم و بايد ببينيم شرايط به چه شكلى 

خواهد شد.
باشــگاه العربى پس از جذب يوسف المساكنى، قصد دارد نام مهدى 
ترابى مهاجم ايرانى اش را از ليســت خارج كند و به همين دليل چند 
باشــگاه ايرانى و يك باشگاه تركيه اى براى جذب مهدى ترابى دست 

به كار شده اند. بايد ديد تكليف مهاجم العربى چه خواهد شد.

اردوى آماده سازى تيم كاراته ارتش 
در كبودراهنگ 

 اردوى آماده ســازى تيم كاراته رعد پدافند ارتش در شهرســتان 
كبودراهنگ برگزار شد.

اين اردو به طور مشــترك با تيم كاراته كبودراهنگ برگزار مى شود و 
در اين اردوى مشــترك تمرينى 12 كاراته كا در قالب تيم رعد پدافند 

ارتش حضور دارند.
تيم رعدپدافند ارتش براى حضور قدرتمند در سوپرليگ باشگاه هاى 
كشــور آماده مى شــود، ضمن اينكه تيم كبودراهنگ نيز در ليگ برتر 
كشــور حضور دارد. اين اردوى مشــترك به مدت 4 روز در ســالن 

انقالب شهر كبودراهنگ برگزار شد.

خانه بسكتبال نهاوند 80 بر 40
 نامى نو اصفهان را شكست داد

 رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند، گفت كه تيم بسكتبال بانوان 
نهاوند در نخستين بازى خود 80 بر 40 نامى نو اصفهان را شكست داد.

رامين درويشى با اعالم اين خبر گفت: تيم بسكتبال بانوان نهاوند در 
نخســتين بازى خود در گروه جيم مسابقات كه با حضور 4 تيم خانه 
بسكتبال نهاوند، خانه بسكتبال نامى نو اصفهان، شيل آوران گلستان و 
آينده سازان اراك كه به ميزبانى شهرستان گرگان درحال برگزارى است 

موفق به برترى 80 بر 40 در مصاف با نامى نو اصفهان شد.
وى ضمن قدردانى از همراهى و حمايت هاى هيأت بسكتبال شهرستان 
و كادر اجرايى توانمند آن، گفت: اميدواريم بانوان مقتدر نهاوند بتوانند 

همچون گذشته نسبت به اعتالى نام پرافتخار نهاوند موفق باشند.

اختصاص 2 ميليارد اعتبار ويژه
 براى زمين چمن اسدآباد

 دو ميليارد ريال اعتبار ويژه براى 
حفر و تجهيــز چاه آب زمين چمن 

اسدآباد اختصاص يافت.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان 
به همراه جمعى از مسئوالن شهرستان 
اسدآباد از پروژه ها و زيرساخت هاى 
شــامل  شهرســتان  اين  ورزشــى 
اســتاديوم آزادى، مجموعــه بانوان 

شامل استخر و ســالن ورزش هاى توپى، اســتخر مجموعه آزادى 
شهرستان بازديد و جهت رفع مشكالت آنها دستوراتى صادر كردند.
حميد ســيفى توسعه و تجهيز زيرساخت هاى ورزشى استان را يكى 
از اولويت هــاى مهم عنوان كرد و گفت: در راســتاى رفع مشــكل 
آبيــارى زمين چمن شهرســتان مبلغ 2 ميليــارد ريال جهت حفر و 

تجهيز سيستم آبيارى اختصاص داده شد.
وى با اشــاره به پيگيرى هاى مجمع نمايندگان اســتان براى تكميل 
پروژه هاى ورزشــى اســتان و شهرستان اســدآباد توسط سرمدى 
نماينده اين شهرستان، گفت: خوشــبختانه شهرستان اسدآباد داراى 
زيرساخت هاى ورزشى مناسب اســت اما همه تالش خود را براى 
توسعه هرچه بيشــتر آن به كار خواهيم گرفت. امروز ارتباط مؤثر با 
بخش خصوصى، خيرين و سرمايه گذاران در راستاى توسعه ورزش 
يكى از برنامه هاى اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان اســت 
لذا اميدواريم بتوانيم اقدامى شايســته در شــأن مردم استان همدان 

انجام دهيم. 

مهرداد ميناوند درگذشت
 مهــرداد ميناونــد بازيكــن پيشــين تيــم ملــى و تيــم 

درگذشــت. كرونــا  بــه  ابتــال  به دليــل  پرســپوليس 
ــوس  ــارى منح ــه بيم ــال ب ــل ابت ــه به دلي ــد ك ــرداد ميناون مه
ــود،  ــا و وخامــت حالــش در بيمارســتان بســترى شــده ب كرون
ــر درگذشــت. ــر اث ــالگى ب ــنبه شــب) در ســن 45 س (چهارش

ــا  ــود و طــى ســال هاى 1375 ت ــد ســال 1354 ب ــد متول ميناون
ــن  ــر ت ــران را ب ــال اي ــى فوتب ــم مل ــن تي ــار پيراه 1382، 75 ب

كــرد. ايــن مدافــع چــپ فوتبــال ايــران ســال 1374 از پــاس بــه 
پرســپوليس آمــد و در 3 ســال حضــورش 89 بــار بــا پيراهــن 
ايــن تيــم بــازى كــرد و 13گل به ثمــر رســاند. او در ادامــه بــه 
ــال 67 ــى 3 س ــد و ط ــفر ش ــش ترانس ــس اتري ــتورم گرات اش

بــازى هــم بــراى ايــن تيــم انجــام داد.
ميناوند در ادامه براى شارلوا بلژيك و الشباب امارات بازى كرد و 
دوباره در سال 1382 به پرسپوليس بازگشت و پيراهن تيم محبوب 
خود را برتن كرد. دوره دوم حضورش در پرســپوليس فقط يك 
ســال طول كشــيده و در ادامه اين مدافع چپ پا راهى سپاهان و 

راه آهن شد و در سال 1384 از فوتبال خداحافظى كرد.
ميناونــد در عرصــه مربيگــرى خيلــى فعاليــت نكــرد و فقــط 2

ســال در خونه به خونــه و يــك ســال هــم در ســپيدرود رشــت 
حضــور داشــت.

در ســال هاى اخيــر مهــرداد ميناونــد بــا ورود بــه عرصــه اجــرا، 
بــا كارگــزار باشــگاه پرســپوليس همــكارى و برنامه هــاى ايــن 

تيــم را اجــرا مى كــرد.
ــابق  ــوش س ــن ملى پ ــت اي ــام درگذش ــروه ورزش همدان پي گ

ــد. ــه ورزش كشــور تســليت مى گوي ــه جامع را ب

آگهي فراخوان تجديد مناقصه (نوبت دوم) 

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

* مهلت دريافت اسناد مناقصات: از ساعت 13 تاريخ 99/11/09 تا ساعت 19 تاريخ 99/11/12
* آخرين مهلت تحويل پاكات مناقصات: تا ساعت 19 تاريخ 99/11/23

* تاريخ بازگشايى پاكات مناقصات: ساعت 9 صبح تاريخ 99/11/25
    www.setadiran.ir محل دريافت اسناد: سامانه تداركات الكترونيك دولت *

* محل تحويل پاكت الف به صورت فيزيكى: دبيرخانه اداره كل واقع در خيابان سعيديه، اداره كل راه و شهرسازى استان همدان
www.setadiran.ir محل تحويل پاكات الف، ب و ج به صورت الكترونيكى: سامانه تداركات الكترونيك دولت *

* محل بازگشايي پاكات: سي متري سعيديه، اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
(م الف 1533)

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان در نظر دارد پروژه هاى ذيل را با انجام فرايند مناقصه عمومى يك مرحله اى 
به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد.

مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد (ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصه
صالحيت الزمفرايند ارجاع كار (ريال)

تجديد 99-7
تكميل عمليات پلسازى 3 دستگاه پل بتنى (فارسجين، پاينده، 

دمق) و زيراساس و عمليات خاكى پروژه كريدور شمالى 
رزن

رتبه 5 راه و ترابرى50/190/000/0002/510/000/000

عمليات خاكى و ابنيه فنى قطعه 5 محور تويسركان - كنگاور تجديد 99-11
رتبه 5 راه و ترابرى66/530/000/0003/327/000/000از كيلومتر 25 الى 30

ديواركشى و بخشى از محوطه پروژه بخشدارى مركزى 99-16
رتبه 5 ابنيه7/016/467/122351/000/000همدان

آگهي فراخوان مناقصه عمومى
قرارداد خدمات نظافت و نگهدارى فضاى سبز و اطالعات پرواز فرودگاه همدان 1400

شركت فرودگاه ها و ناوبرى هوايى ايران- فرودگاه شهداى همدان 

خدمات  مرحله اى   يك  عمومى  مناقصه  دارد  نظر  در  همدان  فرودگاه 
به  همدان 1400  فرودگاه  پرواز  اطالعات  و  سبز  فضاى  نگهدارى  و  نظافت 
برگزار  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  طريق  از  را   99/11/02 شماره 
ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه  نمايد. 
پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس:  به  دولت(ستاد)  الكترونيكى 
موعد  در  هم  را  مناقصه  الف  پاكت  فيزيك  مناقصه گران  است  الزم  و  شد 
در  ثبت نام  مراحل  قبلى،  عضويت  عدم  صورت  در  و  نمايند  ارسال  مقرر 
در  شركت  جهت  را  الكترونيكى  امضاى  گواهى  دريافت  و  مذكور  سايت 

مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: تاريخ 99/11/11 مى باشد.

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14:00 روز پنجشنبه 
تاريخ 99/11/16

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاريخ 99/11/29

زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه تاريخ 99/11/30
ميزان سپرده شركت در مناقصه: 580/000/000 ريال 

بيشتر  اطالعات  دريافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
بلوار  همدان،  آدرس:  الف،  پاكت هاى  ارائه  و  مناقصه  اسناد  خصوص  در 
سرلشگر شهيد حسين همدانى، فرودگاه شهداى همدان، ساختمان ادارى 

و عملياتى. تلفن: 08132569002 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز 

تماس 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

سامانه سايت  در  استان ها  ساير  ثبت نام  دفاتر  تماس  اطالعات 
 (www.setadiran.ir) بخش «ثبت نام/ پروفايل» تأمين كننده مناقصه گر 

موجود است.
(م الف 1522)

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 1399/1066 مورخ 1399/09/09 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى مصطفى طاهرى فرزند احمدعلى به شماره شناسنامه 14367 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 51/27 مترمربع در قسمتى از پالك 67 اصلي 
واقع در اســدآباد- بلوار جانبازان- پايين تر از ميدان بار-  روبروى باسكول زارعى خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى نظرعلى زارعى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 374)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/09

كامران متقى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

 در پايــان مهلت ثبت نــام انتخابات هيأت 
فوتبال اســتان همدان، عباس صوفى شهردار 

همدان و 5 چهره جديد نام نويسى كردند.
دبير هيأت فوتبال اســتان همــدان با بيان اين 
خبر گفت: در پايان زمان قانونى براى ثبت نام 
رياست هيأت فوتبال استان، تنها 6 نفر ثبت نام 

كردند.
 مهدى بوجاريان در گفت وگوى اختصاصى با 
همدان پيام با اشاره به انتخابات رياست هيأت 
فوتبال استان، اظهار كرد: زمان ثبت نام اين دوره 
از انتخابات روز دوشنبه هفته گذشته به پايان 
رسيد و كانديداها تا روز پنجشنبه 9 بهمن ماه 

فرصت داشتند مدارك خود را تكميل كنند.
وى با بيــان اينكه در زمان مقــرر 6 كانديدا 
به صورت رسمى ثبت نام خود را نهايى كردند، 
افزود: به صورت رسمى براى انتخابات رياست 
هيأت فوتبال اســتان، عبــاس صوفى، كمال 
عربيان، محمدتقى رحيمى، على ضميرى كامل، 
بابك صمديان و صفــر بهارلو مراحل ثبت نام 
خــود را انجام داده اند و چند نفرى هم پس از 
ثبت نام، انصراف خود را به طور رســمى اعالم 

كردند.
بوجاريــان ادامــه داد: على خســروى داور 
بين المللى و بازنشسته كشورمان و رئيس كميته 
داوران استان نيز در اين دوره ثبت نام كرده بود 

كه با ارسال نامه اى انصراف خود را اعالم كرد.
وى اضافــه كرد: بــا توجه بــه زمان بَر بودن 
دريافت اســتعالم سوءپيشينه قضايى و تست 
نداشــتن اعتياد، اين 6 كانديــدا تا پايان وقت 
ادارى روز پنجشنبه 9 بهمن ماه فرصت داشتند 
تا مدارك خود را تحويل كه پس از جمع آورى 
تمام مدارك، عمليات بررسى و دريافت تأييد 
صالحيت از مراجــع ذى صالح انجام خواهد 
شد و دست آخر نيز اسامى كانديداها و مدارك 

آنها به فدراسيون ارسال خواهد شد.

بوجاريــان با بيــان اينكه فدراســيون فوتبال 
زمان انتخابات را تعيين و به صورت رســمى 
به مجمع انتخاباتى هيأت اســتان ابالغ خواهد 
كرد، خاطرنشــان كرد: زمان برگزارى مجمع 
انتخاباتى اين مجمع هنوز مشخص نيست اما 
به احتمال بســيار قوى در نيمه دوم اسفندماه 

سالجارى برگزار خواهد شد.
■ اسامى كانديداها:

1- عبــاس صوفى رئيس كنونى هيأت فوتبال 
اســتان و شــهردار همدان اســت كه سابقه 

مديريت باشــگاه پاس را نيــز دارد. البته وى 
براى انتخابات هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال 

نيز نام نويسى كرده است.
2- محمدتقــى رحيمــى مديرعامل پيشــين 
باشــگاه پاس است كه هم اينك مديريت امور 
باشــگاه هاى اداره كل ورزش و جوانان استان 

همدان را برعهده دارد.
3- بابك صمديان مدرس فدراســيون فوتبال 
است كه سال ها سابقه سرمربيگرى و مربيگرى 
در تيم هايى نظير پاس و شــهردارى همدان، 
شــاهين كيش و آلومينيوم اراك را در كارنامه 

خود دارد.
4-كمال عربيان از پيشكسوتان فوتبال همدان 
اســت كه اوج درخشش وى در ليگ قدس با 
هدايت بيژن ذوالفقارنسب بود و نايب رئيس 
فعلى هيأت فوتبال اســتان و بازنشسته بانك 

صادرات است.
5- صفر بهارلــو از بازيكنان دهه 70 و اوايل 
دهه 80 همدان و جزو مربيان آكادميك فوتبال 

استان همدان است.
پيشكســوتان  از  ضميرى كامــل  علــى   -6
شناخته شــده فوتبال استان كه پيشينه معاونت 
اداره ورزش و جوانــان اســتان همدان را در 
كارنامــه دارد واز كارمنــدان اداره ورزش و 

جوانان استان است.

سليمان رحيمى»
 پرونده هفته ششم رقابت هاى ليگ دسته 
دوم قهرمانى باشــگاه هاى كشور با انجام 14

بازى بسته شد.
در اين هفتــه از رقابت ها 23 بار توپ از خط 
دروازه ها گذشت و معدل 1/6 گل در هر بازى 

در اين هفته به ثبت رسيد.
در اين هفتــه از رقابت ها نمايندگان اســتان 
يك پيروزى و يك تســاوى به دست آوردند. 
با كسب اين نتايج در گروه نخست اميدگناوه 
بــا 14 امتياز به تنهايى به صدر جدول تكيه زد 
و 2 تيم سپيدرود رشت و شهردارى همدان با 
كسب 12 امتياز در تعقيب اميدگناوه هستند و 

اسپاد نيز با 11 امتياز چهارم است.
در گروه دوم نيز نفت اميديه با 16 امتياز يكه تاز 
جدول است و مس شهربابك با 14 امتياز دوم 
است. همچنين نيروى زمينى تهران با شكست 
اين هفته با 11 امتياز سوم است و پاس همدان 

با 7 امتياز در رده هشتم قرار دارد.
با نگاهى به جدول مســابقات تيم شهردارى 
همچنان مدعى قهرمانى و صدرنشينى است و 
اين تيم همچنان بدون شكست ليگ را دنبال 

مى كند.
شــهردارى در فصل اخير به رغم آنكه فوتبال 
روانى را به نمايش مى گذارد به ســختى امتياز 
كسب مى كند و با وجود اينكه در صف مدعيان 
قــرار دارد در 2 بازى خانگى 4 امتياز مفت را 

به دليل تجربه كم از دست دادند و در اين ديدار 
در دقايــق پايانى با دريافت گل، پيروزى را با 
تســاوى عوض كرد كه اگر چنين نبود اكنون 
مى توانست با اقتدار در صدر جدول قرار داشته 
باشد، شــاگردان رضا طالئى منش با تكيه بر 
قدرت بدنى و نمايش فوتبال ساده آغاز خوبى 
در ليگ داشته است و مى توان به آينده اين تيم 

در ليگ اميدوار بود.
البته هنوز در آغاز ليگ است و افت وخيز بين 
تيم ها بسيار باال است اما شهردارى نشان داده 
است كه به كسب پيروزى هاى ميليمترى عادت 

كرده و با حداقل گل نتايج را كسب مى كند.
شــهردارى در 3 بازى خارج از خانه 7 امتياز 
كسب كرده كه بسيار فراتر از انتظار است، اين 
تيم از 3 بازى خانگى نيز 5 امتياز ذخيره كرده 
و اين نشــان مى دهد كه در بازى هاى خانگى 

شكننده و ضعيف است.
شــهردارى همدان در خارج از خانه مقابل 
تيم هاى شــهردارى بندرعباس، نفت و گاز 
گچساران به پيروزى رسيده و با ايران جوان 
بوشــهر مساوى كرده اســت، در بازى هاى 
خانگى نيز در برابر 2 تيم اسپاد و مس نوين 
كرمان درحالى كه تا دقيقه پايانى بازى پيش 
بود، نتوانست در دقايق پايانى مقاومت كند 
و تن به تســاوى داد و تنها محتشم تبريز را 
برد. در اين 3 ديدار شــهردارى آغاز خوبى 
داشــت اما در هر 3 بــازى پس از زدن گل 

افــت كرد و قــدر فرصت ها را ندانســت. 
عقب نشينى و روى آوردن به دفاع سبب شد 
حريفان در نيمه دوم جلو بكشند و حمالتى 
را روى دروازه شــهردارى تدارك ببينند و 
سرانجام نيز خط دفاعى شهردارى شكست 
و در برابر محتشم تبريز نيز با بخت و اقبال 
بلند جان سالم به در برد و در مجموع به رغم 
ايراداتى كه به تيم شهردارى و كادر فنى اين 
تيم وارد اســت. شــاگردان طالئى منش در 
مجموع نتايج قابل قبولى گرفته اند و اين تيم 

در صف مدعيان صعود قرار دارد.
شــهردارى در بازى هاى آينده بايد با تفكرات 
هجومى بيشــترى قدم به ميــدان بگذارند و 
به راحتى مقابل حريفان امتياز از دست ندهد. 
اين تيم در هفته هفتم سه شنبه آينده در اهواز به 

ميهمانى فوالد نوين اين شهر مى رود.
ديگر نماينده اســتان در ايــن رقابت پاس 
همدان در مجموع نتايج خوبى كسب نكرده 
اســت. كسب 4 تساوى يك شكست و يك 
پيــروزى كارنامه پــاس در 6 هفته ابتدايى 
ليگ اســت. پاس در ديدارهــاى خارج از 
خانه يك شكســت و 2 تساوى كسب كرده 
و در مســابقات خانگى نيز يك پيروزى و 
2 تســاوى به دست آورده اســت. شاگردان 
مهدى پاشــازاده كه خود را براى حضور در 
ليگ يك آماده كرده اند با گذشت 6 هفته از 
رقابت ها هنوز به خواسته خود نرسيده اند و 

كارنامه موفقى از خود بر جاى نگذاشته اند.
اين تيم هم اكنون 9 امتياز با تيم نخست جدول 
فاصله دارد و اين براى تيمى كه مدعى صعود 
اســت و از گروهى كه تنهــا يك تيم صعود 
مى كند اختالف بااليى اســت كــه جبران آن 
سخت به نظر مى رسد پاس بايد در ديدارهاى 
بعدى با ارائه فوتبالى روان تر به دنبال كســب 
حداكثر امتيازات باشد تا پيش از پايان نيم فصل 

خود را به باالى جدول برساند.
از دســت دادن امتيازات براى پاس گران تمام 
خواهد شد و پاشازاده كه يك مربى ليگ يك 
باز است، مى تواند شاگردان خود را براى كسب 
نتايــج بهتر آماده كند و بايد بداند كه هواداران 
و دوستداران فوتبال در استان تحمل اين نتايج 
ضعيف را ندارند و اميدوارند كه تيم محبوبشان 

امسال به ليگ يك نزديك شود.
در فوتبال كشــور اشتباهات داورى جزوى از 
مسابقات شده است و اين نه تنها در ليگ دسته 
دوم بلكه حتى در ليگ برتر نيز صداى مربيان 
و تيم ها را در آورده اســت اما بايد با اين گونه 
قضاوت ها كنار آمد و تيم را طورى روانه ميدان 
كنيم كه اگر و اما در كســب نتايج اثر كمترى 

داشته باشد.
پاسى ها در هفته هفتم در همدان ميزبان شهداى 
بابلسر هســتند، اين تيم در رده چهارم جدول 
است و پيروزى در اين بازى مى تواند اميدها را 

به اردوى پاس برگرداند.

ثبت نام 6 نفر در انتخابات هيأت فوتبال

در پايان هفته ششم ليگ دسته دوم 

شهردارى در صف مدعيان و پاس در بيم و اميد است

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته ششم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

516+72-651نفت اميديه1
914+113-642مس شهر بابك 2
211+632153نيروى زمينى تهران3
210+631264شمس آذر قزوين4
210+631242شهداى بابلسر5
19+622254اترك بجنورد6
38-622258شاهين بندر عامرى 7
27-614175پاس همدان 8
17-621367شهردارى ماهشهر 9
15-612334عقاب تهران10
25-611435شهيدقندى يزد11
35-612336ميالدمهر تهران12
45-612348سردار بوكان 13
81-15210-6شهردارى بم 14

A جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته ششم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

614+93-642اميد پرسپوليس گناوه1
612+93-633سپيدرود رشت2
412+73-633شهردارى همدان 3
211+632175اسپاد تهران 4
510+105-624علم و ادب تبريز 5
510+631285ويستا تورين تهران 6
310+63-624ملى حفارى اهواز 7
17-612345اواالن كامياران8
36-613247مس نوين كرمان 9
15-5156-6ايرانجوان بوشهر10
43-3315-6فرش محتشم تبريز11
53-3349-6فوالد نوين اهواز12
63-5410-61شهردارى بندرعباس13
91-15211-6نفت وگاز گچساران 14
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آئين افتتاحيه 
مجلس دانش آموزى استان

 آئين افتتاحيه مجلس دانش آموزى استان همدان 
به صورت پخش زنده در شبكه شاد و در كانال ها و 

گروه هاى شبكه شاد استان همدان برگزار شد.
مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان، در اين 
مراســم گفت: مجلس دانش آموزى از اركان تربيت 
سياسى و محلى براى آموزش فعاليت ها ى اجتماعى 
و مشــاركتى براى دانش آموزان اســت و نمايندگان 
منتخب دانش آموزان روزى در جامعه داراى مناصب 

سياسى و اجتماعى خواهند بود.
به گزارش پانا، محمد پورداود ادامه داد: هيأت رئيسه 
مجلس دانش آموزى استان به عنوان مشاور مديركل 
مى توانند با انتقال مسائل، مشكالت و ارائه راهكارها 
و پيشنهادات در راستاى هرچه بهتر و پرثمرتر كردن 
امر دانش آموزى كمك حال نيروهاى ستادى باشند 
و با تشكيل كميته هاى مجلس دانش آموزى خواهند 

توانست در اين امر موفق شوند.
وى عنــوان كــرد: در جهت بهبود امــر ارتباط بين 
مديركل و هيأت رئيســه مجلس دانش آموزى بايد 
جلســاتى به صورت ماهانه با حضور اعضاى هيأت 
رئيسه برگزار شــود و يكى از اعضاى هيأت رئيسه 
به عنوان عضو دائمى شــوراى آمــوزش و پرورش 

استان معرفى شود.
در ادامه اين مراســم رضا ميرزايى رئيس ســازمان 
دانش آموزى اســتان همدان درباره سابقه و اقدامات 
انجام شــده دربــاره انتخابات مجلس و تشــكيل 
مجالــس شهرســتان ها، عنوان كرد: اســتان همدان 
داراى 19 شــوراى دانش آموزى شهرستان ها، مناطق 
و نواحى بوده كه پس از ابالغ ســند تحول سازمان 
دانش آموزى، شــوراى دانش آموزى 9 شهرستان به 

مجلس ارتقا يافته اند.
وى ادامــه داد: پــس از انتخابــات مجالــس اســتانى 
دانش آموزانــى كــه حائــز باالتريــن رأى در اســتان 
بودنــد به عنــوان هيــأت رئيســه مجلــس كار خــود 

را آغــاز كردنــد.
ميرزايــى تصريــح كــرد: بــا توجــه بــه مشــاركت 
ــدازى  ــم و راه ان ــر مه ــن ام ــوزان در اي دانش آم
دانش آمــوزى  مجالــس  18گانــه  گروه هــاى 
مجالــس  كميته هــاى  تشــكيل  و  شهرســتان ها 
پيشــنهادات  و  انتقــادات  نظــرات،  مى تــوان 
اختيــار  در  و  اســتخراج  را  دانش آمــوزان 
و  آمــوزش  ادارات  در  مربوطــه  واحدهــاى 

پــرورش قــرار داد.
در ادامه اين مراســم دانش آموزان هيأت رئيســه به 
بيان نظرات خود پرداختند و در حوزه هاى مختلف 

آموزشى مشكالت و نقدهاى خودرا ارائه كردند.
در پايان اين مراسم، اعتبارنامه نمايندگان و همچنين 

احكام مشاورين مديركل به آنان داده شد.

نمايشگاه بين المللى گردشگرى برگزار مى شود 
 معاون گردشگرى از برگزارى نمايشگاه بين المللى گردشگرى 
و صنايع دســتى تهران در اســفندماه به صورت حضورى و مجازى 

داد. خبر 
به گزارش روابط عمومى معاونت گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى، ولى تيمورى اظهار كرد: طبق تصميم گيرى 
شوراى سياســت گذارى نمايشگاه هاى گردشگرى كشور و برنامه ريزى 
به عمل آمده، مقرر است «نمايشگاه بين المللى گردشگرى و صنايع دستى 
تهران» از تاريخ 5 تا 8 اسفندماه 1399 (26-23 فوريه 2021) به 2 شكل 

حضورى و مجازى برگزار شود.
وى با بيان اينكه اطالع رســانى الزم به ذى نفعان داخلى و خارجى براى 
حضور و مشــاركت در نمايشگاه انجام شده است، افزود: براى عمل به 
پروتكل هاى بهداشتى ابالغى از سوى ستاد ملى مقابله با كرونا و به دنبال 
انجــام هماهنگى هاى الزم با دســتگاه هاى مرتبط در اين زمينه، رعايت 
دستورالعمل هاى برگزارى نمايشگاه ها در دوران شيوع بيمارى و حفظ 
ســالمت غرفه داران و بازديدكنندگان، بازديد حضورى از اين نمايشگاه 
به شــكل كنترل شده و با انجام پيش ثبت نام در قالب سهميه هاى محدود 

روزانه امكان پذير خواهد بود.
معاون گردشگرى در تشــريح چگونگى برگزارى نمايشگاه به صورت 
مجازى، گفت: درحال حاضر پلتفرمى به صورت 2 بعدى و 3 بعدى براى 
شركت كنندگان در قالب غرفه دار و بازديدكننده درنظر گرفته شده است 
و همانند نمايشــگاه حقيقى، امكان ثبت نام، آشنايى با تعرفه ها، طراحى 
و غرفه آرايى، تبادل اطالعات، امكان گفت وگوى آنالين و ... مهيا شــده 

است.
وى درباره امكان برگزارى حضورى نمايشــگاه، اظهار كرد: در طراحى 
يكســان غرفه ها، جداسازى بين بازديدكنندگان و غرفه داران مالحظات 
الزم مدنظر قرار گرفته است. همچنين نياز است بازديدكنندگان پيش تر 
در سايت مجرى نمايشگاه ثبت نام كرده و ضمن احراز هويت با صدور 

كارت باركددار براساس ظرفيت هر سالن امكان بازديد داشته باشند.
تيمورى با بيان اينكه 12 هزار متر براى غرفه هاى نمايشگاه گردشگرى 
و صنايع دســتى تهران پيش بينى شــده اســت، افزود: طبق هماهنگى 
به عمل آمده با ســازمان بين المللى نمايشــگاه ها، اصول و پروتكل هاى 
برگزارى نمايشــگاه در شــرايط خاص بحران كرونا در سطح جهانى 

دريافت شده و در دستور كار قرار گرفته است. 
معاون گردشــگرى يادآور شد: بيشتر نمايشگاه هايى كه در زمان انتشار 
بحران كرونا برگزار مى شود، ويژه متخصصان است. در نمايشگاه پيش رو 
نيز به دليل رعايت پروتكل ها، بيشــتر بخش هايى كــه امكان برگزارى 
ندارند، قطعا حذف مى شوند و نمايشگاه بيشتر جنبه تخصصى خواهد 

داشت. 
تيمورى در ادامه گفت: درصورت وقوع شرايط فوق العاده و نبود امكان 
برگزارى حضورى نمايشــگاه پيش رو، مبتنى بر شرايط حاكم بر انتشار 
ويروس كرونا و مصوبات ستاد مقابله با كرونا در آن زمان خاص، امكان 
انعطاف در برگزارى نمايشــگاه لحاظ شده است تا تحت اين شرايط، 

تمركز اصلى بر بخش مجازى باشد.
روابــط عمومــى معاونت گردشــگرى همچنين اعالم كرده اســت: 
متقاضيــان و عالقه مندان براى ثبت نــام همزمان در 2 بخش حضورى 
و مجــازى نمايشــگاه مى تواننــد به تارنمــاى مربوطه بــه آدرس

 www.ihcx.ir مراجعــه كنند و يا براى كســب اطالعات تكميلى 
با شــركت مادرتخصصى توســعه ايرانگردى و جهانگردى به شماره 

9-88678946 تماس بگيرند.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
تن و جانى بجز جانان ندانند خوشا آنانكه تن از جان ندانند  
بدرد خويشتن درمان ندانند بدردش خو گرند ساالن و ماهان  
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■ حديث:
امام على(ع):

به راستى كه هزينه كردن اين مال در راه طاعت خدا بزرگترين نعمت است و خرج كردن آن 
در راه معاصى او بزرگترين محنت (رنج).  

غرر الحكم : 3392

فناوري

مشاهده سلول هاى ميكروسكوپى 
با يك روش 100 ساله!

دانشــمندان اســتراليايى روشــى جديد براى بررســى ســلول هاى 
ميكروسكوپى، بافت ها و ساير نمونه هاى شفاف كشف كردند. اين روش با 
تقويت يك روش تصويربردارى قديمى تقريبا صد ساله به دست آمده است. 
به گزارش ايسنا، محققان دانشگاه ال تروب(La Trobe) طى يك همكارى 
4 ساله براى «نمايان كردن ناپيداها» از نانوموادى كه به طور خاص طراحى 
شده بودند، استفاده كردند تا ميزان حساسيت طيف نمايى ميكروسكوپى را 
افزايش دهند؛ روشى معمول در تصويربردارى كه دانشمندان براى مطالعه  
گونه هاى زيستى از آن استفاده مى كنند.اين كشف كه در مجله  «نيچر فتونيك» 
منتشر شده براى گروه وسيعى از دانشمندان مفيد خواهد بود و مى تواند به 

پيشبرد تحقيقات در زمينه  درك و تشخيص بيمارى ها كمك كند.

ماه كامل بر الگوى خواب تأثير دارد
 برخــى افراد احســاس مى كننــد در هنگام ماه كامــل اتفاقات 
عجيب وغريبى رخ مى دهد، شــايد حق با اين افراد باشد، اما دليل آن 

ماه نيست، بلكه تأثير ماه بر الگوى خواب افراد است.
به نقــل از اســتادى، نتايج يــك مطالعه جديد نشــان مى دهد كه 
چرخه هاى ماه مى تواند تاثير زيادى در الگوى خواب انســان داشته 
باشــد. محققان اياالت متحده و آرژانتين مى گويند: پيش از ماه كامل، 
مــردم ديرتر به رختخواب مى روند و كمتر مى خوابند. قرن هاســت 
كــه مردم ماه را مقصر حوادث، باليــاى طبيعى و حتى خلق وخوى 
خــود مى دانند. حداقل وقتى صحبت از افراد مى شــود، اين مطالعه 
نشــان مى دهد كه بدخويى در طول ماه كامل ارتباط بيشترى با ميزان 

استراحت فرد دارد.

طول انگشتان عادات غذايى افراد را 
نشان مى دهد!

 محققان نروژى در يك مطالعه جديد مدعى شدند طول انگشتان 
دست يك شــخص مى تواند نشــان دهنده  غذايى باشد كه سفارش 

مى دهد؛ يك غذا مردانه مثل همبرگر و يا غذايى زنانه مثل ساالد.
به گزارش ديلى ميل، محققان تفاوت اندازه  انگشــت حلقه و انگشت 
اشــاره و ارتباط آنها با انتخاب نوع غذا را بررسى كردند. نسبت كمتر 
انگشت دوم به چهارم(٢D:۴D digit ratios) يعنى داشتن انگشت 
حلقه بلندتر از انگشت اشاره و به معناى قرار گرفتن در معرض ميزان 
بيشترى از تستوسترون در رحم مادر و بنابراين نشانى از مردانگى است. 
در آزمايشات افرادى با نسبت كمتر انگشت دوم به چهارم، صرف نظر از 

جنسيتى كه داشتند غذاهايى مردانه تر انتخاب مى كردند. 

ايمپلنت هاى مغزى بى سيم
 با قابليت كنترل از راه دور

 پژوهشــگران كره جنوبــى در بررســى جديد خــود، نوعى 
ايمپلنــت مغزى ابداع كرده اند كه قابل شــارژ بى ســيم و كنترل 

از راه دور است.
به گزارش ايســنا، گروهى از پژوهشــگران «مؤسسه علم و فناورى 
پيشــرفته كره جنوبى»(KAIST)، يك ايمپلنت مغزى كوچك ابداع 
كرده اند كه مى توان آن را به صورت بى ســيم از بيرون بدن شارژ كرد 
تا بدون نياز به تعويض باترى، براى مدت طوالنى به كنترل مدارهاى 
مغزى بپــردازد. اين ابزار، از پليمرهاى فوق العاده نرم و ســازگار با 
محيط زيست ساخته شده است كه به ســازگارى بلندمدت با بافت 

كمك مى كنند.

رونمايى از يك چاپگر 3 بعدى خانگى 
اما حرفه اى

 شــركت فرم لبز(Formlabs) از نخستين چاپگر 3 بعدى خود 
موسوم به «فيوز 1»(Fuse 1) كه براى نمونه سازى حرفه اى خانگى 
طراحى شــده اســت، رونمايى كرد. به گزارش مهر، امروز شركت 
فرم لبز(Formlabs) يك چاپگر 3 بعدى موســوم به «فيوز 1» را 
كــه از نوع «پخت ليزرى انتخابى»(SLS) اســت و براى ســاخت 
نمونه هاى اوليه حرفه اى و مهندسان ساخته شده است، معرفى كرد. 
 Additive)يك تكنيك توليد افزودنى (SLS)پخت ليزرى انتخابى
Manufacturing) است كه در آن با استفاده از يك ليزر به عنوان 
منبع انــرژى مواد پودرى(معموالً نايلون/ پلى آميد) را پخته و به هم 

متصل مى كنند. 

مريم مقدم  »
 فعاليت گردشــگرى امــروز به عنــوان يكى از 
مهم ترين و پوياترين فعاليت ها در جهان مطرح است، 
پس نبايد هيچ عامل بازدارنده اى همچون نداشــتن 
بيمه، شــيوع ويروس كرونا و تحمل شرايط متزلزل 

كارى، مانع پيشبرد اهداف فعاالن اين حوزه باشد.
اين باورى اســت كه براى راهنمايان گردشــگرى 
همواره به عنوان پيشانى اين صنعت حتى در شرايط 

بحرانى نقش تعيين كننده اى را ايفا مى كند.
امروزه به واســطه پديده جهانى شــدن و گسترش 
روزافــزون فضاهاى مجازى و تأثيــرات روزافزون 
آن بر حوزه هاى مختلف كســب و كار و زندگى، با 
آنكه كرونا مانعى براى فعاليت اقتصادى مردم شــد 
اما اين مهم توانســت تحول سريع و تسهيل امور را 
با ايجاد بسترهاى يكپارچه براى فعاالن گردشگرى 

فراهم كند. 
امروز در عرصه توريسم، فضاى مجازى و استفاده از 
شــبكه هاى اجتماعى به عنوان يكى از اركان اساسى، 
نقــش تعيين كننــده اى در امكان بهره گيرى اســتان 
از تــوان ظرفيتى خود را مى توانســت بازى كند اما 
گروه راهنمايان گردشگرى همدان از معدود فعاالن 
گردشگرى همدان بودند كه در اين روزهاى رخوت 

ساكت ننشستند و طرح هاى نو درانداختند.
از اين رو اين روزها دريافت پيام هاى آموزش از اين 
فضــاى مجازى با مديريت رؤســاى انجمن صنفى 
راهنمايان گردشگرى همدان سرلوحه كار راهنمايان 
گردشگرى با هدف و در جهت توانمندى دانش آنها 

قرار گرفته است.
رئيس انجمن صنفى راهنمايان گردشــگرى همدان 
در اين زمينه به همدان پيــام گفت: در ماه هاى اخير 
از تاريــخ 21 آبان تا 2 بهمــن 1399 انجمن صنفى 
راهنمايان گردشگرى استان همدان 21 گفت وگوى 
مجازى را در رسانه ديجيتالى كه اعضاى انجمن در 

آن فعال هستند، برگزار كرد.
مهــرداد ضيايى مهر عنوان كــرد: اين گفت وگوهاى 
آموزشــى با هدف ارائه راهكارهاى كارشناســانه با 
حضور اساتيد بنام كشــورى با موضوعات مختلفى 
به وجود  مشكالت  باستان شناسى،  گردشگرى،  نظير 

آمده در دوران كرونا و ... برگزار شد. 
وى گفت: اين فضاى پويا توانســت در روزهايى كه 
فعاليت اقتصادى براى راهنمايان گردشگرى با چالش 
روبه رو شــده است مورد استقبال فعاالن گردشگرى 

استان قرار گيرد. 
ضيايى مهــر ادامــه داد: پر واضح اســت كه امكان 
برگــزارى چنين برنامه هاى آموزشــى در ايام كرونا 

به صورت حضورى امكان نداشــت امــا از آنجا كه 
آمــوزش يكى از اصلى ترين مباحث در هر حوزه اى 
اســت انجمن صنفى راهنمايان گردشــگرى استان 
همدان با وجود راهنمايان تخصصى و آموزش ديده 
توانســتند در به روز كردن اطالعــات قدم محكمى 

بردارند.
رئيس انجمن صنفى راهنمايان گردشــگرى همدان 
همچنيــن گفــت: برنامه ريــزان در انجمن صنفى 
راهنمايان گردشگرى در روزهاى پرچالش اقتصادى 
برآن شــدند تا از حوزه آموزش غافل نشــوند و در 
اين زمينه توانستند برنامه هاى تأثيرگذارى را رقم زنند 
كه قطع به يقين پيامدهاى آن در آينده خود را نمايان 

خواهد كرد.
 دولت مكلف به پوشــش بيمه راهنمايان 

گردشگرى شد
وى همچنيــن ادامه داد: درحالى كه ســال گذشــته 
كميســيون تلفيق، دولت را مكلف به پوشــش بيمه 
راهنمايان گردشگرى در ســال 1399 كرده بود، اما 

به دليل ابهام در سهم دولت از بودجه 1400 جاماند.
با پيگيرى مستمر كانون انجمن هاى صنفى راهنمايان 
گردشگرى سراسر كشور، كميسيون تلفيق مهر تأييد 
بر اهميت اين زنجيره در صنعت گردشگرى و لزوم 

حمايت دولت در پوشش بيمه سفراى فرهنگى كشور 
گذاشت.

ضيايى مهر گفت: مسأله بيمه مهم ترين خواسته صنفى 
اين قشر محسوب مى شد كه ادوار دولت كمتر مورد 
توجه قرار داده بود تا باالخره مجلس آســتينى براى 

اين حوزه باال زد. 
وى با اشاره به گفته هاى «سيداميرحسين قاضى زاده 
هاشــمى» نائب رئيس اول مجلس شوراى اسالمى 
در گفت وگو با رسانه ها، با اشاره به اينكه راهنمايان 
گردشگرى يكى از اركان اصلى صنعت گردشگرى 
هســتند، اظهار مى كند: اين سفيران فرهنگى همواره 
وظيفه خطير تصويرســازى صحيح كشور در ابعاد 
سياســى، فرهنگى و مذهبى را به عهده داشته و در 

صف مقدم مبارزه با ايران هراسى قرار دارند.
اين مسئول تأكيد مى كند: با توجه به اهميت صنعت 
گردشــگرى و ضرورت حفظ نيروى متخصص اين 
صنعت به ئيــژه در دوران كرونــا، تأكيد مقام معظم 
رهبرى بر حمايت و پوشــش بيمه اقشار آسيب ديده 
و پيگيرى مستمر كانون انجمن هاى صنفى راهنمايان 
گردشــگرى سراســر كشــور، نمايندگان مردم در 
كميســيون تلفيق، بيمــه راهنمايان گردشــگرى را 
به عنوان اقشار خاص مورد بررســى قرار داده و در 

تبصره 14 رديف 14 اليحه بودجه 1400 ثبت كردند.
رئيس انجمن صنفى راهنمايان گردشــگرى تصريح 
مى كند: شوربختانه بسيارى از پيشكسوتان اين صنف 
كه به كهولت سن رسيده و توان اجراى تور را ندارند، 
در تأمين هزينه هاى زندگى و درمان دچار مشكالت 
جدى هســتند و با كمك هاى همكاران و نهادهاى 

خيريه به سختى روزگار مى گذرانند.
وى با بيان اينكه متأسفانه در اليحه بودجه 1400 سهم 
دولت از پرداخت هزينه بيمه راهنمايان گردشگرى 
دچار ابهام بود، مى گويد: اين قشر از تبصره 14 حذف 
شدند اما با پيگيرى هاى كانون راهنمايان گردشگرى، 
وزارت گردشگرى و ســازمان برنامه بودجه و طى 
اســتعالم و استفســاريه از مجلس محترم، اين ابهام 

برطرف شد.
از  دارد  جــا  مى كنــد:  تصريــح  پايــان  در  وى 
خصوصا  مجلس  محتــرم  نمايندگان  حمايت هاى 
«سيداحسان قاضى زاده» نماينده كميسيون فرهنگى 
در تلفيــق، «محمدرضــا دشــتى اردكانى» رئيس 
فراكسيون گردشــگرى، «محمدصالح جوكار» دبير 
اين فراكســيون، «حاجى بابايى» رئيس كميســيون 
بودجه و «اميرآبادى» عضو هيأت رئيســه مجلس 

قدردانى و آرزوى توفيق كنيم.

رئيس انجمن صنفى راهنمايان گردشگرى همدان: 

آموزش در فضاى مجازى دانش راهنمايان 
گردشگرى همدان را به روز كرد 
■ برگزارى 21 گفت وگوى مجازى در 2 ماه با هدف توانمندسازى راهنمايان

■ دولت مكلف به پوشش بيمه راهنمايان گردشگرى شد

 تاكنون ده ميليارد و 500 ميليون تومان تسهيالت به تأسيسات 
گردشگرى همدان پرداخت شده است. 

معاون گردشــگرى اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
دستى اســتان همدان گفت: اين تسهيالت طى 2 مرحله در قالب 
بسته حمايتى توسط ســتاد ملى كرونا براى جبران خسارت هاى 
تأسيســات گردشگرى ابالغ و 137 پرونده تكميل باارزش ريالى 

يادشده به بانك ارسال شد.
على خاكســار ادامــه داد: اين تســهيالت شــامل راهنمايان 
گردشــگرى، دفاتر و شركت هاى خدمات مســافرتى، هتل ها، 
هتل آپارتمان ها، ســفره خانه هاى سنتى، اقامتگاه هاى بوم گردى 

هستند. آموزشى  مؤسسات  و 
خاكســار بــا اشــاره بــه اينكــه درحال حاضــر هيچ گونــه 
و  هتل آپارتمان هــا  هتل هــا،  در  اقامــت  بــراى  ممنوعيتــى 
ــه  ــا توجــه ب ــدارد، گفــت: ب ــردى وجــود ن ــاى بوم گ اقامتگاه ه
ــدان  ــع آن در هم ــفر و گردشــگرى در كشــور و به تب ــه س اينك
ــف  ــع مختل ــز در مقاط ــته ني ــال هاى گذش ــت، س ــى اس فصل

ــته اســت. ــان داش ــال نوس س
وى يــادآور شــد: معمــوالً در همــدان فصــل تابســتان و تعطيــالت 
چنــد روزه پيــك ســفر محســوب مى شــود و ديگــر مواقــع 
ــا توجــه بــه  ســال گردشــگرى رونــق نداشــته اســت و امســال ب

همه گيــرى ويــروس كرونــا و محدوديت هــا 
بــا كاهــش بيشــترى مواجــه بوديــم.

فرهنگى،  ميراث  اداره كل  گردشگرى  معاون 
گردشگرى و صنايع دستى استان همدان بيان 
كرد: ميانگين ســطح اشغال هتل ها بين ده تا 
15 درصد بود و اگر ميانگين ســطح اشغال 

ســال هاى گذشته را 60 درصد حســاب كنيم، امسال حداقل 75 
درصد كاهش مسافر داشته اند.

وى بــا بيان اينكه تأسيســات گردشــگرى آمادگى اســتقبال 
مســافران نوروزى را دارنــد، گفت: در فرصــت باقيمانده تا 

نوروز جلســاتى خواهيم داشــت اما همه چيز به ســتاد كرونا 
بســتگى دارد و اگر ستاد ملى و اســتانى اجازه پذيرش مسافر 
و تردد خودروهــا را بدهند پيش بينى مى كنيم امســال نوروز 

باشيم.  داشته  پررونقى 

معاون گردشگرى استان خبر داد

اعطاى 10/5 ميليارد تسهيالت به تأسيسات گردشگرى همدان

انتشار اسامى مرحله نخست 
دريافت كنندگان هنركارت

 اسامى هنرمندانى كه هنركارت آنها از سوى صندوق به استان محل 
سكونت ارسال شده است، منتشر شد.

به گزارش صندوق اعتبارى هنر، به اطالع مى رســاند طى رايزنى با 
مديران كل ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمى و نمايندگان صندوق در 
اســتان ها مقرر شــد توزيع كارت ها به تفكيك هر استان و از طريق 

ادارات كل انجام شود. 
در مرحلــه اول هزار و 660 كارت به اســتان هاى آذربايجان شــرقى، 
آذربايجــان غربى، اردبيــل، اصفهان، ايالم، خراســان رضوى، زنجان، 
فارس، قزوين، قم، كردســتان، كرمان، كرمانشــاه، لرســتان، مازندران، 

مركزى، همدان و يزد ارسال شد.
اعضا پس از دريافت هنركارت خود مى بايســت به منظور فعال سازى 
كارت طبق برگه راهنما، شماره هنركارت خود را از طريق شماره تلفن 

همراه اعالم شده در زمان ثبت نام به شماره 500028190 ارسال كنند.
هنرمندانى كه تاكنون در بانك آينده حســاب نداشته اند و كمك هزينه 
ايام كروناى خود را دريافت نكرده اند، پيش از ارسال پيامك فعال سازى، 

جهت احراز هويت به شعب بانك عامل مراجعه نمايند.
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