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چگونگى فعاليت 
مدارس در خيز 
چهارم كرونا

28 خرداد 
و انتخابات 

سرنوشت سازى 
كه پيش رو داريم

بهره بردارى از 
پروژه سد گرين 
نهاوند
 در 36 ماه

استان در جذب 
سرمايه گذارى
 براى بخش 
توليد ركورد زد

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com # من _ ماسك _ مى زنم

دعوت به همكارى

شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور

شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور جهت به كارگيرى تعدادى راننده لودر واقع در استان همدان 
به  دعوت  ذيل  مشخصات  با  تجربه  با  افراد  از  آهن،  سنگ  كنسانتره  كارخانه  اسدآباد)  (شهرستان 

همكارى مى نمايد.
* گواهينامه : داشتن گواهينامه ويژه لودر

* مدرك تحصيلى : فوق ديپلم يا ديپلم 
* سوابق كارى : داراى 2 سال سابقه كار، ترجيحا داراى سابقه كار در شركت هاى توليدى و صنعتى و آشنايى كامل به امور 

فنى و تعميراتى دستگاه
* مهارت ها : باهوش و با دقت، پويا، پيگير و با انگيزه كارى باال

واجدين شرايط ميتوانند سوابق شغلى (رزومه كارى) خود را به آدرس ايميل:
 sabanour.mining.company@gmail.com ارسال فرمايند.

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33545401-081 داخلى 3118 تماس حاصل فرماييد.

در نوروز 1400
ظرفيت اقامتى استان 21 درصد اشغال شد

بهتــريــــن دارو!

در كمين استدر كمين است

# در _خـــانـــــه _ بمـــــــــــانيــــــم

كـــروناكـــرونا

 مديــركل آموزش و پرورش اســتان 
همدان مدعى اســت فراينــد تعليم و 
تربيت در سال جديد برنامه محور دنبال 

خواهد شد.
 به گزارش اداره اطالع رســانى و روابط 
عمومى آموزش و پرورش استان، محمد 
پــورداود در ديــدار نــوروزى جمعى 
اســتان  آموزش و پرورش  كاركنــان  از 
كــه به صورت محــدود و بــا رعايت 
اداره  محوطه  در  بهداشتى  پروتكل هاى 
كل برگزار شــد، با تبريك سال جديد، 
اظهار كرد: بهار صفت باسطى حضرت 

حق و مظهر جمالى خداوند است.
 وى با اشــاره به اينكه نخســتين فراز 
در دعاى تحويل ســال، تحول در قلب 
اســت، افزود: قلب و بصيرت قلبى از 
مؤلفه هاى مهم معنوى در مســير كمال 
انسان است كه در قرآن كريم و روايات 
اسالمى تأكيد بسيارى بر آن شده است.

وى با بيان اينكه قلب سرچشــمه تمام 
جوشــش  ها و خيزش هاى وجود آدمى 
است، خاطرنشان كرد: قلب يا دل هم در 
ادبيات فارســى و هم در منظومه فكرى 

بزرگان عرفان و ســير ســلوك معنوى 
جايگاه برجســته اى دارد و بسيارى از 

مباحث عرفانى بر مدار آن مى چرخد.
مديركل آموزش و پرورش استان تصريح 
كرد: كســى كه نداى «يا مقلب القلوب 
واالبصار» ســر مى دهد، بايد قلبش تنها 
متوجه به خدا باشــد و از توجه به غير 
او روى بگرداند تا دعاى او جامه صدق 
و راســتى بر تن بيارايد و در ضميرش 

اثر بگذارد.
 پورداود گفت: درخواســت از آســتان 
ربوبى حضــرت بارى تعالــى مبنى بر 
انقالب و دگرگونى در قلب نشــانه آن 
اســت كه انسان به ســبب نسيان از ياد 
حــق و انس با كثرات دنيوى و هواهاى 
نفسانى نيازمند تحول قلبى و روشنايى 

چشمان دل است.
وى با بيان اينكه انسان به تصريح قرآن 
كريــم «انى جاعل فــى االرض خليفه» 
اســت، افزود: اين جانشينى خداوند در 
روى زميــن شايســتگى آن را دارد كه 
مرآت تمام نماى ربوبى و مجالى ظهور 

و بروز اسماء و صفات الهى شود.

 مديــركل آموزش و پرورش اســتان با 
اشاره به اينكه يكى از اسماء حق تعالى 
مدبر است كه پروردگار عالميان به وسيله 
آن به تدبير روز و شــب، نظام زمين و 
آســمان و به طــور كلى نظــام خلقت 
مى پردازد، تصريح كرد: انســان نيز بايد 
خويشتن را متخلق به اخالق الهى نمايد 
و تدبيرگر روز و شب و سال هاى عمر 

خويش باشد.
پورداود با يادآورى اينكه تغيير و تحول 
در مسير رشد و كمال موجودات الزمه 
زندگى و حيات است، افزود: در دعاى 
شريف تحويل ســال از درگاه خداوند 
مى خواهيم كه طبيعــت وجود ما را به 
تبديل  طبيعت  ها  نيكوتريــن  و  بهترين 
كند و اين تغيير ما را در مسير شكوفايى 

قرار دهد.
وى با بيان اين كه دعاى تحويل ســال 
سرشار از جلوه هاى وصال حق است كه 
مســير كمال و جمال را فراسوى رهرو 
طريق حق گسترده است، تصريح كرد: 
بايسته است در مضامين بلند معنوى و 
عرفانى آن بينديشيم و بكوشيم در سال 

نو ظاهــر و باطن خود را با معارف نغز 
الهى و انوار رحمانى زينت ببخشيم.

مديركل آموزش و پرورش استان در ادامه 
با اشــاره به اولويت هاى دستگاه تعليم 
و تربيت در ســال جديد، گفت: اجراى 
سند تحول بنيادين، افزايش توانمندى  ها 
در شرايط كرونايى، هدفگذارى سنددار 
كردن امالك، اســتقرار نظــام يكپارچه 
اطالعات در شبكه شاد، استقرار سازمان 
تعليم و تربيت كودك و مســتند كردن 
دســتاوردها محور اصلــى برنامه هاى 
آموزش و پرورش در ســالجارى خواهد 

بود.
پورداود با تأكيد بر اصل برنامه محورى در 
فعاليت  ها و اقدامات بخش هاى مختلف 
پرورشى و آموزشى، گفت: فرايند تعليم و 
تربيت فرزنــدان با اين رويكرد و به نحو 

احسن دنبال خواهد شد.
وى با اشــاره به تالش  هــا و زحمات 
فرهنگيــان بــراى پوشــش تحصيلى 
دانش آموزان در ســال گذشته، تصريح 
كرد: معلمان با همت واالى خود كلمه 

كارستان را در واقع امر معنا بخشيدند.

اصل برنامه محورى مبناى حركت ما در سال جديد خواهد بود

عليرضا حاجى بابايى
شهيد شاخص استان شد
معلمى كه اسوه بود

 در همه جســت وجوهاى خبرى در 
كنار نام عليرضا حاجى بابايى كدواژه هايى 
از ادب، احترام، هوش، ذكاوت و دليرى 
پيدا مى شــود كه گوياى برجســته بودن 
شيوه تربيتى او اســت كه در خانواده اى 
متعهــد و انقالبى در شــهر كوچك اما 
بزرگ پرور مريانج بالنده شده و مردانگى 
را در جبهه حق عليه باطل با صالبت به 

اثبات رسانده است.
هرســاله در همدان يكــى از چهره هاى 
تأثيرگــذار در دفاع از خاكى كه 8 ســال 
مظلومانه به آن حمله شد، به عنوان شهيد 
شاخص ســال معرفى مى شود كه امسال 

نيز نام اين شــهيد عزيز برگزيده شــده 
است.

در خاطراتى منتسب به وى آمده است كه 
در كودكي از هوش و ذكاوت سرشاري 
داشت، به طوري كه در دوران تحصيل اين 
خصوصيتش به خوبي نمايان بود. تا سال 
ســوم راهنمايي را در زادگاهش، مريانج 
گذرانــد و پس از آن وارد دانشســراي 
مقدماتي همدان شــد و پس از طي دوره 
دانشسرا در يكي از روستاهاي آذربايجان 
شرقي به مدت 2 ســال خدمت سپاهي 
دانش را گذراند. در سال 1356 به طورى 
رسمى به اســتخدام آموزش و پرورش 
درآمد و در روســتاي حبشــي از توابع 

اسدآباد همدان مشغول به تدريس شد.
در طول مدت حضورش در جبهه چندين 
بار مجروح شد اما پس از بهبودي نسبي 

به ســرعت به محفل عشــاق بسيجي و 
سپاهي بازمي گشت.

سرانجام شــهيد عليرضا حاجي بابايي در 
23 رمضــان 1361 (24 تيرمــاه 1361) 
با سمت مســئول محور عملياتى سرپل 
ذهاب با قلبي آكنده از عشــق به شهادت 
و حضور در كنار ديگر ياران شــهيدش 
مقارن با شــب هاى قدر و ايام شــهادت 
سرور مظلومان عالم حضرت اميرالمؤمنين 
علي(ع) و در جريان عمليات رمضان در 
منطقه جنوب شــرق بصره مورد اصابت 
گلوله هاي پدافند ضدهوايي قرار گرفت 

و جاودانه شد.
فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) استان 
همدان در اين باره گفت: شهيد عليرضا 
حاجى بابايى، شــهيد شــاخص ســال 

استان همدان معرفى شد.

مجيدى  مظاهــر  مهــر،  گــزارش  بــه 
در جلســه اى بــا حضــور مســئوالن 
اســتانى و هيــأت رئيســه فرماندهــى 
ســپاه انصارالحسين(ع) اســتان همدان 
برگزار شــد، اظهار كرد: شــهيد عليرضا 
حاجى بابايى به عنوان شهيد شاخص سال 
1400 در اســتان همدان معرفى مى شود 
و اميدواريم در معرفى اين شــهيد عزيز 

اقدامات خوبى صورت گيرد.
وى ضمــن معرفى شــهيد حاجى بابايى 
به عنوان شــهيد شاخص سال، از خانواده 
به عنوان  حاجى بابايــى  جــالل  حــاج 
خانــواده اى كه همگــى در دفاع مقدس 
حضورى پررنگ داشــتند نام برد و ادامه 
داد: اين خانواده با تقديم چندين شــهيد 
از ارزش هــا و آرمان هاى انقالب دفاع و 

صيانت كرده اند.

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

استاندار: برگزارى انتخابات سالم  وظيفه اصلى ما   است
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مسئوالن استان براى تحقق خواسته رهبرى هم پيمان شدند

استقبال از شعار سال
■ شوراى ادارى روز گذشته با تأكيد بر توليد،پشتيبانى ها و مانع زدايى ها  برگزار شد
■ حاجى بابايى: الزمه پيشرفت و اقتدار جمهورى اسالمى حال خوب مردم است
■ شعبانى: بايد از تخريب ها و بداخالقى هاى انتخاباتى پرهيز كرد
■ آزاديخواه: فرصتى براى حاشيه سازى نيست
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تحليل روند اقتصاد استان در سال 1400

افزايش «موجودى كاال» 
براى توليدى ها پيشنهاد مى شود

اولويت فرهنگى 
اصل مهم 

مانع زدايى توليد

ميثاق 
در شوراى
مجمع نمايندگان  ادارى

استان  از عملكرد 
نامشخص
 تا آينده مبهم

يادداشت

يادداشت روز
يادداشت
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با شماره 4001
در اولين چاپ

سال نو
به استقبال قرن جديد

و
سال1400 مى آئيم



Y K

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

يكشنبه  15 فروردين ماه 1400  شماره 4001
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تا انتخابات 

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

اولويت فرهنگى اصل مهم مانع زدايى توليد
 1- نگاهى به شــرايط اقتصادى كشور و وضعيت معيشتى مردم، 

درستى راهبرد حمايت از توليد و مانع زدايى ها را اثبات مى كند.
اين راهبرد تأكيدى بر قدرت گرفتن هرچه بيشتر بخش خصوصى در 
كشــور و كنار رفتن موانع دولت ساخته و ديگر موانع، در راه افزايش 

سهم بخش خصوصى از اقتصاد كشور است.
2- در مســير طى شــده براى حمايت از توليد و دستيابى به جهش 
توليــد هرچند اتفاقات مثبتى رخ داده اما تأكيد رهبر معظم انقالب بر 
مانع زدايى حكايت از ايــن دارد كه موانعى وجود دارند كه از جهش 
توليد پيشــگيرى كرده و نگذاشــته اند اين اتفاق فرخنده براى اقتصاد 

كشور رخ دهد.
در شناســايى موانع، هر صاحب نظرى مانعى را اعم از بانكى، مالياتى 
يا ... برجســته مى كند و سعى دارد اذهان را متوجه اين موانع معمول 
كند، درصورتى كه اين موانع شناخته شــده هستند و تقريبا همه با اين 
موانع آشنايى كامل دارند و قدم هايى نيز براى تسهيل و رفع اين موانع 

برداشته شده است.
3- موانع توليد در ايران را نمى  توان براى همه مناطق يكسان ديد، در 

واقع هر استانى موانعى جدا از استانى ديگر دارد.
عملكرد مديران در كنار همراهى يا همراه نشــدن مردم اين موانع را 
مشخص مى كند و به همين دليل نگاه بومى به مشكالت و اولويت بندى 

آنها و نپيچيدن يك نسخه واحد براى رفع موانع ضرورت دارد.
4- توليد، هرچند در تمام ايران مشكالتى مشابه دارد و اين مشكالت 
براى توليدكنندگان آشــنا اســت اما به زعم توليدكنندگان همدانى و 
ســرمايه گذارانى كه قصد فعاليت توليدى در استان همدان داشته اند، 
عالوه بــر اين مشــكالت، در همدان مشــكالت ديگــرى نيز براى 
توليدكننده هســت كه اگر بر آنها فائق آيد كار براى او در هر كجاى 

جهان ساده خواهد بود.
در واقــع توليدكننــده همدانى عالوه بر مشــكالت معمول كه ديگر 
توليدكنندگان با آن روبه رو هســتند بايد آماده مواجه با حاشــيه هايى 
باشــد كه چندين برابر مشــكالت معمول او را خسته خواهد كرد و 
هدفى غير از فرارى دادن او ندارد و اگر ماند و ســاخت و موفق شد 

ديگر استاد حل مشكالت شده است.
5- نگاهى به گذشته نشان مى دهد كه توليدكنندگان و سرمايه گذاران 
همدانى عالقه اى به فعاليت در همدان نداشــته اند و اگر نيت و قصد 
آمدن به استان هم داشته اند، همان موانع، عامل توفيق نيافتن آنها شده 
و درنهايــت اجل فرصت عملى كردن ايده ها براى فعاليت توليدى در 

همدان را از آنها گرفته است.
زندگى توليدى مرحومان عالقبنديان و فضلى گواهى بر اين ســخن 
اســت كه موانعى غير از موانع معمول در همدان مانع سرمايه گذارى 
است زيرا اين مرحومان در تمام نقاط ايران به راحتى موفق به فعاليت 
توليدى شــده بودند اما در همدان آبرو و كسوت و سابقه آنها با خطر 
مواجه شــده بود. البته وراث مرحوم عالقبنديان توانســتند بخشى از 
كار وى را پايان دهند و با حاشيه هايى روبه رو شوند كه حكم تابلوى 

ايست و پيشتر نرويد را براى آنها داشت!
6- كافى است در همدان سرمايه دارى قصد سرمايه گذارى و فعاليت 
توليدى كند، آن وقت اســت كه بايد دســت از آبرو و داشته شسته و 
منتظر ورود نهادهاى نظارتى فراتر از وظيفه معمول به پروژه و صدور 

اوامر عجيب و غريب با دعوت هاى پرسروصدا باشد.
درحالى كه مشــابه همين پروژه ها در سراسر ايران بدون اين ورودها، 

اجرا و بدون سروصدا و حاشيه به بهره بردارى مى رسند.
اين دعوت به ورودها هرچند دلسوزانه و در راستاى منافع عموم جلوه 
داده مى شــود اما در حقيقت در راستاى منافع عده اى معدود است كه 
همدان را به همين شكل كه هست ، بدون تغيير و پيشرفت مى خواهند 
تا در شــهرى بدون پويايى و نشاط حاصل از توليد و توسعه بتوانند 

دايره نفوذ خود را بيشتر گسترش دهند.
7- همدان براى رسيدن به توليد و توسعه و پيشرفت راهى به غير از 

توجه به موانع فرهنگى و در اولويت قرار دادن رفع اين موانع ندارد.
موانعى كه برخى آن را به تنگ نظرى نســبت داده اند و برخى رسوخ 
فرهنگ مردمانى ساكن استان در گذشته هاى دور را عامل آن مى دانند 
امــا هر آنچــه دليل اين موانع باشــد تا فرهنگ اصالح نشــود و به 
ســرمايه گذار و توليدكننده به عنوان فردى كــه اقدام به كار خير كرده 
نگريسته نشود و از ادعاى انقالبى گرى براى تعطيلى پروژه ها و پيش 
نرفتن آنها به نفع عناصر ذى نفوذ دست برداشته نشود، توليد در استان 

حركتى نخواهد كرد.
پس همه كســانى كه دل در گرو انقالب دارند اولويت را به توســعه 
فرهنگ توليد در برابر تمامى فرهنگ هاى مانع توليد و توســعه بدهند 

كه اين مهم ترين راهبرد كشور در شرايط فعلى است.

250 كودك مبتال به اوتيسم در استان شناسايى شد
 معاون امور توانبخشى بهزيستى استان همدان از تحت پوشش بودن 250 كودك مبتال 

به اوتيسم در استان خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سياوش رهبر با بيان اينكه 250 كودك مبتال به اوتيسم زير 
پوشــش بهزيستى اســتان قرار دارند، اظهار كرد: 112 نفر از اين تعداد در 2 مركز همدان 
و نهاوند، روزانه از خدمات كاردرمانــى، گفتاردرمانى، فيزيوتراپى و هنردرمانى بهره مند 

مى شوند.
وى ادامه داد: براى 112 كودك هر كدام حدود 800 هزار تومان ماهانه به مراكز اوتيسم 
يارانه پرداخت مى شــود و خانواده هــا هم بين صد تا 300 هزار تومــان به اين مراكز 

پرداخت مى كنند.
معاون امور توانبخشى بهزيســتى همدان با بيان اينكه اختالل اوتيسم در اين استان روبه 
رشــد است و شــاهد شيوع اين بيمارى هســتيم، تأكيد كرد: با توجه به روند روبه رشد 
اوتيســم از خانواده ها انتظار مى رود با ارتقاى آگاهى و افزايش حساســيت از روند روبه 

رشد تولد كودكان داراى اختالل اوتيسم جلوگيرى كنند.
رهبر افزود: درصورت همراهى و مشــاركت خانواده ها مى توان بين 2 تا 5 ســالگى اين 
بيمارى را تشــخيص داد زيرا سن طاليى تشخيص اوتيســم 2 تا 5 سالگى است و گام 

نخست تشخيص اوتيسم، مشاهده برخى عالئم از سوى خانواده ها است.
وى بيان كرد: همچنين در سامانه سازمان بهزيستى يكسرى تست بارگذارى شده است كه 

خانواده ها با مراجعه به سايت و پاسخ به پرسش ها مى توانند بيمارى را تشخيص بدهند.

معاون امور توانبخشى بهزيستى استان همدان افزود: همچنين درصورت مشكوك شدن به 
ابتالى فرزندشان به اوتيسم، خانواده ها مى توانند به مراكز اوتيسم در نهاوند و همدان براى 

انجام تست هاى تشخيصى مراجعه كنند.
رهبر مراجعه به پزشــكان متخصص كودكان را نيز توصيه كرد و گفت: سازمان بهزيستى 
به تجهيز اتاق هنر درمانى يا نمايش درمانى مراكز شــبانه روزى و روزانه از جمله مراكز 

اوتيسم اقدام كرده است.
وى ياد آور شد: بهزيستى با هزينه كرد حدود 210 ميليون تومان به تجهيز اتاق هنر مراكز 

شبانه روزى و روزانه اقدام كرد كه به هر مركز 7 ميليون تومان رسيد.
رهبر با بيان اينكه 13 فروردين به عنوان روز جهانى اوتيســم نامگذارى شده است، اظهار 

كرد: افراد مبتال به اوتيسم گوشه گير هستند و توان ارتباط با ديگر افراد را ندارند.

1 - شبكه اجتماعى كالب هاوس به محل جديد فعاليت سياستمداران 
اصالح طلب تبديل شده است. گويا اين شبكه صوتى كه در سيستم 
عامل اندرويد فعال نيســت، در روزهاى اخير به محل گفت وگوى 
اين دســته از سياستمداران با مردم تبديل شــده است. گفتنى است 
شــبكه اجتماعى كالب هاوس، يك شــبكه گفت وگومحور صوتى 
است كه افراد مى توانند با حضور در اتاق هاى گفت وگوى آن درباره 

مباحث مختلف صحبت كنند.
2- شــهردارى همدان در جمع آورى اثر هنرى بداهه  ساخت ميدان 
مركزى شهر تنها نبوده اســت. گويا شهردارى تبريز نيز شبانه المان 
«پيانو» را جمع آورى كرده اســت . گفتنى است ساخت بى برنامه يك 
پايه نامشــخص در پياده راه مركزى همــدان در تعطيالت نوروز با 
مخالفت مردمى مواجه و درنهايت اين سازه غيراصولى شبانه برچيده 

شده است.
3- تقاضا بــراى تغيير گروه كرونايى اصناف روبه افزايش اســت. 
گويا اين درخواســت ها براى رهايى از تعطيلى اين دسته از اصناف 
اســت. گفتنى است سينماها خواستار تغيير گروه از 3 به 2 همچون 

رستوران ها و كافه ها هستند.
4- يك گروه ديگر بــراى فعاليت در انتخابــات اعالم موجوديت 
كرده اســت. گويا گروه جهادى «ايران ســربلند » متشكل از مديران 
دولت هاى گذشته، نمايندگان ادوار و فعلى مجلس شوراى اسالمى، 
حقوقدانان و سياســيون، بازاريان، اقوام مختلف و ورزشكاران اعالم 
موجوديت كرده است. گفتنى است براساس قانون مجوز تشكل ها و 

جبهه هاى سياسى بايد توسط كميسيون ماده ده احزاب صادر شود.
5- شايد انتخابات رياســت جمهورى به عرصه رقابت احمدى نژاد 
بــا وزرا و مديــران دولت احمدى نــژاد تبديل شــود. گويا در پى 
اعــالم داوطلبى احمدى نژاد، وزيران و مديــران دولت احمدى نژاد 
يك به يك اعالم كانديداتورى مى كنند. گفتنى است در آخرين اعالم 
كانديداتورى محمد ناظمى اردكانى وزير پيشين تعاون براى انتخابات 
رياست جمهورى سال1400 قصد داوطلبى خود را تأييد كرده است.

6- تعطيالت نوروز و اعياد شــعبانيه براى برخى داوطلبان فرصت 
تبليغاتى بوده اســت. گويا اين دسته از داوطلبان تبريك اين روزها را 
بهانه اى براى تبليغ پيامكى و مجازى كرده اند. گفتنى اســت از نظر 

اهل فن، اين روش قديمى تبليغاتى، روش چندان مؤثرى نيست.
7- بيشــتر مديران غيربومى اســتان در تعطيالت نوروزى به زادگاه 
خود سفر كرده اند. گويا اين مديران در سفر به زادگاه از مسير خارج 
و به استان هاى ديگر هم سفر داشته اند. گفتنى است در كنار دور زدن 
محدوديت هاى سفر در شرايط همه گيرى كرونا، استفاده از امكانات 
بيت المال، ثبت نكردن مرخصى و در مواردى ثبت مأموريت به جاى 

مرخصى، از تخلفات برخى مديران در سفرهاى شخصى است.
8- ســتاد انتخاباتى يكــى از داوطلبان احتمالى انتخابات رياســت 
جمهورى در تعطيالت نوروز در اســتان همدان تشكيل و فعال شده 
اســت. گويا اين داوطلب احتمالى با ســفر به همدان اين ســتاد را 
شــكل داده است. گفتنى است حجت ا... عبدالملكى با طرح انقالب 
اقتصادى، اختصاص و آزادسازى يك درصد از زمين هاى كشاورزى 
كشور براى ايجاد واحد هاى توليدى و ساخت وساز، قصد داوطلبى 

در انتخابات رياست جمهورى را دارد.
9-اجراى قانون بازنشســتگى در استان باز هم زير سؤال رفته است. 
گويا برخى مديران بازنشســته اســتان باز هم اين قانون را براى بقا 
در مديريت دور زده اند. گفتنى اســت ديوان محاسبات استان هنوز 

گزارشى از نظارت اعمال شده در اين زمينه نداشته است.
10- بازار نظرســنجى هاى انتخاباتى در كشــور و استان گرم شده 
اســت. گويا اين نظرســنجى ها براى انتخابات شــوراها، مجلس و 
رياست جمهورى در فضاى مجازى و به روش هاى غيرعلمى انجام 
مى شود و به همين دليل نتايج قابل باورى ندارد. گفتنى است روش 
غيرعلمى اين نظرســنجى ها و محدوديت جامعه آمارى آن دليلى بر 

تالش براى نظرسازى، با اين نوع اقدامات شده است.

28 خرداد 
و انتخابات سرنوشت سازى 

كه پيش رو داريم
ســالجارى  خردادمــاه  بيست وهشــتم   
جمهورى  رياست  انتخابات  برگزارى  به دليل 
سيزدهم، از اهميت خاصى برخوردار است؛ 
رويداد سياســى مهمــى كه همزمــان با آن 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا در 
دوره ششم و نيز ميان دوره اى مجلس شوراى 
اسالمى و خبرگان رهبرى برگزار خواهد شد.

كه  جمهــورى  رياســت  انتخابات  دربــاره 
ثبت نام نامزدها و داوطلبان ورود به پاســتور 
از 21 ارديبهشت ماه آغاز خواهد شد، تاكنون 
چهره هــاى مختلفــى از طيف هاى سياســى 
گوناگون و حتى مســتقل اعالم كانديداتورى 

كرده اند يا احتمال ثبت نام آنها وجود دارد.
البته برخالف دوره هاى پيشين هنوز كانديداى 
موردنظر جريان هاى سياسى اعم از اصولگرا، 

اصالح طلب و ... قطعى نشده است.
با وجود ايــن جنب وجوش ها و فعاليت هاى 
احزاب و گروه هاى سياسى نشان مى دهد كه 
رقابت بين جريان هاى سياســى شكل گرفته 

و همه اين جريان ها كانديدا خواهند داشــت 
و آرايش انتخاباتى به همان ســبك و ســياق 
دوره هاى گذشته خواهد بود، هرچند درباره 
اشــخاص و مصاديــق و وزن سياســى آنها 
نمى توان نظر قطعــى داد و بايد منتظر بمانيم 
تا هم تنور انتخابات گرمتر شــود و هم روند 

انتخابات به مراحل حساس خود برسد.
در مورد انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و 
روســتا كه در كنار رياست جمهورى برگزار 
خواهد شد، شرايط متفاوتى را شاهد هستيم.

داوطلبان شــوراهاى شــهر از 20 اسفندماه 
سال گذشــته به مدت يك هفته ثبت نام خود 
را انجام دادند و آمــار نهايى ثبت نام كنندگان 
در انتخابات شوراهاى شهر استان 1136 نفر 
اعالم شــد و مراحل بررســى صالحيت آنها 
درحال انجام است. هرچند برخى جريان هاى 
سياســى به ويژه در شــهرهاى بزرگ ليست 
احتمالى خود را رســانه اى كرده اند، اما هنوز 

هيچ ليستى نهايى نشده است.
در نقاط شهرى اســتان همدان به ويژه مركز 
اســتان نيز اين كار انجام شــده و با اينكه در 
فضاى مجازى اســامى در قالب ها و اشكال 
مختلف منتشــر شــده و افراد و گروه هايى 

سعى كرده اند چهره هاى شاخصى را به افكار 
عمومى ارائه دهند و حتى رقابت هاى پنهانى 
نيز شــكل بگيرد، اما روند انتخابات مراحل 
خود را طبق بازه زمانى تعريف شده، پشت سر 

مى گذارد.
ثبت نام  انتخابات،  ســتاد  اطالعيه  براســاس 
از داوطلبــان عضويــت در ششــمين دوره 
شوراهاى اسالمى روستا و تيره هاى عشايرى 

نيز از 16 فروردين ماه آغاز خواهد شد.
نقش شوراها در روستاها بسيار مهم و كليدى 
است. زيرا هم تبلور عينى مردم ساالرى هستند 
و هم براســاس قانون اساسى پيشبرد امور در 
بســيارى از حوزه هاى اجتماعى، فرهنگى و 
اقتصادى بر عهده شــوراهاى اسالمى است. 
شوراى  مجلس  ميان دوره اى  انتخابات  درباره 
اسالمى نيز كه شامل حوزه بهار و كبودراهنگ 
شده است، با توجه به پايان ثبت نام داوطلبان 
بايد منتظر بررسى صالحيت ها و اعالم اسامى 

نهايى شد.
در اين حوزه افراد زيادى با ســاليق مختلف 
ثبت نــام كرده اند كه در ميــان آنها چهره هاى 
گاه  و  دارنــد  حضــور  نيــز  شناخته شــده 
فعاليت هايــى تاكنون به صورت غيررســمى 

داشته اند.
بــا توجه به شــرايط حاكم بر 2 شهرســتان 
مذكــور و تجربــه دوره هاى پيشــين و البته 
حضور كانديداهاى متعدد، به نظر مى رســد 
رقابت ها در اين حوزه جدى و در عين حال 

فشرده خواهد بود.
نكته مهم اينكه در يك ســال اخير كه به دليل 
درگذشت جعفرى نماينده بهار و كبودراهنگ 
امور را بــه نمايندگان معين ســپردند، مردم 
شرايط سختى را پشت سر گذاشتند و چه بسا 
فرصت هاى ارزشــمندى را از دســت داده 

باشند. 
از اين جهت مســئوليت ســنگين و خطيرى 
متوجــه نماينده جديد خواهــد بود و انتظار 
مــى رود او بتواند در 3 ســال آتى به گونه اى 
عمــل كند كه مطالبات مردم به نحو احســن 

پيگيرى و كاستى ها جبران شود.
در مجمــوع انتخابــات سرنوشت ســاز 28
خرداد از جهات مختلف حائز اهميت اســت 
و شــرايط و مقتضيات كنونى جامعه ايجاب 
مى كنــد كه زمينه هاى برگزارى پرشــور اين 
انتخابات همراه با مشــاركت حداكثرى آحاد 

جامعه به خوبى فراهم شود.

 تعطيالت نوروز به پايان رســيده و پرونده 
روزهايى پر از بيمارى كه در اثر رعايت نشدن 
پروتكل هاى بهداشــتى كه حاال به 50 درصد 

نزديك شده دوباره گشوده شده است.
وزارت بهداشــت هم در اين ميان اعالم كرده 
است «بهار سختى در پيش است.» شايد آخرين 
بارى كه كلمه «ســخت» را همدانى ها شنيدن، 
مربوط به پاييز 99 بود كه موج سوم شيوع كرونا 
كارى كــرد كه روزانه صدها نفر به كرونا مبتال 
مى شدند و در هر شبانه روز بيش از ده خانه در 
سوگ عزيزانش سيه پوش شد؛ در همين زمان 
بود كه اعمال محدوديت شــديد از اول آذرماه 
و منع تردد از 21 تا 3 صبح اجرايى شــد تا از 
شمار بيماران و مرگ ومير كاسته شود و همين 
بود كه در پايان آذر زمانى كه همه فكر مى كردند 
موفق به قطع زنجيره كرونا در اســتان شدند، با 
عادى انگارى شرايط از سوى مسئوالن اجرايى 
باالدســتى و تصميماتى كشورى سهل انگارى 
مردم، دوباره به ميدان آمد و شاهد افزايش آمار 

كرونا در روزهاى پايانى سال بوديم.
اين درحالى است كه تجربه كاهش محدوديت ها 
در ارديبهشت 99 انگار براى مسئوالن كافى نبود 
و در روزهاى پايانى اســفند با اعالم منع سفر 
تنها به اســتان هاى قرمــز و نارنجى كه از قضا 
تعداد محدودى هم بودند، بار ديگر بستر براى 
طغيان بيمارى فراهم شد، تا جايى كه بنابر گفته 
استاندار در ستاد استانى كرونا، هفته پايان سال 
99 ميزان بيماران بسترى مبتال به ويروس كرونا 
47 نفر، هفته نخست ســالجارى 70 نفر و در 
هفته دوم اين تعداد بــه 137 نفر افزايش يافته 

است.
اجراى همين دست تصميمات در همدان بود كه 
سبب شد تا درحال حاضر نهاوند و تويسركان 
در وضعيــت قرمز، كبودراهنــگ و فامنين در 
وضعيت نارنجى و 6 شهرستان ديگر استان نيز 

در وضعيت زرد كرونايى قرار گيرند.
از طرفى آنچه تعجب برانگيز است پايان كاذب 
كرونا در اذهان عمومى مردم همدان اســت كه 
سبب شــده بنابر گفته معاون سياسى استاندار 
همدان، استفاده از ماسك براى محافظت خود 
در برابر كرونا در استان همدان كمرنگ شود اين 
درحاليست كه عالوه بر ايجاد حساسيت نسبت 

به اين موضوع، نظارت را نيز بايد تشديد كرد.
مصطفــى آزادبخت افزوده اســت: 45 درصد 
بيماران بســترى و ســرپايى به علت شــركت 
در اجتماعات، 48 درصــد به دليل تماس هاى 
درون خانگى و 7 درصد به دليل رعايت نكردن 
فاصله گذارى و رفتن به مسافرت، به كرونا مبتال 

شدند.
اما در اين شرايط مستند بر اظهارنظر هاى رئيس 
دانشگاه علوم پزشــكى همدان، يكم فروردين 
امسال آمار بيماران مشكوك و بسترى كرونايى 
200 نفر بود كه اين آمار در ششم اين ماه به 300
نفر، 11 فروردين به 400 نفر و هم اينك به 450

بيمار رسيده است.
رشيد حيدرى مقدم يادآورى كرد: در 24 ساعت 
گذشــته 25 نفر جديد به كرونا مبتال و بسترى 
شدند، همچنين شــمار بيماران سرپايى مثبت 
334 نفر بوده اســت، اين درحالى است كه در 

شديدترين پيك هاى شيوع كرونا شمار بيماران 
سرپايى مثبت به 300 نفر رسيده بود.

وى اظهــار كرد: بيماران كرونايى بســترى در 
بيمارســتان هم اينك به 450 نفر افزايش يافته 
اســت و درصورت كم توجهى به پروتكل هاى 
بهداشتى امكان رســيدن اين رقم به 2 هزار و 
صد بيمار در هفته هاى پيش رو بسيار زياد است.

حيدرى مقدم ســهم دورهمى هاى خانوادگى و 
اجتماعات را در بروز كرونا بســيار باال دانست 
و گفــت: پس از آزمايــش وضعيت 35 نفر از 
اعضاى يك خانــواده شــركت كننده در يك 
عروســى در فامنين مشخص شد كه 17 نفر به 

كرونا مبتال شدند.
وى تأكيد كرد: رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى، 
اجراى طرح شهيد سليمانى و بيماريابى فعال و 
در بخش ســوم درمان بيماران مبتال به ويروس 
كرونــا بايد با جديت دنبال شــود تا با چالش 

مواجه نشويم.
در اين شــرايط جالب است با آنكه سخنگوى 
وزارت بهداشت اعالم كرد در روز 13 فروردين 
دورهمى و تجمع در بوستان ها و فضاهاى سبز 
ممنوع اســت. با اين حــال در تمامى فضاهاى 
ســبز، مناطق گردشــگرى جز يكى دو منطقه 
خاص حضور پررنگ مردم همدان ديده شد كه 
بى تفاوت از آنچه هشدارها مى گفتند سيزده خود 

را به در مى كردند.
در اين ميان با توجه به آنچه وزير بهداشت در 
يادداشتى نوشته است: ويروس سركش انگليسى 
از راه رسيد، خوزستان را گرفتار كرد، شبانه روز 
تالش كرديم تا در آن استان كه بيشتر از 3 پيك 
كشــورى قبلى گرفتارمان كرد، مهارش كنيم. 
عمال ضرب شــصت ويروس موتاسيون يافته 

را چشيديم. 
نوشتيم،گفتيم، التماس كرديم، قسم داديم كه 2 تا 
3 هفته صبورى كنيد، مهلت بدهيد، تا مانند سال 
گذشته از فرصت تعطيالت سال نو استفاده كنيم 
و با تشــديد بيماريابى در طرح شهيد سليمانى 
خانه به خانه شــعله هاى كوچك را شناسايى و 
مهار نماييم تا به هم نپيوندند و آتش دامن پهنه 

كشورمان را نگيرد.
گفتيم: ســفر و جمعيت سيال نمى گذارد طرح 

اجرا شود و بيمارى نيز از نقاط گرفتار به مراكز 
پاك تر منتقل مى شود.

گفتيم: صف هاى طوالنى تهيه ارزاق شب عيد 
ساعت ها جمعيت سالمند تنيده در اين صف ها 

را گرفتار مى كند.
گفتيم: مى دانيم تاب آورى مردم مهم است ولى 
تاب آورى مدافعين خســته سالمت پس از 14

مــاه كار بى وقفه و جان فشــانى براى مديريت 
پيك هاى پيوسته نيز مهم است.

شــايد بدين دليــل بــاور نكردند كــه يك، 
وزن ويــروس جهش يافته را در محاســبات 
اپيدميولوژيــك ما نمى شــناختند و دو، ســه 
پيك ســنگين قبلى را آرام، بى صدا و مظلومانه 
همكارانمــان مديريت كردنــد و گروهى فكر 
كردند كه فراز و فرود منحنى ها شــايد به شيوه 

فوتوشاپ است!
در روزهــاى گذشــته با رؤســاى خســته و 
دل شكسته دانشــگاه هاى علوم پزشكى تماس 
داشــتم. به شــدت نگرانند. بيمارانشان درحال 
افزايش و تخت هايشان درحال پر شدن است. 
ضمن آنكه مى داننــد در اين خيز جديد يكم، 
زنجير مهار غول ســركش بيمارى با ويروس 
جديد گسســته تر است و دوم، خود و سربازان 

مدافعشان خسته تر.
روزهاى سختى در پيش است، خداوند ياريمان 
كند تا نمانيم، تا دســتاورد افتخارآميز روزهاى 
سخت تحريم به سادگى به باد نرود، تا شرمسار 
آنان كه پايدارى و همراهى مان كردند و شرمنده 
روح بلند مدافعان ســالمت و خانواده هايشان 
نشــويم. كمك كنند تا عزيزان ارجمند ديگرى 

را از دست ندهيم.»
اما با اين حال موج چهارم كرونا فرا رسيده است، 
بــا اين تفاوت كه اين مــوج به همراه ويروس 
جهش يافته اى اســت كه 30 برابر قدرت انتقال 
سريع و مرگ ومير بيشــترى دارد. آمار رسمى 
وزارت بهداشــت و درمان نيز اين موضوع را 
تأييد مى كند و در روزهايى كه مسئوالن برنامه اى 
براى واكسيناسيون عمومى ندارند و دلخوش به 
رعايت پروتكل ها از ســوى مردم هستند، سال 
سختى پيش روى وزارت بهداشت و ميليون ها 
نفر در ايرانى اســت كه بنابر آمار سازمان نظام 

پزشكى فقط يك درصد آنها واكسينه شده اند. 
همان طور كه ســيما الرى ســخنگوى وزارت 
بهداشــت، روز 13 فروردين خبــر داد: تعداد 
جان باختگان كرونا از پنجشنبه 12 فروردين تا 

جمعه 13 فروردين به 117 نفر رسيد.
وى گفــت: در اين مدت 11 هزار و 660 بيمار 
جديد مبتال به كرونا شناســايى شدند. پيش از 
سفرهاى نوروزى آمار متوسط مبتاليان روزانه 
حدود 7 هزار نفــر و آمار جان باختگان حدود 

80 نفر بود.
 آخرين وضعيت كرونا در همدان

ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــكى همدان 
گفت كه با شناســايى 40 بيمار جديد مبتال به 
كوويد-19 در 24 ساعت گذشته، مجموع موارد 
مثبت بسترى از ابتداى همه گيرى ويروس كرونا 
تاكنون در استان به ده هزار و 895 رسيده است.

محمــد طاهرى اظهار كــرد: همچنين با فوت 
2 بيمار ديگر در 24 ســاعت گذشته مجموع 
متوفيان قطعى ابتال به كرونا در اين اســتان از 
ابتداى اپيدمى اين ويروس تاكنون به يك هزار 

و 572 نفر رسيد.
وى بيــان كرد: تعــداد مراجعان ســرپايى به 
اورژانس بيمارســتان هاى اين اســتان با عالئم 
تنفسى مشكوك به كرونا در 24 ساعت گذشته 
492 مورد بوده اســت كه 61نفر از مراجعان به 

بيمارستان ها در بخش عادى بسترى شدند.
مدير روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان افزود: در عين حــال هم اينك 12 بيمار 
مبتال به كوويد-19 در بخش آى.سى.يو مراكز 
درمانى اين استان بســترى هستند و وضعيت 

جسمى 36 بيمار وخيم گزارش شده است.
وى درباره آخرين وضعيــت بيماران كرونايى 
در شهرستان هاى استان نيز گفت: شمار بيماران 
كرونايى بسترى (از ابتداى همه گيرى ويروس 
كرونا تاكنون) در بيمارستان هاى اسدآباد 388، 
بهار 635، تويسركان 693، رزن 479، درگزين 
203، فامنين 197 و كبودراهنگ 696 نفر است.

وى افزود: همچنين تاكنون يك هزار و 971 نفر 
در مالير، يك هــزار و 250 نفر در نهاوند و 4

هزار و 98 نفر نيز در شهرســتان همدان به اين 
ويروس مبتال و بسترى شده اند.

آقاى وزير ما هم نوشتيم، گفتيم اما اثر نكرد!

1572 نفر همدانى قربانى كرونا

بيش از 10 ميليون تردد در جاده هاى همدان 
ثبت شد

 مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى همدان از ثبت ده ميليون و 
33 هزار تردد در جاده هاى اين استان در ايام نوروز خبر داد.

به گــزارش روابط عمومــى اداره كل راهدارى و حمــل و نقل جاده 
اى همــدان، صفر صادقى راد، اظهــار كرد: از 25 اســفندماه 99 تا 12 
فروردين ماه 1400 تعداد ده ميليون و 33 هزار تردد جاده اى از طريق 74 

دستگاه ترددشمار در راه هاى استان ثبت شده است.
وى افزود: اين آمار نســبت به مدت مشــابه پارسال 94 درصد افزايش 
داشــته اســت. صادقى راد ادامه داد: در همين مدت ورود مسافران يك 
ميليون و 265 هزار و 400 مورد و خروج مسافران نيز يك ميليون و 222 
هزار و صد مورد گزارش شده كه اين رقم نيز نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته افزايش 136 درصدى داشته است.
مديركل راهدارى استان همدان يادآور شد: در اين ايام پرتردد ترين محور 
استان محور همدان – سه راهى بهار با رقم 647 هزار و 800 مورد تردد 
بوده است. اين مسئول ابراز كرد: رعايت سرعت مجاز، پرهيز از تردد در 
زمان خستگى، توجه به عالئم جاده اى و رعايت اصول رانندگى تدافعى 

از طريق كاربران جاده اى ضرورى است.

سرپرست جديد دفتر نماينده ولى فقيه 
در استان معرفى شد

  غالمرضــا فريدونــى به عنوان 
سرپرســت جديد دفتر نماينده ولى 
فقيه در اســتان و امام جمعه همدان 

معرفى شد.
مســلم مخفى معاون ارتباطات دفتر 
نماينده ولى فقيه در همدان با اشاره 
به كناره گيرى حجت االسالم ابراهيم 
بختيارى به دليل شركت در انتخابات 
ميا ن دوره اى مجلس شوراى اسالمى 

بهــار و كبودراهنگ، اظهار كرد: فريدونى از چهره هاى فعال فرهنگى 
و اجتماعى اســتان است كه با تجربيات ارزشمندى كه در عرصه هاى 
مختلف از آن بهرمند هستند، اين مسئوليت مهم را با حكم نماينده ولى 

فقيه در استان و امام جمعه همدان عهده دار شد.

همدان پیام در کنار شامست!
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گذرى بر آنچه در مادستان گذشت
سپيده راشدى»

 ســال 99 را درحالــى گذرانديم كه برخى از شهرســتان ها مانند 
كبودراهنگ و تويسركان عملكرد چالش برانگيزى داشتند. در وانفساى 
مشــكالت اقتصادى، گذران معيشت ســخت مردم و كرونا، اعضاى 
شــورا و شهردار به جان هم افتادند و عمال براى مردم كارى نكردند. 
اين 2 شهرســتان با مديريت ناكارآمد موانــع را بيش از پيش تقويت 

كردند. 
 مشكالت معيشتى نتيجه بى كفايتى و ناتوانى

نمايندگان زيادى به شورا آمده اند و از شورا رفته اند، طرح و برنامه هاى 
عمل كرده و ناكرده منتشر شــده طبق نظر اغلب كارشناسان شوراى 

پنجم جزو ضعيف ترين شوراها بوده است.
مديريت شهرى يعنى كســانى كه به طبع چشم انداز شهر را مديريت 

مى كنند و مردم 2 شهرستان از اين مزيت بى بهره بودند.
نتايج نشــان داد كـــه در شهر تويسركان عملكرد شــوراها در زمينه 
انتخاب شــهردار اثربخش نبوده و در زمينه انتخاب اعضاي شــورا با 
مشــكالتى چون رعايت نكردن اصول و ارزش هاي علمى، تجربى و 
اخالقى و... مواجه بودند. بى كفايتى شوراى شهر تويسركان در ناتوانى 

برگزارى جلسه استيضاح هم به خوبى نمايان شد.
امروز در آستانه دور تازه اى از انتخابات شوراهاى شهر و روستا هستيم 
كه اعتماد اجتماعى به مديريت شــهرى مدت هاست كه از بين رفته و 
اميد است شوراى ششم با افراد اليق و باكفايت شكل گيرد. مردم نبايد 

هزينه بى كفايتى و ضعف مسئوالن را بدهند.
مشــكل تردد در خيابان هاى اصلى تويســركان نماد اصلى بى كفايتى 
مديريت شــهرى است. عابران پياده و سواره خيابان انقالب و خيابان 
شهيد باهنر سال هاست با مشكل تردد دست و پنجه نرم مى كنند. سد 
معبر، اشغال پياده روها استفاده غيرمجاز و شخصى، ساماندهى نكردن 
دستفروشان، گره هاى كور ترافيكى، تمركز مراكز ارائه دهنده خدمات 
و صدها مشــكل ديگر در اين خيابان ها وجود دارد كه سال هاســت 

مسئوالن نسبت به آن بى تفاوتند. 
شهر كبودراهنگ هم با داشتن وسعت شهرى در حدود 500 هكتار و 
به رغم داشتن موقعيتى خاص از نظر برخى ويژگى هاى منحصر به فرد 
در بين شهرهاى اســتان همدان متأسفانه تاكنون پيشرفت مطلوبى در 
زمينه هاى توســعه محورى شهرى نداشته و از حيث شهرسازى هنوز 
هم ايجاد و افزايش الگوهاى ناهمگون و ناكارآمد بافت شهرى را شاهد 
هســتيم. اغلب كوچه خيابان ها حتى آســفالت نشد ه اند و سيما منظر 
شــهرى در كبودراهنگ رضايت بخش نيست. احساس آرامش خاطر، 
نشاط و حس سرزندگى يكى از نيازهاى روحى مردم است. اما سيما و 
منظر شهرهايى مانند كبودراهنگ و تويسركان جذابيت و زيبايى ندارد.
 شــهردار و اعضاى شــورا در پايان دوره تنها مشــكالت موجود را 
همچون ســنوات گذشــته به دوره بعدى تحويــل خواهند داد. پس 
شايسته است همه و از جمله منتخبين ششمين دوره شوراى اسالمى 
شــهر پيش از آنكه به روزمرگى دچار شــوند برنامه مدونى از نحوه 
ساماندهى به مســائل شهرسازى در شهر تهيه و به مردم ارائه كرده و 
رفع مهم ترين مشكالت حوزه شهرى را كه به گوشه هايى از آنها اشاره 
شد در صدر برنامه هاى خود قرار دهند زيرا شهر ازآِن همه شهروندان 

و ساكنان آن است. 

ميثاق در شوراى ادارى
1- سرانجام پس از نزديك به 14 ماه برگزار نشدن شوراى ادارى 
به عنوان مهم ترين شوراى استان براى تصميم گيرى و ابالغ تصميمات 
ادارى با عضويت تمام مديران، فرارســيدن سال 1400 دليلى شده تا 
باز اين شــورا فعال شود و كاركرد خود را در اين سال مهم انتخاباتى 

و تغيير ارائه كند.
اين برگــزارى به نوعى حكايت از كنار آمدن ادارات اســتان با كرونا 
و رسيدن به يك همزيستى مســالمت آميز نيز دارد و از برگزار شدن 
جلســات ديگر اســتان كه كرونا برگزارى آنها را لغو كرده بود، خبر 

مى دهد.
2- برگزارى نخســتين شوراى ادارى اســتان در سال 1400 و اعالم 
اولويت هــاى كارى و انتظارات از مديــران و كاركنان دولت در اين 
سال، توانست يادآور رسم ميثاق ساالنه مديران با استاندار و همچنين 
نماينــدگان قــوا، نهادها با هــم و وحدت براى خدمــت به مردم با 

محوريت نماينده ولى فقيه در استان باشد.
اين اقدام هر چند نمادين، اخبار اميدآفرين را در جامعه منتشر مى كند 

كه در شرايط فعلى ضرورت دارد.
3- ســال 1400 با دو انتخابات رياست جمهورى و شوراها با تغيير 

قطعى اعضاى دولت، شهرداران و شوراها همراه خواهد بود.
به همين دليل شايد اين از آخرين شوراهاى ادارى با تركيب فعلى در 
استان باشد و نيمه دوم سال دربردارنده تغييرات مديريتى در استان با 
روى  كارآمدن دولت جديد خواهد بود، هرچند احتمال ابقاى بسيارى 

از مديران استان با تغيير دولت نيز مى رود.
4- انتخابات، از فرصت كم مديران استان براى كار و خدمت به مردم 

حكايت دارد.
معموال انتخابات رياست جمهورى هم، تسريع كننده كارها است هم 
مى تواند مديران را دچار حاشــيه، عاقبت انديشى و در نتيجه تعطيلى 

كارها تا يافتن راه ابقا و تداوم مديريت و... كند.
 اين شرايط تجربه شده نيازمند نظارت است تا برخى مديران فرصت 
انتخابات را تبديل به فرصت خدمت بيشــتر كنند و از بازى سياسى 

دورى كرده و موقعيت ادارى خود را خرج بازى هاى سياسى نكنند.
5- هر چند انتخابات به عنوان اولويت استان در شوراى ادارى مطرح 
نشده و تنها توجه به توليد و كنترل كرونا به عنوان اولويت هاى استان 
در ســال 1400 مطرح شده اند اما بى ترديد انتخابات اولويت ناگفته و 

تأكيدى از پيش براى تمام ادارات در سال 1400 است.
به همين دليل تمامى مديران و دستگاه ها بايد ميزان تأثير عملكرد خود 
بر مشــاركت مردم در انتخابات را ســنجيده و اقداماتى كه مشاركت 
مردم را افزايش مى دهد را در دســتور كار فورى خود قرار دهند و به 

انتخابات به عنوان اولويت ملى توجه جدى داشته باشند.
6- درباره توليد، توجه تنها كافى نيســت زيرا اين توجه در سال هاى 
گذشته هم بوده و نياز است موانع موجود كه از طريق كارگروه تسهيل 
و رفع موانع توليد اســتان احصا شده در ســال مانع زدايى از سر راه 

توليد رفع شود.
در اين مسير در مواردى مصوبه رفع موانع توليد خود به مانعى بر سر 
توليد تبديل شــده كه الزم اســت چرايى اين اقدام تدبير و اين موانع 

نيز رفع شود.
7- سخنان مسئوالن استان در شوراى ادارى پس از مدت ها تحليل آنها 
از شــرايط استان را مشخص و راهى كه بايد در سال 1400 طى شود 

را براى مردم تبيين كرد.
اين اتفــاق و تأكيد بر اولويت ها و وحدت براى خدمت و تســريع 
حركت توسعه استان همان ميثاق ساالنه اى است كه به يمن برگزارى 
شــوراى ادارى استان حاصل شده و عمل به پيمان و ميثاق بسته شده 

اهداى وسايل توانبخشى انتظار مردم از مديران و مدعوين شوراى ادارى استان است.
به 27 بيمار نيازمند مالير

 مالير-خبرنگار همدان پيام: دو دستگاه سمعك اهدايى به 2 بيمار 
به ارزش 50 ميليون ريال تحويل داده شد و كمك هزينه موردى به 6

بيمار نيازمند را هم داشتيم.
رئيس مجمع خيرين سالمت شهرستان مالير با اشاره به اهداى 3 مورد 
وام قرض الحســنه به مبلغ 200 ميليون ريال به بيماران نيازمند مالير 
طى ماه گذشــته و با بيان اينكه 195 بسته مواد غذايى بين بيماران زير 
پوشش مجمع توزيع شد، گفت: 9 بسته سبد كاال شامل برنج، روغن، 
ماكارونى، عدس و رب با مشاركت اداره مشاركت هاى مردمى دانشگاه 

علوم پزشكى همدان در بين بيماران پروانه اى توزيع شد.
عباس آذرهمايون با بيان اينكه 20 بســته سبد كاال توسط ستاد فرمان 
امام(ره) بين بيماران نيازمند توزيع شــد، افزود: وسايل توانبخشى به 
27 بيمار نيازمند شــامل ويلچر، كپسول اكسيژن، واكر، تشك مواج و 

ساكشن اهدا شده است.
وى با اشــاره به اهداى 2 دستگاه تب سنج ديجيتال به بيمارستان امام 
حســين(ع) مالير توسط 2 خير ســاكن تهران، عنوان كرد: تهيه يك 
دســتگاه نوار قلب براى زندان مالير از محل مســاعدت يك خير و 
تجهيز يونيت دندانپزشــكى روستاى آورزمان از محل مساعدت خير 

ديگرى به ارزش يك ميليارد ريال از جمله اقدامات بوده است.
آذرهمايون از تهيه دســتگاه r-o از محل مساعدت يك خير به نيابت 
پدرش به بخش دياليز بيمارستان امام حسين(ع) به ارزش 95 ميليون و 
500 هزار تومان خبر داد و افزود: 3 دستگاه كپسول اكسيژن نيز توسط 
خيرين تهيه شده است. وى با اشاره به اهداى 3 مورد وام قرض الحسنه 
به مبلغ 200 ميليون ريال به بيماران نيازمند مالير در ماه گذشته اظهار 
كرد: 2 دستگاه ســمعك اهدايى به 2 بيمار به ارزش 50 ميليون ريال 
تحويل داده شد و كمك هزينه موردى به 6 بيمار نيازمند را هم داشتيم.
وى با بيان اينكه 195 بسته مواد غذايى بين بيماران زيرپوشش مجمع توزيع 
شد، گفت: 9 بسته سبد كاال شامل برنج، روغن، ماكارونى، عدس و رب با 
مشاركت اداره مشاركت هاى مردمى دانشگاه علوم پزشكى همدان در بين 
بيماران پروانه اى توزيع شد. رئيس مجمع خيرين سالمت شهرستان مالير 
افزود: وسايل توانبخشى به 27 بيمار نيازمند شامل ويلچر، كپسول اكسيژن، 

واكر، تشك مواج و ساكشن اهدا شده است.

لزوم پرهيز از دورهمى هاى خانوادگى و ترددهاى 
غيرضرورى در نهاوند

 مدير شــبكه بهداشــت و درمــان نهاوند با اشــاره به وضعيت قرمــز نهاوند گفت: 
شهروندان ماسك را به عنوان اصلى ترين عامل پيشگيرى از انتقال ويروس جدى بگيرند و 

دورهمى هاى خانوادگى و ترددهاى غيرضرورى را كنار بگذارند.
ســيامك دانشــور بيان كرد: با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و اجراى محدوديت هاى 
هوشمند مشاغل مى توانيم روزهاى سخت شيوع كرونا در نهاوند را همه با هم پشت سر 

نهاده و به شرايط عادى بازگرديم.
به گزارش روابط عمومى شــبكه بهداشت و درمان نهاوند، وى عنوان كرد: دورهمى هاى 

خانوادگى، ديد و بازديدهاى ايام نوروز و شــركت در مراســم هاى عروسى و عزا جزو 
عوامل اصلى قرمز شدن وضعيت شيوع كرونا در هر شهرستان است كه با وجود تذكرات 
جدى متأسفانه در روزها و هفته هاى اخير در نهاوند در سطح وسيع و بى حدوحصر شاهد 
آن بوديم. دانشــور افزود: آنچه ضرورت دارد برگشت وضعيت قرمز شهرستان به شرايط 

عادى است كه جز با خواست و همكارى عموم ميسر نخواهد شد.
وى با اشــاره به وضعيت قرمز نهاوند گفت: از شــهروندان عزيز درخواســت مى شود 
ماسك را به عنوان اصلى ترين عامل پيشگيرى از انتقال ويروس جدى بگيرند و ميهمانى، 

دورهمى هاى خانوادگى و ترددهاى غيرضرورى را كنار بگذارند.
دانشــور افزود: با توجه به شيوع بيمارى در بســيارى از نقاط روستايى و وجود شرايط 
بحرانى در تعدادى از روســتاهاى شهرســتان ضرورت دارد تردد بين شــهر و روستا به 

حداقل ممكن برسد.
وى بيان كرد: با توجه به طرح جامع محدوديت هاى هوشمند مشاغل، شهروندان عزيز به 
اجراى آن احترام بگذارند و براى تعطيلى تمام گروه هاى شغلى 2 و 3 و 4 تا زمان عادى 

شدن شرايط با احساس مسئوليت كامل در مقابل سالمت مردم، همكارى كنند.
مدير شــبكه بهداشــت و درمان شهرستان نهاوند تأكيد كرد: در شــرايط اپيدمى كنونى، 
بيمارستان هاى شهرســتان با همه ظرفيت و تجهيزات فنى و پزشكى آماده ارائه خدمات 
پزشكى به تمام بيماران احتمالى است و از اين بابت در سخت ترين شرايط نيز هيچ گونه 
كمبودى وجود نخواهد داشــت. وى عنوان كرد: اميدوارم با همدلى و همكارى و همت 
تمام شهروندان عزيز و با توكل به خداوند متعال بار ديگر شرايط و روزهاى سخت اپيدمى 

كرونا را پشت  سر بگذاريم و به زودى به شرايط عادى برگرديم.

بهره بردارى از پروژه سد گرين نهاوند
 در 36 ماه

 نهاوند-خبرنــگار همدان پيــام: امروز شــاهد اين هســتيم كه با 
پيگيرى هاى انجام شده پروژه سد گرين دوباره به اجرا درآمده است و 

طى 36 ماه (3 سال) به بهره بردارى خواهد رسيد.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى در جمع اصحاب 
رسانه در محل كارگاه ســد گرين ضمن قدردانى از زحمات كسانى 
كه در پيشــرفت و اجراى اين پروژه همكارى داشــته اند، اظهار كرد: 
ســد گرين يكى از آرزوهاى ديرينه مردم نهاوند است كه با حمايت 

ظرفيت هاى مختلف سال هاست در جريان اجرا قرار گرفته است.
عليرضا شــهبازى افزود: براى پروژه سد گرين و ماده 56 ماه ها پيگير 
بوديم و خدا را شاكريم كه نتيجه گرفتيم و امروز شاهد اين هستيم كه 
تالش هاى ما و دوستان اميدواركننده بوده است و ظرف 3 سال آينده 

شاهد بهره بردارى اين سد خواهيم بود.
وى تصريح كرد: ماده 56 طى پروسه طوالنى مدت و با رايزنى انجام 

مى شود و با نامه نگارى انجام نمى گيرد.
وى گفت: امروز شــاهد اين هستيم كه با پيگيرى هاى انجام شده اين 
پروژه دوباره به اجرا درآمده است و در 3 سال به بهره بردارى خواهد 
رسيد. شهبازى با اشاره به اينكه مهم ترين كاربرد سد گرين كشاورزى 
است، بيان كرد: سد گرين در حالت عادى براى بخش كشاورزى است 
و تضمين كننده حق آبه كشاورزان شهرستان است و در فصول كم بارش 
خيال كشاورز در تابستان كه نياز بيشترى به آب است، آسوده خواهد 
بود و البته بخش صنعت، گردشــگرى و آب شرب شهرستان هم در 

اجراى اين سد بى بهره نخواهند بود.
وى در ادامه گفت: همه نوع تخصص و ظرفيت در شهرســتان داريم 
و از كارفرما خواسته ايم كه نيروهاى بومى در اولويت به كارگيرى نيرو 

براى اين پروژه و پيشبرد آن كمك بگيرد.

 نخستين شــوراى ادارى استان در 
ســال 1400 روز گذشــته با حضور 
مديران كل دستگاه هاى اجرايى، برخى 
از نمايندگان استان، فرمانداران و فعاالن 
بخش خصوصى برگزار شد تا با توجه 
به نام گذارى ســال جديد از ســوى 
مقــام معظم رهبرى با عنــوان «توليد، 
پشــتيبانى ها و مانع زدايى هــا» محور 
سخنان ســخنرانان اين مراسم بيشتر به 

اين موضوع اختصاص يابد.
البته در اين جلســه از توجه به توليد 
كرونا  ويروس  كنترل  اشــتغالزايى،  و 
و برگــزارى 3 انتخابــات به عنــوان 
اولويت هاى اســتان در سال 1400 نام 

برده شد.
با توجــه به در پيش بودن 3 انتخابات، 
اســتاندار همدان از آمادگى استان در 
اين زمينه ســخن گفت و به اين نكته 
اشاره كرد كه بدون توجه به گرايش ها 
و تعلقات اشخاص بنا داريم انتخابات را 

به بهترين شكل برگزار كنيم.
اجراى سند راهبردى در راستاى شعار 
ســال، حمايــت از واحدهاى درحال 
توليد، تأكيد بر همراهى بيشتر بانك ها، 
پرهيز از حاشــيه ها و سياسى كارى و 
اعتمادسازى و اميدآفرينى در جامعه از 
ديگر موضوعاتى بود كه در اين جلسه 

مطرح شد.
مهم ترين محورهاى اظهارات سخنرانان 

مراسم را در ادامه مى خوانيد.

سيدسعيد شاهرخى استاندار همدان:
■ در ســال 1399 توجــه 
و  توليد  جهــش  بــه 
كنترل  و  پيشــگيرى 
ويــروس كرونــا دو 
محور اساسى و داراى 
كه  اســت  بوده  اولويت 

توفيقات زيادى در دو حوزه داشته ايم.
■ در سال جهش توليد بيش از ده هزار ميليارد 
تومان پــروژه جهش توليد با همكارى بخش 

خصوصى انجام شد.
■ توجه به توليد و اشــتغالزايى و اجراى سند 
راهبردى در راستاى شعار سال در كنار كنترل 
و پيشــگيرى ويروس كرونــا و برگزارى 3
انتخابات در استان اولويت سال 1400 است.

■ بدون توجه به گرايش ها و تعلقات اشخاص 
بنا داريم انتخابات را به بهترين شــكل برگزار 

كنيم. 
■ وظيفه اصلى ما برگزارى انتخابات ســالم و 

رقابتى در چارچوب قانون است.
■ بيش از 20 اســتان كشور در معرض خطر 
موج چهارم هســتند و هم اكنون 2 شهرستان 
نهاوند و تويسركان قرمز هستند و بايد تالش 

كنيم رعايت پروتكل ها به حداكثر برسد.
■ وزارت نيرو در اســتان همدان تحول ايجاد 
كرده اســت، در اين زمينــه زحمات منصور 
ســتوده مديرعامــل آب منطقه اى اســتان و 
آبفاى  مديرعامل  حســينى بيدار  ســيدهادى 
استان شايسته قدردانى است. فاضالب همدان 
تهديدى بود كه جمع شــد و تصفيه صورت 
گرفت كه در پى آن اقدامات خوبى را شــاهد 

بوديم.
■ امروز اســتان همدان به مانند كارگاه بزرگ 
سازندگى است، در حوزه برق اقدامات خوبى 
صــورت گرفته و يكى از ملزومات توســعه 
صنعت اين اســت كه صدور جواز تأسيس را 

به كمتر از يك روز رسانديم.
■ حمايــت از واحدهاى درحــال توليد، احيا 
و راه اندازى واحدهاى راكد، همراهى بيشــتر 

بانك ها در ارائه تسهيالت بايد مدنظر باشد.
■ طرح جامع شهر همدان نهايى شده، در اين 
طرح افق بســيار بلندى براى استان ديده شده 
اســت، اميدواريم با تصويب اين طرح شهر 
كهن همدان صاحب طرحى شود كه در شأن 
و جايگاه پايتخت تاريخ و تمدن ايران است. 
ظرف هفته هاى آينده اين طرح نهايى خواهد 
شــد و به شــوراى معمارى و شهرسازى در 

تهران ارسال مى گردد.

■ شهرك هاى صنعتى در نقاط مختلف استان 
ايجاد شده كه براى تأمين آب از وزارت نيرو 
و تصفيه فاضالب استفاده كرديم، براى تأمين 
بــرق، يك هزار و 200 ميليــارد تومان پروژه 

درحال اجرا داريم.
■ تروشــيمى هگمتانــه را پس از 18 ســال 
راه اندازى كرديم و بعد پتروشيمى سينا و امروز 
هم نهاوند هم درحال نهايى شــدن است. كار 
در حوزه بهداشت و درمان نيز قابل مقايسه با 
ســال هاى پيش نيست و هزاران ساعت كار و 
پيگيرى و تالش شده و اين پروژه ها استقرار 
پيدا كرده كه مى توان به اضافه شــدن 2 هزار 

تخت در دولت تدبير و اميد اشاره كرد.
■ اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم، دستمان 
نلرزد و زبانمان لكنت نگيرد بايد از اقداماتى 
كه توســط دولت با همراهى نمايندگان انجام 
شده بگوييم، خوشــبختانه مجمع نمايندگان 

اســتان خوب عمل كرده اند و برخى رديف ها 
با اقدامات خوب آنها به صورت قابل توجهى 
افزايش يافته و برخى از پروژه ها نيز به اليحه 

اضافه كرده اند.
■ زيرســاخت هاى فراوانى انجام شده و كار 
در منطقه ويژه اقتصادى جهان آباد با يك هزار 
و صد هكتار مورد توجه اســت ايجاد منطقه 
مبتنى بــر فناورى هاى برتــر از ديگر اقدامات 

است.
■ به تازگــى نيروگاه 500 مگاواتى در اســتان 
كلنگ زنى شده و خود به تنهايى 5 هزار ميليارد 

سرمايه گذارى است.
■ مديــران از ظرفيت رســانه ها در جهت امر 
خطير اطالع رســانى و اميدآفرينى در جامعه 

استفاده كنند.
■ مديران تورهاى خبرى برگزار كنند.

■ ارتباط و تعامل با رســانه ها در سال 1400
بيشــتر شود و مديران از رســانه ها در جهت 

تقويت حوزه اطالع رسانى حمايت كنند.
■ افزايش اشتراك نشريات در سال جديد در 

دستور كار مديران قرار بگيرد.
***

حميدرضا حاجى بابايى نماينده مردم همدان 
در مجلس شوراى اسالمى: 
كار  وقــت  اكنــون   ■
و  اســت  تــالش  و 
و  حاشــيه ها  به  نبايد 
بپردازيم.  سياسى كارى 
بايد در برخورد با مسائل 

كشور واقع بين باشيم.مهــم 
■ الزمه پيشــرفت، توســعه، آبادانى و اقتدار 
و ثبات نظام جمهورى اســالمى حال خوب 
مردم با خدمت رســانى بهينه و بهبود شرايط 
در راستاى رفاه و آسايش هرچه بيشتر ايرانيان 

است.
■ بايد در زمينــه حمايت از توليد كه موجب 
از بيــن رفتن تورم و افزايــش اقتدار و توان 
اقتصادى نظام و بهبود معيشــت و رفاه مردم 
مى شــود، با وحــدت و همدلــى و به دور از 

سياسى كارى و حاشيه سازى تالش كنيم. 
■ بودجه ســالجارى كشــور در شرايط فعلى 
تحريم هــاى ظالمانه و ويــروس كرونا، قابل 
قبول نيست اما قابل تحمل است، با وجود اين 
همه بايد دست به دست هم بدهيم تا سال را با 

موفقيت پشت سر بگذاريم.
■ نقد به معناى تخريب و سياه نمايى نيست و 
همه بايد دولت و مجلس را منصفانه نقد كنند، 

برخى افراد به نحــوى نقد مى كنند كه تمامى 
خدمات نظام را زير ســؤال برده و سياه نمايى 
مى كنند، نبايــد به گونه اى عمل كنيم كه خون 
شــهداى گرانقدرى همچون سردار سليمانى 

تباه شود.
■ انقالبى گرى به معناى تخريب و سياه نمايى 
نيســت بلكه بايد با نقد منصفانه همه نهادها، 
زمينه پيشــرفت كشــور و خدمت به مردم را 

فراهم و ريشه فساد را بخشكانيم.
■ اين استان در حوزه حمل ونقل جزو مناطق 
پيشرو و توسعه يافته كشور است و در بودجه 
كشــور رديف مستقلى براى راه آهن همدان - 
ماليــر با 60 ميليارد تومــان اعتبار اختصاص 

يافته است.
■ امسال دولت 225 ميليارد تومان براى اتصال 
راه آهن همدان - سنندج اختصاص داد كه اين 
رقم در مجلس به 375 ميليارد تومان افزايش 
يافت كه بــا اجراى 
ريلى  خــط  پــروژه 

همدان به سنندج وصل مى شود.
■ توسعه راه ها در استان همدان بسيار گسترده 
و چشمگير اســت، 12 رديف ملى در زمينه 
راه هاى اســتان همدان در بودجه ســالجارى 

پيش بينى شده است.
■ فــرودگاه همدان به دليل نزديكى مســير به 
تهران از وضعيت خوبى برخوردار نيســت، 
بنابراين طرحــى را براى آزمايــش و تعمير 
هواپيماها با همكارى بخش خصوصى در اين 
فرودگاه دنبال كرديم كه بسيار مهم و موجب 

رونق آن مى شود.
*دولت 7 هزار ميليارد تومان براى اشتغال در 
بودجه پيش بينى كرده بود كه مجلس با استفاده 
از منابــع تبصره 14 اين مبلــغ را به 32 هزار 

ميليارد تومان افزايش داد.
***

حجت االسالم والمســلمين احد آزاديخواه 
رئيس مجمع نمايندگان استان:

■ اكنــون فرصــت كار و 
تــالش اســت و وقت 
و  نداريم  حاشيه سازى 
محور همه امور واليت 

است.
■ يــاد و خاطره حاج ميرزا 
ســلگى را گرامــى مى داريــم و از زحمات 

سربازان گمنام قدردانى مى كنيم.
■ ستاد استانى كرونا با همكارى مردم به خوبى 

عمل كرد و براى كنترل كرونا تالش كرد.
■ تأكيد رهبرى انقالب بر اميد دادن به مردم و 

خدمت شبانه روزى است.
■ همه اركان نظام در استان درحال خدمت به 

مردم هستند.
***

حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى 
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 

همدان:
و  اعتمادســازى   ■
الزمــه  اميدآفرينــى 
مشــاركت حداكثرى 
انتخابات  در  مــردم 

است
■ حضور گسترده، پرشور 
و حداكثرى مردم در انتخابات 1400 مستلزم 
اعتمادســازى و اميدآفرينى در سطح جامعه 
است كه تبيين خدمات و دستاوردهاى مهم و 
ارزشمند نظام و دولت براى مردم نقش مهمى 

براى تحقق اين مهم دارد.

■ در زمينه انتخابات بايد تالش كنيم بداخالقى 
صورت نگيرد.

■ مــردم گاليــه دارنــد مبنى بــر اينكه چرا 
شعارهاى نظام جمهورى اسالمى محقق نشده 
اســت. گاليه هاى مردم از برخى مشــكالت 
و كاســتى ها ربطى به اعتقاد و اعتماد آنها به 
نظام ندارد و جمهورى اسالمى همواره خود 
را مكلف به خدمت رسانى مؤثر و مطلوب به 

مردم مى داند.
■ اصــالح اقتصاد كشــور و ارتقاى فرهنگ 
عمومى كشور جزو اهداف جمهورى اسالمى 
است و خواسته مردم تحقق اين آرمان هاست.
■ وجود برخــى قوانين متورم از موانع اصلى 
در مســير جهش توليد و نبود ريسك پذيرى 
و جســارت مديران و حتى ســرمايه گذاران 
در حوزه اقتصادى شــده زيرا مديران خود را 
مكلف به اجراى دقيق و كامل قانون مى دانند.

■ بر همين اســاس بايد ضمن اصالح قوانين 
و تســهيالت شــرايط براى رشــد و رونق 
فعاليت هاى اقتصادى و توليدى، سياست هاى 
كالن اقتصادى كشور نيز متناسب با اين هدف 
و در راستاى تحقق شعار سال تهيه و تدوين 

شود.
■ شــيوع كرونا مشكالت زيادى را براى همه 
مردم ايجاد كرده اما بايد برنامه ريزى مناســب 
براى استفاده معنوى مردم از فيوضات اين ايام 

مبارك را فراهم كنيم.
جامعــه مذهبى كشــور خود را بــه رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى ملزم مى داند، بسيارى از 
آئين ها و مجالس مذهبى كشــور در يك سال 
گذشته به دليل همه گيرى ويروس كرونا تعطيل 
شد كه اميدواريم در سال جديد با برنامه ريزى 
دقيــق و همه جانبه، شــرايط مناســب براى 
برگزارى آئين هــاى مذهبى با حضور مردم و 
بهره مندى از فيوضات اين مجالس در كشور 

به خوبى فراهم شود.
اجراى دســتورالعمل هاى بهداشتى بايد تابع 
سياســتى واحد و اســتاندارد باشــد تا مردم 
احســاس اعمال سياســت هاى 2گانه در اين 
زمينه نكنند كه فعاليت در برخى اماكن عمومى 

آزاد و در برخى ديگر ممنوع است.
***

مظاهر مجيدى فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) 
استان:

■ با ابالغ ســازمان بسيج 
معرفــى  مســتضعفين 
شــهداى شــاخص از 
ســال 91 آغاز شده و 
هر اســتان ســاالنه يك 
شــهيد  به عنوان  را  شــهيد 

شاخص سال معرفى مى كند.
■ كميته اى به همين منظور در اســتان همدان 
تشكيل شد و همه ساله شهيد شاخص استان 
انتخاب و معرفى شدند كه سال 99 نيز شهيد 
ســلگى به عنوان شهيد شــاخص سال استان 

همدان معرفى شد.
■ شهيد شاخص استان همدان در سال 1400

نيز «عليرضا حاجى بابايى» انتخاب شــده كه 
رشــادت و فداكارى زيــادى در دوران دفاع 
مقدس براى دفاع از كشــور و انقالب انجام 

دادند.
■ همچنين با پيگيرى هاى انجام شده، جايگاه 
و درجه سردارى(ســرتيپى) 13 شهيد استان 
همدان ابالغ شــد كــه كار ارزشــمندى در 
راســتاى ارج نهادن به مقام و تالش هاى اين 

شهدا محسوب مى شود.
***

سيدمحمدرضا ميرصفدرى 
معاون استاندار:

■ وفــاق و همدلى در 
به  خدمت  براى  استان 

مردم است
■ با تالش و پيگيرى مدير 
ارشد استان و همه مديران دستگاه هاى اجرايى 
استان در سال 1399 كارها و اقدامات بزرگى 

در استان همدان انجام شده است.
■ وفــاق و همدلى همه مجموعه ها در اســتان 

همدان براى خدمت بيشتر به مردم وجود دارد.
■ فرصت كار و تالش است و همه ظرفيت ها 

را براى خدمت به مردم به كار بگيريم 

مسئوالن استان براى تحقق خواسته رهبرى هم پيمان شدند

استقبال از شعار سال
■ شوراى ادارى روز گذشته با تاكيد بر توليد ،پشتيبانى ها و مانع زدايى ها  برگزار شد
■ حاجى بابايى: الزمه پيشرفت و اقتدار جمهورى اسالمى حال خوب مردم است

■ شعبانى: بايد از تخريب ها و بداخالقى هاى انتخاباتى پرهيز كرد
■ آزاديخواه: فرصتى براى حاشيه سازى نيست

تأكيد استاندار بر لزوم ارتباط و تعامل مديران با رسانه ها در سال 1400

وجود 10 هزار ميليارد تومان پروژه «جهش توليد» در همدان

اجراى 1200 ميليارد تومان پروژه برق در همدان
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مجمع نمايندگان استان
 از عملكرد نامشخص تا آينده مبهم 

 حدود 2 ماه ديگر مجلس يازدهم وارد دومين ســال فعاليت خود 
خواهد شــد و اين درحالى اســت كه هنوز برآورد دقيق و برداشت 

روشنى از عملكرد اين دوره از مجلس وجود ندارد.
چنين شــرايطى به نوعى در مجمع نمايندگان استان نيز حكمفرماست 
و وضعيت به قدرى مبهم اســت كه نه تنها نمى توان نمره مشخصى به 
عملكرد اين مجمع داد، بلكه چشم انداز روشنى نيز پيش روى آن ديده 
نمى شود. به ويژه اينكه شكاف و فاصله بين اعضاى مجمع نيز به فضاى 

رسانه اى كشيده شده است.
مجمع نمايندگان هر استان ظرفيت بسيار مهمى براى آن استان است 

كه مى تواند نقشى بى بديل در تحقق اهداف توسعه ايفا نمايد.
انسجام و هماهنگى بين اعضاى مجمع نمايندگان استان زمينه را براى 
اين نقش آفرينى فراهم مى كند. به عبارتى ارتباط معنادارى بين انسجام 
درونى مجمع نمايندگان با نقش آفرينى آن در توسعه استان وجود دارد.
نقطه مقابل آن اما فرصت ســوزى و باال رفتن هزينه هاى توسعه است. 
يعنى به هر ميزان كه فاصله و انشقاق در بين اعضاى مجمع ايجاد شود، 
به همان ميزان از سطح تأثيرگذارى آن در توسعه استان كاسته خواهد 
شد. حتى اگر هريك از نمايندگان به صورت انفرادى تالش و پيگيرى 
داشته باشند؛ زيرا وجود نگاه استانى و حتى ملى براى كمك به توسعه 

همه جانبه و متوازن ضرورتى اجتناب ناپذير است.
مجمع نمايندگان استان نه تنها تاكنون به چنين انسجامى دست نيافته و 
حركت هماهنگ بين اعضا كمرنگ است، بلكه فاصله و پراكندگى نيز 

در آن مشاهده مى شود.
اينكه مجمع نمايندگان هنوز نتوانسته است گزارشى جامع از فعاليت 
خود به افكار عمومى ارائه نمايد، نشــان دهنده نوعى تشتت و فاصله 
بين اعضاى مجمع و ضعف در ارتباطات و هماهنگى هاى الزم است.

اين درحالى اســت كه در يك استانى مانند همدان آن هم در شرايط 
كنونى، نقش آفرينى به موقع مجموعه ها و بخش هاى ذى ربط در بحث 

توسعه بسيار ضرورى است.
عملكرد نامشــخص و مبهم مجمع نمايندگان اســتان موجب فاصله 
گرفتن آن از رسالت اصلى خود شده و شرايطى را رقم زده كه رسانه ها 

نمى توانند تحليل روشنى از فعاليت هاى مجمع داشته باشند.
بر اين اســاس انتظار مى رود مجمع نمايندگان اســتان به انســجام و 
هماهنگى الزم دســت يابد و بتواند نقش كليدى خود را در توســعه 

استان ايفا كند.

روحانى در جلسه ستاد ملى كرونا:
مراسم مذهبى ماه رمضان

 در مناطق زرد و آبى برگزار مى شود 
 رئيس جمهور با اعالم اينكه مراســم مذهبى در ايام ماه رمضان در 
مناطق آبى و زرد با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى قابل انجام است، 

تأكيد كرد: در مناطق نارنجى و قرمز هم اين امر ممنوع خواهد بود.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در جلسه 
ســتاد ملى مقابله با ويروس كرونا با تشــكر از مــردم براى مراعات 
پروتكل ها در ســفرهاى نوروزى، گفت: برخى از مردم اصال ســفر 
نرفتند و برخى هم در سفرها پروتكل ها را رعايت كردند. البته مجموع 
رفت وآمدهاى پيش از عيد و مابعد آن سبب شده كه احتماالً ما با يك 

مشكلى در شيوع كرونا مواجه شويم.
وى افزود: اكنون هم در 2 استان طبق بررسى ها موج چهارم آغاز شده 
و اگر ما رعايت نكنيم اين وضعيت مى تواند در ساير نقاط كشور هم 

تكرار شود.
روحانــى با بيان اينكه بى ترديد يكى از حوادث بســيار مهم در 
قرن اخير همين پاندمى كروناســت، اظهار كــرد: اينكه نزديك 
بــه 3 ميليون نفر در دنيا از دســت رفته اند كه حاال اين هم آمار 
رســمى و ثبت شده اســت وگرنه قطعًا بيش از اين ميزان كرونا 
افراد را در كام خود فرو برده و اين نشان از اهميت اين پاندمى 

در قرن اخير است.
رئيس جمهورى با بيان اينكه ما 3 سال مداوم جنگ اقتصادى داشته ايم 
كــه آن هم يكى ديگر از معضالت خــاص مردم ما در قرن اخير و 3
سال پايانى آن بود، تأكيد كرد: كشــور در يارى و دستگيرى مردم از 
يكديگر از يكسو و تالش هاى كادر درمان براى مقابله با كرونا كارنامه 

قابل قبولى دارد.
وى افزود: ما همواره در همه موارد و هرجا كه براى ما مشــكل پيش 
آمده است، قدرت ملى ما يك قدرت بسيار مهم و قابل افتخارى بوده، 
وقتى ملت در برابر مشكالت با چنگ و دندان ايستادگى كرده، موفق 
شــده و آن را از سر گذرانده اســت. ما هم به عنوان دولت در طول 4

ماه باقيمانده از عمر خود يكى از مهم ترين كارهايمان را همين مقابله 
با كرونا مى دانيم.

روحانى تأكيد كرد: مقابله با كرونا، شكستن تحريم، تكميل طرح هاى 
پيش روى اقتصادى و رســيدگى به معيشــت مردم از جمله 4 محور 

اصلى كار دولت در 4 ماه آينده است.
رئيــس جمهورى با بيان اينكه كرونا در 14 ماه اخير نه از ميان رفته و 
نه تضعيف شده است، گفت: اين ويروس نه تنها باقيمانده، بلكه بدتر 
شــده و جهش يافته است. اين نوع جديد كه چه انگليسى بنماميم چه 
برزيلى و چه هر نام ديگرى، فقط يك خط مستقيم به سمت باالست 

و نشان مى دهد كه چقدر خطرناك است.
وى افزود: تنها راه اين است كه ما توانمند شويم و جامعه را در برابر 
آن نيرومند ســازيم كه يكى از راه هاى آن همين واكسيناسيون است. 
ساخت و خريد واكسن در همين راستا جزو يكى از مهم ترين كارهاى 

دولت در مقابله با كرونا است.

سياست قطعى ايران، لغو همه تحريم هاست
 سخنگوى وزارت خارجه در واكنش به اظهارات معاون سخنگوى وزارت 
خارجه آمريكا درباره طرح گام به گام لغو تحريم هاى ايران تأكيد كرد سياســت 
قطعى جمهورى اســالمى، لغو تمامى تحريم هاست. به گزارش فارس، سعيد 
خطيــب زاده در مصاحبــه اى اختصاصى با پرس تى.وى بــا رد هرگونه طرح 
لغو گام به گام تحريم هاى جمهورى اســالمى ايران، گفت: «همان طور كه بارها 
به وضوح تصريح شــده اســت، هيچ گونه طرح گام به گامى مورد بررسى قرار 
نمى گيرد».وى ســپس با تأكيد بر موضع جمهورى اســالمى ايران درباره لغو 
همه تحريم ها عليه ايران گفت: «سياســت قطعى جمهورى اسالمى ايران، لغو 
تمامى تحريم ها است؛ خواه آن دسته (تحريم هايى) كه ترامپ پس از خروج از 
برجام دوباره وضع كرد يا خواه آن دسته (تحريم هايى) كه وى آغازگر آن بوده و 

همچنين تحريم هايى كه تحت هر عنوان ديگرى تحميل شده است».

ثبت نام انتخابات رياست جمهورى از 21 ارديبهشت 
 ثبت نام داوطلبان اين انتخابات از روز سه شنبه مورخ 21 ارديبهشت آغاز و 
تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 25 ارديبهشت به مدت 5 روز ادامه مى يابد.
به گزارش ســتاد انتخابات كشور، براســاس ماده 65 قانون انتخابات رياست 
جمهورى انتخاب شــوندگان هنگام ثبت نام بايد داراى شرايط زير باشند: 1- از 
رجال مذهبى، سياســى 2- ايرانى االصل 3- تابعيت كشور جمهورى اسالمى 
ايران 4- مدير و مدبر5- داراى حسن سابقه و امانت و تقوى 6- مؤمن و معتقد 
به مبانى جمهورى اســالمى ايران و مذهب رســمى كشور.نمايندگان مجلس 
يازدهم طرح اصالح قانون انتخابات رياست جمهورى را دست بررسى دارند، 
ولى با توجه به زمان اندك باقى مانده تا برگزارى انتخابات رياســت جمهورى، 
به نظر مى رســد كه قانون انتخابات رياســت جمهورى اسالمى ايران مصوب 

1364/4/5 با اصالحات بعدى همچنان مبناى برگزارى انتخابات باشد.

برداشتن تحريم هاى ناسازگار با برجام
 نماينده آمريكا در امور ايران گفت كه دولت اين كشــور آماده اســت تا 

تحريم هاى ناسازگار با توافق هسته اى را لغو كند.
بـــه گـــزارش ايســـنا، رابـــرت مالـــى در گفت وگـــو بـــا شـــبكه پى.بـــى.

ـــار  ـــران، اظه ـــا اي ـــتقيم ب ـــرات غيرمس ـــنگتن از مذاك ـــدف واش ـــاره ه اس درب
كـــرد: هـــدف ايـــن اســـت كـــه ببينيـــم مى توانيـــم روى گام هايـــى كـــه 
ـــران  ـــن اي ـــته اى و همچني ـــق هس ـــه تواف ـــت ب ـــراى بازگش ـــد ب ـــكا باي آمري
ـــه  ـــردارد ب ـــته اى ب ـــق هس ـــش در تواف ـــه تعهدات ـــت ب ـــراى بازگش ـــد ب باي

ـــه. ـــا ن ـــم ي ـــت يابي ـــق دس ـــك تواف ي
وى تصريـــح كـــرد: ايـــن نخســـتين گام خواهـــد بـــود. ايـــن مســـيرى 
ـــت و  ـــه اس ـــت رفت ـــادى از دس ـــان زي ـــرا زم ـــت زي ـــوار اس ـــخت و دش س

ــود دارد.  ــه وجـ ــادى دوطرفـ بى اعتمـ

گرانى هاى موجود حباب است

بودجه راه آهن 
همدان- سنندج 
تأمين شد
 نشســت اهالى رسانه همدان پايان هفته گذشته 
به ميزبانى بسيج رســانه استان با حضور 2 نماينده 
مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى 

برگزار شد. 
در ابتداى مراســم پس از ذكر چند نكته از ســوى 
اشكان يوســفى نماينده خانه مطبوعات همدان، 4

خبرنگار از جمله خبرنگار همدان پيام پشت تريبون 
رفتند و پرسش هاى خود را مطرح كردند. 

با اين حال به دليل تعدد پرسش ها و مشخص نكردن 
پاسخ دهنده ســؤال از سوى خبرنگاران، حميدرضا 
حاجى بابايى و حجت االسالم احمدحسين فالحى 
هر كدام به بخشى از پرسش ها به صورت كلى پاسخ 

دادند كه در ادامه خواهيد خواند.
فالحى ابتدا در پاسخ به پرسش ها سخن گفت و با 

بيان اينكه بايد پرسيد چه كسى سرمايه اجتماعى را 
هدر داده اســت، اظهار كرد: اگر نااميدى در سطح 
جامعه اســت دولت بايد پاسخگو باشد از فعاليت 

مجلس يازدهم ده ماه گذشته است.
نماينده مردم همدان در مجلس افزود: بودجه 1400

كه به عنوان بودجه به نفع مردم نامگذارى شده است، 
يك بار به دولت برگردانده شد و اصالحات جزئى 
انجام شد و مجلس پيشنهاد كرد و با كار شبانه روزى 
تأييد نهايى شــوراى نگهبان را گرفت كه برخالف 
اظهــارات آقاى ربيعى در طــول تاريخ بودجه هاى 
كشور كمترين ايرادات را داشت كه عمده اشكاالت 
آن نيز ابهامات بود و دولت با 90 درصد آن مخالفت 

كرده بود.
سخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات گفت: 
در بحث نظارت بر عملكرد دســتگاه هاى اجرايى 
هفته اى نبوده كه وزيــرى در راهروهاى مجلس 
نباشــد و در كميسيون ها وزيرها مورد سؤال قرار 
نگيرنــد و در طول اين مدت وزرا چندين كارت 
زرد گرفته انــد و در يــك روز وزير امور خارجه 
2 كارت زرد گرفته؛ حد نصاب اســتيضاح وزرا 
چقدر است؟ اگر يك وزير ديگر را استيضاح كنيم 

دولت به مشكل مى خورد.
وى با بيان اينكه مجلس نمى تــوان از تمام قدرت 
خود(استيضاح) اســتفاده كند، ادامه داد: دولتى كه 
براى تحويل بودجه به مجلس مســير كمتر از يك 
كيلومترى را نيامده اســت اگر از حد نصاب بيفتد 
آيا به موقع مى آيد كابينه جديد معرفى كند؟ (دولت 
دوازدهم با اســتيضاح، عزل و يا استعفاى يك وزير 

ديگر از حد نصاب خواهد افتاد)
نماينده مــردم همدان در مجلــس درباره فرهنگ 
مطالبه گرى گفت: هيچ مجلسى نبوده كه به اين اندازه 
خود را در معرض نقد افراد گذاشــته باشد و هيچ 
زمانى نبوده كه مردم آنقدر نسبت به عملكرد مجلس 
حساسيت داشته باشند و عملكرد نمايندگان در اين 

مدت مورد قضاوت مردم بوده است.
فالحى با اشاره به طرح شــفافيت آرا گفت: اين 
طــرح براى تصويــب نهايى 3 رأى كم داشــت 
بــه همين دليل ايــن طرح براســاس قانون بايد 
بازگردانده مى شد تا 3 ماه ديگر در صحن مجلس 
مورد بررســى قرار گيرد كه با امضاى 50 نفر از 
نمايندگان دوباره در دســتور كار قرار گرفته و در 
صحن رأى گرفته و به كميســيون ارسال شده كه 

پس از بررسى هاى بيشتر رأى نهايى را بگيرد.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى 
اســالمى با انتقاد از دور زدن مجلس توسط دولت، 
عنوان كرد: امروز شــاهديم دولت به جاى اجراى 
قانون راهبردى لغو تحريم ها كه رهبر انقالب از آن 
به عنوان يك قانون خوب نام بردند كارهايى ديگرى 
انجام مى دهد مثال آقاى ظريف 2 طرح را به شوراى 
عالى امنيت ملى مى برد تا با تصويب آن و تقديم آن 

به رهبرى قانون مجلس را دور بزند.
به گزارش خبرگزارى بسيج، حميدرضا حاجى بابايى 
در ادامه نشســت با بيان اينكه مجلس در گيرودار 
شعارهاى گذشته است، افزود: در انجام كارها 120
درصد شعار مى دهيم و وقتى كار به سرانجام مى رسد 
20 درصد كم مى آوريم؛ يكى از اين گيرها شفافيت 

آرا بود.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر 
اينكه بنده به شــفافيت آرا رأى داده ام و در صحن 
مجلس كسى با شفافيت مخالف نيست، ابراز داشت: 
به تعريف شفافيت پرداخته نشده است و شفافيت 
اين نيست كه هر آنچه وجود دارد در زمين مسطح 

بريزم و براى همه قابل رؤيت باشد.

وى افزود: علت مخالفت نمايندگان با طرح شفافيت 
آرا اين بود كه كميســيون در اين مورد خيلى خوب 

كار نكرد و مجلس به كميسيون رأى نداد.
حاجى بابايى با بيان اينكه با اشاره به امضاى تفاهم نامه 
بين ايران و چين تصريح كرد: من از جزئيات قرارداد 
هنوز اطالعى ندارم بايد براى مردم كارشنايى كنيم 
در برابر آمريكاى ناجوانمرد كه دارو ما را هم تحريم 
مى كند و جز به نابودى ملت ايران فكر نمى كند بايد 
چه كار كنيم؟ بايد در دنيا امنيت اقتصادى و نظامى 
پيدا  كنيم و انحصار را از دست آنها خارج كنيم و در 
مسائل گوناگون دچار افراط و تفريط نشويم و بايد 

انصاف را رعايت كنيم.
نماينده مــردم همدان در مجلس اظهار كرد: اقتصاد 
كشــور هجدهمين اقتصاد دنيا اســت؛ گرانى هاى 

موجود و معيشت مردم گرفتار حباب است.
وى با بيان اينكه ما موفق شديم در سال گذشته 350
ميليارد تومان براى راه آهن همدان-ســنندج بودجه 
بگيريم، خاطرنشــان كرد: بــراى راه آهن همدان به 
مالير 60 ميليــارد تومان رديف بودجه مجزا درنظر 
گرفته شــده و 3 هفته پيش 5 هــزار و 500 ميليارد 

تومان براى پتروشيمى ابن سينا وام درنظر گرفته ايم.

اظهارات نماينگان استان درباره شعار سال 1400

ضرورت استفاده از پنجره واحد
■ شهرك هاى صنعتى در همدان نياز به آب دارند

■ قاچاق اصلى ترين مانع توليد
■ راه اندازى واحدهاى توليدى براى جهش توليد

محمد ترابى»
 امســال نيز همانند ســال هاى گذشته رهبر معظم انقالب اسالمى شعار سال را انتخاب و در پيامى سال 1400 هجرى شمسى را سال 

«توليد؛ پشتيبانى ها، مانع زدايى ها» نام گذارى كردند.
رهبرى معظم انقالب در آغاز هر سال، آن سال را با عنوان خاصى نام گذارى كرده اند كه با عنوان «شعار سال» مطرح شده است. در بررسى 
و تجزيه و تحليل اين اقدام رهبر معظم انقالب، مى توان اين نام گذارى را در رديف و درواقع، در طول و در راســتاى اســناد باالدستى و 

توسعه اى كشور دانست، به ويژه از حدود ده سال پيش كه بيشتر شعارها ماهيت اقتصادى – معيشتى داشته اند.
از اين رو همواره شعار سال مورد تأكيد و توجه مسئوالن و مديران در كشورمان قرار داشته است. در ادامه گزارش به اظهارات نمايندگان 

استان درباره شعار سال 1400 خواهيم پرداخت.

فالحى:

انتقال آب به شهرك هاى 
صنعتى در اولويت باشد

 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
شــوراى اســالمى در گفت وگو با خبرنگار 
ما درباره شعار ســال 1400 گفت: يكى از 
اولويت هــاى رفــع موانع توليد در اســتان 
انتقال پســابى اســت كه تا نيروگاه رفته اما 
به شــهرك صنعتى ويان و بوعلى نرســيده 
اســت. اين مســأله سبب شــده است كه 
صنعت گران و توليدكنندگان حاضر در اين 
شهرك هاى صنعتى با مشــكل آب روبه رو 
شــده اند. درحال حاضــر شــهرك صنعتى 
جهان آباد به دليل نداشتن آب معطل مانده  و 
توليدكنندگان شرايط فعاليت در آن را ندارند. 
حجت االسالم احمدحسين فالحى در ادامه 
افزود: اولويت بعدى استان درباره شعار سال 
به ويژه در بخش توليد و پشــتيبانى، پيگيرى 
واحد هايى  و  نيمه تعطيل  تعطيل،  واحد هاى 
كه بــا ظرفيت پايين مشــغول بــه فعاليت 
هســتند، اســت. درحال حاضر شركت هاى 
كيــوان، خوش نوش، همــدان الكتريك در 
شهرك صنعتى بوعلى و ... با ظرفيت پايين 

فعاليت دارند. 
سخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات 
مجلس شــوراى اسالمى گفت: برخى ديگر 
از واحد ها نيز كه به صورت كامل به داليلى 
نظيــر نبود تعهد و همــكارى بانك تعطيل 
هســتند، همانند يكى از گاودارى ها كه چند 
وقت پيش بازديد كرديم كه حدود ده ســال 

است كه به صورت تعطيل درآمده است. 
وى همچنيــن اظهار كرد: از ســوى ديگر 
بايــد از برخــى واحد هــاى توليــدى كه 
حمايت  مانده  دستشان  روى  محصوالتشان 
شود، همانند شركت كشت و صنعت خزل 
كه درحال حاضر ده هــا تن روغن و كنجاله 
در انبارهاى  آنها وجــود دارد، اين درحالى 
است كه گاودارى ها و مرغدارى هاى ما نياز 

به نهاد هاى دامى و دانه هاى روغنى دارند. 
از ســوى ديگر انگيــزه و دغدغه الزم بايد 
در مسئوالن اســتانى وجود داشته باشد كه 
با اســتفاده از پنجره واحد و اخذ مجوز هاى 
مربوطه تسهيل شود و بايد از بخش توليد و 
سرمايه گذاران حمايت صورت پذيرد. نكته 
ديگرى كه در بحث شــهرك هاى صنعتى، 
واگذارى زمين ها است كه متأسفانه برخى كه 
صاحب رانت هستند، مانع از رسيدن زمين ها 

به صاحبان واقعى آنها شده اند. 

بيگى نژاد :

لزوم اصالح سيستم توزيع 
در كشور

 نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى 
در گفت وگو با خبرنگار ما درباره موانع زدايى از 
توليد با بيان اينكه برخى توليدكنندگان از فروش 
نرفتن كاال هاى خود گاليه مند هستند، گفت: يكى 
از موانــع توليد توجه به اقدامــات پس از توليد 
است. بايد شــرايط فروش كاال براى توليدكننده 

فراهم شود.
هادى بيگى نــژاد در توضيح چگونگى رفع موانع 
توليد، گفت: نكته نخســت- اين اســت كه بايد 
با استفاده از يك سيســتم توزيع خوب -چه در 
داخل كشــور و چه در خارج از كشور- كاال هاى 
توليدشده را به فروش برسانيم. از اين رو مى توان 
تنظيم توزيع در بازار كشــور را مهم دانست، زيرا 
وضعيت كنونى توزيع در بازار شرايط خوبى ندارد.
عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلس 
شوراى اســالمى افزود: چندى پيش مرغدار ها 
خواســتار اين موضوع بودند كه مرغ هاى آنها به 
قيمت مصوب كه نزديك به 13 هزار تومان بود 
خريدارى شــود، با اين حال اين اتفاق آن طور كه 
بايد رقم نخورد. از اين رو برخى از اين مرغدار ها 
به اين نتيجه رســيدند كه دست از جوجه كشى 
برداشته و همانطور كه فيلم هاى آنها نيز در فضاى 
مجازى انتشار يافت، برخى از مرغداران جوجه ها 
را خاك مى كردند. با اين حال در شــرايط فعلى 
شاهد هســتيم كه صف هاى طوالنى براى خريد 
مرغ به وجود آمده كه تنها بخشــى از مردم توان 

خريد آن را دارند. 
وى در ادامه توضيح چگونگى رفع موانع توليد، 
گفت: نكته دوم را مى بايست در خارج از كشور 
پيگيرى كرد زيــرا توزيع تمامى  كاالها در داخل 
كشور ســودمند نيســت و در برخى موارد بايد 
قســمى از توليدات را صادر كنيم تا توليد براى 

توليد كنندگان صرفه اقتصادى داشته باشد. 
بيگى نــژاد در پايــان اظهار كرد: بــراى اين كار 
تغيير ســاختار وزارت خارجه از حيث اقتصادى 
الزم اســت. به طور مثال، درحال حاضر درصدى 
از مبل هايــى كه در مالير ســاخته مى شــود به 
خارج از كشور صادر مى شود. مسئوالن وزارت 
خارجه(ســفيران ايــران در كشــور هاى ديگر) 
مى بايست تحقيق كنند كه ذائقه مردم كشور هاى 
مختلف درباره مبل چيســت. اين مسأله (تغيير 
ســاختارى وزارت خارجه) پيش تر در مجلس 
شوراى اسالمى مطرح شــده بود، با اين حال در 
مجلس فعلى به صــورت جدى ترى آن را دنبال 

مى كنيم.

شهبازى:
رفع موانع توليد زمينه تقويت اشتغال

 نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى از نمودها و اقداماتى كه در تحقق 
شــعار سال در شهرستان نهاوند به وقوع پيوسته و درحال اجراست را افزودن چندين 
پروژه توليدى جديد در شهرستان دانست و عنوان كرد: هركدام بنا به ضرورِت فعاليت 
و نوع خروجى كه خواهند داشت در بخش هاى مختلف صنعت، كشاورزى، معدن و 
... در شهرستان نهاوند با توجه به ظرفيت هاى موجود، زمينه و زيرساخت هاى توسعه 

شهرستان را قوت خواهد بخشيد.
عليرضا شهبازى از برنامه هاى سالجارى در شهرستان نهاوند گفت: برنامه هاى خوبى 
در دســت اقدام اســت كه از بين آنها مى توان به ايجاد پتروشــيمى و كارخانه توليد 
MDF و نئوپان در شهرستان به عنوان يكى از كارهاى اساسى رونق توليد و معيشت 

اشاره كرد.
عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اســالمى بيان كرد: از ديگر اقدامات 
صورت گرفته در ايجاد و تقويت فعاليت هاى توليدى ايجاد كارخانه فرآورى دولوميت 
با ســرمايه گذارى (شستا) است كه اميدواريم امسال فاز اول آن مورد بهره بردارى قرار 

گيرد.
وى از جمله اقدامات اجرايى در سال جهش توليد را پروژه ى كارخانه كلسينه با نام 
دولوميت نهاوند،عنوان كرد و گفت: اين طرح با ســرمايه گذارى شركت صنايع نسوز 
ايران و مشاركت بانك سپه با هدف فرآورى معادن دولوميت شهرستان نهاوند درحال 

اجرا است و فاز نخست اين مجموعه خردادماه 1400 راه اندازى خواهد شد.

سرمدى 
بانك ها منابع را در اختيار توليد قرار دهند

 نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا، درباره شعار سال جديد با بيان اينكه امروزه متأسفانه بانك هاى كشور به بنگاه هاى معامالتى 
تبديل شدند كه با جمع كردن سرمايه هاى مردمى و ملى دنبال سود بيشتر از راه هايى هستند كه نقشى در توليد كشور ندارد، گفت: بانك ها بايد به نحوى نظارت شوند 

كه مشخص شود منابع را در چه زمينه اى تزريق مى كنند و بانك ها ملزم شوند كه منابع را در اختيار توليد قرار دهند.
كيومرث سرمدى با بيان اينكه در سال جديد لزوم توجه به توليد، پشتيبانى از آن و رفع موانع براساس يك تجربه، عمليات ميدانى و كار كارشناسى مطرح شده است، 
افزود: واردات بى رويه به كشور و قاچاق كاال يكى از اصلى ترين موانع توليد است، اگر كاالى داخلى در كشور توليد مى شود نبايد به مشابه خارجى آن اجازه واردات 

داده و قاچاق بايد كامال كنترل شود.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه يكى از موانع توليد نيز معدود مديران ناكارآمدى هستند كه به دليل مشكالتى كه دارند نمى توانند راه توليد 
را تسهيل كنند، افزود: در اسدآباد يك شهرك صنعتى وجود دارد كه اين شهرك صنعتى از لحاظ مكان استقرار در مسير جاده اصلى و راه كربال، داشتن زيرساخت هاى 
الزم و منابع امكانات شــرايط خوبى دارد و اكنون از مجموع كارگاه هاى فعال در شــهرك حدود 18 كارگاه فعال هســتند و در سالجارى تالش مى كنيم كارگروهى با 

همكارى فرماندار اسدآباد تشكيل دهيم و مشكالت و موانع اين كارگاه ها را اصالح كنيم.

آزاديخواه 
بررسى وظايف دولت و مجلس در تحقق شعار سال 1400

 به گزارش موج، نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى با اشاره به اهمييت شعار سال در توليد، پشتيبانى و مانع زدايى ها، عنوان كرد: اهميت اين شعار 
در اين است كه مى تواند به عنوان راه حل برون رفت از مشكالت اقتصادى و تحريم هاى ناجوانمردانه يكسويه آمريكا مورد توجه قرار گيرد.

حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه در ادامه افزود: به طبع اين توليد است كه مى تواند اين مهم را محقق كند و ما با افزايش توليد مى توانيم خود را بى نياز از 
واردات بى مورد كرده و به همين ميزان صادرات خود را افزايش دهيم.

ــد اســتقالل كشــور  ــد و افزايــش آن مى توان ــان اينكــه اســتمرار در حفــظ تولي ــا بي ــأت رئيســه كميســيون كشــاورزى مجلــس شــوراى اســالمى ب عضــو هي
ــه  ــى ب ــى افزايــش داد و كشــور را از بودجــه تك بعــدى و نفت ــوان ســهم كشــور را از تجــارت جهان ــد مى ت ــا افزايــش تولي ــرد: ب ــوان ك ــد، عن ــن كن را تضمي

بودجــه اى چندبعــدى رســاند.
وى در مجلس با اشاره به افزايش توليد در زمينه هاى مختلف كارى از جمله كشاورزى، گردشگرى، صنعت و ... كه مى تواند ارزآورى براى كشور داشته باشد، گفت: 

تحقق اين موضوع به رفع موانع توليد بستگى دارد و اگر بخواهيم از توليدى مؤثر و سازنده برخوردار باشيم بايستى موانع آن از سر راه برداشته شود.
آزاديخواه ادامه داد: با رفع موانع توليد، بخش خصوصى و ســرمايه گذار ترغيب به كنش هاى مرتبط خواهد شــد و توليد جان دوباره اى خواهد يافت و از اين منظر 

به كشورى توليدكننده بدل خواهيم شد.

حاجى بابايى:
قاچاق كاال از موانع پيش روى 

توسعه توليد
 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به نامگذارى شــعار سال توليد، پشــتيبانى ها و رفع موانع اظهار كرد: 
سرمايه گذارى در كشور در سايه توليد امكان پذير است و رقابت واردات 
و صادرات را به همراه خواهد داشت و يكى از موانع پيش روى توليد 

قاچاق كاال است كه بايد حذف شود.
حميدرضا حاجى بابايى در ادامه افزود: در ســال گذشــته سعى 
شد بيشــتر اين ســرمايه گذارى ها در بخش توليد انجام شود و 
32 هــزار ميليارد تومان به عنوان منابــع بانكى و كمك به توليد 

يافت. اختصاص 
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى 
افزود: بايد ريل گذارى به سمت توليد برود و مواردى مانند بورس و 
بانك از توليد حمايت كنند و سال 99 متأسفانه اينكه توليد تقويت 

نشد، تورم را افزايش داد و بيشتر به سمت داللى رفت.
وى ادامه داد: اگر مى خواهيم در ســال 1400 همه مسائل اقتصادى 
بهبود يابد تنها راه رفع مشكالت و پشتيبانى از توليد در كشور است 
و بايد در قانونگذارى، اجرا و نظارت در يك سمت حركت كنيم و 

اعتقاد به اين موضوع از همه بخش ها مهم تر است.
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حوادث

برنامه  يك  داشــتن  با 
شاد در روزهاى قرنطينه 
خانواده  كنار  در  مى توان 
و  شــادتر  روزهــاى 
پرنشاطى را سپرى كرد؛ 
يعنى با داشتن تفريحات 
سالم و سبك مى توان بر 
كرونايى  سخت  روزهاى 
و مانــدن در خانه غلبه 

كرد

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

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

برابر رأي شماره 1806-99/12/16 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سيدحسن همايون نژاد فرزند  سيدعبدالرحمن 
به شماره شناســنامه 297 صادره از همدان در چهارونيم دانگ مشاع از ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى ديم به مساحت 204284 مترمربع پالك 359 فرعى از 13 اصلى واقع 
در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى آقبالغ لتگاه قســمتى از مستثنيات مالكانه 
خريدارى مع الواسطه از مالك رســمى آقاى محمدباقر ارژنگى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
 (م الف 572)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

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

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

برابــر رأي شــماره 1800-1399/12/14 هيــأت پنجــم موضــوع قانــون تعييــن تكليف 
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد  ــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق وضعيــت ثبت
ــاى  ــى آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالكان ــار تصرف ــك به ــت مل ــوزه ثب ــي ح ثبت
نبى الــه عبدالهــى واثقــى فرزنــد علــى الــه بــه شــماره شناســنامه 35 صــادره از 
بهــار در ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 262/57 مترمربــع پــالك 
ــار  ــك به ــت مل ــوزه ثب ــار ح ــش چه ــع در بخ ــى واق ــى از 139 اصل 11642 فرع
ــده  ــه روشــن محــرز گردي ــاى عبدال ــك رســمى آق ــدارى مع الواســطه از مال خري
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل اس
ــت  ــند مالكي ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش آگه
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظرف 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ ــليم اعت ــخ تس ــاه از تاري ــك م ــدت ي م
قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 1)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30

هادى يونسى عطوف  -  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شماره 1792-99/12/12 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى هادى سفرنگ فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 
85 صادره از بهار در ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 189/90 مترمربع پالك 11641 
فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواســطه از 
مالك رسمى آقاى رستمعلى كريمى 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 داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 7)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

آگهى تاسيس،تغييرات شركت
آگهــى تغييــرات شــركت ايرســا رســانه شــركت ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 
ــره  ــت مدي ــه هيئ ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 10820069129 ب ــه مل 7664 و شناس
ــد  ــركت در واح ــد : 1 - محــل ش ــاذ ش ــل اتخ ــات ذي ــورخ 1399/10/28 تصميم م
ثبتــى همــدان بــه آدرس: اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مركــزى ، 
شــهر همــدان، محلــه جــاده تهــران ، كوچــه (شهرســازى) ، بلــوار ســردار شــهيد 
حســين همدانــى ، پــالك 0 ، ســاختمان پــارك علــم و فــن آورى ، طبقــه همكــف 
ــر  ــن 08138272525 تغيي ــماره تلف ــه ش ــتى6513939612 ب ــد G01 كدپس ، واح
ــمت  ــد. 2- س ــالح گردي ــوق اص ــرح ف ــنامه بش ــه در اساس ــاده مربوط ــت و م ياف
ــور  ــاد جعفرپ ــاى فرش ــد: آق ــن گردي ــل تعيي ــرار ذي ــه ق ــره ب ــات مدي ــا هي اعض
ــل  ــره ومديرعام ــات مدي ــس هي ــمت ريي ــى 3961827761 بس ــه كدمل ــلگى ب س
خانــم ســارا مــاه انبــارى بــه كدملــى 3875674979 بســمت نائــب رييــس هيــات 
مديــره خانــم الميــرا ســماواتى بــه كدملــى 0011982934 بــه ســمت عضــو هيــات 
مديــره 3- حــق امضــاء مجــاز دركليــه مــوارد اعــم از چكهــا و ســفته هــا و بــروات 
ــاى  ــده آق ــود بعه ــا وعق ــى و قرارداده ــدآور بانك ــادار وتعه ــناد به و اوراق و اس
ــه  ــى ك ــر عامــل) بتنهاي ــره و مدي ــات مدي ــور ســلگى (رئيــس هي فرشــاد جعفرپ

ــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. همــراه ب
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 
(1115986)

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

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

برابر رأي شماره 1786-1399/12/12 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سيدعباس حسينى فرزند سيدحسن به 
شماره شناسنامه 20995 صادره از  بهار در اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
274/06 مترمربع پالك 11639 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 721 
فرعى از 139 اصلى در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواســطه از مالك 
رسمى آقاى غالمحسين فرزند مرادعلى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت 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 10)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

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

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

برابر رأي شــماره 1810-99/12/16 هيأت پنجم موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى خمســه ئى فرزند  عيسى به شماره 
شناســنامه 34 صادره از بهار در ششدانگ يك باب ســاختمان سردخانه به مساحت 
933/85 مترمربع قسمتي از پالك 143 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار 
اراضى حسام آباد خريدارى از مالك رســمى ورثه غالمحسين خمسه ئى محرز گرديده 
اســت. 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 567)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

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

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

برابر رأي شــماره 1788-99/12/12 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابراهيم آزادى فخر فرزند يوسف به شماره 
شناســنامه 135 صادره از بهار در اعيانى سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به 
مساحت 218/82 مترمربع پالك 11637 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 
3858 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواسطه 
از مالك رسمى آقاى رضا يونس پور 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 داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 4)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

آگهى تاسيس،تغييرات شركت
ــه  ــدود ب ــئوليت مح ــا مس ــركت ب ــالت ش ــا رس ــركت گوي ــرات ش ــى تغيي آگه
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 10820031468 ب ــه مل ــت 643 و شناس ــماره ثب ش
مــورخ   75/57396 شــماره  نامــه  و   1399/09/30 مــورخ  مديــره  هيــات 
1399/12/10 اداره كل راهــدارى وحمــل ونقــل جــاده اى اســتان همــدان 

ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذي تصميم
ــى  ــاى عل ــد: آق ــن گردي ــر تعيي ــرار زي ــره بق ــات مدي ــاى هي ــمت اعض 1 - س
روزبهانــى بــه كــد ملــى 3932707389 بعنــوان مديــر عامــل آقــاى علــى محمــد 
قنبــرى بــه كــد ملــى 3930342472 بعنــوان رئيــس هيــات مديــره آقــاى ســعيد 
احمــدى بــه كــد ملــى3933165253 (خــارج از شــركا) عضــو اصلــى آقــاى محمد 
تركمــن بــه كــد ملــى 3931092801 (خــارج از شــركا) عضــو اصلــى آقــاى علــى 
ــه كــد ملــى 6179403546(خــارج از شــركا) عضــو اصلــى  كوثــر زهــره ونــدى ب
آقــاى ســهراب زهــره ونــدى بــه كــد ملــى 6178753942(خــارج از شــركا) عضــو 
ــاى  ــى آق ــو اصل ــى3920270142 عض ــد مل ــه ك ــرى ب ــيد قنب ــاى فرش ــى آق اصل
ــناد و اوراق  ــه اس ــى 2-كلي ــو اصل ــد ملى3920597990عض ــه ك ــرى ب ــرزاد قنب ف
تعهــد آور شــركت بــا امضــاء علــى روزبهانــى( مديرعامــل) وعلــى محمــد قنبــرى 

(رييــس هيــات مديــره) و مهــر شــركت معتبــر اســت.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مالير 
(1114468)

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

مشكلى براى واردات دارو نداريم 
 دبيركل جمعيت هالل احمر با بيان اينكه درحال حاضر در تأمين داروهايى كه تهيه 
آنها بر عهده هالل احمر اســت، كمبودى وجود ندارد و بدون مشكل خاصى داروها 
تهيه مى شــوند. محمدحسين قوسيان مقدم در گفت وگو با مهر، درباره وضعيت كمبود 
دارويى در كشور، گفت: سازمان تداركات پزشكى بسته به نياز كشور و با مجوز وزارت 
بهداشت، مسئوليت واردات دارو و تأمين بخشى از داروى مورد نياز كشور را بر عهده 
دارد. خوشبختانه فعًال نيز در اين زمينه مشكل خاصى نداريم. وى تأكيد كرد: اما به طور 
كلى تحريم ها اذيت كننده بوده و اثرات خود را بر كشور به ويژه در زمينه واردات دارو 
گذاشته است. اما خوشبختانه هالل احمر به دليل ارتباطات بين المللى خود، با مشكالت 

كم ترى در اين زمينه مواجه است.

سازمان بيمه سالمت از افراد اوتيسمى حمايت مى كند
 مديرعامل سازمان بيمه ســالمت با بيان اينكه سازمان بيمه سالمت از افراد داراى 
اوتيســم حمايت كرده و تالش مى كند كه براساس فرمايش مقام معظم رهبرى، هيچ 

بيمارى مشكلى به جز رنج نداشته باشد.
به گزارش مهر، محمدمهدى ناصحى براساس اعالم سازمان جهانى بهداشت تقريباً يك 
درصد از مردم در جهان مبتال به اختالل اوتيســم هستند، براساس برآوردها نزديك به 
600 تا 800 هزار نفر در كشــور مبتال به اوتيســم داريم كه از اين ميزان نزديك به 30 
هزار نفر در كشور شناسايى شده و نيمى از اين افراد تحت پوشش سازمان بيمه سالمت 
هســتند. سازمان بيمه سالمت براساس وظيفه ذاتى خود در زمينه حمايت از بيماران و 

اقشار مختلف جامعه، افراد داراى اوتيسم را نيز تحت پوشش قرار داده است.

مهر 1400 برنامه تربيت كودكان پيش از دبستان 
اجرا مى شود

 معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش وپرورش با بيان اينكه درحال تعامل با سازمان 
بهزيســتى هستيم تا با بهره از تجارب آن سازمان بتوانيم از مهر سال 1400 برنامه هاى 
تربيت كودكان پيش از دبستان را به صورت يكپارچه با مديريت و برنامه ريزى مشخص 

برگزار كنيم.
ــه  ــه مصوب ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ك ــا اظه ــا ايرن ــو ب ــم زاده در گفت وگ رضــوان حكي
ــب  ــه تصوي ــا ب ــه در آنج ــده اى ك ــاده واح ــى و م ــالب فرهنگ ــى انق ــوراى عال ش
ــه در  ــتان را به صــورت يكپارچ ــش از دبس ــودكان پي ــت ك ــئوليت تربي ــيد، مس رس

ــد. ــرار مى ده ــرورش ق ــوزش و پ ــار آم اختي

دستگيري سارقان سيم و كابل چاه هاي آب 
در نهاوند 

 فرمانده انتظامي شهرســتان نهاوند از دســتگيري 2 ســارق مزارع 
كشاورزي و سيم و كابل چاه هاي آب روستا و كشف 4 فقره سرقت با 
تالش مأموران انتظامي بخش گيان و پليس آگاهي اين شهرســتان خبر 
داد. به گزارش پايگاه خبري پليس، احمد ســاكي، در تشريح اين خبر 
گفت: در پي وقوع چند فقره ســرقت از مزارع كشاورزي و سيم و آب 
مربوط به چاه ها در سطح شهرستان نهاوند، شناسايي و دستگيري سارق 

يا سارقان به صورت ويژه در دستور كار مأموران انتظامي قرارگرفت.
وي افــزود: مأموران انتظامي بخش گيان و پليس آگاهي شهرســتان با 
اقدامات فني و تخصصي و پيگيري هاي مستمر، به 2 نفر كه به همراه يك 
دستگاه پرايد مشكي قصد فروش لوله و فلكه آب را داشتند، مشكوك 
شدند.وى افزود: در بررسي به عمل آمده با توجه به سخنان ضد و نقيض 
متهمان وكشف مقاديري مواد مخدر از آنها، نامبردگان براى بررسي به 
يگان انتظامي منتقل شدند. ساكي بيان كرد: متهمان در تحقيقات فنى به 
سرقت لوله و فلكه آب و 4 فقره سرقت سيم وكابل مربوط به چاه هاي 

آب از سطح روستاهاى اين شهرستان اعتراف كردند.

كشف كاالي قاچاق در مالير 
 فرمانده انتظامي شهرستان مالير، از كشف 300 ميليون ريال كاالي 

قاچاق در اين شهرستان خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس، محمدباقر سلگي، با اعالم اين خبر، بيان 
كرد: مأموران مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي شهرستان مالير در 
راستاي مقابله با قاچاقچيان كاال حين كنترل محورهاي مواصالتي منتهي 
به شهرستان، به يك دســتگاه خودروي سواري مشكوك شده و آن را 
متوقف كردند. وى افزود: در بازرسي از اين خودرو، يك دستگاه ماشين 
لباسشــويي و يك دستگاه ماشين ظرفشــويي خارجي قاچاق و بدون 
مجوز كه ارزش آنها برابر نظر كارشناسان 300 ميليون ريال برآورد شده 
كشف و يك متهم در اين زمينه با تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي 
شد. فرمانده انتظامي شهرســتان مالير در پايان از شهروندان خواست: 
درصورت مشاهده هر نوع فعاليت مجرمانه و اقدام به قاچاق مراتب را 

بالفاصله به مركز فوريت هاي پليسى 110 اطالع دهند.

كشف مرغ زنده خارج از شبكه توزيع
 در رزن 

 فرمانده انتظامي شهرستان رزن، از كشف يك هزار و 140 قطعه مرغ 
زنده خارج از شبكه توزيع در اين شهرستان خبر داد. 

مظاهر عليجاني، در تشريح اين خبر گفت: مأموران انتظامي يگان امداد 
شهرســتان رزن حين گشت زني و كنترل محورهاي مواصالتي به يك 

دستگاه كاميون مشكوك شده و آن را براى بررسى متوقف كردند.
به گزارش پايگاه خبري پليس، وي افزود: در بازرســي از اين خودرو، 
يك هزار و 140 قطعه مرغ زنده خارج از شــبكه توزيع كشف و يك 

متهم در اين خصوص با تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان رزن در پايان با اشاره به اينكه براساس نظر 
كارشناســان ارزش محموله كشف شده، يك ميليارد ريال برآورد شده 
است، گفت: از شــهروندان درخواســت مي كنيم درصورت مشاهده 
هرگونــه فعاليت مجرمانه قاچاقچيان و افراد ســودجو و قانون گريز از 
طريق تماس تلفني با مركز فوريت هاي پليسي 110، نيروي انتظامي را 

در امر مبارزه جدي و قاطعانه با پديده قاچاق ياري كنند.

ابتكار: سيگنال هاى مثبت به اقتصاد 1400؟
 از همين حاال تزريق پالس هاى مثبت رو شــروع كنيد يك هيچ 

جلوتريم!!
اقتصادپويا: صف هاى ادامه دار مرغ ميراث سال 99

 هميشــه از قديم  بايد آثار به يادماندنى تو ســال جديد باقى 
بمونه!!

اقتصادسرآمد: بازار خودرو همچنان دالل محور 
 تازه محورش رو ميخوان با نسخه هاى جديد ارتقا بدن!!

اقتصاد ملى: ركورد بسترى ها؛ سوغات سفر نوروزى ها 
 نشون ميده كه كرونا طاقت كم محلى ها رو نداره!!

ثروت: دوگانه نرخ ارز و بازار سرمايه
 هميشه پاى يكى كه ساز مخالف بزنه در ميونه!!

صبح  امروز: آزمون و خطا تا به كى؟
 تا موقعى كه باالخره يه چيزى از توش دربياد!!

اقتصاد ملى: طعم تلخ گرانى در نوروز
 در عوض با سفرهاى نوروزى شيرين شد!!

توسعه ايران: درهم آميختگى يك معادله مجهول با معضل بى اعتمادى
 بدون شرح!!

اتحاد ملت: ايران قطب دوم واكسن خواهد شد 
 فقط نوع مثبت و منفى بودنش رو هم تعيين كنيد!!

بشارت نو: احتمال تعطيلى شهرها به دليل خيز چهارم كرونا 
 يعنى مى خوايد بگيد مسافرا مرخصى هاشونو تمديد كنن!!

توسعه ايران: اولين گرانى مصوب 1400 رقم خورد
 جرقه اول زده شد!!

آسيا: سربازى را حذف كنيم
 از اختيارى رسيد به حذف؛ چه پيشرفتى!! 

خريدار: بازار مستعد كاهش قيمت است يا افزايش؟
  فعال كه افتاده تو سرازيرى!!

نيلوفر بهرمندنژاد »
 يك ســال و چندماهى است كه از شيوع 
ويروس كرونا مى گذرد؛ ويروســى كه تمام 
زندگى بشــر را تحت الشعاع قرار داد و مانع 
برگزارى بسيارى از مجالس و ميهمانى ها شد 
و از طرفى ديگر فرصت مناسبى را براى در 

كنار هم بودن اعضاى خانواده ايجاد كرد.
 در اين مدت جامعه  انســانى با سختى هاى 
دگرگونى هــاى  و  روبــه رو  بســيارى 
چشــمگيرى در روند زندگى ايجاد شــد. 
شــايد تا پيش از شــيوع ويروس كرونا به 
فكر كســى هم نمى رســيد كه مجبور باشد 
مثال يك ماه در خانــه بماند؛ اما اين اتفاق 
افتاد و پيامدهاى خاص خود را هم داشت. 
عده بســيارى عزيزانشــان را بر اثر ابتال به 
اين بيمارى از دســت دادند و بى سرپرست 
شدند. اگرچه دولت براى اقشار آسيب پذير 
بســته هاى حمايتى ويژه اى كــه هريك به 
ارزش 200 تــا 600 هزار تومــان درنظر 
گرفتــه بود اما ســاير ارگان ها نظير ســتاد 
اجرايــى فرمان امــام(ره) و اداره اوقاف و 
امور خيريه استان و بهزيستى نيز بسته هاى 
معيشتى شــامل اقالم غذايى از قبيل برنج، 
روغــن و حبوبات را هرچند ماه يك بار در 

دادند. قرار  نيازمندان  اختيار 
اما با وجود اين افرادى بودند كه جزو اقشار 
ضعيف جامعه به شمار مى آمدند و شغل خود 
را از دســت دادند. ايجاد اشــتغال براى اين 
اقشــار ضعيف از توزيع بســته هاى حمايتى 
واجب تر بود و مى توانســت اثــرات بهتر و 
مثبت تــرى را از لحاظ روحى و روانى در بر 

داشته باشد.
بسيارى از صنوف و كسب كارهاى خدماتى 
با شــيوع ويروس كرونا دچار مشكل شدند 
كه درنهايت عده اى از آنها به سمت مشاغل 
اينترنتى و آناليــن روى آوردند كه ايجاد و 
گســترش اين مشــاغل در اين دوران رونق 
بيشــترى يافته و از همه مهمتر ســبب كوتاه 
شدن دست دالالن و واسطه گران در اين ايام 

شده است.
از ديگر پيامد هاى كرونــا مى توان به پديده 
ازدواج و فرزندآورى اشاره كرد كه تغيير در 
تعــداد مواليد و مرگ ومير از زواياى پنهان و 
پيداى آن اســت كه برخى كارشناسان حوزه 
جمعيت و مســائل اجتماعى مى گويند كرونا 
عالوه بر تأثيرى كه به واســطه افزايش تعداد 
مــرگ در دنيا در ماه هــاى اخير بر جمعيت 
مى گــذارد، به صورت غيرمســتقيم نيز روى 

جمعيت جوامــع، به ويژه جوامعى كه درگير 
چالش هــاى اجتماعــى و اقتصــادى متعدد 

هستند، تأثير خواهد گذاشت.
اما اگر بخواهيم از زوايا ديگرى نيز به اين 
موضــوع بپردازيم، اين اســت كه با توجه 
بــه اينكه تجمــالت و تشــريفات يكى از 
مهم تريــن موانع ازدواج براى بســيارى از 
جوانان اســت اما از زمان شــيوع كرونا و 
اجتماعى،  فاصله گــذارى  رعايت  بر  تأكيد 
اين پديده كمتر شده و تمايل جوانان براى 
ازدواج آســان با هزينه كمتر نيز بيشتر شده 
است، به گونه اى كه تا حدودى آمار ازدواج 

در بين جوانان افزايش يافت.
مورد ديگرى كه در اين روزهاى كرونايى در 
بين افراد رايج شــده و بسيار هم نگران كننده 
بــه نظر مى رســد عــدم برگزارى مراســم 
ســوگوارى اســت؛ زيرا برگزارى مراســم 
ســوگوارى تا حــدودى مى تواند بــا ايجاد 
همدلى و همدردى ســبب تسكين درد افراد 
بازمانده شود اما متأسفانه از دست دادن عزيز 
از يك طرف و برگزار نشدن مراسم از طرفى 
ديگر اثرات روحى و روانى جدى را به دنبال 
داشــته كه سبب افسردگى در بين بسيارى از 

افراد شده است.
به گفته يك روانشــناس، بــا توجه به اينكه 
شــيوع ويروس كرونا سبك زندگى افراد را 
تغيير داد، در برخى موارد موجب بروز تنش 
شد اما با داشــتن يك برنامه درست، سالم، 
منظم و مفرح مى توان اين تنش را از بين برد 
و حتى نشاط و شــادى را به جمع خانواده 

آورد.
حسين بهلولى معتقد است كه با داشتن يك 
برنامه شــاد در روزهاى قرنطينه مى توان در 
كنار خانواده روزهاى شــادتر و پرنشاطى را 
سپرى كرد؛ يعنى با داشتن تفريحات سالم و 
سبك مى توان بر روزهاى سخت كرونايى و 

ماندن در خانه غلبه كرد.
به گزارش ايرنا، اين روانشــناس توصيه كرد 
كه در اين ايام با يكديگر رفتار سازنده داشته 
باشــيد و با احيا و انجام بازى هاى ســنتى يا 
تماشــاى فيلم، كانون خانــه را گرم و مفرح 

كنيد و به جــاى به اصطالح گير دادن به هم 
و ايجاد تنش و درگيرى ســاعات خوشــى 
را در كنــار هــم رقــم بزنيم كه با داشــتن 
برنامه اى ســالم، منظم و مفرح و كار بر روى 

خلق وخوى مثبت ميسر مى شود.
ايــن روان درمانگر با اشــاره به روش هاى 
جلوگيــرى از تنــش و درگيــرى در جمع 
خانواده ها، افزود: افراد بايد رفتارهاى سازنده 
و ســازگار با هم داشته باشند، در اين مدت 
نقاط ضعف و قوت هم را بشناســند، همسر 
خــود را بيشــتر بشناســند، گفت وگوهاى 
سازنده داشته باشــند، درباره مسائل زندگى 
و فرزندان بحث كنند يا فيلم ببينند و ســپس 

آن را نقد كنند.
وى گفت: سعى كنيد هر روز يك فيلم خوب 
ببينيد، بازى هاى سنتى را احيا كنيد، همچنين 
در اين ميــان انجام بازى هاى فكرى و ذهنى 
براى دور شــدن از فضاى كرونا و خبرهاى 
بد توصيه مى شــود، همه اين كارها مى تواند 
افــراد را از درگيرى دور كــرده و ذهن آنها 
را روى مســأله ديگرى مانند مشــاهده فيلم 

متمركز كند.
به طور كلى مى توان دريافت كه شيوع ويروس 
كرونا در كنار ابعاد زيان بار و خســاراتى كه 
در پى داشــت، آثار مثبتى نيز برجا گذاشت 
و موجــب تغيير برخــى رفتارهاى فردى و 
اجتماعى شد؛ حتى به گفته كارشناسان، تغيير 
سبك زندگى را در بسيارى از جوامع به دنبال 

داشته است.

چگونگى فعاليت مدارس در خيز چهارم كرونا
 مديركل دفتر ســالمت آموزش و پرورش درباره چگونگى فعاليت 
مدارس در خيز چهــارم كرونا و وضعيت برگــزارى امتحانات نهايى 
توضيح داد.  محمدمحســن بيگى در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران 
جوان، درباره چگونگى فعاليت آموزشــى مدارس در خيز چهارم كرونا 
و افزايش تعداد شــهر هاى با وضعيت نارنجى و قرمز بيان كرد: رعايت 
دستورالعمل هاى بهداشــتى براى فعاليت مدارس مطابق گذشته اعمال 
خواهد شــد و در شــهر هاى نارنجى و قرمز به هيچ وجه بازگشــايى 
حضورى مدارس انجام نمى شود. وى ادامه داد: در شهر هاى با وضعيت 
زرد و آبى دانش آموزان پايه هاى اول و دوم ابتدايى و هنرستانى ها آن هم 
با رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى و حضور حداكثر ده دانش آموز در هر 
كالس مى توانند به صورت اختيارى در آموزش حضورى شركت كنند.

* امتحانات نهايى حضورى است
مديركل دفتر ســالمت آموزش و پرورش دربــاره وضعيت برگزارى 
امتحانات نهايى با وجود شــيوع بيشــتر بيمــارى، تصريح كرد: مطابق 
تصميم گرفته شده و با توجه به اهميت امتحانات نهايى در انتخاب رشته 
دانش آموزان و كنكور داوطلبان آزمون سراســرى، ارزشيابى با رعايت 

شيوه نامه هاى بهداشتى و به طور حضورى خواهد بود.
محسن بيگى گفت: در اين مورد تنها پيشنهاداتى ارائه شده است و هنوز 
كار قطعيت ندارد و بايد ببينيم كه وضعيت شــيوع بيمارى در كشــور 

چگونه خواهد بود، فعال اظهارنظر درباره اين موضوع زود است.

گريزى به آسيب هاى اجتماعى كرونا 
در يك سال گذشته
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معاون سازمان ادارى و استخدامى:
جزئيات دوركارى كاركنان در مناطق 

زرد نارنجى و قرمز
 طبق اعالم معاون نوســازى ادارى ســازمان ادارى و اســتخدامى، 
شــرايط دوركارى كاركنان براى مناطق 3گانه زرد، نارنجى و قرمز طبق 
دستورالعمل پيشــين به صورت درصدى پابرجا است و باالترين مقام 
مسئول در دســتگاه مى تواند درباره نحوه حضور كاركنان و دوركارى 

كامل براساس شرايط تصميم گيرى كنند.
رفيع زاده با بيان اينكه در 27 آبان ماه 1399 ســازمان ادارى و استخدامى 
طى بخشنامه اى يك بار براى هميشه تكليف حضور كاركنان در محل كار 
را براساس رنگ بندى شهرها مشخص كرده است، گفت: بر اين اساس 
همچنان اين بخشنامه پابرجا بوده و بايد در دستور كار دستگاه ها بسته به 

تغيير رنگ شهرها و مناطق مربوطه قرار بگيرد.
اين مقام مسئول در ســازمان ادارى و استخدامى با بيان اينكه تأكيد ما 
بر اين اســت كه خللى در ارئه خدمات براى مردم ايجاد نشــده و در 
هر شرايطى بتوانند خدمات مورد نياز را دريافت كنند، افزود: درنهايت 
باالترين مقام مســئول ملى و اســتانى مى تواند در مورد نحوه حضور 

كاركنان در دستگاه اجرايى تصميم گيرى كند.
وى جزئيات مربوط به نحوه حضور كاركنان در دســتگاه هاى اجرايى 
براساس رنگ بندى ها اعالم كرد و گفت كه سازمان ادارى و استخدامى 
خدمات را به 2 بخش ضرورى و عادى تقسيم كرده است كه در مناطق 
زرد كاركنان دســتگاه هاى با خدمات ضرورى بايد به طور كامل و صد 
درصد حضور پيدا كنند، اما در ســاير دســتگاه ها يك سوم به صورت 
دوركار و دوســوم حضور خواهند داشت. رفيع زاده ادامه داد: در مناطق 
نارنجى نيز در دستگاه هاى ارائه دهنده خدمات ضرورى، حضور كاركنان 
به صورت دوسوم و يك سوم دوركار هستند و در ساير دستگاه ها حضور 

50 درصدى بوده و 50 درصد ديگر امكان دوركارى دارند.
به گفته وى، در مناطق قرمز در دستگاه هاى با خدمات ضرورى امكان 
كاهش 50 درصدى نيروها وجود دارد مشروط به اينكه خللى در ارائه 
خدمات ايجاد نشــود، در ساير دستگاه هاى شهرهاى قرمز هم حضور 

يك سومى و دوركارى به صورت دوسوم اعمال مى شود.
 شرايط دوركارى كامل و ساعت حضور كاركنان

رفيع زاده در مورد امكان دوركارى كامل گفت: براساس بخشنامه اى كه 
در سال 1389 در مورد دوركارى در دولت تصويب شد امكان دوركارى 
براساس شرايط دســتگاه و تشخيص باالترين مقام مسئول امكان پذير 
است كه بتواند با توجه به امكان ارائه خدمات به صورت الكترونيك و 

ايجاد بستر براى دوركارى در اين زمينه تصميم گيرى كنند.
وى درباره ســاعات حضور كاركنان در محل كار يادآور شــد كه اين 
ساعات نيز نســبت به تصميم قبلى تغييرى نكرده و از 7:30 تا 14:30

(7ساعت)حضور خواهند داشت.
 وضعيت خانم هاى باردار و داراى كودكان زير 6 سال

 رفيع زاده درباره دوركارى خانم هاى باردار و يا داراى كودكان زير 6 سال 
يادآور شد: در تمامى دستگاه ها خانم هاى باردار، افراد داراى بيمارى هاى 
زمينــه اى و همچنين خانم هاى داراى كودكان زير 6 ســال در اولويت 

دوركارى قرار خواهند داشت.
 شرايط برگزارى جلسات و مأموريت ها

 معاون نوســازى ادارى ســازمان ادارى و استخدامى درباره اينكه چرا 
برگزارى همايش ها و يا جلسات از سوى دستگاه ها در شرايط كرونايى 
همچنان ادامه دارد، گفت كه ســازمان ادارى و استخدامى در بخشنامه 
خود به دستگاه ها تأكيد كرده كه هرگونه برگزارى جلسه بايد با رعايت 
پروتكل و ايجاد فضاى مناسب و رعايت محدوديت ها باشد؛ به طورى كه 
در شهرهاى زرد حداكثر تعداد شركت كنندگان 30 نفر، شهرهاى نارنجى 
20 نفر و در شهرهاى قرمز حداكثر ده نفر خواهد بود اين درحالى است 
كه تأكيد شــده براى هر نفر حداقل 4 متر مربع فضا پيش بينى شود، در 
عين حال كه منع برگزارش همايش ها و مأمويت هاى غيرضرورى مورد 

تأكيد قرار گرفته است.
وى يادآور شد كه دستگاه ها ملزم به رعايت پروتكل هاى بهداشتى و قرار 

دادن خدمات الكترونيك در اولويت كارى خود هستند.

استان در جذب سرمايه گذارى
 براى بخش توليد ركورد زد

 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از رشد چشمگير سرمايه گذارى 
مــردم در بخش توليد خبر داد و گفت: ميزان تقاضا طى ســال گذشــته براى راه اندازى 

واحدهاى توليدى استان در 40 سال گذشته بى سابقه بوده است.
حميدرضا متين اظهار كرد: در ســالى كه گذشت سرمايه هاى مردم به سمت بخش توليد 
استان سرازير شد و حاصل آن صدور يك هزار و 300 جواز تأسيس براى استقرار صنايع 

جديد است. 
وى با اشــاره به تالش مسئوالن استان براى ارتقاى جايگاه صنعتى همدان، به ايرنا گفت: 

جهش توليد به معناى واقعى در اين منطقه محقق شــد و در سال جديد براى پشتيبانى و 
مانع زدايى از توليدكنندگان گام برمى داريم. 

رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان خاطرنشان كرد: براى راه اندازى 
واحدهاى يادشــده دســت كم 7 هزار ميليــارد تومان اعتبار هزينه مى شــود كه از محل 

سرمايه هاى بخش خصوصى تأمين خواهد شد. 
به گفته وى، صدور جواز تأسيس نخستين مرحله استقرار واحدهاى صنعتى است و پس 
از آن مجريان بايد به دنبال ساخت وساز و تهيه و نصب ماشين آالت باشند و سپس پروانه 

بهره بردارى براى آنها صادر مى شود. 
متين با بيان اينكه فرايند ساخت وســاز و راه اندازى خط توليد دســت كم يك سال طول 
مى كشــد، تصريح كرد: در اين مراحل مجريان طرح ها را تنها نگذاشــته و تا رســيدن به 

بهره بردارى آنها را مشاوره و پشتيبانى مى كنيم.
ــه  ــه چرخ ــتان ب ــال اس ــت 120 واحدغيرفع ــه بازگش ــاره ب ــا اش ــن ب وى همچني
ــرى  ــاى مؤث ــد فعاليت ه ــاى راك ــازى واحده ــه فعال س ــزود: در زمين ــد، اف تولي
انجــام شــد و بازگشــت كيــان كــرد ماليــر، فــوالد جعفــرى همــدان، رزن ســافت 
ــه چرخــه  ــاده ب و كيــان وينســا در ماليــر نمونه هــاى بازگشــت صنايــع از كار افت

ــد هســتند.  تولي
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان روشــن شدن چراغ اين واحدها 
بى ترديد نقش ويژه اى در رونق اقتصادى و اشــتغال استان دارد كه از اين پس ثمره آن را 

مشاهده مى كنيم. 
يك هزار و 66 واحد صنعتى داراى مجوز در استان همدان فعاليت دارند.

آگهى تجديد مناقصه عمومى 
يك مرحله اى (نوبت اول)

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

 اداره كل ورزش و جوانــان اســتان همــدان در نظــر دارد عمليــات 
احــداث ســازه ســاختمان جانبــى، ســقف و بخشــى از ديوارهاى 
ــتان  ــس شهرس ــهر كرف ــوان ش ــالن ورزشــى بان ــى س پيرامون
ــامانه  ــق س ــماره 2000003398000001 را از طري ــه ش ــن ب درگزي
ــت  ــكار داراى صالحي ــه پيمان ــت ب ــك دول ــداركات الكتروني ت

واگــذار نمايــد. 
كليــه مراحــل برگــزارى مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه 
تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايى پاكــت هــا از 
ــه آدرس  ــداركات الكترونيــك دولــت ب طريــق درگاه ســامانه ت

ــد. ــد ش ــام خواه www.setadiran.ir انج
 (الزم بــه ذكــر اســت صرفــاً اســناد پاكــت هــاى پيشــنهاد (ب) 

و (ج) داراى امضــاء الكترونيكــى مــورد پذيــرش اســت. 
در جلســه بازگشــايى پاكــت هــاى (ب) و (ج)، اســناد فيزيكــى 
ــر  ــى (داراى مه ــاى الكترونيك ــد امض ــناد فاق ــذى) و اس (كاغ
ــرش نيســت) و الزم اســت  ــورد پذي ــچ وجــه م ــه هي ــرم) ب گ
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــى، مراحــل ثبت 
نــام در ســايت مذكــور و  دريافــت گواهــى امضــاء الكترونيــك 
را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند. تاريــخ انتشــار 
ــى باشــد.  ــورخ 1400/01/16 م مناقصــه در ســامانه دوشــنبه م

(م الف 18 )

آگهى فراخوان

اداره كل بهزيستى استان همدان

اداره كل بهزيســتى اســتان همــدان در نظــر 
دارد بخشــى ازخدمــات تصــدى گــرى حــوزه 

خدمــات توانبخشــى و ايجــاد مركــز توانبخشــى بيمــاران 
روان در شهرســتان هــاى اســدآباد، فامنيــن، كبودرآهنگ، 
رزن را بــا رعايــت مقــررات و قوانيــن و ضوابــط آييــن نامــه 
تخصصــى ســازمان بهزيســتى بــه متقاضيــان حقيقــى يــا 
حقوقــى واجــد الشــرايط و داراى مدرك تحصيلــى (دكتراى 
ــتارى،  ــاى، پرس ــته ه ــر رش ــى و باالت ــكى كارشناس پزش
روانشناســى و رشــته هــاى مرتبــط بــا توانبخشــى مطابــق 
دســتور العمــل هــاى تخصصى ســازمان بهزيســتى كشــور 

واگــذار نمايــد.
ــردد  ــان واجــد الشــرايط دعــوت مــى گ ــذا از متقاضي ل
ــل  ــتور العم ــرايط دس ــراز ش ــا و اح ــورت تقاض در ص
ــه مــدت 15 روز  ــن آگهــى ب ــخ درج اي تخصصــى از تاري
تقاضــاى خــود را به حــوزه معاونــت توانبخشــى اداره كل 

ــد. ــه نماي بهزيســتى اســتان همــدان ارائ
ــه  ــاد- كوچ ــان جه ــداى خياب ــدان- ابت ــانى: هم نش

ــى ــت توانبخش ــوزه معاون ــتمى- ح ــهيد رس ش
تلفن تماس:  08138230871 -  08138232002  

(م الف 16)

آگهى ارزيابى كيفى (نوبت اول)

روابط عمومى شركت گاز استان همدان

مناقصه شماره 73-99 يك مرحله اى 
شماره مجوز: 16 .1400

تهيه  شامل  كاال  انبار  حريق  اعالم  اجرايى  عمليات  مناقصه:  موضوع 
مصالح، حمل، اجرا و بهره  بردارى به طور كامل 

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 7/195/850/450 (هفت ميليارد و يكصد 
و نود و پنج ميليون و هشتصد و پنجاه هزار و چهارصد و پنجاه) ريال 

مى باشد.
2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 359/793/000 (سيصد و پنجاه و 

نه ميليون و هفتصد و نود و سه هزار) ريال مى باشد.
3-مدت اجراى پروژه 365 روز مى باشد.

آدرس  به  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  عضو  بايد  4-متقاضيان 
www.setadiran.ir  باشند.

5-حداقل امتياز ارزيابى كيفى مناقصه گران 65 مى باشد.
از  روز  مدت 10  به  آگهى  درج  تاريخ  از  مناقصه  در  شركت  متقاضيان 
اسناد  دريافت  به  نسبت  دارند  مهلت  ساعت 15  مورخ 1399/12/27 
ارزيابى كيفى به سايت سامانه تداركاتى الكترونيكى دولت به آدرس 

www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
تاريخ بارگذارى اسناد ارزيابى كيفى حداكثر تا ساعت 13 روز يكشنبه 

1400/01/22 از طريق سامانه ستاد خواهد بود.
تلفن: 4- 38260571، 8- 38261075 دورنويس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

ر
آگهى مجمع عمومى 

عادى
بدينوسيله به اطالع مى رساند مجمع عمومى عادى هيأت 
استان  ساز  مدرسه  خيرين  مجمع  مديره  هيأت  و  امنا 
همدان در روز يكشنبه تاريخ 1400/01/22 ساعت 
10 صبح در سالن اجتماعات اداره كل نوسازى مدارس 

استان همدان برگزار مى گردد.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش بازرسان 
2- استماع گزارش هيأت مديره مجمع خيرين مدرسه 

ساز استان همدان 
مجمع  امنا  هيأت  اعضاء  تعداد  تكميل  و  3-افزايش 

خيرين مدرسه ساز
4-انتخابات اعضاء هيأت مديره و اعضاء على البدل براى 

مدت 2 سال 
5- انتخاب بازرسان قانونى براى مدت يك سال 

6- اصالح و تغييرات اساسنامه مجمع خيرين مدرسه 
ساز استان همدان 

هيأت مديره مجمع خيرين مدرسه ساز استان همدان

ن تان ھمدا در ساز ا ن  ر ع 
ماره  ۱۳۷

غزل اسالمى »
 نام گذارى حكيمانه سال هاى 99 و 1400 توسط 
مقام معظم رهبرى و تأكيد بر مسائل اقتصادى نشان 
از اهتمام ايشــان به باال بردن بنيه اقتصادى كشور 

است.
ســال گذشــته با عنوان «جهش توليد» و امسال با 
عنوان «توليد، پشــتيبانى و مانع زدايى ها» نام گذارى 
شــد. با اين نام گذارى براى ســال جديد مشخص 
شد كه موانع و نبود پشتيبانى هاى الزم سد محكمى 
در برابــر جهش توليد كشــور اســت. موضوعى 
كــه مقام معظم رهبرى بيان كردند ريشــه در نبود 
ســازوكار الزم در حمايــت از توليــد و وجــود 
قوانين دســت وپاگير ادارى براى توليد در كشور، 
افزايش قاچاق و همچنين اســتفاده نكردن از همه 

ظرفيت هاست.
چند سال اســت كه اســتان با بهره گيرى از تغيير 
ذهنيت مديران و روشــن كردن آنهــا براى نحوه 
توســعه استان قدم برداشته و دســتاوردهاى نسبتا 
ستودنى به دست آورده اســت، اما وابستگى استان 
به كشــور براى تصميم گيرى هاى ريزودرشــت و 
كم اختيار بودن در تصميم گيرى ها و حل مشكالت 
پيش رو يكى از مهم ترين موانع را پيش روى توسعه 

اقتصادى استان گذاشته است. 
پيش از اين هم صاحبان توليدى ها در اســتان بيش 
از بقيه موارد به قوانين دســت وپاگير ادارى اشاره 
مى كردند و هروقت قرار شــد تصميمى براى رفع 
موانــع يك توليدى گرفته شــود قوانيــن ادارى و 
وابســته بودن به مركز براى تصميم گيرى، يكى از 

مهم ترين موانع رفع به شمار مى رفت.
اما مدتى اســت كه صحبــت از افزايش اختيارات 
اســتانى اســت؛ اگر اين تفويض اختيارات، توليد 
را نيز به خوبــى دربر بگيرد مى توان اميدوار بود كه 
بسيارى از موانع پيش پا افتاده قابل حل خواهدبود و 

پشتيبانى ها به نحو احسن صورت مى گيرد.
اما مهم ترين چالشــى كه احتماال در ســال 1400 
توليد و اقتصاد استان را درگير كند، فشار نرخ بهره 
در كشــور خواهد بود. نشانه هاى قابل رؤيت، خبر 
از فشار نرخ بهره در سالجارى مى دهد، به طورى كه 
يكى از مهم ترين چالش هاى اقتصادى سال خواهد 

بود.
با قدرت گيرى دوباره دموكرات ها در آمريكا بخشى 
از تحريم ها و فشــارهاى تحميل شده بر ايران حل 

خواهدشــد. چنانچه در روزهاى اخير خبر انتشار 
افزايش صادرات نفت ايران به يك ميليون بشكه در 
روز منتشر شــد. بنابراين افزايش درآمدهاى ارزى 
و رفع نســبى چالش هــاى ارزى پيِش روى اقتصاد 
1400 كشور است. پس با توجه به تمايل دولت به 
ثبات بازار ارز، انتظار مى رود قيمت دالر در زير 25 

هزار و باالى 20 هزار تومان قرار بگيرد. 
اما نتيجه سياســت هاى كشور و فشــار نرخ بهره 
نشــان مى دهد كــه ورود به بازارهــاى صادراتى، 
افزايــش درآمــد ارزى و ســرمايه گذارى بــراى 
كاالهاى جايگزين واردات، استراتژى مناسبى براى 
شركت ها اســت و از آنجا كه بازارهاى طال، ارز و 
مسكن با ريسك مواجه خواهند بود سرمايه گذارى 
بيشتر شركت ها و توليدى ها بر «موجودى كاال» در 

سال آينده پيشنهاد مى شود.
با توجه به اينكه آينده اقتصــادى جهان در اختيار 
رمزارزها و شــركت هايى خواهد بود كه با هوش 
مصنوعــى و تكنولوژى هــاى نويــن وارد بــازار 
مى شوند؛ بنابراين توصيه مى شود فعاالن اقتصادى 
كشــور، بــازار خدمــات را در رأس فعاليت هاى 
اقتصــادى خود قرار دهند با اين شــرط كه در اين 

حوزه نوآورى داشته باشند.
درنهايت اينكه؛ با توجه به نامشخص بودن بسيارى 
از مولفه هــاى تأثيرگــذار بر اقتصــاد، وارد دوران 
عدم قطعيت مى شــويم و بايد پويايى بيشتر را در 
تصميم گيرى ها لحــاظ كــرده و از برنامه ريزهاى 
هزينه بــر و بى فايده ميان مــدت و بلند مدت پرهيز 

شود.

مجتبى توانگر»
 نام گذارى امســال اگرچه در ادامه  نام گذارى 
ســال هاى اخير با موضوع تقويت توليد اســت، 
اّما سويه  آسيب شناســانه  آن با عنوان «مانع زدايى» 
پررنگ اســت كه نشــان مى دهد پيش از ورود به 
حمايت از توليد بايد به دنبال رفع موانع توليد بود؛ 
حتى توليدكنندگان و ســربازان خط مقدم اقتصاد 
كشــور، بيش از حمايت، به رفع موانعى كه از آنها 

به تحريم هاى داخلى تعبير مى شود، نياز دارند.
مهم ترين موانع توليد در 2 دســته قابل شناسايى 
است. نخســت، موانعى كه ناشى از بروكراسى 
اســت. تعدد مجوزهــا و فرايند غيرشــفاف و 
انحصار ناشــى از آنها كه بــه امضاهاى طاليى 
و فســاد منجر مى شــود و انرژى فراوانى براى 
راه انــدازى كســب وكار از كارآفرينان مى گيرد. 
نمونــه  مهم ايــن فرايندهــاى غيرشــفاف در 
محاســبه  ســود و جرايم بانكى، محاسبه  ماليات 
مقررات  برخــى  و  شــركت ها  ارزش افزوده   بر 
تأمين اجتماعى در مواجهــه با فعاالن اقتصادى 
اســت. ساير بخش هاى درگير با توليد از گمرك 
تا مجوزهاى دســتگاه هاى دولتى و شهردارى ها 
به گونه اى اســت كه فشــار مضاعفى به فعاالن 

اقتصادى وارد مى آورد كه بايد اصالح شود.
ــادى  ــات اقتصـ ــى از تالطمـ ــع ناشـ دوم، موانـ
اســـت. مهم تريـــن عامـــل در ايـــن زمينـــه 
ـــى  ـــائل خارج ـــه مس ـــور ب ـــاد كش ـــره زدن اقتص گ

و  يازدهـــم  دولـــت  دوره   در  كـــه  اســـت 
دوازدهـــم بـــه اوج رســـيد و اكنـــون نيـــز بـــا 
وجـــود هشـــدار صريـــح رهبـــر انقـــالب بـــه 
دولت مـــردان، همچنـــان از ســـوى برخـــى 
مى شـــود.  دنبـــال  دولتـــى  چهره هـــاى 
ـــرخ ارز در  ـــديد ن ـــش ش ـــره زدن، جه ـــه  گ نتيج
ســـال هاى اخيـــر و نبـــود اطمينـــان از آينـــده  
آن اســـت. فعـــال اقتصـــادى از يكســـو وعـــده  
را  رئيس جمهـــور  تومانـــى  هـــزار   15 دالر 

مى شـــنود و از ســـوى ديگـــر، 
برنامه هـــاى  گره خـــورن 
ـــات  ـــه اقدام ـــت ب اقتصـــادى دول
برجامـــى آمريـــكا را مى بينـــد.
در اين ميان، گزارش «پايش ملى 
محيط كســب وكار ايران» مربوط 
به اتــاق بازرگانى ايران و «پايش 
به  مربوط  سرمايه گذارى»  امنيت 
مركز پژوهش هاى مجلس كه هر 
2 با نظرســنجى از هزاران نفر از 
فعاالن اقتصادى تهيه شده است، 
نشان مى دهد كه هر 2 دسته، مانع 
پيش روى فعاالن اقتصادى است.

گزارش  آخرين  نتايج  براســاس 
فضــاى  از  بازرگانــى  اتــاق 
كسب وكار در پاييز 99، به ترتيب: 
و  پيش بينى بــودن  غيرقابــل   .1

تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوالت
2. بى ثباتــى سياســت ها، قوانيــن و مقررات و 
رويه هاى اجرايى ناظر بر كسب وكار و 3. دشوارى 
تأمين مالــى از بانك ها، مهم ترين موانع پيش روى 

فعاالن اقتصادى است.
همچنين براســاس نتايج آخرين گــزارش مركز 
پژوهش هاى مجلس از امنيت ســرمايه گذارى در 
تابستان 99، به ترتيب: 1. عمل نكردن مسئوالن ملى 
به وعده هاى داده شــده؛ 2. اعمال نفوذ و تبانى در 
معامالت ادارات و 3. عمل نكردن مسئوالن استانى 
و محلى به وعده هاى اقتصادى داده شده، مهم ترين 

موانع پيش روى سرمايه گذارى بوده  است.
از اين 6 عامل ذكرشده، 4 عامل به موانع ناشى از 
بروكراســى دولتى برمى گردد. بى ثباتى سياست ها، 
قوانين و مقررات، خلف وعده  مســئوالن ملى و 
استانى و درنهايت اعمال نفوذ و تبانى در معامالت 

ادارات، نشان مى دهد كه فراتر از فشارهاى تحريم 
و محدوديت هــاى ديگر، دســتگاه هاى اجرايى با 
ناكارآمدى هاى خود، مانع توليد هســتند و اصالح 
اين ناكارآمدى ها اولويت اصلى براى مانع زدايى از 

سر راه توليد است.
 محيط كسب وكار ايده آل در ايران 

از منظر تكاليف قوه  مقننه
در اين ميان، اما قوه  مقننــه تكاليف خود را براى 
بهبود فضــاى كســب وكار و رفع موانــع توليد 

فراموش نخواهد كرد و بر اين باور است كه:
1. قوانين و مقررات توليد، كســب وكار و ... بايد 
بــراى همه روشــن، با ضمانت اجــرا، با ثبات و 

تغييرات احتمالى آن قابل پيش بينى باشد.
2. حقوق مالكيت شفاف تعريف شود و با قاطعيت 
تضمين شــود، به طورى كــه تجاوز بــه مالكيت 

شهروندان براى هيچ كس صرفه اى نداشته باشد .

3. فقط كار و ابتكار منشــأ درآمد و ثروت باشــد 
و انواع رانت و امتيازهاى ناعادالنه، منشــأ درآمد 

نباشد. 
4. اطالعــات مورد نياز عامالن كســب وكار براى 

درآمد مشروع، شفاف و در اختيار همه باشد. 
5. نقــش و دخالــت دولــت در اقتصــاد، بــه 
سياســت گذارى، هدايت و نظــارت و محدوده  

تعريف شده در قانون اصل 44 محدود شود. 
6. ورود به بازارها و كســب وكار براى همه آسان 

باشد.
7. ســازوكارهاى تأمين مالى مشــروع، گسترده، 

آسان و قابل دسترسى براى همه باشد. 
8. فرهنــگ كارى و مصرفى در جهت همكارى و 
نفع مشترك كارگر و كارفرما حاكم و جارى باشد.
9. فرهنــگ مصرفــى در جهــت پس انــداز و 
سرمايه گذارى حداكثرى و حمايت از توليدكننده  

داخلى باشد.
فعاليت  تقلبى  غيراستاندارد،  قاچاق،  كاالهاى   .10
زيرزمينى و فــرار مالياتى براى هيچ توليدكننده اى 

مقرون به صرفه نباشد.
 البته بــراى تقنين و نظارت پيشــنهادى مجلس 
شوراى اسالمى به صورت فورى و ميان مدت براى 
حمايت از توليد هم جدول كارى آماده شــده كه 
بخشــى از آن نظارتى است كه مى توان به فوريت 
آن را از دستگاه هاى اجرايى مطالبه و دنبال كرد و 
بخشــى نيز تقنينى است كه در ميان مدت مى توان 

براى آن چاره انديشى كرد.
*منابع:

اتاق بازرگانى صنايع معادن و كشاورزى ايران، «گزارش 
فصلى پايش محيط كسب وكار»، 1399.
مركز پژوهش هاى مجلس، پايش امنيت سرمايه گذارى 
به تفكيك استان ها و حوزه هاى كارى به شماره  مسلسل 
17131
مركز پژوهش هاى مجلس، چهارچوب مفهومى و نظرى 
الگوى راهبردى حمايت از توليد در ايران به شماره 
مسلسل 17043

موانع توليد
 فراتر از تحريم هاست

تحليل روند اقتصاد استان در سال 1400

افزايش «موجودى كاال» 
براى توليدى ها پيشنهاد مى شود

كاهش قيمت در بازارهاى دالر، طال و مسكن محتمل است
بورس ايران به اوج برنمى گردد اما بورس جهانى پرسود است

اقتصاد دنيا در اختيار رمزارزها، هوش مصنوعى و شركت هاى فناورانه قرار مى گيرد



C M

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

يكشنبه  15 فروردين ماه 1400  شماره 4001

7

يادداشت ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

پايان نژادپرستى در فوتبال؟
 فوتبال پر از افرادى اســت كه از نژادپرســتى آســيب ديده اند و 
همچنين افرادى كه خواســته و ناخواسته آســيب رسانده اند. هميشه 
افــرادى بوده اند كه بــا ابزار و روش هاى مختلف بــا انواع گوناگون 

نژادپرستى مبارزه كرده اند اما اين تالش ها چقدر تأثير داشته است؟
به گزارش ايسنا، هرگاه از زشتى هاى فوتبال صحبت مى كنيم يكى از 
مسائلى كه به ذهن مى رسد نژادپرستى است. شدت گرفتن نژادپرستى 
در فوتبال ســبب شده تا نهادهاى نظارتى فدراســيون هاى فوتبال با 
حساسيت بيشترى اين مســأله را پيگيرى كنند در سال هاى نه چندان 
دور نژادپرستى آنقدر در فوتبال پررنگ بود كه كارلوس آلبرتو برزيلى 
وقتى در سال 1916 به تيم فوتبال فلوميننزه پيوست مجبور بود براى 
ســفيد كردن رنگ پوستش از پودر استفاده كند تا بتواند فوتبال بازى 
كند اما وقتى پودرها از صورتش پاك مى شــد مورد تمســخر هوادان 

قرار مى گرفت.
ســال ها بعد هواداران فوتبال در برزيل اشياى مختلفى به سوى يكى 
از اعضاى سياه پوســت كادر پزشكى پرتاب كردند تا مشخص شود 
حتى فعاليت هاى افرادى مانند مارتين لوتركينگ هم نتوانسته تفكرات 
نژادپرستانه را از ذهن برخى افراد خارج كند. درست است كه امروزه 
از شدت اين اتفاقات كاسته شده و ديگر بازيكنى مجبور نيست براى 
حضور در زمين فوتبال از پودر براى سفيد كردن پوستش استفاده كند 

اما همچنان شاهد حرف ها و حركات نژادپرستانه در فوتبال هستيم.
در ســال هاى اخير موارد زيادى از توهين هاى نژادپرستانه ديده ايم اما 
حتى جريمه هاى سنگين نهاد هاى نظارتى هم نتوانسته به طور كامل اين 
پديده را متوقف كند كه نشــان از ريشه دار بودن نژادپرستى در ذهن 

هواداران، بازيكنان و به طور كلى اعضاى جامعه است. 
افــراد زيــادى در فوتبال از نژادپرســتى آســيب ديده انــد كه براى 
مثال مى توانيم به مســوت اوزيل اشــاره كنيم كه درنهايت مجبور به 
كناره گيرى از تيم ملى شــد؛ او در اين بــاره مى گويد: «از ديد رئيس 
فدراســيون و هواداران آلمان وقتى مى بريم من آلمانى هستم اما وقتى 

مى بازيم مى گويند تو مهاجر هستى».
بســيارى از افراد هم شــايد قصد توهين نژادى نداشــته باشند اما به 
هرحال حركات نژادپرســتانه توهين اســت و با جريمه هاى سنگين 
مواجه مى شــوند. مانند ادينســون كاوانى كه به دليل اســتفاده از لفظ 
«كاكاسياه» 3 جلسه از همراهى تيمش محروم و صد هزار پوند جريمه 
نقدى شــد يا عيسى آل كثير كه به دليل خوشــحالى پس از گل خود 
برابر پاختاكور ازبكستان 6 ماه از فعاليت فوتبالى محروم شد؛ البته او 
گفت كه قصد توهين نداشــته اما به هر حال انجام آن خوشحالى در 
برابر تيمى كه بازيكنان چشــم بادامى دارد، حساسيت برانگيز است و 

كار درستى نيست.
شــايد خوشبينانه به نظر برســد كه انتظار داشته باشيم در كوتاه مدت 
و به طور كامل نژادپرســتى از بين برود اما مى توانيم اميدوار باشيم در 
ســال هاى پيش رو و با فرهنگ سازى هاى بيشتر شاهد كمتر شدن اين 

پديده در فوتبال و جامعه باشيم.

تركيب كشتى استان در مسابقات انتخابى نوجوانان
 تركيب تيم استان براى حضور در مسابقات كشتى انتخابى تيم ملى نوجوانان كشور مشخص شد.

مسابقات انتخابى تيم ملى نوجوانان در روزهاى 17 تا 19 فروردين 1400 به ميزبانى مازندران برگزار مى شود.
تركيب تيم منتخب همدان در اين مســابقات را حســين فرجى در وزن 45 كيلوگرم، ساالر كتابى و اميرعلى 
شــعبانى در وزن 48 كيلوگرم، محمدامين رحيمى در وزن 51 كيلوگرم و ســينا زندى در وزن 55 كيلوگرم 
تشــكيل مى دهند. همچنين در وزن 55 كيلوگرم سينا زندى، وزن 60 كيلوگرم اميرحسين سيف فيض اللهى 
و يونس شــفيعى، وزن 65 كيلوگرم روح ا... كوچكعلى، وزن 71 كيلوگرم اميرحسين عظيمى جم و ابوالفضل 
كمروند، وزن 80 كيلوگرم عباس زنديه، وزن 92 كيلوگرم محمدمهدى سليمى و در وزن 110 كيلوگرم على 
ابوالفتحى در تركيب تيم همدان قرار دارند. رضا مشهورى، محمد عليزاده، آرين رضايى، محمدرضا گرجى و 

ميالد باقرى جزو كشتى گيران ذخيره تيم همدان هستند.

7 كشتى گير ناشنواى همدانى در اردوى تيم ملى
 دومين اردوى جوانان و بزرگساالن تيم هاى ملى كشتى آزاد ناشنوايان در قزوين آغاز شد.

دوميــن اردوى انتخابــى تيم هــاى ملــى كشــتى آزاد جوانــان و بزرگســاالن ناشــنوايان كشــور بــا حضــور 
ــان، در قزويــن آغــاز شــد. 32 كشــتى گير در بخــش بزرگســاالن و 16 كشــتى گير در بخــش جوان

ــى كشــتى آزاد بزرگســاالن  ــم مل ــق ســرمربى تي ــات خــود را زيرنظــر رضــا الي آزادكاران ناشــنوا تمرين
ــد. انجــام دادن

در اين اردو 7 كشتى گير ناشنواى همدانى حضور داشتند.
ــان كشــتى  ــى جه ــراى حضــور در ششــمين دوره مســابقات قهرمان كشــتى گيران ناشــنواى كشــورمان ب
ــه برگــزار  ــه ميزبانــى تركي ــان آزاد و فرنگــى 2021 كــه ب ناشــنوايان بزرگســاالن و چهارميــن دوره جوان

مى گــردد، آمــاده مى شــوند.

1
پيشخوان

بسكتباليست همدانى به 
اردوى آسيايى دعوت شد

 بسكتباليســت همدانى بــه اردوى 
 2021 فــردى  مهارت هــاى  آســيايى 

فدراسيون جهانى بسكتبال دعوت شد.
دومين مرحله از اردوى ملى مســابقات 
آســيايى مهارت هاى فــردى 2021 فيبا 
به ميزبانى تهران برپا شــد. آيناز رحيمى 
بازيكن مستعد زير 15 سال همدان به اين 

اردو دعوت شد.
21 بازيكن از شهرهاى تهران، اصفهان، 
همدان، كرمانشــاه، توابع تهران، گيالن، 
هرمزگان، يــزد، گيالن، شــيراز، اروند 
خرمشهر و مشهد به اين اردوى آسيايى 

دعوت شده اند.

مسابقات فوتسال جام 
نوروز در دهستان مهربان

 مســابقات فوتســال جــام نوروز 
گراميداشــت شهيد قاســم سليمانى در 
دهستان مهربان قهورد ســفلى از توابع 
بخش گل تپــه شهرســتان كبودراهنگ 

برگزار شد.
نوروز  جام  فوتســال  مســابقات  فينال 
گراميداشــت ياد و خاطره شهيد قاسم 
ســليمانى در محل سالن ورزشى شهيد 
سليمانى روســتاى قهورد سفلى برگزار 
شد. در اين رقابت ها  16 تيم از 14 روستا 
شركت داشتند كه در پايان تيم هاى شهيد 
شــهبازى جگنلو و جوانان قهورد عليا 
به ترتيــب در جايــگاه اول و دوم قرار 
گرفتنــد. همچنين تيم شــهيد محمدى 
روستاى سرايجوق نيز به عنوان تيم اخالق 

معرفى شد.

همايش پياده روى 
در تويسركان 

 به مناســب هفتــه جــوان و ميالد 
همايش  مهدى(عج)  حضرت  باسعادت 

پياده روى در تويسركان برگزار شد.
ايــن همايــش با همــكارى ســازمان 
مردم نهاد شميم آرامش و دوستى، هيأت 
كوهنوردى و هيأت ورزش هاى همگانى 
و با رعايت دســتورالعمل هاى بهداشتى 

برگزار شد.
بــه  هدايايــى  همايــش  پايــان  در 
شــركت كنندگان بــا نــام مهــدى يا 
محمد(القــاب امام عصر عجــل ا...) و 
همچنين نام ليال(مادرگرامى امام عصر) 
اهدا شد. همچنين به قيد قرعه به 5 نفر از 

شركت كنندگان هدايايى داده شد.

2

3

آگهى تاسيس،تغييرات شركت
ــا مســئوليت محــدود بــه  آگهــى تغييــرات شــركت گويــا رســالت شــركت ب
ــه اســتناد صورتجلســه  شــماره ثبــت 643 و شناســه ملــى 10820031468 ب
مجمــع عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 1399/09/30 و نامــه شــماره 
ــاده اى  ــل ج ــل ونق ــدارى وحم ــورخ 1399/12/10 اداره كل راه 75/57396 م
ــره  ــات مدي ــاء هي ــد : 1 - اعض ــاذ ش ــل اتخ ــات ذي ــدان تصميم ــتان هم اس
بــه قــرار ذيــل بمــدت نامحــدود انتخــاب گرديدنــد: آقــاى علــى روزبهانــى 
ــى  ــد مل ــه ك ــرى ب ــد قنب ــى محم ــاى عل ــى 3932707389 آق ــد مل ــه ك ب
3930342472 آقــاى محمــد تركمــن بــه كــد ملــى 3931092801 (خــارج از 
شــركا) آقــاى ســعيد احمــدى بــه كــد ملى3933165253(خــارج از شــركا) 
ــارج از  ــى 6179403546 (خ ــد مل ــه ك ــدى ب ــره ون ــر زه ــى كوث ــاى عل آق
ــه كــد ملــى 6178753942 (خــارج  ــدى ب ــاى ســهراب زهــره ون شــركا) آق
از شــركا) آقــاى فــرزاد قنبــرى بــه كــد ملــى 3920597990 آقــاى فرشــيد 
ــد  ــه ك ــى ب ــن روزبهان ــان امي ــى 3920270142 2- آقاي ــد مل ــه ك ــرى ب قنب
ــى  ــى 3920270126 ومرتض ــد مل ــه ك ــرى ب ــد قنب ــى2002600368 و فرب مل
ــاب  ــارت انتخ ــات نظ ــوان هي ــه عن ــى3930339171 ب ــد مل ــه ك ــرى ب قنب

ــد. گرديدن
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مالير 
(1114466)

آگهى تاسيس،تغييرات شركت
ــئوليت  ــا مس ــركت ب ــالت ش ــا رس ــركت گوي ــرات ش ــى تغيي آگه
ــه  ــى 10820031468 ب ــه مل ــت 643 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب مح
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى فــوق العــاده مــورخ 1399/09/30 
ــدارى  ــورخ 1399/12/10 اداره كل راه ــماره 75/57396 م ــه ش و نام
وحمــل ونقــل جــاده اى اســتان همــدان تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد :
 1399/11/19 11822مــورخ  شــماره   صلــح  ســند  -مطابــق   1  
ــال  ــه 10000ري ــن كلي ــاى محمدتركم ــر آق دفتراسنادرســمى 101 مالي
ــماره  ــه ش ــرى ب ــى قنب ــاى مرتض ــه آق ــود را ب ــركه خ ــهم الش س
ملــى 3930339171 واگــذار نمــود. 2 - مطابــق ســند صلــح شــماره 
آقــاى  ماليــر   101 دفتراسنادرســمى   1399/11/19 مــورخ   11823
ــود را  ــركه خ ــهم الش ــال س ــه 10000ري ــوى كلي سيدمحمدرضاموس
بــه آقــاى مرتضــى قنبــرى بــه شــماره ملــى 3930339171 واگــذار 
ــنامه  ــد 14 اساس ــره (بن ــات مدي ــاى هي ــداد اعض ــود. 3 - تع نم
ــركا  ــارج ازش ــا خ ــركا و ي ــن ش ــر ازبي ــر 8 نف ــل 4 و حداكث ) حداق

ــد. ــالح گردي ــنامه اص ــاده 14 اساس ــن وم تعيي
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مالير 
(1114467)

آگهى تاسيس،تغييرات شركت
ــاص  ــهامى خ ــركت س ــانه ش ــا رس ــركت ايرس ــرات ش ــى تغيي آگه
ــه اســتناد  ــه شــماره ثبــت 7664 و شناســه ملــى 10820069129 ب ب
ــورخ 1399/10/28  ــاده م ــوق الع ــى ف ــع عموم ــه مجم صورتجلس

ــد : ــاذ ش ــل اتخ ــات ذي تصميم
1 - تعــداد اعضــا هيــات مديــره از 4 نفــر بــه 3 نفــر كاهــش يافــت و 

مــاده 13 اساســنامه اصــالح گرديــد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 
(1115988)

آگهى تاسيس،تغييرات شركت
آگهى تغييرات شركت شــفاف صنعت نهاوند شركت سهامى خاص به شماره ثبت 
307 و شناسه ملى 10820018222 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/12/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - محل شركت در واحد ثبتى نهاوند 
به آدرس استان همدان ، شهرستان نهاوند ، بخش مركزى ، شهر نهاوند، محله كوى 
اسفنديارى ، كشــاورز ، كوچه ((فرعى اسفنديارى)) ، كوچه شهيد يونس گودرزى 
، پالك 23 ، طبقه اول كدپســتى 6591715638 تغيير يافــت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند 
(1115987)

آگهـى مزايـده

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه 
ــدادى دام شــامل گوســاله  ــدان در نظــر دارد تع هم
ــر و مــاده گاو كشــتارى و قطــع شــير را از طريــق  ن
مزايــده بفــروش رســاند. لــذا متقاضيــان مــى توانند 
ــخ چــاپ آگهــى  ــده از تاري جهــت شــركت در مزاي
بــه مــدت يــك هفتــه بــه محــل مزايــده واقــع در 
ماليــر روســتاى آورزمــان شــركت كشــت و صنعت و 

ــد.  ــه نماين ــدان مراجع ــگاه هم ــرورى پ دامپ
اطالعات بيشتر در آدرس اينترنتى :

      www.proteinhamedan.Iran dairy.ir 

مسابقات جهانى يونيورسياد چين لغو شد
 مســابقات جهانى يونيورســياد چين كه قرار بود امسال در چين 

برگزار شود، به دليل شيوع كرونا لغو شد.
بازى هاى يونيورســياد دانشــجويان جهان در چنگدو چين قرار بود 
امســال در اين كشور برگزار شــود. با اين حال شيوع ويروس كرونا 

سبب شد تا اين رقابت ها براى يك سال به تعويق بيفتد.
هنوز زمان دقيق برگزارى اين بازى ها مشــخص نيســت و در آينده 
اعالم مى شود، ولى گفته شده است كه بازى ها در سال 2022 برگزار 

خواهد شد.

جريمه لوكاكو و زالتان 
صرف امور خيريه مى شود

 دو باشــگاه اينتر و ميالن اعالم كردنــد جريمه 2 بازيكن خاطى 
صرف امور خيريه مى شود.

زالتان ايبراهيموويــچ و روملو لوكاكو در جريان ديدار ميالن و اينتر 
در يك چهارم نهايى جام حذفى ايتاليا درگير شــدند كه اين درگيرى 

درنهايت با محروميت يك جلسه اى هر 2 بازيكن روبه رو شد. 
هنوز ميزان دقيق محروميت مالى 2 بازيكن اعالم نشــده اســت و با 
اين حال هر 2 باشــگاه اينتر و ميالن اعالم كردند قصد دارند جريمه 
مالى مربوط به محروميت اين 2 بازيكن را صرف امور خيريه كنند كه 

مورد موافقت فدراسيون فوتبال ايتاليا قرار گرفته است.
در ديــدارى كه با پيــروزى 2 بر يك اينتر به پايان رســيد 2 مهاجم 
ســوئدى و بلژيكــى در پايان نيمه اول با هم درگير شــدند و به هم 

توهين كردند.

بازى نفت آبادان و استقالل به تعويق افتاد
 مسابقه صنعت نفت آبادان با استقالل در هفته بيستم ليگ برتر با 

اعالم ستاد مقابله با كرونا به تعويق افتاد.
 بــه گزارش روابط عمومى ســازمان ليــگ فوتبال ايــران، به دنبال 
درخواست مكتوب باشگاه استقالل از ستاد مقابله با كرونا در فوتبال 
و با توجه به بحران كرونايى اخير باشگاه استقالل و قوانين سختگيرانه 
مسابقات بين المللى و ليگ قهرمانان آسيا در زمينه رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى، در شرايط كرونا با درخواست اين باشگاه براى تعويق بازى 

اين تيم در هفته بيستم در مقابل نفت آبادان موافقت شد.
ديدار 2 تيم در چارچوب هفته بيســتم قرار بود روز پنجشــنبه، 19

فروردين در آبادان برگزار شود.

15 ماه زندان براى يك داور فوتبال 
در صربستان

يك داور صربستانى به دليل قضاوت مشكوك و اعالم 2 پنالتى عجيب 
به 15 ماه زندان و ده سال محروميت از هرگونه قضاوت محكوم شد.

به گزارش ماركا، ســردجان اوبرادوويچ، داور فوتبال صربســتانى ده 
ســال از هرگونه فعاليت هاى فوتبالى محروم شــده است. ماجرا به 
بازى حساس در سال 2018 برمى گردد كه در بازى پلى آف قهرمانى 

صربستان بين اسپارتاك (سوبوتيكا) و رودنيچكى (نيچ) رخ داد.
3 سال بعد، بخش مبارزه با فساد ديوان عالى صربستان به اين پرونده 
عالقه مند شــد. در طول دادگاه جرم اين داور به دليل دست داشتن با 
عوامل بيرونى ثابت شد تا درنهايت داور بازى به 15 ماه زندان محكوم 

و به مدت ده سال از فوتبال محروم شود.

پايان محروميت آل كثير 
 طبق حكم كنفدراســيون فوتبال آسيا، عيسى آل كثير ديگر محروم 
نيست. عيسى آل كثير، مهاجم پرســپوليس كه ابتداى فصل جارى با 
جدايى از صنعت نفت آبادان به جمع شــاگردان يحيى گل محمدى 
اضافه شــد، در طــول ديدارهايى كه براى اين تيم بــه ميدان رفت، 
توانست عملكرد خوبى از خودش به نمايش بگذارد ولى يك اشتباه 

سهوى او را براى مدت زيادى خانه نشين كرد.
عيســى آل كثير به دليل شادى پس از گل مخصوص به خودش كه در 
بازى با حريف ازبكســتانى آن را انجام داده بود به رفتار نژادپرستانه 

متهم و با محروميت 6 ماهه روبه رو شد 
طبق حكم AFC اين محروميــت روز 13 فروردين 1400 به پايان 
رســيد و آل كثير ديگر مشــكلى براى همراهى پرسپوليس نخواهد 

داشت.

 با آغاز سال جديد انتظار مى رود ورزش 
استان نيز دچار تحول شود و نويد روزهاى 
خوش را پيش روى ورزش استان قرار دهد.

1400 ســال توجه ورزش كشور به المپيك 
توكيو اســت و اميد مى رود قهرمانان كشور 
كارنامه قابل قبولى در اين المپيك كرونازده 

كسب كنند.
متأســفانه ورزش اســتان در ايــن المپيك 
نماينده اى ندارد و پس از المپيك آتن 2004
كه ورزشكاران استان حضور فيزيكى و حتى 
كســب مدال داشتند، در 20 ســال گذشته 
حضــور پررنگى داشــت. در المپيك توكيو 
جاى ورزشكاران استان همدان خالى است.

متأســفانه با ضعف ورزش استان در 4 سال 
گذشته امسال ورزشــكاران استان نتوانستند 

كارنامه قبولى بگيرند و سهميه كسب كنند.
اســتان همــدان در المپيــك 2021 اميدوار 
بود كه در 2 رشــته سهميه كسب كند. يكى 
از اميدهاى كســب ســهميه شــيما صفايى 
پينگ پنگ باز اعجوبه اســتان بود كه در گام 
آخر در دوبى موفق به كســب سهميه نشد و 
از راهيابى بــه المپيك باز ماند. ديگر مدعى 
المپيك كيميا زارعى در رشته قايقرانى است 

كه بــا توجه به شــرايط اردو و مســابقات 
پيش رو شــانس چندانى براى كسب سهميه 

ندارد.
ناكامى ورزش استان در سال هاى اخير سبب 
شــد كه درنهايت راهى به المپيك نداشــته 

باشيم.
متأســفانه در چند ســال اخير فوتبال استان 
درجــا زده و نتوانســته بــه جايــگاه خود 
بازگردد. چند ســال درجــا زدن در ليگ 2
نمى تواند بــراى فوتبال اســتان قابل قبول 
باشد و انتظار مى رود در سال 1400 متوليان 
امر با برنامه ريــزى و توجه ويژه حركتى در 
اين رشــته انجام شود و فوتبال استان بتواند 
در رده هاى مختلف ســنى به رده هاى باالتر 

صعود كند.
كشــتى نيز از جمله رشته هايى است كه در 
چند ســال اخير با افت زيادى همراه بود و 
اين رشته اصيل اســتان با بى مهرى مواجه 
شد و از دستيابى به مدال هاى كشورى باز 

ماند.
سال گذشته با آمدن حميدرضا يارى در رأس 
هيأت كشتى استان تحولى در كشتى به وجود 
آمد اما اين تحول به نتيجه گيرى ختم نشد و 

اميدواريم كه در ســال 1400 اين روند رشد 
داشته باشد و كشتى استان بتواند پس از چند 
سال با بزرگان كشتى كشور رقابت و دوباره 

دوبنده تيم ملى را تصاحب كند.
مديريت جوان دستگاه ورزش كه خود خاك 
خورده ورزش اســتان اســت و مشكالت 
ورزش اســتان را با پوســت و اســتخوان 
احساس كرده است، مى تواند ناجى ورزش 

شود.
حميدسيفى در چند ماه گذشته نقاط ضعف 
و قوت ورزش اســتان را آناليــز كرده و به 
مشــكالت آن آگاه شــده اســت. سيفى و 
همكارانــش مى توانند با همراهى هيأت هاى 
ورزش، جايگاه ورزش استان را متحول كند 
و استان در رشــته هاى گوناگون حرف هاى 

براى گفتن داشته باشد.
گروه ورزشى همدان پيام درنظر دارد در سال 
1400 با پوشــش كامل ورزش اســتان نگاه 
ويژه اى به رشته هاى قهرمان پرور داشته باشد 
و چهره هاى شاخص ورزش استان را معرفى 
كند و در اين راه با تحليل و كنكاش ورزش 
استان همسو با دســتگاه ورزش در پيشبرد 

اهداف آن گام بردارد.

 ديدارهاى معوقه فوتبال ليگ دســته دوم 
كشــور امروز با انجام چند بازى در شهرهاى 
مختلف دنبال مى شــود كــه در يكى از اين 
ديدارها تيم فوتبال پاس ميزبان نيروى زمينى 
تهران اســت. پاس كــه در تعطيالت فوتبال 
كامًال دگرگون شده است و با پنجره بسته نقل 
و انتقاالت شمار زيادى از بازيكنان نيم فصل 
نخســت اين تيم را تــرك كرده اند، درحالى 
امروز به مصــاف تيــم رده چهارمى نيروى 
زمينى مى رود كه در نيمكت مربيان نيز تغيير 
و تحول داشــته و على قربانى سكان دار اين 

تيم شده است.
پاس كه نيم فصل را آزمون و خطا دنبال كرد و 

با فرصت سوزى اميدهاى خود را براى صعود 
از دســت داد، امروز با دســتان خالى مقابل 
سربازان نيروى زمينى قرار مى گيرد تا قربانى 
ســرمربى جديد پاس نخستين تجربه خود را 
انجام دهد. پاس با حضور در رده نهم جدول 
بختى براى صعود ندارد و با توجه به جدايى 
شمار زيادى از بازيكنان خود بايد براى بقا در 

ديدارهاى باقيمانده به ميدان برود.
بــازى امروز پاس مقابل نيروى زمينى را ميثم 
دســتجردى به همراه متين قيدى و محمدرضا 
اخالقى در ورزشگاه شهيدحاج بابايى مريانج 

سوت مى زند.
از تيم جديد پاس امروز رونمايى مى شــود و 

بايد ديد انديشه و برنامه قربانى و همكارانش 
براى آينده پاس بحران زده چيست.

در ســاير ديدارهاى امروز علم و ادب تبريز 
ميزبان فوالد نوين اهواز اســت. ميالد تهران 
از شــهردارى بم پذيرايى مى كند. شهردارى 
ماهشهر راهى يزد شده است تا با شهيد قندى 
مصاف كند. اتحــاد كامياران به ميهمانى اميد 
گناوه مــى رود و درنهايت نفت امديه ميزبان 
سردار بوكان است. با انجام اين بازى ها جدول 

رده بندى رنگ واقعى به خود خواهد گرفت.
درحال حاضر شــهردارى همــدان در گروه 
نخســت و مس شــهر بابك در گــروه دوم 

صدرنشين هستند.

نخستين آزمون على قربانى در پاس

توكيو بدون همدان

مديركل مى تواند ناجى باشد

فوتبال جام نوروز در تويسركان
 مسابقات فوتبال جام نوروزى با حضور 32 تيم در 8 گروه برگزار شد. مرحله گروهى فوتبال روستايى جام نوروز در تويسركان 

با انجام 48 بازى به پايان رسيد و 16تيم به مرحله يك هشتم اين مسابقات راه يافتند.
تيم هاى فرديس جيجانكوه، شــهداى كهنوش، فرسفج، ســروقامتان آريكان، دارانى، شهيد قاسم سليمانى كريم آباد، شهيد چمران 
باباكمال، سيدشــهاب، شهداى قل قل، شهيد بيات قلى الله، شهيد قمرى كندر، دهكده مبل اشترمل، اتحادفريازان، شهداى شأن آباد، 

ياران زاغه، شهداى الميان به مرحله يك هشتم اين مسابقات راه يافتند.
در مرحلــه يك هشــتم ايــن مســابقات تيم هــاى فرديــس جيجانكــوه، شــهداى كهنــوش، دارانــى، مبــل و منبــت سيدشــهاب، 
شــهداى قل قــل، دهكــده مبــل اشــترمل، اتحادفريــازان، يــاران زاغــه بــا غلبــه بــر حريفــان خــود بــه مرحلــه يك چهــارم ايــن 

مســابقات راه يافتنــد.

ترويج و توسعه ورزش 
قهرمانى در دستور كار است

 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى 
اسالمى، گفت: ترويج و توسعه ورزش قهرمانى در 

دستور كار است.
به گــزارش برنا، حميدرضا حاجى بابايى در ديدار با 
خانواده كشتى همدان با اشاره به اينكه در جمهورى 
اســالمى هركس بخواهد به جايگاهى واال برسد با 
تالش و پشــتكار مى تواند به هدفش برسد، گفت: 
خوشــبختانه خانواده كشتى اســتان همدان اراده اى 

عظيم براى رسيدن به اهداف ترسيم شده خود دارد.
وى با اشاره به تالش همه جانبه كشتى گيران، مربيان، 
داوران و اركان هيأت كشــتى براى موفقيت، گفت: 
يكــى از مهم ترين برنامه هاى مــا حمايت و تقويت 
هيأت هاى ورزشــى براى ترويج ورزش در جامعه 

است.
نماينده مردم همدان و فامنين با بيان اينكه متأســفانه 
در يكى دو سال اخير به واسطه شيوع ويروس كرونا 
ورزش كشــور با افتى شــديد مواجه بــود، گفت: 
خوشبختانه امروز شاهد رونق گرفتن ورزش استان 
هستيم و اميدواريم اين مهم با حمايت هاى مسئوالن 

استان و كشور تداوم يابد.
وى با تأكيد بر اينكه كشتى يكى از افتخارات ورزش 
استان همدان است، گفت: اميدواريم در آينده ورزش 
اســتان به جايگاه اصلــى خود بازگردد و شــما با 
افتخارآفرينى موجب شادى و نشاط در جامعه شويد.

حاجى بابايــى در پايــان بــا اشــاره بــه اقدامات 
انجام شده در حوزه زيرساخت هاى ورزشى، گفت: 
درحال حاضر 20 ســالن ورزشــى با هدف توزيع 
عادالنه زيرســاخت هاى ورزشــى در مناطق كمتر 
توسعه يافته و روســتاهاى همدان در دست ساخت 

داريم.

در ادامه اين ديدار حميدرضا يارى با اشاره به اينكه 
خوشبختانه با حضور سيفى به عنوان مديركل ورزش 
جوانان استان شاهد جنب وجوش در ورزش استان 
هستيم، گفت: يكى از موارد مهمى كه در كنار ساير 
فعاليت ها بايــد موردتوجه باشــد ورزش قهرمانى 
اســت؛ زيرا در ســاليان اخير با ســليقه محورى به 

حاشيه رفته است.
وى بــا بيان اينكه ورزش قهرمانى بايد بيشــتر ديده 
شــود، گفت: به رغم ضربه مهلــك كرونا به ورزش 
كشور خوشبختانه هيأت كشتى استان اقدامات خوب 

و قابل توجه مثبتى را انجام داده است.

رئيس هيأت كشــتى استان همدان با بيان اينكه در 
بودجه هاى جارى كشــور بايد بــه ورزش كمك 
شود، گفت: هيأت كشــتى استان همدان طى يك 
مــاه آينده 4 مــورد اعزام دارد كــه نيازمند توجه 

مسئوالن است.
وى با اشاره به اينكه در اختيار قرار گرفتن خوابگاه و 
ميهمان سرا براى هيأت كشتى و تخصيص 5 ميليارد 
تومــان اعتبار براى هيأت از ديگر مطالبات اســت، 
گفت: اميدواريم با حمايت هاى شــما و مســئوالن 
ورزش اســتان و همچنين اســتاندار همدان شاهد 

توفيق روزافزون ورزش استان باشيم.



 

Y K

 

و  فعلى  شــرايط  به  توجه  با 
محدوديت سفرهاى بين المللى 
در سرتاســر دنيا، توســعه 
اولويت  داخلى  گردشــگرى 
فعاالن حوزه گردشگرى قرار 
گرفته است، لذا در استان نيز 
با ورود تخصصى فعاالن حوزه 
دفاتر  به خصوص  گردشگرى 
مسافرتى مى توان گردشگرى 
داخلى را رونق بخشيد و زمينه 
الزم بــراى فعاليــت مجدد 
تورهاى ورودى به اســتان را 

فراهم كرد.»

فناوري

گزارش 

خبـرگردشگرى

فناورى هايى كه قاتل جان بشريت شدند
  فناورى هــا به خودى خود خوب يا بد نيســتند بلكه همه چيز به 
نحوه  استفاده  مردم از آن بستگى دارد. تكنولوژى هايى كه براى امنيت 
استفاده مى شوند، مى توانند براى معامله هاى غيرقانونى استفاده شود و 
يا دانش مورد نياز دانشــمندان براى مبارزه با آنفلوانزا مى تواند باعث 
ساخت اسلحه شود. به گزارش ايسنا، مارك گودمن متخصص امنيت 
و بنيان گذار مؤسسه  جرايم آينده، مى گويد: نخستين فناورى احتماال 
آتش بوده اســت، اين آتش مى تواند غذاى شما را بپزد يا كل روستا 
را بســوزاند. در ادامه تعدادى از فناورى ها را مى بينيم كه براى بهتر 
كردن جهان ســاخته شدند اما تبديل به ابزارهاى آسيب رسان شدند. 
سيكلون ب، سمى كه در اردوگاه هاى نازى ها استفاده مى شد در اصل 

يك آفت كش و ضدعفونى كننده بود.

روش كنترل همزمان كلسترول و افسردگى 
در بيماران ديابتى

 ديابت نوع 2، يكى از ســخت ترين بيمارى هاى مزمن است كه 
زندگى افراد مبتال را دچار مشــكالت زيادى مى كند. محققان كشور 
براى غلبه اين بيماران بر مســائلى نظير كلســترول باال و همچنين 
مشــكالتى نظير افســردگى، اســتفاده از متدى با عنــوان «آموزش 

فراشناختى» را پيشنهاد داده اند.
به گزارش ايسنا، ديابت يكى از بيمارى هاى مزمن پيش رونده، پرهزينه 
و شايع در ايران و جهان است كه به واسطه عوارض متعددى كه ايجاد 
مى كند چهارمين علت مرگ ومير در بيشــتر كشورهاى توسعه يافته 
به حســاب مى آيد. اين بيمارى مزمن را با توجه به آمار و روند روبه 

تزايد آن در جهان مى توان به عنوان يك اپيدمى نهفته اعالم كرد.

ربات سوفيا صاحب يك خواهر جديد شد
 «سوفيا» ربات انسان نمايى اســت كه توسط شركت هنگ كنگى 
هانســون رباتيك طراحى و توســعه يافته  و به دليــل ظاهر و رفتار 
انســان مانندش مشهور شده اســت. به تازگى در حســاب كاربرى 
ايــن ربات در توييتر اعالم شــد كه اين ربات حــال يك خواهر به 
نام «جويس» دارد. به گزارش ايســنا، 14 فوريه سال 2016 شركت 
هنگ كنگى هانسون رباتيك ربات سوفيا را فعال كرد و حال اين ربات 
پيشرفته به قدرى شهرت پيدا كرده كه هانسون رباتيك براى او به طور 
جداگانه حساب هاى كاربرى در شبكه هاى اجتماعى ساخته كه اين 
موضوع شــهرت سوفيا را دوچندان كرده است. به تازگى در حساب 
كاربرى اين ربات در توييتر خبرى با اين مضمون اعالم شد: «از اينكه 

يك خواهر جديد دارم بسيار هيجان زده ام. 

پرورش عضله انسان در جنين خوك
 دانشمندان موفق شدند براى نخســتين بار عضالت انسان را در 
جنين خوك رشــد دهند و اين شيمرهاى خوك-انسان كه به تازگى 

ساخته شده اند، مى توانند براى مراقبت هاى بهداشتى انقالبى باشند.
به گزارش ايســنا، از دست دادن حجم عضالنى يا آتروفى عضالنى به 
شرايطى گفته مى شود كه بافت عضله اسكلتى به شدت آسيب ديده باشد. 
اين شرايط حتى اهداى اعضاى بدن پس از مرگ را نيز غيرممكن مى كند 
و مدت ها بود كه تاكنون هيچ راه حلى نداشت.دانشگاه «مينه سوتا» درحال 
توسعه شيمرهاى خوك-انسان(ارگانيسم هايى شامل 2 يا چند مجموعه 
دى. ان .اى) هستند كه به ماهيچه هاى انسان امكان رشد در جنين خوك 
را مى دهند. اين روش كه از فناورى ويرايش ژن كريسپر استفاده مى كند، 

مى تواند براى مراقبت هاى بهداشتى انقالبى باشد.

رباتى كه اشياى پنهان را پيدا مى كند
 محققان مؤسســه فناورى ماساچوســت از امواج راديويى براى 

كمك به ربات ها در يافتن اجسام پنهان استفاده مى كنند.
به گزارش ايســنا، حتما تا به حال براى شما پيش آمده كه از تركيبى 
از حواس بينايى و المســه خود براى يافتن چيزى پنهان شده در زير 
كوسن هاى مبل يا زير مبل استفاده كرده باشيد. اكنون مدتى است كه 
محققان رباتيك نيز سعى دارند همين توانايى را در اختيار ربات هاى 
خود بگذارند. در ســال 2019 تيمى از دانشــمندان مؤسسه فناورى 
ماساچوست با اســتفاده از تركيبى از حســگرهاى لمسى و هوش 
مصنوعى، يك ربات را قادر ساختند تا اشيا را به وسيله لمس شناسايى 
كند. اكنون گروه ديگرى از دانشمندان ماشينى ساخته اند كه مى تواند 

چيزهايى را پيدا كند كه آنها را نمى بيند.

فقدان «غاده حجاوى» خانواده 
صنايع دستى را متأثر كرد 

 غاده حجاوى رئيس شوراى جهانى صنايع دستى، 
شامگاه پنجشــنبه 12 فروردين 1400 بر اثر ابتال به 
كرونا درگذشت. در صبح ســيزدهم فروردين خبر 
تلخ و غم انگيز درگذشــت اين بانوى بزرگ كه در 
راستاى تعالى صنايع دستى در جهان زحمات زيادى 
كشيد، فعاالن هنرى در حوزه صنايع دستى را در بهت 

و اندوه فراوان فرو برد.
علت مرگ غاده حجاوى ابتال به ويروس كوويد-19 
عنوان شده است. رئيس شوراى جهانى صنايع دستى 
بارها به منظور بررسى وضعيت شهرها و روستاهاى 
جهانى صنايع دستى پيش و پس از ثبت آنها به كشور 

ما و به ويژه استان همدان سفر كرده بود.
غاده حجاوى كه اصالتا اهل كشــور كويت اســت، 
عالقه زيادى به صنايع دســتى و ظرفيت هاى موجود 

آن در ايران داشت.
وى در سفر به ايران با حضور در شهرها و استان هاى 
مختلف كشــورمان از جمله همدان، اللجين، مالير، 
مشــهد، مالير، زنجان، روســتاى قاســم آباد گيالن 
و ... ضمــن بررســى ظرفيت هاى ايــران در حوزه 
صنايع دســتى نقش مهمى در ثبت جهانى شهرها و 
روستاهاى صنايع دستى ايران داشته است، به گونه اى 
كه درحال حاضر ايران با 14 شهر و روستاى جهانى 
رتبــه نخســت را در تعداد ثبت جهانى شــهرها و 

روستاهاى صنايع دستى در دنيا دارد.
غــاده حجاوى ارتباط نزديكى با مســئوالن وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى كشورمان 
و نيز هنرمندان شــهرها و روستاهاى مختلف ايران 
داشت و همواره به عنوان يكى از حاميان صنايع دستى 

ايران از او نام برده مى شود.
شــيوع بيمارى كرونا تاكنون تألمــات زيادى را بر 
جامعه جهانى تحميل كرده و موجب فقدان شــمار 
قابل توجهى از هم نوعانمان در سراســر جهان شده 
اســت. در اين ميان درگذشت غاده حجاوى، خبرى 
اندوه بار براى همه كسانى است كه شاهد تالش ها و 
فعاليت هاى ارزشــمند آن زنده ياد در جهت اعتال و 
ارتقاى جايگاه صنايع دستى در نظام بين الملل بوده اند.
وى در دوران فعاليــت خود با نگاه ويژه به هنرهاى 
اصيل و صنايع دســتى مردمان جاى جــاى اين كره 
خاكى و جديت در توســعه، ترويــج و حمايت از 
دست ساخته هاى هنرمندانه بشرى، گام هاى استوارى 
در جهت تأمين اهداف شوراى جهانى صنايع دستى 

برداشت.
زنده ياد غاده حجاوى همواره داراى ارتباط اثربخشى 
با كشورهاى اعضاى شــوراى جهانى صنايع دستى 
بــود و در اين ميان با آگاهى از ظرفيت هاى منحصر 
به فرد صنايع دســتى ايران تعاملى سازنده با وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى داشت كه 
دســتاورد آن، شناساندن هرچه شايسته تر هنر اصيل 
ايرانى و كســب رتبه اول كشــورمان در تعداد ثبت 

جهانى شهرها و روستاهاى صنايع دستى بود.
همــه آنها كه وى را زمان حضور در اللجين و مالير 
همراهى كردند اين مهم را تأكيد مى كنند كه عشــق، 
روحيه، انگيزه و پشــتكار او مثال زدنى و همكارى 
صميمانــه و تالش هــاى او براى ارتقــاى جايگاه 
صنايع دستى جمهورى اسالمى ايران در جهان بسيار 

ارزشمند و شايسته قدردانى بود.
وى به صنايع دستى ايران باور داشت و در سفرهايى 
كه به ايران داشــت عمده وقتــش را با هنرمندان و 
صنعتگران مى گذراند و بسيار ايران و هنرمندان اين 
كشور را دوست مى داشت، صد دريغ و افسوس كه 
ديگر نيست. چهره بشاش و لبخند هميشگى اش از 
يادمــان نخواهد رفت و نام او همــواره به نيكى در 

خانواده صنايع دستى ايران باقى خواهد ماند.
با توجه به همراهى هاى بى دريغ و تالش هايى كه او 
براى معرفى و توســعه صنايع دستى ايران در جهان 
در سال هاى گذشــته داشت، همواره يادآور يكى از 
همراهان صنايع دســتى و هنرهاى سنتى جمهورى 
اســالمى ايران خواهد بود و نبود اين بانوى توانمند 
بــراى تمامى جامعــه هنرمندان قطعــا خأل بزرگى 

محسوب خواهد شد.

اتفاقات مهم سال 99 و آنچه بر سر گردشگرى 
و ميراث فرهنگى آمد

 ضرر صنعت گردشــگرى ايران از كرونا و تعطيلى سفرها، به نتيجه 
نرســيدن وام هاى كرونايــى، تصويب يك مصوبه جنجالــى و امضاى 

تفاهم نامه گردشگرى با يك كشور فقير از جمله اتفاقات سال 99 بود.
سالى كه با كرونا گذشت، سخت بود و بيشترين اخبارى كه منتشر مى شد، 
با كليد واژه كرونا همراه بود. حوزه ميراث فرهنگى و گردشــگرى هم از 
اين قاعده مستثنا نبود و هرآنچه اعالم شد، يا درباره مشكالت فعاالن اين 
حوزه ها بود، يا وعده هايى كه داده مى شد. در كنار آن چند اتفاق هم افتاد 

و وعده هايى داده شد كه ربطى به كرونا نداشتند.
يكــى از اين وعده ها درباره ورود هتل كپســولى به ايران بود، هتل هايى 
ارزان قيمت و كم جا كه وزير ميــراث فرهنگى وعده داد در فرودگاه ها و 
بيمارستان ها نصب مى شود اما اين اتفاق نيفتاد و همان هتل هاى كپسولى 

وارد شده به ايران هم روى دست وزارت ميراث فرهنگى ماند.
وعده ديگر درباره ســفركارت ملى بود. اين سفركارت و وام 20 ميليون 
تومانى آن هم وعده ديگرى بود كه اجرايى نشد. براى اجرا كردن آن هم 

دست نگه داشتند.
 وعده هاى كرونايى

در جريان شيوع ويروس كرونا و خسارت زياد به تأسيسات گردشگرى، 
اعالم شد كه تأسيسات گردشگرى مى توانند از حداقل 16 ميليون تومان 
تا 900 ميليون تومان وام بانكى با نرخ ســود 12 درصد و با دوره تنفس 
حدود 6 ماه بهره مند شوند. خيلى از فعاالن اين حوزه بعدها اعالم كردند 

كه نتوانسته اند اين وام را بگيرند.
امهال مالياتى نيز وعده ديگر بود كه به هتل ها داده شد اما هتلداران گفتند 
نه تنها اين اتفاق نيفتاده بلكه با گذشت چندماه بايد ده درصد جريمه به دليل 

ندادن ماليات بپردازيم.
اتفاق ناگوارى كه در ميان خبرهاى ناخوشايند كرونايى از وزارت ميراث 
فرهنگى به گوش رسيد؛ فوت ناگهانى 3 تن از كاركنان و كارشناسان اين 
وزارتخانه بود كه به اســتان سيستان و بلوچستان به همراه راننده اى كه از 
كاركنان اداره كل ميراث فرهنگى استان بود، به مأموريت رفته بودند. اين 

خبر يك شوك ناگهانى به همه كاركنان وزارت خانه بود.
در ســال گذشته از موزه مردم شناسى سراى كاظمى نيز دزدى شد. سارق 
تعــدادى از لوازم ادارى را از اين موزه برده بود و گفتند كه دســتگير هم 

شده است.
 جنجال بالگرها

اين دســتگيرى ها در حوزه هاى ديگر هم بود، يكى از بالگرها كه خود را 
مدرس گردشگرى مى دانســت به منطقه اى باستانى در استان سيستان و 
بلوچستان رفت و از منطقه اى مرزى اما پر از آثار باستانى به كمك يكى از 
بلدهاى محلى ديدن كرد. او تصاويرى از اين منطقه گرفت كه سبب شد 
بسيارى از باستان شناسان و دوستداران ميراث فرهنگى به او و همراهش 
ايراد بگيرند، تصاويرى مضحك كه با اســكلت هاى تاريخى و آثار به جا 

مانده منتشر شد؛ عصبانيت عده اى از افراد را برانگيخت.
يگان حفاظت از ميراث فرهنگى نيز از دستگيرى او خبر دادند. خبر ديگر 
مربوط به دستگيرى يك اينســتاگرامر بود كه در فضاى مجازى به تبليغ 
گنج يابى و دفينه شناســى اقدام مى كرد. چند بار خبر دستگيرى وى آمد و 
باز هم مشاهده مى شد كه در فضاى مجازى به فعاليت خود ادامه مى دهد. 
آن قدر كه رســانه ها به خبرهاى دستگيرى يگان حفاظت ميراث فرهنگى 

ترديد كردند.
امضــاى تفاهم نامه گردشــگرى بين ايران و ونزوئال هــم يكى ديگر از 
خبرهاى جنجالى سال گذشته بود. با اين تفاوت كه قرار است در روزهاى 
آينده هيأتى از وزارت ميراث فرهنگى و بخش خصوصى به ونزوئال سفر 
كنند. كشورى كه نه مبدأ گردشــگران ورودى به ايران است و نه مقصد 

گردشگران ايرانى.
بســيارى از كاربران اينترنتى نســبت به اين موضوع اعالم كردند كه باز 
هم حتماً قرار اســت با راه اندازى تورهاى گردشگرى بين 2 كشور، تنها 
ايرانى ها به ونزوئال سفر كنند تا با خرج دالرها در خارج از كشور، وضعيت 

اقتصادى ونزوئال نيز مانند گرجستان بهتر شود.
 گام هاى نهايى براى جهانى شدن هگمتانه برداشته شد

 در راستاى تكميل پرونده ثبت جهانى منظر تاريخى شهرى «از هگمتانه 
تا همدان» با همكارى اساتيد باستان شناسى، جامعه شناسى و بسيج تمامى 
امكانات در اســتان همدان، جمع آورى اطالعات كــه يكى از مهم ترين 
بخش هايى كه هم هزينه بر و هم زمان بر بود خوشــبختانه به پايان رسيده 
است. طرح جامع هگمتانه، مطالعات حفاظت و مرمت هگمتانه، سامان دهى 
امامزاده شاهزاده حسين، ضوابط بافت استان همدان، سامان دهى بازار سنتى 
همدان، محورهاى فرهنگى ايجاد شده در اين منطقه اطالعات خوبى را در 
اختيار ما قرار داد و كار با سرعت بيشترى جلو رفت كه اميدواريم به زودى 

اين پرونده به پايان برسد.
پرونده منظر تاريخى شــهرى «از هگمتانه تا همدان» تا پايان سال تكميل 
شد و در نيمه اول سال آينده با توجه به توافقات انجام شده استاندار همدل 
با وزير ميراث  فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى كشور، اين پرونده براى 

ثبت جهانى به يونسكو ارسال مى شود.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

خوشا به حال كسى كه باطنش صالح و ظاهرش نيكو باشد و شّر خود را از مردم بر كنار دارد !            
 األمالي للطوسي: ص539 ح1162

مريم مقدم »
 بنا بر آمار معاونت گردشــگرى اســتان به ستاد 
مركزى هماهنگى خدمات سفر كشور، وضعيت آمار 
تجميعى گردشگرى در اســتان همدان از تاريخ 28 
اســفندماه 1399 تا 13 فروردين 1400 به شرح زير 

بوده است:
مجموع تعداد اقامت كننده ها 12 هزار و 487 بوده 

است كه از اين تعداد
■ 6 هزار و 365 نفر معادل 50/97 درصد در هتل ها 
■  هــزار و 523 نفر معــادل 12/20 درصد در 

اقامتگاه هاى بومگردى 
■ 699 نفر معادل 5/60 درصد در هتل آپارتمان ها 

■  هــزار و 746 نفر معــادل 13/98 درصد در 
ميهمانپذيرها

■  هــزار و 647 نفر معــادل 13/19 درصد در 
مجتمع هاى گردشگرى 

■ 507 نفر معادل 4/06 درصد در خانه مســافرها 
اقامت داشته اند.

معاون گردشــگرى همــدان با اعالم ايــن آمار در 
گفت وگو با همدان پيام گفت: تعداد بازديدها از مراكز 
تاريخى و توريســتى استان همدان 218 هزار و 676 
نفر بوده است كه از اين تعداد 47 هزار و صد نفر از 
جاذبه هاى تاريخى و فرهنگى، 92 هزار و 101 نفر از 
جاذبه هاى طبيعى و 76 هزار و 475 نفر از جاذبه هاى 

دست ساز بازديد كرده اند.
على خاكســار همچنين اعالم كرد: بررسى  اين آمار 
نشــان مى دهد ميزان اقامت در هتل هاى اســتان 50 
درصد بوده است و بر اين اساس با توجه به ظرفيت 
تخت هاى اقامتى 21 درصد ســطح اشتغال ظرفيت 

اقامتى استان تخمين زده مى شود.
بررســى شــرايط موجود ســفر در نــوروز 1400 
نشــان دهنده اين بود كه با آنكه همــدان در رديف 
شــهرهاى زرد قرار داشت و ســفر در اين استان با 
ممانعت خاصى روبه رو نمى شــد امــا مردم تردد و 
اقامت در استان را آنچنان كه بايد مورد استقبال قرار 
ندادند و ظرفيت پذيرش گردشــگران منطبق با توان 

اعمال پروتكل هاى بهداشتى در همدان بود.
پيش بينى مى شــود با توجه به انباشته شدن تقاضاى 
سفر در تعطيالت عيد فطر همدان گزينه پرطرفدارتر 
بين متقاضيان سفر قرار بگيرد، لذا در اين زمينه يك 
تيم كارشناســى با طراحى و اعمال برنامه هاى مدون 
در حوزه گردشــگرى گردهم خواهند آمد تا تدابير 
الزم را براى ميزبانى از گردشگران ورودى منطبق بر 

استانداردهاى بهداشتى درنظر بگيرند.
 مردم در سفرها، شيوه نامه هاى بهداشتى 

را رعايت كردند
 معاون گردشگرى با اشــاره به سفرهاى تعطيالت 
نــوروزى از مردم خواســت همچنــان درصورت 

اجبار به سفر نه  تنها با عنوان سفر 
نوروزى، شيوه نامه هاى بهداشتى را 

رعايت كنند.
خاكســار ضمن تأكيد بر رعايت 
همه شــيوه نامه هاى بهداشــتى در 
تأسيســات گردشــگرى، از نحوه 
در  بهداشتى  شيوه نامه هاى  رعايت 
نوروز 1400 در استان ابراز رضايت 
كرد و گفت: خوشبختانه براساس 
بازديدهــاى ميدانى و گزارش هاى 
دريافتى، بيشتر مســافران و مردم 
در نوروز امســال شــيوه نامه هاى 

بهداشتى را رعايت كردند.
وى در اين بــاره گفت: برنامه هاى 
وزارت  ســوى  از  مــدون 
و  گردشــگرى  ميراث فرهنگــى، 

صنايع دستى و نيز ســتاد ملى مقابله با كرونا پرهيز 
از ســفرهاى غيرضرورى و نيز حضــور نيافتن در 
شهرهاى قرمز و نارنجى بود كه خوشبختانه تاكنون 

اين مسائل به خوبى رعايت شده است.
خاكســار با اشــاره به پايان موج تعطيالت نوروزى 
افــزود: در تعطيالت نوروزى شــاهد اين بوديم كه 
مســافران به خوبى شيوه نامه هاى بهداشتى را رعايت 
كردنــد تا از انتقال ويروس كرونا جلوگيرى شــود. 
در اين ميان تأسيســات گردشگرى اعم از هتل ها و 
مراكز مجاز اقامتى، رستوران ها و مجتمع هاى خدمات 
گردشــگرى بين راهى به خوبى با ستاد ملى مقابله با 
كرونا همكارى داشــتند و تمام دســتورالعمل هاى 

ابالغــى از ســوى اين ســتاد 
به خوبى رعايت شد.

معاون گردشگرى همدان افزود: 
نوروزى  تعطيالت  موج  از  پس 
كه آغاز هفته كارى است به نظر 
مى رسد بيشتر سفرها، سفرهاى 
كارى است و پيش بينى مى شود 
حجم ســفرها نســبت به موج 
تعطيالت كاهش يابد؛ با اين حال 
شــيوه نامه هاى  دقيق  رعايــت 
بهداشــتى از سوى مســافران، 
تأسيســات گردشــگرى و نيز 
پايان هاى حمل ونقــل، ريلى و 
الزامى  برون شهرى  اتوبوس هاى 

است.
اجراى  فرهنگ ســازى   
تورهاى داخلى الزمه توســعه گردشــگرى 

داخلى
معاون گردشگرى، فرهنگ سازى در راستاى اجراى 
تورهاى داخلى را الزمه توســعه گردشگرى استان 

عنوان كرد.
وى با بيان اينكه موضوع ادغــام صدور مجوزهاى 
الزم براى فعاليت دفاتر خدمات مســافرتى به عنوان 
يكى از اصلى ترين بخش ها در فرايند اصالح آئين نامه 
نظــارت بر تأســيس و فعاليت دفترهــاى خدمات 
مسافرتى، سياحتى جهان گردى و زيارتى لحاظ شده 
اســت، اظهار كرد: «بررسى روند فعاليت كشورهاى 
موفق و پيشتاز در عرصه گردشگرى نشان از تعريف 

فرايندهاى كوتاه و ســريع براى حضــور فعاالن و 
عالقه مندان به اين حوزه دارد و تمامى قوانين موجود 
در راستاى انجام فعاليت ها در كوتاه ترين زمان ممكن 
بدون مــوازى كارى و پروتكل هــاى ادارى اضافى 

است.»
معاون گردشگرى كشــور با بيان اينكه فرايند نهايى 
آئين نامه مذكور درحال پيگيرى اســت، عنوان كرد: 
«تــالش نهايى در چشــم انداز تعريف  شــده ايجاد 
فضايــى قانونى و تخصصى مناســب براى فعاليت 
نظام مند تمامى فعاالن گردشــگرى كشــور است تا 
با تســهيل فرايند اجرايى، علمــى و حرفه اى كردن 
بيش از پيش مقررات، انگيزه بيشــتر براى فعاالن و 
سرمايه گذاران صنعت گردشگرى كشور ايجاد شود.»

وى بيان كرد: «فعاليت گسترده دفاتر خدمات مسافرتى 
حركتى پويا در راستاى فعاليت هاى گردشگرى است 
اما بايد توجه داشــت كه بخش عمــده دفاتر فعال 
در حــوزه تورهاى خارجى فعاليت مى كنند و الزمه 
توسعه گردشگرى داخلى توسعه دفاتر مسافرتى فعال 

در اين زمينه است.»
خاكسار فرهنگ سازى براى انجام سفرهاى داخلى را در 
بازه زمانى گذر از شــرايط كرونايى ضرورى دانست و 
گفت: «با توجه به شرايط فعلى و محدوديت سفرهاى 
بين المللى در سرتاسر دنيا، توسعه گردشگرى داخلى 
اولويت فعاالن حوزه گردشگرى قرار گرفته است، لذا 
در استان نيز با ورود تخصصى فعاالن حوزه گردشگرى 
به خصوص دفاتر مسافرتى مى توان گردشگرى داخلى را 
رونق بخشيد و زمينه الزم براى فعاليت مجدد تورهاى 

ورودى به استان را فراهم كرد.»

اينســتاگرام  صفحه  در  هنركارت   
خود مسابقه عكاسى به مناسبت نوروز 

1400 با جوايز ارزنده برگزار مى كند.
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 
به نقل از صندوق اعتبارى هنر، باتوجه 
به ارائــه هنركارت به اعضاى صندوق 
اعتبارى هنر در ســال 1399، مسابقه 
عكاسى اينستاگرامى با موضوع تبريك 
نــوروز به مــردم ايران ميــان تمامى 
اعضاى صنــدوق اعتبارى هنر برگزار 

مى شود.
■ شرايط شركت در مسابقه 

در  هنــركارت  رســمى  1-صفحــه 
 honar.cards اينستاگرام به آدرس

را فالو كنيد.
2-از لحظات ناب ايام نوروز، فرهنگ 
و رســوم نوروزى منطقه زندگى خود 
و از آثار هنرى هنــگام خلق به همراه 

هنركارت عكس بگيريد.
3-هر فــرد مى تواند حداكثر 3 تصوير 

براى مسابقه ارسال نمايد.
■ روش شركت در مسابقه:

كافيست  مســابقه  در  شــركت  براى 
صفحــه  در  را  خــود  عكس هــاى 
اينســتاگرام خود با تگ #هنركارت_

بهار منتشــر كنيد و يا از طريق ارسال 
تصوير به شــماره 09104884149 در 
واتساپ در اين مسابقه شركت نماييد.

■ جوايز:
جايزه ويژه: يك نفر به مبلغ 5 ميليون 

تومان
سه نفر اول: 3 ميليون تومان
سه نفر دوم: 2 ميليون تومان

سه نفر سوم: يك ميليون تومان
شــركت كنندگان براى شركت در اين 
مســابقه تا 31 فروردين فرصت دارند 
و اســامى برندگان روز عيد فطر اعالم 

خواهد شد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى

حق بيمه 3 ماه اول اعضاى صندوق 
اعتبارى هنر پرداخت مى شود

 وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمى در جديدترين توئيت خود از پرداخت حق بيمه و 
سرانه درمان تمامى بيمه شوندگان صندوق اعتبارى هنر در 3 ماه اول سالجارى همچون 

سال گذشته، خبر داد.
به گزارش مركز روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى، 
ســيدعباس صالحى وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمى در جديدترين توئيت خود از 
پرداخت حق بيمه و ســرانه درمان تمامى بيمه شوندگان صندوق اعتبارى هنر در 3 ماه 

نخست سالجارى همچون سال گذشته خبر داد.
در متن توئيت سيدعباس صالحى آمده است: «در 3 ماهه نخست سالجارى چون سال 
پيشــين، حق بيمه و سرانه درمان تمامى بيمه شوندگان صندوق هنر تأمين خواهد شد. 
در يك ســال اخير، پرداخت 2 نوبت تسهيالت بالعوض به همه اعضا و پرداخت 6 
ماهه حق بيمه و ســرانه درمان و … گام هايى در ترميم نسبى شرايط دشوار هنرمندان 

در دوره كروناست.»

مسابقه اينستاگرامى عكس1400 
با هنركارت برگزار مى شود

در نوروز 1400

ظرفيت اقامتى استان 21 درصد اشغال شد
■ خاكسار: با اينكه همدان زرد بود اما مسافر چندانى نيامد
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