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 به همدان 
واگذار شد
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برگزار مى كند

31 ارديبهشت
پايان
مجلس دهم

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

700 بيمار نيازمند پيوند كليه در همدان هستند
2

8

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

يادداشت روز

2

روزگار نامناسب 
روابط عمومى ها

 1- امروز 27 ارديبهشــت بنا بر آنچه 
در تقويم ثبت شــده، روز روابط عمومى 
اســت. اينكه در تقويــم روزى را به نام 
نهــادى نامگذارى كنند تــا از فعاالن اين 
رشــته در اين روز كه به هفتــه هم قابل 

گسترش است، قدردانى شود...

بى شك مديران و كارشناسان روابط عمومى به عنوان پل ارتباطى بين مردم و سيستم هاى سازمانى با 
اطالع رسانى  از خدمات و دستاوردهاى نظام ، ديدگاه ها و مواضع ،سياست ها و برنامه هاى مديران و دستگاه 

ها از يك سو و انعكاس به موقع مسائل، پيشنهادات، انتقادات و سواالت و نيازهاى مخاطبين و شهروندان از سويى 
ديگر، مديران را در فرآيند مهم تصميم گيرى و تصميم سازى يارى مى نمايند و ما نيز قدردان اين تالش حرفه اى و 

حساس روابط عمومى ها هستيم.
هنر روابط عمومى ها شناسايى موانع ارتباط بين بخش هاى سياست گذارى و اجرايى و پايش مطالبات مردم و اقشار مختلف 

به طور مداوم، هوشمندانه و محسوس و نامحسوس مى باشد تا از اين طريق بتوانند بر اساس مطالبات عمومى و عملكردها، بازخورد 
فعاليت ها به موقع، صريح و صادقانه به مسئولين و مديران ذى ربط منعكس نمايند و مسئوالن از اين بازخوردها در تقويت نقاط قوت و رفع 

نقاط ضعف و به روزرسانى قوانين و مقررات و بهبود عملكردها استفاده نمايند.
روز ارتباطات و روابط عمومى فرصتى است مغتنم براى بازبينى هوشمندانه و منصفانه در راه هاى طى شده، فراز و نشيب هاى فراوان پيش 

رو و نيز ترسيم چشم اندازى روشن از آينده كه مى تواند درخور شان و منزلت جوامع امروز طراحى و تدبير شود .
اينجانب فرارسيدن روز ارتباطات و روابط عمومى  را به همه فعاالن و تالشگران عرصه  اطالع رسانى و كارشناسان روابط عمومى دستگاه 

هاى دولتى، سازمانها ،نهادها و بخشهاى غير دولتى تبريك و تهنيت عرض مى كنم و توفيقات همه عزيزان را در سال رونق توليد از خداوند سبحان خواستارم.

سيد رضا سالمتى- فرماندار شهرستان رزن

نامگذارى 27 ارديبهشت به عنوان روز ملى ارتباطات و روابط عمومى 
در تقويم كشورمان بيانگر اهميت و جايگاه واالى روابط عمومى ، اطالع رسانى و ارتباطات در مناسبات انسانى،سازمانى و اجتماعى 

در دنياى امروز است.

امــروزه ارتباطــات يكــى از بنيــادى تريــن دانــش هــا و مهمتريــن عوامــل پيشــرفت انســان 
ــد  ــر جدي ــرى از عص ــا بهره گي ــازمانها ب ــى س ــط عموم ــت و رواب ــر اس ــرن حاض در ق
ارتباطــات مــى تواننــد زمينــه ســاز ارتقــاء جايــگاه خــود و ســازمان را فراهــم نماينــد 
ــط  ــم رواب ــه مه ــه مقول ــران دســتگاهها ب ــم در ســايه توجــه بيشــتر مدي ــن مه ــه اي ك

عمومــى و ارتباطــات حاصــل خواهــد شــد.
يقينــا توجــه ويــژه بــه نقــش و جايــگاه واقعــى روابــط عمومــى هــا مؤيــد ارتبــاط دو ســويه 
ــوان يــك  ــه عن ــط عمومــى ب ــود و رواب ــكار عمومــى خواهــد ب ــان مجموعــه و اف و صميمــى مي
پــل ارتباطــى، در جلــب مشــاركت عمومــى و پاســخگويى بــه مطالبــات و خواســته هــاى مــردم و 

ــود. ــد ب ــذار خواه ــه تأثير گ ــد در جامع ــاط و امي ــق نش ــن تزري همچني
 اينجانب به نوبه خود

فرارسيدن 27 ارديبهشت ماه، روز ملى ارتباطات اطالع رسانى 
را بــه مديــران، كارشناســان، جرايــد، مطبوعــات و خبرنــگاران رســانه هــاى مكتــوب و فضــاى مجــازى تبريــك 

و توفيــق روز افــزون ايــن عزيــزان را از درگاه ايــزد متعــال مســئوليت مــى نمايــم .
سيد مجيد شماعى
 فرماندار شهرستان فامنين

ــايگاه  ــت جــــ اهمي
ــى در عصــر  ــط عموم رواب
دورانــى  در  و  ارتباطــات 
همــه  در  اطالع رســانى  كــه 
اســت،  پيشــتاز  عرصه هــا 
ــه  ــه گون ــت ب ــده اس ــدان ش دوچن
اى كــه موفقيــت ســازمان ها، ادارات و 
عرصه هــا  در  دوامشــان  و  شــركت ها 
ــرد  ــه عملك ــاى تخصصــى ب ــت ه و فعالي
وابســته  آن هــا  عمومى هــاى  روابــط 

ــت. اس
مجيـد درويشى
 فرمـاندار اسدآبـاد

 روز ارتباطات و روابط عمومى گرامى باد

ــالش و پيگيرى  ــالها ت س
روابــط  دســت اندركاران 
ــط  ــه ، رواب ــى و جامع عموم
ثمــر  بــه  ايــران  عمومــى 
روابــط  جامعــه  و  نشســت 
روز  صاحــب  را  ايــران  عمومــى 

ــرد.  ــى ك مل
ــه درســطح  ــاه روزى ك 27 ارديبهشــت م
جهانــى نيزبــه عنــوان روزارتباطــات 
وجامعــه اطالعاتــى نامگــذارى شــده 

ــت. اس
احسان قنبـرى 
 فرمـاندار بهـار

روز روابط عمومى گرامى باد

بى شك دنياى امروز، دنياى ارتباطات است و نامگذارى روزى به نام 
روز ارتباطات و روابط عمومى كه به مثابه آينه تمام نماى انتظارات و مطالبات 
مردم از سازمان ها و نهادها عمل مى كنند، بيانگر اهميت روز افزون شبكه هاى 

ارتباطى در دنياى پيچيده امروز است. 
بر اين اساس، اين روز فرصتى مغتنم براى بازبينى هوشمندانه و منصفانه راه هاى طى شده 
در جهت تعامل و تامين دانش اجتماعى و نيز ترسيم و تبيين افق ها و چشم اندازهاى روشن 
براى فرداى بهتر است.ِ لذا ضمن فرا رسيدن بيست و هفتم ارديبهشت ماه؛ روز ارتباطات و 
روابط عمومى به تمامى دست اندركاران ساعى و پرتالش عرصه ارتباطات و روابط عمومى كه 

در جهت ايفاى رسالت خطير گردش شفاف و صحيح اطالعات گام بر مى دارند.
اميداست در سالى كه از سوى مقام معظم رهبرى به نام سال «جهش توليد » مزين شده است 
روابط عمومى ها به عنوان يكى از اركان مهم تاثير گذار  در امر اطالع رسانى و اميدآفرينى، با 
هميارى گسترده درون و برون سازمانى بتوانند بيش از پيش در راستاى اهداف نظام مقدس 

جمهورى اسالمى ايران ايفاى نقش كنند.

روزنامه همدان پيام 
مركز چاپ و بسته بندى همدان
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ی باد ا ی  و ط  باطات و روا روز ار ت ۲۷ ارد

شوراى هماهنگى برنامه محور باشد 

بى تدبيرى دولت درحوزه روابط عمومى
■ تنزل سازمانى، نبود اعتبارات، به كارگيرى افراد غيرتخصصى خسارت جبران ناپذيرى به بار مى آورد

توسعه صنايع تبديلى گامى به سوى جهش توليد

سيب زمينى همدان 
را دريابيم

چالش خشونت 
در قرنطينه خانگى

■ مشاجره خونين در همدان قتل زن جوان را رقم زد

شت
ددا

نماينده همدان يا
يك گام ديگر تا رياست

 ســرانجام پس از گمانه زنى هاى مختلف 
درباره رياســت مجلس يازدهــم و احتمال 
بــروز اختالف بين اصولگريان در اين باره، كه 
انتقادهاى فراوانى را در جامعه به دنبال داشت...
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در ارزيابى هاى انجام شده 
شهردار همدان نمره قبولى 

گرفت

صوفي شهردار 
برتر استان

■ 14 هزار ميليارد تومان 
سرمايه گذاري در سال 99

■ پتروشيمي هگمتانه 
تا چند هفته آينده به 
بهره برداري مي رسد
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

روزگار نامناسب روابط عمومى ها
 1- امروز 27 ارديبهشــت بنا بر آنچه در تقويم ثبت شــده، روز 
روابط عمومى است. اينكه در تقويم روزى را به نام نهادى نامگذارى 
كنند تا از فعاالن اين رشته در اين روز كه به هفته هم قابل گسترش 
اســت، قدردانى شــود، نشــان از اهميت روابط عمومى و فعاليت 

شاغالن در آن است.
اما در عالم واقع اينچنين نيســت يا حداقل در سال هاى اخير چنين 

نبوده و روابط عمومى ها ديگر اهميت سابق را ندارند.
2- روابط عمومى در چارت دستگاه ها به اندازه تقويم اهميت ندارد، 
اگر در تقويم، روزى به نام روابط عمومى درج شده است، در ساختار 

دستگاه ها در مواقعى حتى اداره اى هم به نام روابط عمومى نيست.
كارشــناس روابط عمومى، عنوانى آشنا در بسيارى از ادارات است 
كه معموال در بيشــتر مواقع از يك مدير هم پايه در ادارات بيشتر كار 
مى كنــد اما از مزاياى مديريتى حداقلى هم برخوردار نيســت و اين 
واقعيت عريان روابط عمومى ها اســت كه بايد با عشــق كار كنند و 

انتظارى هم براى جبران نداشته باشند.
3- دولت مســتقر درباره روابط عمومى ابتدا بســيار تحول خواهانه 
نشــان داد و از اهميت اين حوزه براى اقناع افكار عمومى، گزارش 
هنرمندانه عملكرد به مردم و تقويت ارتباطات دولت با اقشــار مردم 

توسط روابط عمومى ها سخن گفت.
امــا در عمل امروز به دليل بى توجهى به روابط عمومى نه توانســته 
افــكار عمومى را اقنــاع و همراه كند، نه از گــزارش عملكردهاى 
هنرمندانه خبرى هست و نه ارتباطات مؤثرى با اقشار برقرار است.

4- دولت مســتقر تالش بســيارى براى اصالح ساختارهاى ادارى 
داشــته و دارد اما آنچه در اين اصالح ســاختارها به آن توجه نشد 

و به نوعى حتى به آن ظلم هم شد، جايگاه روابط عمومى ها بود.
چگونه مى شــود روابط عمومى را با اهميت دانست اما وقتى نوبت 
اصالح ساختار مى شود، دست به ادغام روابط عمومى با واحدهايى 

ديگر و كاستن از توان و اختيارات آن زد؟
5- نگاهى بــه وضعيت روابط عمومى در وزارت كشــور به عنوان 
وزارت مهمى كه مديريت امور داخلى كشور و پيشبرد سياست هاى 
دولت در داخل و مســائل مهم سياسى و اجتماعى و اقتصاد عمومى 
را برعهده دارد، به خوبى بيانگر بى اهميتى ســاختارى روابط عمومى 

در دستگاه ها است.
در اقدامى روابط عمومى و اطالع رســانى، داراى 2 مديريت جدا از 
هم در مركز شــده اند اما در چارت اســتاندارى ها روابط عمومى با 
حوزه اســتاندار ادغام و جايگاه ادارى آن در ساختار استاندارى ها به 

معاونت تنزل يافته است.
اين در شــرايطى اســت كــه بر اســاس همين چــارت اداره كل 
ســرمايه گذارى كه فعاليــت آن موازى با اداره كل اقتصادى اســت، 
به ادارات كل اســتاندارى ها اضافه شــده و معاونــت اقتصادى و 
توسعه منابع اســتاندارى تفكيك و يك معاونت افزايش يافته و در 
فرماندارى ها هم يك معاونت برنامه ريزى به ســاختار اضافه شــده 

است.
اين ســاختار نشــان مى دهد فقط روابط عمومى در اســتاندارى ها 
اهميت كمى داشــته و به آن بى توجهى شده البته در وزارت كشور 
وزير اين ســاختار را تقويت كرده و اجازه تنزل آن را نداده است اما 
كار در اســتان ها در روابط عمومى اســتاندارى ها انجام مى شود كه 

امروز در تضعيف شده ترين حالت خود قرار دارند.
6- وزارت كشور نمونه اى روشن از نگاه تمامى وزرا و وزارتخانه ها 
به روابط عمومى است و همين نگاه هم هست كه روزگار نامناسب 
روابط عمومى ها را رقم زده و افراد مشهور و شناخته شده اين حرفه 

در استان را از روابط عمومى فرارى مى دهد.
در اين روزها رفتن شهنوازيان از روابط عمومى اداره كل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمى پس از حضورى نزديك به 3 دهه در روابط عمومى 
اين نهاد و پذيرش رياست اداره شهرستان بهار، تنها نااميدى از آينده 
فعاليت در روابط عمومى و ارتقاى ادارى و يأس از عمر رفته را در 

ذهن تداعى مى كند.
اكنون اين سؤال مطرح است كه اگر روابط عمومى اداره كل فرهنگ 

و ارشاد اسالمى در ساختار اداره بود، اين اتفاق رخ مى داد؟
قطعا چنين نمى شد و اين اتفاقى است كه در انتظار بسيارى از روابط 

عمومى هاى فعال استان است.
7- خالى شــدن روابط عمومى هاى استان از نيروهاى متخصص و 
كاربلد به ويژه افراد آشنا به زبان و سواد رسانه، چالش هاى رسانه ها با 
دستگاه ها را هم افزايش داده و اين به زيان دولتى است كه در افكار 

عمومى قصد اقناع و نه تهديد و تحكم را داشت.
دولت مســتقر فرصت زيادى ندارد و 27 ارديبهشــت سال آينده 
آخرين روز روابط عمومى خواهد بود كه جشــن مى گيرد، اينكه 
دولت و مديران ارشــد اســتان از اين فرصت بــراى بازگرداندن 
اعتبار و مناسب ســازى روزگار روابط عمومى ها استفاده خواهند 
كــرد و نيروهاى متخصص را در روابط عمومى ها براى پيشــبرد 
اهداف به ويژه 3 اولويت ذكرشــده، به كار خواهند گرفت يا روند 
تنزل جايگاه روابط عمومى ها و دلخوشــى به عناوين جعلى اداره 
و اداره كل و اســتفاده از مشــاور به جاى مديــر و مدير كل در 
روابط عمومى ها تداوم خواهد داشــت، موضوعى اســت كه در 

آينده مشخص خواهد شد.

مركز سرطان همدان شهريور 99 بهره بردارى مى شود
 مرحله نخســت مركز جامع ســرطان واقع در بيمارســتان بعثت، شــهريور امسال 

بهره بردارى مى شود.
معاون توســعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: مركز جامع سرطان 
همدان در 5 بلوك و زمينى به مساحت 24 هزار مترمربع با پيش بينى اعتبار مورد نياز 150 
ميليارد تومان شــامل تأمين 50 درصد توسط دانشگاه علوم پزشكى و نيمى ديگر توسط 
بنياد فرشــچيان از سال 97 آغاز شد. فريبرز نياستى در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه اين 
طرح هم اينك 37 درصد پيشــرفت فيزيكى دارد، افزود: راه اندازى مرحله نخســت اين 
طرح با هدف بهره بردارى از 2 دســتگاه شــتاب دهنده براى تيرماه پيش بينى شده بود كه 

بهره بردارى از آن به شــهريور موكول شد. وى اظهار كرد: تاكنون 55 ميليارد تومان براى 
اجراى اين طرح هزينه شــده كه 28 ميليارد آن توســط دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا و 

مابقى توسط بنياد فرشچيان تأمين و پرداخت شده است.
نياســتى ادامه داد: براى خريد 2 دستگاه شتاب دهنده 15 ميليارد تومان پرداخت و هزينه 

شده و هم اينك هزينه خريد اين دستگاه ها به 100 ميليارد تومان رسيده است.
وى ارائه خدمات درمانى به بيماران ســرطانى همدان و منطقه غرب كشور را از اهداف 
كالن اين طرح دانســت و گفت: مركز جامع ســرطان همدان شــامل بخش هايى نظير 

همراه  سراى بيماران سرطانى، يُد درمانى و ديگر بخش هاى مورد نياز است.
معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: امسال منابعى از محل 
اعتبارات داخلى دانشــگاه براى شتاب بخشى به اين طرح پيش بينى شده است، همچنين 

پزشكى سالمت و توريسم سالمت براى مركز جامع سرطان همدان مطرح است.
نياستى درباره آخرين وضعيت بيمارستان 96 تختخوابى جوراب مالير نيز گفت: اين مركز 
100 درصد خيرســاز بوده و از ســال 97 يعنى زمان آغاز اجراى طرح تاكنون 53 درصد 

پيشرفت فيزيكى داشته است.
وى ادامه داد: اعتبار كلى پيش بينى شده براى ساخت اين بيمارستان 50 ميليارد تومان بوده 
كه تاكنون 18 ميليارد تومان هزينه شده است و اميد مى رود تا سال 1401 بتوان آن را برابر 

با استانداردهاى روز تكميل و بهره بردارى كرد.
نياســتى يادآورى كرد: عمليات اجرايى بيمارستان اكباتان شهر همدان از 12 سال پيش با 
پيش بينى 34 ميليارد تومان اعتبار آغاز شــد كه تاكنون با هزينه 24 ميليارد تومان اعتبار به 

50 درصد پيشرفت رسيده و تكميل آن نيازمند 180 ميليارد تومان است.

«هر خانواده يك امدادگر» شعار محورى جمعيت هالل احمر

ساخت پايگاه جامع پشتيبانى غرب كشور 
به همدان واگذار شد

افزايش تفاهم نامه هاى پژوهشى مديريت 
شهرى با مراكز علمى و دانشگاهى

 نقــش، جايگاه و تأثير پژوهش 
در اداره ســازمان ها، اداره كشور و 
جامعه و نيز بهبــود وضع زندگى 
شــهروندان بســيار حايز اهميت 
است، از اين رو در سال هاى اخير، 
به عنوان  پژوهشــى  فعاليت هــاى 
يكــى از نقاط قوت دســتگاه ها و 
ســازمان هاى دولتى و عمومى در 
اولويت قــرار گرفته و نتايج مثبتى 

را رقم زده است.
شــهردارى همدان به عنوان يك نهاد عمومــى و همچنين بزرگ ترين 
دستگاه خدمات رسان در ســال هاى اخير به ويژه 2سال ونيم گذشته، به 
حوزه پژوهش ورود جدى كــرده و موفقيت هايى را نيز در اين حوزه 

به دست آورده است.
معاون برنامه ريزى و توســعه سرمايه انسانى شهردار همدان در اين باره 
اظهار كرد: اهميت فعاليت هاى پژوهشــى بر كسى پوشيده نيست، از 
اين رو مديريت شــهرى همدان با برنامه ريزى هاى مناسب و هدفمند، 
فعاليت هاى پژوهشــى در عرصه هاى مختلف را مورد توجه قرار داده 
است و از نتايج مثبت آن در راستاى ارتقاى بهره ورى سازمان و تهيه و 

تدوين چشم اندازهاى مديريت شهرى بهره مند شده است.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهردارى همدان، مرتضى 
حضرت زاده تصريح كرد: همكارى و ارتباط با پژوهشگران در اولويت 
حوزه معاونت برنامه ريزى شــهردارى همدان قرار دارد، از همين رو با 
حمايت از فعاليت هاى پژوهشى در تهيه و تدوين 9 مورد پايان نامه، 4
مــورد مقاله، 4 طرح مطالعاتى، 6 مورد تأليف و ترجمه و نيز تدوين 9

دستورالعمل و آئين نامه آموزشى مرتبط با مديريت شهرى در چند سال 
اخير، همكارى هاى الزم در اين زمينه انجام شده است.

وى بيــان كــرد: امضاى تفاهم نامه هــاى همكارى بــا مراكز علمى و 
دانشگاهى، دســتگاه هاى بخش دولتى و مؤسسات خصوصى از ديگر 
سياست هاى اين معاونت  است كه در همين راستا و در حوزه دانشگاهى 
و دولتى، همكارى و مشاركت هاى مختلف پژوهشى از سوى شوراى 
اسالمى شهر و شهردارى همدان با پارك علم و فناورى استان، دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد همدان، دانشگاه بوعلى سينا همدان، دفتر آموزش و 
پژوهش استاندارى، جهاد دانشگاهى استان، اداره كل آموزش  و پرورش 

استان و نهاد كتابخانه هاى عمومى استان همدان انجام شده است.
حضرت زاده افــزود: در بخش خصوصى نيز همكارى هاى مشــترك 
پژوهشى با مؤسسات آموزش زبان خارجه سفير، پرديس، كيش و جهاد 

دانشگاهى انجام شده و نتايج مثبتى نيز رقم خورده است.

1- رونق بورس به زيان مستأجران تمام شده است. گويا صاحب خانه ها 
براى حضور در بورس به رهن كامل منزل گرايش يافته اند. گفتنى است 
اين گرايش براى مســتأجران به دليل كمبود نقدينگى شرايط دشوارى 

ايجاد كرده و آنها را نيازمند تسهيالت فورى بانك ها كرده است.
2- تحركات انتخاباتى رياست مجلس يازدهم به سمت حذف قاليباف 
پيش مــى رود. گويا اصولگرايان ســنتى، جبهه پايــدارى و احمدى 
نژادى ها در سيســتمى كه براى رســيدن به نامزدهاى نهايى طراحى 
كرده انــد، قاليباف را قرار نداده اند. گفتنى اســت در اين سيســتم 7

داوطلب رقابت براى ائتالف دارند.
3- عادى ســازى گران شدن قيمت مرغ آغاز شده است. گويا افزايش 
نرخ نهاده هاى دامى دليل افزايش قيمت مرغ و عادى ســازى افزايش 
قيمت در آينده عنوان شده است. گفتنى است پس از كشتن جوجه هاى 
يك روزه در ماه گذشته، بسيارى اين اقدام را در راستاى تنظيم بازار با 

نرخ دلخواه مرغداران ارزيابى كردند.
4- سازمان مديريت به دنبال حذف برخى دريافتى هاى كارمندان است. 
گويا اضافه كار در صدر اهداف حذفى ســازمان مديريت قرار دارد. 
گفتنى است سازمان مديريت اعالم كرده، اعتبار افزايش 50 درصدى 
برخى رديف هاى احكام كارمندان بايد از منابع داخلى سازمان باشد و 
اعتبارى براى اين موضوع به اعتبار دستگاه ها افزوده نخواهد شد كه به 
اين ترتيب امكان حذف يا كاهش دريافتى هاى ديگر كارمندان همچون 

اضافه كار افزايش يافته است.
5- برخى نمايندگان مجلس يازدهم نيامده دخالت در عزل و نصب ها 
را آغــاز كرده اند. گويا اين دخالت ها صداى برخى وزارتخانه ها را نيز 
درآورده اســت. گفتنى است دخالت در عزل و نصب ها و فشار براى 
انتصاب اطرافيان و فعاالن ستاد انتخاباتى از داليل رد صالحيت برخى 
نمايندگان مجلس دهم بود كه احتماال درباره برخى نمايندگان مجلس 

يازدهم نيز تكرار خواهد شد.

 موقعيت ويــژه همــدان از جمله فاصله 
كمتر از 3 ســاعت با 9 مركز استان، وجود 3

زيرساخت لجستيكى شامل اتوبان، خط ريلى 
و فرودگاه در كنار يكديگر عاملى است تا نگاه 
ويژه اى به استان شود، بر همين اساس ساخت 
پايگاه جامع پشتيبانى غرب كشور در 3 راهى 

همدان- ساوه به همدان واگذار شده است.
سرپرســت جمعيت هالل احمــر همدان در 
نشســت صميمانه خود با اصحاب رسانه در 
اين باره افزود: شــهردارى همدان به تعريض 
ورودى شهر همدان از سمت جاده تهران اقدام 
كــرده كه يكى از پايگاه هــاى هالل احمر نيز 
در اين مســير قرار دارد، هرچند اجراى طرح 
تعريض كارى ضرورى اســت ولى شهردارى 

بايد معوض بدهد.
على ســنجربيگى با بيــان اينكه بــا تغيير 
كاربرى زمين پايگاه جامع پشــتيبانى غرب 
كشــور ديگر نيازى به پيش بينى معوض در 
قبــال تصرف پايگاه هــالل احمر در جاده 
همدان - تهران نيســت، افــزود: با وجود 
مصوبه ســال گذشته براى راه اندازى پايگاه 
جامع پشــتيبانى غرب كشور در اين استان، 
اجراى ايــن طرح مهــم در انتظــار تغيير 

است. كاربرى 
وى يادآورى كرد: ســال گذشــته اين طرح با 
حضور معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى 
كشور در شوراى برنامه ريزى تصويب شد اما 
تاكنون در اين باره كارى انجام نشــده است و 
زمين پيش بينى شــده در اين محــل نيز ازنظر 

تغيير كاربرى مشكل دارد.
آورزمان  در  هالل احمــر  پايــگاه   

كلنگ زنى شد
وى همچنين در ارتباط با جانمايى پايگاه هاى 
هالل احمــر در مناطق پرحادثــه، از جمله 
آورزمــان، گفــت: باتوجه به شــرايطى كه 
آورزمــان دارد، نيــاز اساســى به ســاخت 
پايــگاه ويــژه در ايــن منطقه وجــود دارد 
امــا درحال حاضر تيم هاى هــالل احمر در 

ساختمان استيجارى مستقر هستند و به حادثه 
ديدگان در اين مســير امدادرسانى مى كنند، 
بر همين اســاس براى ســاخت محل جديد 
مؤلفه هايــى همچون حادثه خيزى مســير و 
فاصله تا پايگاه امــدادى هالل احمر مدنظر 

است. 
با وجود اين يك خير ماليرى زمين مورد نياز 
ساخت اين پايگاه را تأمين و اهدا كرده است.

ــر در  ــات هالل احم ــه اقدام ــن ب وى همچني
تب ســنجى ورودى هــاى همــدان اشــاره 
كــرد و گفــت: پــس از همه گيــرى بيمــارى و 
شــيوع ويــروس، هــالل احمــر بــا همــكارى 
ــى  ــوران انتظام ــت و مأم ــناس بهداش كارش
در ورودى شــهرها مســتقر شــدند و بــه 
تب ســنجى از مســافران در ورودى شــهر 
اقــدام كردنــد كــه همــدان هــم از ايــن طــرح 
مســتثنى نبــود، امــا از تاريــخ 13 فرورديــن 
فاصله گــذارى  طــرح  اجــراى  به دليــل 

ــد. ــف ش ــى متوق اجتماع

 تب سنجى بيش از 433 هزار نفر 
در همدان

وى بــا بيان اينكه بيــش از 433 هزار نفر در 
ورودى هاى اســتان همدان تب سنجى شدند، 
تأكيــد كرد: در اين ميان تنهــا 380 نفر داراى 
عالمت بــوده و كمتر از 100 نفــر به مراكز 

درمانى همدان منتقل شدند.
ســنجربيگى اشــاره به مديريت بحران در 4

مرحله پيشــگيرى، آمادگى، مقابله و بازسازى 
كــرد و افزود: هالل احمــر در زمينه آمادگى 
وظايف بيشترى برعهده دارد؛ زيرا حادثه خبر 
نمى كنــد، بنابراين براى توفيــق در برابر يك 
حادثه بايد همه اعضاى جمعيت آماده باشند، 
بر اين اســاس يكى از رويكردهاى جمعيت 
هالل احمر در حوزه آمادگى، آموزش همگانى 
است كه 2 بخش آموزش اقشار مختلف جامعه 
و آموزش و تربيت كادر امدادگر و متخصص 

را شامل مى شود.
وى گفــت: درصــورت بروز حادثــه اى در 

همدان با وجود پراكندگى جمعيت، وســعت 
و محدوديت نيرو، نمى تــوان به موقع به همه 
آســيب ديدگان خدمات امــدادى ارائه كرد؛ 
بنابرايــن مردم را بايد نســبت بــه پناه گيرى 
درســت و نحوه امدادرسانى به آسيب ديدگان 

آموزش داد.
سرپرســت جمعيت هالل احمر همدان ادامه 
داد: «هر خانواده يك امدادگر» شــعار محورى 
جمعيت هالل احمر اســت تا دست كم از هر 
خانواده يك نفر با فراگيرى آموزش هاى الزم 

درصورت بروز حادثه امدادرسانى كند.
وى بــا بيان اينكه ريــزش داوطلب در هالل 
احمر به دنبال كرونا رخ داده اســت، گفت: از 
ديگر اولويت هاى هالل احمر، سروسامان دادن 
به نيروهاى داوطلب و افزايش شمار آنها است 
كه در كنــار كمك هاى امدادى مقابله با كرونا 
انجــام دادند و بيش از 3 هزار و 500 بســته 
معيشتى را در بين افراد تحت تأثير قرارگرفته از 

شرايط شيوع اين بيمارى توزيع كردند.

 تقريبا 700 بيمار در همدان نيازمند پيوند 
كليه هستند اما برخى شرايط الزم براى انجام 

عمل را نخواهند داشت.
مدير انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى 
اســتان همدان با اشــاره به عضويت هزار و 
500 بيمار دياليــزى و پيوندى عضو انجمن 
در ســطح استان اظهار كرد: تمام بيمارانى كه 
دياليز مى شــوند درنهايت نياز به پيوند كليه 

دارند.
ابوالفتح ميرزايى در گفت وگو با فارس عنوان 
كرد: تقريبا بيش از 700 بيمار در اســتان نياز 
به پيوند دارند اما برخى بايد شــرايط الزم را 

داشته باشند.
وى با بيان اينكه وقتى بيمارى دياليز مى شود، 
هيچ درمانى جز پيونــد كليه ندارد و آخرين 
گزينه همين است، گفت: البته برخى شرايط 

الزم را ندارند كه ممكن اســت ســن باال و 
بيمارى ديگرى داشــته باشــند و يا به داليل 

ديگرى پيوند انجام نشود.
وى با بيــان اينكه بــراى بيمــاران داراى 
شــرايط الزم، به نوبت پيوند انجام مى شود 
از ابتالى 28 بيمار دياليزى مبتال به بيمارى 
كرونا در اســتان خبر داد و گفت: متأسفانه 
8 نفــر از اين بيماران فوت كردند. ميرزايى 
با بيان اينكه بقيه بيمــاران يا بهبود يافته اند 
يا تعدادى هنــوز در قرنطينه و تحت مداوا 
حداقل  دياليــزى  بيماران  افزود:  هســتند، 
هفتــه اى 3 روز دياليــز مى شــوند و عمال 
روزهايى را بايــد صرف درمان كنند و كار 

كردن برايشان سخت است.
وى با اشــاره به اينكه بيماران پيوند كليه نيز 
با مشــكالتى نظير تهيه دارو، درمان، ويزيت، 

مراقبت، آزمايش و ... مواجه هستند اما ديگر 
هفتــه اى 3 روز را صــرف دياليز نمى كنند و 
تقريبا مشــكالت مشــابه با بيماران دياليزى 

دارند.
مديــر انجمــن خيريه حمايــت از بيماران 
كليوى اســتان همدان با بيــان اينكه گاهى 
دياليــز به راحتــى انجام نمى شــود و نبود 
دسترســى به عروق، افت فشار و باال رفتن 
فشــار، ســرماخوردگى، پوكى اســتخوان، 
و...  اســتخوان ها  و  اعضــا  شكســتگى 
مطرح اســت، افزود: بيمارانــى كه توانايى 
مالــى ندارند با مشــكالت زيــادى مواجه 
هســتند كه بايــد به آنها كمــك كرد؛ زيرا 

مى شود. برابر  چند  گرفتارى هايشان 
وى با تأكيد به اينكه اميدوارم به نوعى به اين 
بيماران در تأمين دارو، انجام آزمايش، اياب و 

ذهاب و ويزيت مساعدت شود تا كمتر تحت 
درحال حاضر  متأســفانه  گفت:  باشند،  فشار 
به دليل ويروس كرونا، انجــام پيوند متوقف 

شده و بيمارانى سرگردان هستند.
ميرزايى خاطرنشــان كرد: سال گذشته تمام 
اقدامــات الزم براى انجــام عمل پيوند براى 
تعدادى از بيماران انجام شده بود اما ويروس 
كرونا مانع شــد و درحال حاضر اين بيماران 

سرگردان هستند.
وى خواســتار توجــه خيريــن در كمك به 
اين بيماران شــد و گفت: اين روزها به دليل 
درآمد  كاهش  مردم نهاد،  سازمان هاى  افزايش 
مــردم و ... موجب كاهش كمك هاى مالى به 
انجمن شــده اســت درحالى كه ما وابسته به 
هيچ ســازمان و نهادى نيستيم و انجمن تنها 

از طريق مردم اداره مى شود.

منطقه يك 
شهر همدان 

فرش ُگل مى شود
 مديــر منطقه يــك شــهردارى همدان از 
اختصاص مبلغ 70 ميليارد ريال براى توســعه 
و گسترش فضاى سبز با هدف افزايش فضاى 

شادى و نشاط در بين شهروندان خبر داد.
مســعود دهبانى صابر با تأكيــد بر ضرورت 
گسترش فضاى سبز و با هدف افزايش فضاى 
شادى و نشاط در بين شهروندان، اظهار كرد: 
توسعه زيرســاخت هاى شــهرى از نيازهاى 
ضــرورى و انكارناپذير زندگى شهرنشــينى 

به شمار مى رود كه در اين ميان توسعه فضاى 
سبز و كاربرى هاى آن به دليل تأثيرات مثبتى كه 
بر محيط زيســت و سالمت جسمى و روحى 
شــهروندان مى گذارد، بســيار داراى اهميت 

است.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
شهردارى همدان، وى در ادامه تصريح كرد: 
فضاى سبز شهرى بايستى متناسب با شرايط 
هر منطقه مورد توجه قرار گيرد كه در همين 
رابطه با به كارگيرى كارشناســان متخصص و 
زبده تمامى معيارها، اســتانداردها و ضوابط 
شــهرى در ســطح شــهردارى منطقه يك 
شناســايى و احصا شده اســت كه درنهايت 
با به كارگيــرى طرح هاى هنــرى و خالقانه 
عالوه بر كاهش آلودگى ها، شــاهد گسترش 

جلوه هاى بصرى و سيماى شهرى در راستاى 
افزايش رضايتمندى شهروندان خواهيم بود.

دهبانى صابر با اشــاره به اينكه همدان عنوان 
شــهر ســبز پايدار را يدك مى كشــد، گفت: 
توسعه و گســترش فضاى سبز تأثيرات مثبت 
زيســت محيطى، اقتصــادى و اجتماعــى را 
به همــراه دارد كه درنهايت به ارتقاى ســطح 
كمى و كيفى زندگى شهروندان همدانى منجر 

خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه مســاحت فضاى سبز 
شــهردارى منطقه يك همدان 1/5 ميليون متر 
مربع است، عنوان كرد: 147 هزار متر مربع از 
اين مساحت مربوط به رفيوژ بلوارها، ميادين، 
لچكى ها و قطعات ســبز است و مابقى آن نيز 

مربوط به پارك هاى سطح منطقه است.

مدير منطقه يك شهردارى همدان در ادامه بيان 
كرد: در سالجارى و به منظور حفظ و نگهدارى 
فضاى ســبز بودجه 70 ميليارد ريال پيش بينى 
شــده اســت كه از اين ميزان مبلغ 30 ميليارد 
ريال براى خريــد ُگل و گياه اختصاص يافته 
اســت و به تناوب، شاهد كاشــت انواع ُگل 
به ويژه در بوستان ها و پارك هاى سطح منطقه 

يك همدان خواهيم بود.
ــبز  ــاى س ــرد: فض ــد ك ــه تأكي وى در خاتم
بــردن  بــاال  در  مثبتــى  اثــرات  شــهرى 
ــره و  ــردن چه ــا ك ــن زيب ــه و همچني روحي
منظــر شــهر دارد و در هميــن راســتا نيــز از 
ــم در حفــظ و  شــهروندان درخواســت داري
نگهــدارى از گل هــا در پارك هــا و مياديــن، 

ــند. ــته باش ــى داش ــاركت و همراه مش

700 بيمار نيازمند پيوند كليه در همدان هستند

در كنار شما هستيم

@hamedanpayam
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ايميل

خبر

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

ــوع  ــأت موض ــه 1398/12/17 هي ــماره 139860326007001472 مورخ ــر رأي ش براب
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــه  ــات مالكان ــار تصرف ــك به ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس رس
ــور  ــاف و ام ــت اداره اوق ــه تولي ــى ب ــاج فضلعل ــارض متقاضــى مســجد ح و بالمع
خيريــه شهرســتان بهــار بــه شــماره ملــى 14003506917 در اعيانــى شــش دانــگ 
ــى از 1414  ــالك 11006 فرع ــع پ ــاحت 445/6 مترمرب ــه مس ــاب مســجد ب ــك ب ي
فرعــى از 139 اصلــى واقــع در بهــار بخــش چهــار همــدان خريــدارى بــه اســتناد 
ــه منظــور اطــالع  ــذا ب ــده اســت. ل ــاف محــرز  گردي ــون اوق ــاده 3 قان تبصــره م
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه  عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند 
مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت 
در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد.(م الف 47) ــد ش ــادر خواه ــت ص مالكي
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/11

هادى يونسى عطوف-رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي حصر وراثت
خانــم بــاال بشــيريان ســيار داراى شــماره شناســنامه  1245 بــه شــرح دادخواســت 
ــوده  ــت نم ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 81/99/112 از اي ــه كالس ب
ــماره  ــه ش ــيار ب ــيريان س ــا بش ــادروان عيلرض ــه ش ــح داده ك ــن توضي و چني
شناســنامه  355 در تاريــخ 1389/02/09 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى 

ــه:  ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ــه ورث گفت
1-بــاال بشــيريان ســيار فرزنــد عليرضــا متولــد1343 بــه شــماره شناســنامه1245 

فرزنــد متوفــى 
2-كبــرا بشــيريان ســيار فرزنــد عليرضــا متولــد1355 بــه شــماره شناســنامه1004 

فرزنــد متوفــى
 3-زهــره بشــيريان ســيار فرزنــد عليرضــا متولــد1334 بــه شــماره شناســنامه7 

فرزنــد متوفــى
شــماره  بــه  متولــد1344  عليرضــا  فرزنــد  ســيار  بشــيريان   4-فاطمــه 
ــا  ــد عليرض ــيار فرزن ــيريان س ــن بش ــى 5-سوس ــد متوف ــنامه1972 فرزن شناس
ــام  ــا انج ــك ب ــى اين ــد متوف ــنامه2067 فرزن ــماره شناس ــه ش ــد1349 ب متول
ــا  ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــي درخواســت مزب تشــريفات مقدمات
هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر 
نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.

(م الف 90)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
ــه شــرح دادخواســت  ــم خديجــه بشــيرى داراى شــماره شناســنامه  9954 ب خان
ــوده و  ــت نم ــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراث ــه كالســه 67/99/112 از اي ب
ــه شــماره شناســنامه   چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان صاحــب رجــب زاده  ب
1830 در تاريــخ 97/08/28 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه 

ــه:  ــر اســت ب ــى منحص ــوت آن متوف حين الف
ــه شــماره شناســنامه9954  ــد1348 ب ــد بخشــعلى متول 1-خديجــه بشــيرى فرزن

فرزنــد متوفــى
 2-معصومــه بشــيرى فرزنــد بخشــعلى متولــد1350 بــه شــماره شناســنامه9956 

فرزنــد متوفــى
ــه شــماره شناســنامه12737  ــد1358 ب ــد بخشــعلى متول ــه بشــيرى فرزن  3-رباب

فرزنــد متوفــى 
ــنامه9955  ــماره شناس ــه ش ــد1349 ب ــعلى متول ــد بخش ــيرى فرزن ــال بش 4-كم

ــى  ــد متوف فرزن
شــماره  بــه  متولــد1345  بخشــعلى  فرزنــد  بشــيرى  5-كمــال 
ــي  ــا انجــام تشــريفات مقدمات ــى اينــك ب ــد متوف شناســنامه4050961385 فرزن
ــا هــر كســي اعتراضــي  ــد ت ــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نماي درخواســت مزب
ــي  ــخ نشــر نخســتين آگه ــد از تاري ــزد او باش ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام دارد و ي
ــف 89) ــد. (م ال ــد ش ــادر خواه ــي ص ــم دارد واال گواه ــاه تقدي ــك م ــرف ي ظ
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

تخصيص 117 ميليارد ريال تسهيالت 
مكانيزاسيون كشاورزى به شهرستان بهار

 مدير جهاد كشاورزى شهرستان بهار از تخصيص 116 ميليارد و 
913 ميليون ريال اعتبار به اين شهرستان خبر داد و گفت: اين اعتبار 
به عنوان تســهيالت در اختيار بهره برداران قرار خواهد گرفت تا در 
تجهيــز گلخانه ها، واحدهاى توليدى، مرغــدارى و دامدارى، واحد 
توليد قارچ، خريد ماشين آالت و ادوات كشاورزى در بخش زراعت 

و باغبانى هزينه شود.
عبدالحســين اكبــرى بــا بيــان اينكــه افزايــش ضريــب مكانيزاســيون 
ــت،  ــاورزى اس ــاد كش ــاى جه ــاورزى از اولويت ه ــوزه كش در ح
اظهــار كــرد: از مزايــاى ارتقــاى ضريــب مكانيزاســيون كشــاورزى 
ــره ورى در  ــش به ــد و افزاي ــاى تولي ــه كاهــش هزينه ه ــوان ب مى ت

واحــد ســطح اشــاره كــرد.
اكبــرى در گفت وگــو بــا مهــر، بــا اشــاره بــه پرداخــت 82 ميليــارد 
ــرد: كشــاورزان  ــوان ك ــته، عن ــال گذش ــهيالت در س ــال تس ري
مى تواننــد بــراى دريافــت ايــن تســهيالت بــه مديريــت و مراكــز 
جهــاد كشــاورزى شهرســتان مراجعــه و نســبت بــه تكميــل 
ــوند. ــوردار ش ــت پرداخــت برخ ــد و از اولوي ــدام كنن ــده اق پرون

وى با بيان اينكه يكى از مؤلفه هاى اصلى بخش كشــاورزى افزايش 
كميت، كيفيــت و راندمان محصوالت توليدى با توســعه و تجهيز 
مكانيزاسيون است، تأكيد كرد: با افزايش ضريب مكانيزاسيون عالوه 
بــر كاهش هزينه هاى توليد افزايش درآمد بهره برداران را نيز به دنبال 
خواهد داشت كه اين موضوع سبب رونق توليد در اين حوزه خواهد 

شد.

بيماران سرطانى مالير
130 بسته حمايتى دريافت كردند

 رئيس مجمع خيران ســالمت مالير از توزيع 130 بسته حمايتى 
بين بيماران سرطانى ماليرخبرداد و گفت: اين كمك ها شامل برنج، 
چاى، قند و شــكر، روغن، پنير، ماكارونى، رب گوجه و گوشت به 

ارزش هر بسته 350 هزار تومان بود.
آذرهمايــون بيــان كرد: بيــش از 43 ميليون تومان بــراى تهيه اين 
تعداد سبد كاال از طريق مشــاركت هاى مردمى و خيران هزينه شد. 
درصورت جمع آورى كمك هاى بيشترى از سوى خيران، تا پايان ماه 
مبارك رمضان نيز يك مرحله ديگر بسته هاى مواد غذايى تهيه و بين 

بيماران نيازمند سرطانى توزيع خواهد شد. 
 همايون افزود: همراه با بســته هاى سبد كاال يك بسته گوشت گرم 
و اقالم بهداشــتى همچون يك هزار ماســك و يك هزار دســتكش 

بهداشتى التكس بين بيماران سرطانى نيازمند توزيع شد.
وى يادآور شــد: عالوه بر اين، در آســتانه عيد نوروز امسال نيز 60

بســته مواد غذايى با مشــاركت مردمى و خيران تهيه و بين بيماران 
نيازمند سرطانى توزيع شد.

وى گفت: همزمان با شــيوع ويروس كرونا به منظور پيشــگيرى و 
مقابلــه با اين بيمارى به همت خيــران 20 ميليون تومان جمع آورى 
و براى خريد اقالم بهداشــتى براى كادر درمــان و بيماران نيازمند 

هزينه شد.
وى با تأكيد بر اينكه سال گذشته 3 دوره سبد كاال با مبلغ 30 ميليون 
تومان براى بيماران نيازمند تهيه و توزيع شد، ادامه داد: عالوه بر تهيه 
و توزيع بســته هاى مواد غذايى، سال گذشته 70 ميليون تومان براى 
شيمى درمانى بيماران سرطانى نيازمند از طريق كمك هاى مردمى و 
خيران هزينــه و 20 ميليون تومان نيز براى تهيه دارو به اين بيماران 

مساعدت شد.

 تهيه مســكن يكى از مهم ترين معضالت جامعه امروز است. در 
ســال 97، وام مسكن ثبت نام كرده ايم به اين اميد كه پس از گذشت 
يك ســال با اين مبلغ در منطقه متوسط شهر، خانه خريدارى كنيم؛ 
در عرض يك ســال وضعيت مسكن چنان دگرگون شد كه در سال 
98 و موعد وام ما، حتى با اين مبلغ در شــهرك ها هم نمى توانستيم 
مســكن تهيه كنيم. تيرماه 99 آخرين زمان استفاده از وام است. ما با 
120 ميليون تومان كجاى اين شهر خانه بخريم؟ لطفا صداى ما را به 
گوش مســئوالن برسانيد! يا در مبلغ وام تجديدنظر كنند يا وضعيت 

مسكن را سروسامان دهند.
* زوج جوانى از همدان

 مردم اصول بهداشتى را ديگر رعايت نمى كنند
درصد بااليى از مردم با بازگشــايى مكان هاى عمومى مانند پاساژها، 
بدون رعايت اصول بهداشتى و بدون استفاده از ماسك و دستكش در 
پاســاژها و مغازه هاى كوچك، بدون رعايت هرگونه فاصله اجتماعى 
تجمع مى كنند. مغازه داران هم تذكرى نمى دهند و درصد بااليى از آنها 
اصول بهداشتى را ديگر رعايت نمى كنند. لطفا اين موضوع را پيگيرى 

كنيد تا مجدد به شرايط بحرانى كرونا و شهر قرمز تبديل نشويم. 
* فتحى از همدان

 چند روزى اســت كه با مشكل فيلترينگ تلگرام روبه رو هستيم. 
گاهى مجبور مى شويم با وى.پى.ان ها و فيلترشكن هاى قوى از تلگرام 
اســتفاده كنيم كه اين خود عامل كاهش عمر باترى گوشــى مى شود. 
هــدف از فيلترينگ تلگرام چيســت و چه نتيجــه اى در بر دارد! در 
كســب وكار روزانه خود با اينترنت و تلگرام سرو كار داريم. لطفا پيام 

مارا به مسئوالن مربوطه منتقل كنيد.
* اظهرى از همدان

مردم نهاوند در جايگاه  سوخت دستورالعمل هاى 
بهداشتى را رعايت نمى كنند 

 فرمانده سپاه نهاوند بابيان اينكه وضعيت اين شهرستان درباره شمار مبتاليان به كرونا 
هنوز ســفيد نشده اســت، گفت: مردم نهاوند در جايگاه هاى سوخت اصول بهداشتى را 

رعايت نمى كنند.
على مختارى در قرارگاه زيستى و ستاد مقابله با كروناى شهرستان نهاوند افزود: وضعيت 
شهرستان نهاوند درباره شمار مبتاليان به كرونا هنوز سفيد نشده و نبايد اجازه داد شرايط 

براى مردم عادى شود.

ــا  ــم ب ــم ترحي ــد مراس ــق نهاون ــى مناط ــفانه در برخ ــه متأس ــان اينك ــا بي ــارى ب مخت
جمعيــت نســبتاً زيــاد برگــزار مى شــود كــه ايــن موضــوع بايــد مديريــت شــود، گفــت: 
برخــى تاكســى داران دســتورالعمل هاى بهداشــتى را رعايــت نمى كنــد كــه بايــد تذكــر 

داده شــود.
به گزارش مهر، مختارى با بيان اينكه آگهى ترحيم نبايد در فضاى مجازى منتشــر شود؛ 
زيرا برخالف اعالم اينكه مراسم و آئين ختمى برگزار نمى شود اما باز هم برخى مراجعه 
دارند، گفت: جايگاه هاى سوخت اصول بهداشتى را رعايت نمى كنند كه الزم است تذكر 

داده شود.
وى همچنين تأكيد كرد: بايد افزايش قيمت ها در بازار توسط دستگاه هاى متولى با بازرسى 

و نظارت كنترل شود.
مديــر شــبكه بهداشــت و درمــان نهاونــد نيــز بــا بيــان اينكــه 130 نفــر در نهاونــد بــه 
كرونــا مبتــال شــده اند، گفــت: رونــد بهبــودى بيمــاران مبتــال بــه كرونــا در نهاونــد از 

همــدان باالتــر اســت.
مؤمنعلى دارابى گفت: درحال حاضر 9 بيمار در بيمارستان بسترى هستند و ساير بيماران 

از مراكز درمانى مرخص شده اند.
دارابى با اشاره به اينكه شهرستان نهاوند در وضعيت زرد قرار دارد و تعداد افراد مشكوك 
از ابتدا تا امروز 313 نفر بوده اســت، گفت: تاكنون 2 باشــگاه ورزشى و 2 قليان سرا در 

نهاوند پلمب شده اند.

دعوت به همكــارى

شركت معدن كار باختر 

يك شركت معدنى در استان همدان 
جهــت تكميــل كادر ادارى پشــتيبانى خــود در نظــر دارد يــك 
ــا مــدرك حداقــل كارشناســى مديريــت بازرگانــى  نفــر آقــا ب
ــد  ــابقه خري ــل 2 ســال س ــا حداق ــداركات ب ــا ت ــط ب ــا مرتب ي

جــذب نمايــد. 
و  كارى  روزمــه  اســت  خواهشــمند  شــرايط  واجديــن  از 

مشــخصات خــود را بــه آدرس ايميــل
 Madankarbakhtar@yahoo.com 
يــا تلفكــس 38371868-081 ارســال و يــا بــا شــماره 
09183189823 (آقــاى بابايــى) جهــت ارســال مــدارك و 

رزومــه كارى تمــاس حاصــل نماينــد.

 ماليــر - خبرنــگار همدان پيــام: مركز 
تحقيقات پيشرفته مبل و منبت دانشگاه مالير 
در نيمه دوم مردادماه، نخســتين جشــنواره 
بين المللى «بهترين هاى مبل و منبت جهان» را 

در دانشگاه مالير برگزار مى كند.
دبير علمى جشــنواره بين المللى بهترين هاى 
مبــل و منبت بــا اعالم اين خبر در تشــريح 
جشــنواره بين المللى بيان كرد: جشــنواره با 
محوريــت منبت برتر، طراحــى كالف برتر، 
بهترين و زيباتريــن رويه كوبى و رنگ آميزى 

برگزار مى شود.
فرهاد قاســمى افزود: عالقه منــدان مى توانند 
در حوزه هاى مختلف ارســال مقاالت علمى، 
موضوعات طراحى مبلمــان، منبت، طراحى 
پارچه، رنگ و نقاشى مبل، سخنرانى كليدى، 
حمايــت مالــى و ارائه تبليغات در حاشــيه 

جشنواره شركت كنند. 
وى ادامــه داد: در بخــش نمايشــگاهى به 
بهترين هــاى منبت، طراحــى پارچه، زيبايى 
و اســتاندارد هاى بين المللى، كيفيت رنگ و 
نوآورى در تكنيك هاى ساخت مبلمان جوايز 

نفيس و گواهينامه اهدا مى شود.
قاسمى زمان برگزارى جشنواره را 15 مردادماه 
اعــالم و آخرين فرصت براى ارســال آثار و 

مقاالت را 31 تيرماه بيان كرد.
وى هدف از برگزارى اين جشنواره را ايجاد 

ارتباط و مشاركت بيشتر دانشجويان و فعاالن 
هنر صنعت مبل و منبت با ســاير فعاالن اين 
حــوزه در جهان و گامى در راســتاى ارتقاى 

كيفيت اين هنرصنعت برشمرد .
دبير جشنواره با تأكيد بر اينكه دانشگاه مالير 
درصدد علمى تر كردن هنرصنعت مبل و منبت 
اســت افزود : اين مركز با به كارگيرى نيروى 
انسانى متخصص و آزمايشگاهى و كارگاه هاى 

خاص به انجام پژوهش هاى مورد نياز مبل و 
منبت كشور مى پردازد.

قاسمى افزود: در راســتاى تحقق اين مهم 
پژوهشــكده مبل و منبت در دانشگاه ملى 
ماليــر با ســرفصل هاى طراحــى مبلمان، 
مديريــت بازاريابــى و حفاظت و اصالح 
چوب و نانو تشكيل و مجوز وزارت علوم 
را دريافت كرده اســت و قريب به 2 سال 

اســت كه دانشجويانى در رشــته مهندسى 
مبلمان در اين دانشــگاه درحــال تحصيل 

هستند.
قاسمى در پايان با بيان اينكه شركت كنندگان 
مى توانند نظرات و آثــار خود را به دبيرخانه 
جشــنواره ارســال كنند، گفت: براى كسب 
اطالعات بيشــتر نيــز مى توانند با شــماره 

33339881 تماس حاصل كنند.

مزاحمان تلفنى خطوط 115 در شهرستان 
كبودراهنگ پيگيرى مى شوند

  كبودراهنگ - خبرنگار همدان پيام: برخالف اطالع رسانى ها به دليل 
اشغال نكردن خطوط 115 براى ارائه خدمات به شهروندان، متأسفانه 
مواردى از مزاحمت هاى تلفنى در ساعات شبانه روزى مشاهده مى شود.

مدير اورژانس پيش بيمارســتانى شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين 
مطلب افزود: اين امر موجب افزايش فرسودگى شغلى و گاهى به دليل 
مأموريت هاى كاذب، موجب صرف انرژى و وقت بى رويه شده است 
درحدى كه به انجام مأموريت هاى واقعى خلل وارد مى كند. در هر24
ساعت به طور ميانگين 70 الى 80 مورد تماس با 115 شهرستان حاصل 
شــده كه از اين تماس ها حدود 45 درصد منتهــى به مأموريت، 15
درصد مشــاوره پزشــكى و 40 درصد مزاحم تلفنى با خطوط تلفنى 

ثابت و همراه داريم.
داوود مرادى، ضمن قدردانى از از واحد حقوقى شــبكه بهداشــت و 
درمــان كبودراهنگ كه موارد مزاحم تلفنــى را به طور مرتب پيگيرى 
مى كند، افزود: در سال 98، 3 مورد پرونده مزاحم تلفنى 115 به دادگاه 
عمومى شهرستان كبودراهنگ تحويل داده شده كه براى متهم يكى از 
پروندها قطع يك هفتــه ارتباط تلفنى(همراه با اخطار كتبى) و جزاى 
نقدى 18ميليون ريال جايگزين 6 ماه حبس تعزيرى صادر شده است 

و 2 پرونده ديگر در دست بررسى و اقدام است.
 وى در پايان خاطرنشــان كرد: مركز پيام اورژانس پيش بيمارســتانى 
شهرستان كبودراهنگ با 4 خط 115 و سيستم پيشرفته ضبط مكالمات 
اســت كه تمامى مكالمات خطوط تلفنى و بى سيم را ضبط مى كند و 
از هر مكانى با ارائه رمز، قابل دسترســى و شنود است. در ساختمان 
تازه ساز پايگاه شهرى نيز تمامى تماس ها درحوزه شهرستان با خطوط 
115 به اين مركز دايورت شــده و پس از تجزيه و تحليل تكنســين 
واحد اپراتورى مأموريت آن منطقه به پرسنل پايگاه همان حوزه اعالم 
مى شــود و درصورت مأموريت بودن كد مربوطه به ناچار مأموريت به 

كد آمبوالنس پايگاه هاى مجاور اعالم مى شود  تا انجام وظيفه كنند.
وى در پايان افزود از هر مكانى كه به سيســتم اينترنت دانشگاه علوم 
پزشكى متصل باشد با ارائه رمز، مكالمات قابل دسترسى و شنود است.

ماليـر
جشنواره  بهترين مبل ومنبت برگزار مى كند 

 ماليــر- خبرنگار همدان پيــام: با توجه 
به نامگذارى ســال 99 توســط مقام معظم 
رهبرى به نام «جهش توليد»، اقتصاد، معيشت 
و اشــتغال رويكرد فرماندار مالير در ســال 

جهش توليد است.
فرماندار مالير در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتى 
گفت: با توجه به نامگذارى ســال 99 توسط 
مقام معظم رهبرى به نام جهش توليد، اقتصاد، 
معيشت و اشــتغال رويكرد اصلى ما در اين 
سال است زيرا معيشت و اشتغال مردم براى 

ما بسيار مهم است.
قــدرت ا... ولدى با اشــاره بــه تالش هاى 
انجام شــده در ســال رونــق توليــد براى 
ايجاد اشــتغال افزود: امســال هم با توجه به 
نامگذارى ســال بايد تمام تالش و توجهمان 
را به سمت جهش توليد و بازدهى طرح هاى 

اقتصادى معطوف كنيم.
وى بــه تحريم هاى ظالمانــه عليه جمهورى 
اســالمى ايران اشــاره كرد و افزود: ما ملتى 

هســتيم كه تهديد هــا را تبديــل به فرصت 
كرده ايم و در ســال جهش توليد با توجه به 
فشــارهاى ناشــى از تحريم، تمام تالشمان 
براين است كه بتوانيم طرح هاى اقتصادى مان 
را به بهره بردارى برسانيم و براى چندين نفر 

اشتغال ايجاد كنيم.
ولدى به ظرفيت سرشــار مبل و منبت مالير 

اشــاره كرد و گفت: بايد بتوانيم هرچه بيشتر 
در ايــن زمينه ايجاد اشــتغال بكنيم تا ديگر 
شاهد افراد بيكار در سطح شهرستان نباشيم .

وى بــه ظرفيت هــاى سرشــار در زمينــه 
گردشــگرى و كشاورزى در شهرستان اشاره 
كرد و افزود: بومگردى و توجه به طرح فراز 
يكى از راه هاى ايجاد اشتغال است كه بايد به 

آن توجه بيشترى شود.
وى افزود: در ســال 99، 30 طرح اقتصادى 
مهم شناسايى و به مديران دستگاه هاى مرتبط 
اعالم شــده اســت كه مديران هر دســتگاه 
موظف هســتند تا بيســتم هرمــاه گزارش 
پيشــرفت فيزيكى و موانع ايــن طرح ها را 

اعالم كنند.
وى افزود: بايد در سال جهش توليد، تالش 
بيشــترى كنيم تا موانع و مشكالتى كه بر سر 
راه سرمايه گذاران وجود دارد، مرتفع شود و 
در اين باره مديران بايد تالش بيشترى بكنند.

وى به كســب رتبه نخست استان در اقتصاد 
مقاومتى اشــاره كرد و گفت: كسب اين رتبه 
نشان از زحمات و تالش هاى همه مديران و 
در رأس آن ها پيگيرى هاى اســتاندار همدان 

است .
وى در پايان گفت: به دنبال اين هستيم كه تپه 
نوشيجان به عنوان سومين اثر ماندگار تاريخى 

شهرستان ثبت جهانى شود.

معيشت و اشتغال اولويت مالير در سال جهش توليد

تمام 
معابر و كوچه هاى 
اسدآباد 
نامگذارى مى شوند

 به دليل نامگــذارى نكردن معابر در برخى 
مناطق شــهر، يكى از دغدغه هــا و مطالبات 

به حق مردم نامگذارى معابر و كوچه ها  است.
شهردار اسدآباد در شوراى نامگذارى، ضمن 
بيان مشــكالت عديده شهروندان، نامگذارى 
معابر و كوچه ها را يك اصل مهم دانست كه 
مى تواند در رفع نياز آدرس دهى و مراســالت 

پستى و ديگر عوامل به مردم كمك كند. 
عليرضا فعله گرى خاطرنشــان كرد: توســعه 
روزافزون شهرى و بازگشايى هاى جديد معابر 

در سطح شهر ، مى طلبد با همكارى و هميارى 
كارشناسان اقدامات الزم انجام شود.

وى با اشــاره به نامگــذارى معابر كه يكى از 
فاكتور هاى معّرف شــهر  است، تشريح كرد: 
اميدواريم به كمك اعضاى شــوراى اسالمى 
شــهر و ديگر ادارات و ارگان ها و با استفاده 
از ابزارهاى نوين، بتوانيم نقش به ســزايى در 

خدمت به شهروندان ايفا كنيم.
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يادداشت

تاسيس شركت
تاســيس شــركت ســهامى خــاص پــارس طــب طبيعــت آرا درتاريــخ 98/12/19  بــه شــماره ثبــت 14080 بــه شناســه ملــى 14009041151 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميــل 
گرديــده كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. موضــوع فعاليــت :خريــد ، فــروش ، توزيــع ، واردات ، صــادرات ، توليــد و بســته بنــدى 
محصــوالت دارويــى، طــب ســنتى و مكمــل هــاى دارويــى و كليــه كاالهــاى مجــاز بازرگانــى و نصــب و راه انــدازى و نگهــدارى آنهــا و همچنيــن ترخيــص كاال از گمــركات 
داخلــى و بيــن المللــى ، شــركت در مناقصــه هــا و مزايــده هــا ، عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقيقــى و حقوقــى داخلــى و خارجــى ، گشــايش اعتبــارات و ال ســى ، اخــذ وام 
و تســهيالت ريالــى و ارزى از كليــه بانــك هــا و موسســات مالــى و اعتبــارى داخلــى و خارجــى ، اخــذ نمايندگــى مجــاز از شــركتها و موسســات داخلــى و خارجــى و اعطــاى 
نمايندگــى بــه آنهــا ، مشــاركت و شــركت در نمايشــگاه هــاى تخصصــى و غيــر تخصصــى داخــل و خــارج كشــور و مــواد غذايــى و منوپــول فــروش درصــورت لــزوم پــس 
از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربــط مــدت فعاليــت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مركــزى ، شــهر 
همــدان، محلــه جــوالن ، خيابــان گلچهــره ، كوچــه شــهيد عليرضــا عســگرى[گلچهره 6] ، پــالك 225 ، طبقــه اول كدپســتى 6513687314 ســرمايه شــخصيت حقوقــى 
عبــارت اســت از مبلــغ 1/000/000 ريــال نقــدى منقســم بــه 100 ســهم 10/000 ريالــى تعــداد 100 ســهم آن بــا نــام عــادى مبلــغ 1/000/000 ريــال توســط موسســين طــى گواهــى 
بانكــى شــماره 352 مــورخ 1398/12/08 نــزد بانــك بانــك ملــى ايــران شــعبه تختــى همــدان بــا كــد 6124 پرداخــت گرديــده اســت اعضــا هيئــت مديــره خانــم زهــرا 
خدابنــده لــو بــه شــماره ملــى 3800754053 و بــه ســمت رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال خانــم ســحر كوليوندســالوكى بــه شــماره ملــى 3934624601 و بــه 
ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال آقــاى ميثــم شــكرى بــه شــماره ملــى 4011747319 و بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال و به ســمت 
مديرعامــل بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــركت از قبيــل چــك ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا عقــود اســالمى و همچنين 
كليــه نامــه هــاى عــادى و ادارى باامضــاء مديرعامــل و رئيــس هيئــت مديــره و نايــب رئيــس هيئــت مديــره همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. اختيــارات مديــر 
عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان آقــاى سيدمســعود موســويان بــه شــماره ملــى 3871403921 بــه ســمت بــازرس اصلــى بــه مــدت يــك ســال مالــى خانــم ليــال شــكرى 
بــه شــماره ملــى 4010912847 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل بــه مــدت يــك ســال مالــى روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن 

گرديــد. ثبــت موضــوع فعاليــت مذكــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى باشــد. 
(845623) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان

آگهى مزايده مرحله دوم 
ــه  ــوم ب ــاس محك ــد عب ــدى فرزن ــاى مســيب عب ــه آق ــه اينك ــه ب ــا توج ب
ضبــط وجــه الوثاقــه گرديــده در ايــن خصــوص يــك بــاب خانــه مســكونى 
بــه مســاحت عرصــه آن 174/66 مترمربــع و اعيانــى 80 متــر مربــع واقــع در 

ــد. ــروش مى رس ــده و ف ــه مزاي ــجين ب ــتاى فارس روس
 لــذا اجــراى احــكام كيفــرى دادگســترى رزن در تاريــخ 1399/03/25 ســاعت 
ــه برگــزارى عمليــات  11 صبــح در قســمت اجــراى احــكام كيفــرى اقــدام ب

مزايــده و فــروش ملــك را خواهــد نمــود. 
ــد  ــد مى توانن ــده را دارن ــن مزاي ــه شــركت در اي ــل ب ــه تماي ــذا كســانى ك ل
يــك هفتــه قبــل از مزايــده از ملــك مــورد نظــر بــا هماهنگــى ايــن شــعبه 

بازديــد بــه عمــل آورنــد. 
قيمــت پايــه بــه ارزش 680/000/000 ريــال (معــادل شــصت و هشــت ميليــون 
ــوم نشــر  ــالع عم ــت اط ــى جه ــن آگه ــده اســت. اي ــن گردي ــان) تعيي توم

مى گــردد.
(م الف 132)

محمدى 
 دادستان و قاضى اجراى احكام كيفرى رزن 

آگهي فقدان سند مالكيت
آقــاى علــى كرمــى بــا تســليم دو بــرگ استشــهاد محلــي مصــدق بــه مهــر 
دفترخانــه 63 بهــار مدعــي اســت كــه يــك جلــد ســند مالكيــت ششــدانگ 
پــالك 5384 فرعــى از 139 واقــع در بخــش چهــار كــه ذيــل ثبــت 17283 
صفحــه 169 دفتــر 92 ســابقه ثبــت دارد و نــزد كســي در بيــع شــرط هســت/
ــه اســتناد تبصــره  ــذا ب نيســت كــه در اثــر ســهل انگارى مفقــود گرديــده ل
الحاقــي بــه مــاده 120 آيين نامــه قانــون ثبــت آگهــي مي شــود تــا 
درصورتيكــه كســى مدعــي انجــام معاملــه و يــا وجــود ســند مالكيــت نــزد 
ــه اداره  ــدت 10 روز ب ــا م ــن آگهــي ت ــخ انتشــار اي ــى باشــد از تاري خــود م
ثبــت اســناد و امــالك مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند 

مالكيــت و يــا ســند معاملــه تســليم نمايــد.
 لــذا چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتــراض نرســد و يــا درصــورت اعتــراض 
ــه نگــردد، اداره ثبــت اســناد و  ــا ســند معاملــه ارائ اصــل ســند مالكيــت ي
امــالك المثنــى ســند مالكيــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــى فــوق 

تســليم خواهــد نمــود. 
(م الف 91)

هادي يونسي عطوف
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار
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ميرسليم و حاجى بابايى گزينه هاى اصلى ائتالف
 4 نفره رياست مجلس

نماينده همدان يك گام ديگر تا رياست
فيض ا... مظفرپور»

 ســرانجام پس از گمانه زنى هاى مختلف درباره رياســت مجلس 
يازدهــم و احتمال بروز اختــالف بين اصولگريــان در اين باره، كه 
انتقادهــاى فراوانــى را در جامعه به دنبال داشــت، 3 تــن از وزراى 
دولت هاى نهم و دهم به همراه ميرســليم، مؤتلفه، سه شــنبه گذشته 
گرد هم آمدند و براى جلوگيرى از تفرقه اصولگرايان بر ســر رياست 
مجلس توافقى كردند كه اين 4 نفر پيش از شكل گيرى رسمى مجلس 
يازدهم، خود را معرض رأى اســتمزاجى نمايندگان قرار دهند تا هر 
كدام رأى بيشــترى آورد، كانديداى اصلى رياست مجلس در صحن 
علنى شــود و بقيه نيــز از وى حمايت كنند؛ ايــن روش در مجلس 
نهم و دهم نيز به كار گرفته شــد و نتايج مثبتى در پى داشــت، پس از 
كناره گيرى زاكانى از داوطلبى رياســت كه برخى آن را به نفع قاليباف 
تعبير كردند - البته خود وى چنين تعبيرى نداشــت- ساير گزينه هاى 
رياســت به تكاپو افتادند تا ائتالف جامع ترى شــكل دهند و 3 تن از 
وزراى احمدى نژاد، ميرســليم و منتخــب دوم تهران، گرد هم آمدند. 
اگرچه گفته شده است كه قاليباف نيز دعوت شده ولى نرفته و برخى 
خبر هاى تأييدنشده حاكى اســت كه وى نيز اين سازوكار را پذيرفته 
است ولى فعال قطعى نيست، به نظر مى رسد اين سازوكار تا حد زيادى 
تكليف رياست مجلس آينده را روشن خواهد كرد و اگر قاليباف نيز 
به اين ائتالف بپيوندد، از 3 گزينه حاجى بابايى، ميرســليم و قاليباف 
يكى بر صندلى رياســت خواهد نشســت، زيرا اين 3 نفر امتيازات 
بيشــترى دارند ولى درنهايت رأى استمزاجى نمايندگان گزينه اصلى 
را برخواهد گزيد و اگر قاليباف با اين ســازوكار و ائتالف هماهنگ 
نباشــد در آن صورت با حاجى بابايى يا ميرســليم رقابت خواهد كرد 
كه در اين صورت كفه ترازو به نفع كانديداى ائتالف خواهد بود؛ زيرا 
ممكن اســت عالوه بر پايدارى، رهپويــان و زاكانى نيز از كانديداى 
ائتالف حمايت كنند كه در اين صورت به ضرر قاليباف خواهد شــد 
و از منظر پيوســتن قاليباف به ائتالف 4 نفره حتى اگر رئيس مجلس 
هم نشود به وجهه سياسى وى در بين اصولگرايان خواهد افزود ولى 
اگر تك روى در پيش گرفته باشد و مستقل كانديداى رياست شود به 
وجهه سياسى وى آســيب مى زند، به هرحال به نظر مى رسد با توجه 
به سوابق و تجربه طوالنى حاجى بابايى در مجلس، يك قدم  ديگر به 
رياســت مجلس نزديك شده است، حال بايد منتظر بود و ديد كه آيا 
حاجى بابايى كه توســط احمدى نژاد از مجلس به دولت رفت، اين بار 
با حمايت نمايندگان نزديك به احمدى نژاد به رياست مجلس انتخاب 
خواهد شــد و افتخار ديگرى بر افتخــارات همدان خواهد افزود، ما 

همدانى ها كه بسيار اميدواريم.

31 ارديبهشت
پايان مجلس دهم

 آخرين جلســات علنى مجلس دهم اين هفته در روزهاى دوشنبه، 
سه شنبه و چهارشنبه برگزار مى شود كه برگزارى مراسم اختتاميه در روز 
31 ارديبهشت خواهد بود كه در اين جلسات عالوه بر بررسى ايرادات 
شــوراى نگهبان در طرح ها و لوايح باقى مانــده، گزارش هاى نظارتى 

كميسيون ها نيز مورد رسيدگى قرار مى گيرد.
به گزارش ايسنا، بررســى ايرادات شوراى نگهبان در اليحه تجارت - 
كتاب سوم، طرح تنظيم برخى مقررات مالى، ادارى و پشتيبانى وزارت 
آموزش و پرورش، اليحه ايجــاد 7 منطقه آزاد تجارى- صنعتى و 12
منطقــه ويژه اقتصادى، طرح اصالح مــاده 44 قانون مديريت خدمات 
كشورى ، طرح استفساريه تبصره 1 بند «ذ» ماده 87 قانون برنامه ششم 
توســعه و طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادى در دستور كار مجلس قرار 
دارد. پنجشنبه گذشته برخى نمايندگان مجلس شوراى اسالمى نسبت به 

گرانى قيمت خودرو در بازار واكنش نشان دادند.
 با متخلفان و عوامل افزايش قيمت خودرو برخورد شود

عضو فراكســيون نمايندگان واليى مجلس با انتقــاد از افزايش قيمت 
خودرو گفت كه اين وضعيت موجب اعتراض و بالتكليفى مردم شده 
است، انتظار مى رود با متخلفان و عوامل افزايش قيمت خودرو برخورد 
شود.عليرضا سليمى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در روزهاى گذشته 
قيمت خودروهاى توليد داخــل به صورت بى ضابطه و بدون توجه به 
قيمت تمام شده توليد آنها، به ميزان بسيار زيادى افزايش يافته و شرايط 
بى سابقه اى را در بازار خودرو رقم زده و موجب اعتراض و بالتكليفى 
مردم شده، اما اقدام مؤثرى براى رسيدگى به وضعيت و ساماندهى آن 
انجام نشــده است؛ ظاهرا روند افزايش قيمت خودروهاى توليد داخل 
توقفى ندارد؛ بنابراين ضرورى است در اسرع وقت نسبت به رسيدگى 
بــه اين وضعيت و برخورد با متخلفان و عوامل افزايش قيمت خودرو 

اقدام شود.
وى در پايــان گفت: اين موارد در قالب تذكر كتبى به رئيس جمهور با 
عنوان دليل نابه سامانى بازار خودرو و افزايش شديد و بى سابقه قيمت 

خودروهاى داخلى و رسيدگى نكردن به آن، داده شده است.
 مهم ترين وظيفه وزير صمت كنترل بازار و مديريت 

عرضه و تقاضا 
يكــى از وظايف مهم وزارت صمت كنتــرل بازار و مديريت عرضه و 
تقاضا با سياست گذارى هاى صحيح اســت اما هنوز آن طور كه بايد و 

شايد در اين حوزه عمل نشده است.
رئيس فراكسيون پاسخگويى مجلس، با اشاره به بركنارى وزير صنعت، 
معدن و تجارت از ســوى رئيس جمهور بيان كرد: انتظار مى رود وزير 
صمت آينده كه بر مســند رياست اين وزارت خانه مى نشيند بر حوزه 
سياست گذارى متمركز شــود. بايد سياست گذارى بر روى جايگزينى 
فرآورده هاى معدنى براى افزايش صادرات و جلوگيرى از خام فروشى 
معادن صورت گيرد. على بختيار در ادامه اظهار كرد: مشكل ما اين است 
كه تاكنون سياســت گذارى به شكل صحيحى در اين حوزه انجام نشده 
است كه نتيجه آن در حوزه خودرو مشهود است. امروز توليدكنندگان 
براى تأمين مواد اوليه با مشكل مواجه هستند. از سوى ديگر فرايند تأمين 
ارز و ثبت سفارش كه حدود يك ماه اين روزها طول مى كشد، مشكالت 
عديده اى را ايجاد كرده كه برخالف وعده هاى داده شده هنوز گامى در 

اين راستا برداشته نشده است.
 حمايت هاى يكجانبه، صنعت خودروسازى را 

از مدار توانمندى خارج كرد
نابه سامانى به وجود آمده در بازار خودرو را به دليل حمايت هاى يكجانبه، 
پاسخگو نبودن و همچنين مطالبه نكردن پاسخ از صنعت خودرو است، 
نقش تحريم ها بى تأثير نبود ولى از صنعت خودرو بيشتر انتظار مى رفت.

عضو كميســيون حقوقى و قضايى ، با اشاره به افزايش بى رويه قيمت 
خودرو در كشــور گفت: حمايت هاى يكجانبه ســبب شــده صنعت 
خودروسازى ما به نحوى از مدار توانمندى خارج شود و به دليل همين 
حمايت هاى دائمى و يكجانبه احســاس كنند هيچ احساس مسئوليتى 
نسبت به تدمين خواســته هاى مردم، افزايش كيفيت خودرو و افزايش 
ارائه خدمات به مشترى نداشته و به نحوى سعى نكنند كه هزينه تمام شده 
خودرو را براى مردم به حداقل برسانند تا شاهد اينگونه قيمت ها نباشيم.
فرهاد تجرى افزود: شــايد حمايت هاى يكجانبه از سوى دستگاه ها و 
نهاد ها و پاسخگو نبودن و همچنين مطالبه نكردن پاسخ از آن ها سبب 
شــده برخالف تمام حمايت هاى يكجانبه، انتظــارات و منافع مردم را 
بــرآورده نكنند؛ اگرچه نمى توان تأثير تعادل نداشــتن بازار و و اعمال 
تحريم هاى ظالمانه از ســوى آمريكارا در ايجاد چنين شرايطى درنظر 
نگرفت، ولى باوجود اينگونه حمايت ها از صنعت خودرو انتظار مى رفت 
كه در مقابل اين مشكالت مستحكم تر بوده و اجازه ندهد قيمت ها به اين 

شكل افزايش پيدا كند.

بيانيه ارتش آمريكا درباره حادثه ناوچه كنارك
 ارتش آمريكا در تالش براى دوســتانه جلــوه دادن رويكرد خود در قبال 
كشــورمان در واكنش به حادثه پيش آمده براى ناوچه سبك كنارك در درياى 

عمان يك بيانيه صادر كرد و به ايران به دليل وقوع اين حادثه تسليت گفت.
به گزارش ايســنا، ســخنگوى مركز فرماندهى نيروهــاى آمريكايى در منطقه 
(ســنتكام) با انتشــار اين بيانيه تصريح كرد: نيروهاى ارتش، تسليت صميمانه 

خود را به مردم ايران براى اين درگذشت غم انگيز اعالم مى كنند.
وى در ادامــه از برگزارى تمرين دريايى ارتــش در نزديكى تنگه هرمز انتقاد 
كرد و گفت: درحالى كه ما از وقوع اين حادثه در فاصله بسيار نزديك به مسير 
كشتيرانى بين المللى پرترافيك و در برهه اى از زمان كه تمركز منطقه اغلب روى 
مقابله با كوويد- 19 قرار دارد، رنجيده خاطر هستيم، اين درگذشت غيرضرورى 

تأسف بار است.

انتقاد روسيه از حمايت نكردن غرب از افشاگرها 
در سازمان منع تسليحات شيميايى

 ديپلمات ارشــد روســى با انتقاد از حمايت نكردن كشــورهاى غربى از 
افشاگرها در سازمان منع تسليحات شيميايى، گفت اين درحالى است كه غرب 
در آژانس اتمى، حامى اين موارد است. به گزارش فارس، «ميخائيل اوليانوف» 
در صفحه توئيتر خود نوشــت: «در آژانس بين المللى انرژى اتمى، كشورهاى 
غربى حامى حفاظت از افشاگرها هستند. اما در سازمان منع تسليحات شيميايى، 
كه اين موضوع مرتبط تر اســت، آنها از توصيه هاى حســابرس خارجى براى 
حفاظت از كســانى كه شجاعت نشــان دادن خطاهاى بنيادين در فعاليت هاى 
ســازمان را دارند، حمايت نمى كنند. منظــور وى در اين توئيت، برخى موارد 
ادعايى افشاگرى درباره برنامه هسته اى برخى كشورها از جمله ايران در آژانس 

اتمى و عالقه وافرى كه غرب به اين موارد ادعايى نشان مى دهد، بوده است.

تعدد قوانين تناقض در اجر دارد
 تعدد قوانين ممكن است سبب تناقض در اجرا شود كه در اين راستا اصالح 

قوانين بايد با جديت پيگيرى شود.
به گزارش ايسنا، رئيس فراكسيون پيشگيرى و مديريت بحران مجلس در جلسه 
شوراى ادارى تعدد قوانين در كشور را يك معضل دانست و با بيان اينكه بيش 
از 12 هزار قانون در كشور وجود دارد، گفت: اين تعدد قوانين مى تواند سبب 
تناقض در اجرا شود كه در اين راستا اصالح قوانين بايد با جديت پيگيرى شود، 
زيرا فرايند قانون گذارى در ايران با ايراداتى همراه است كه اين ايراد مربوط به 

ادوار گذشته نيز هست و بايد اصالح شود.
مهدى مقدســى افزود:30 درصد مصوبات قانونى كشور «طرح محور» است، 
همچنين با وجود اينكه 6 درصد ذخاير معدنى دنيا در ايران اســت، اما به دليل 

تعدد قوانين و مشكالت اين بخش، 50 درصد از معادن كشور تعطيل است.

 ممنوعيت هاى مربوط به فروش سالح به 
ايران، به موجب مفاد قطعنامه 2231 شــوراى 
امنيت سازمان ملل متحد از روز 18 اكتبر 2020 
(27 مهر 1399) برداشته خواهد شد. از اين رو 
رئيس جمهور آمريكا به دليل نزديك شدن به 
زمان لغو تحريم هاى تســليحاتى عليه ايران و 
از آنجايى كه چندين مرتبه مقامات روســيه از 
لغو تســليحاتى عليه كشورمان و امكان انجام 
معامالت در اين زمينه با ايران اظهار خرسندى 
كرده اند، از سرنوشــت اقدام خــود در قبال 
خروج از برجام احساس ترس كرده و به گفته 
برايان هوك، نماينده ويژه وزارت امور خارجه 
آمريكا در امور ايــران در زمينه جلوگيرى از 
لغو محدوديت معامالت تســليحاتى ايران از 

هيچگونه اقدامى دريغ نمى كنند.
دونالــد ترامــپ اكنون در رقابــت انتخاباتى 
تنگاتنگ با جو بايــدن رقيب اصلى انتخابات 
رياســت جمهورى خود است. از اين رو يكى 
از انتقاد هايى كــه رقيب دموكرات اين رئيس 
جمهور نســبت به عملكــرد وى دارد همين 
مســأله خروج آمريكا از برجام اســت. زيرا 
ترامپ پس از خروج از برجام نتوانســت به 

وعده هايى كه داده بود جامه عمل بپوشاند.
از ايــن رو طبــق گزارش منتشــر شــده از 
خبرگزارى فارس در ادامه ادعاهاى بى اساس 
مقامات آمريكايى عليه توافق هسته اى و برنامه 
موشكى ايران نمايندگى آمريكا در سازمان ملل 
در نشست غيررســمى كميته اجراى قطعنامه 
2231 در شوراى امنيت، پرتاب ماهواره توسط 

ايران به فضا را نقض اين قطعنامه ادعا كرد.
اين نشســت كه به درخواست واشنگتن بود، 
چند ساعت پس از ديدار «مايك پامپئو» وزير 
خارجه آمريكا با مسئوالن رژيم صهيونيستى و 
همچنين تماس تلفنى با وزير خارجه استونى 
- كه كشورش رياست دوره اى شوراى امنيت 

را برعهده دارد - برگزار شد.
بر اين اساس، نمايندگى آمريكا در سازمان ملل 
با صدور بيانيه اى درباره اين نشست گفت كه 
موضوع پرتاب ماهواره توسط سپاه پاسداران 
انقالب اســالمى ايران را به ميان كشــانده و 

آن را نقض قطعنامه شــوراى امنيت در تأييد 
برجام دانسته است، زيرا اين قطعنامه از ايران 
مى خواهد هيچ فعاليت مرتبط با موشــك هاى 
بالستيك داراى قابليت حمل تسليحات اتمى 

را انجام ندهد.
دولت آمريكا در روزهاى گذشــته قطعنامه اى 
را ميان شــمارى از اعضاى شــوراى امنيت 
توزيــع كرده و خواســتار تمديد تحريم هاى 
تســليحات عليه ايران شده است. با اين حال، 
تصويب اين قطعنامه منوط به موافقت 9 عضو 
شــوراى امنيت و عدم وتو از سوى روسيه و 

چين است.
با اين حال «واســيلى نبنزيا» نماينده روسيه در 
سازمان ملل با «مضحك» خواندن تالش هاى 
آمريكا براى اينكه خــود را عضوى از توافق 
هسته اى ايران نشان دهد و تحريم تسليحاتى 
ايران را تمديــد كند، گفته بــود: «من دليلى 
نمى بينم كه تحريم تســليحاتى بر ايران اعمال 
شود. اين مســخره اســت. آنها عضو توافق 
نيســتند، آنها حق استفاده از مكانيسم ماشه را 

ندارند.»
طبق گزارش منتشر شده از خبرگزارى ايسنا، 

وزير امور خارجه كشورمان در پاسخ به سؤالى 
مبنى بر اينكه «آمريكايى ها برخالف خروج از 
برجام، مدعى هســتند كه اسم آمريكا به عنوان 
عضوى از برجام در ســند اصلى توافق، قيد 
شده است و در همين چارچوب آن ها همچنان 
مى توانند درمورد اين توافق بين المللى اعمال 
نظر كنند»، خاطرنشــان كــرد: طرح ادعاهاى 
بسيار ابلهانه از سوى مقامات آمريكايى تازگى 
ندارد، از كســانى كه به مردم توصيه مى كنند 
مواد ضدعفونى بخورند تا تميز شوند و كرونا 
نگيرند، بعيد نيست درمورد توافق نامه اى كه از 
آن خارج شده اند و در بيانيه اى رسماً نوشته اند 
كه ما به حضور و مشــاركت خود در برجام 
پايــان مى دهيم، حاال بيايند و بگويند كه نه! ما 

عضوى از برجام هستيم.
 محمدجواد ظريف با بيان اينكه «همه متحدان 
آمريكا اعالم كرده اند كه استدالل آمريكايى ها 
در اين زمينه پذيرفتنى نيســت»، در پاسخ به 
ســؤال ديگرى درباره اظهــارات اخير برايان 
هوك مبنى بر اينكه تا زمان برگزارى انتخابات 
رياست جمهورى آمريكا، چيزى از برجام باقى 
نخواهد مانــد، گفت: موضوع برجام ربطى به 

ايشان ندارد و آنچه مهم است ايران و اعضاى 
باقى مانده در برجام هستند.

وى در ادامه تأكيد كرد: برجام سند مستحكمى 
اســت و آمريكايى هــا نيز در آينــده متوجه 
خواهند شــد آنچــه انجام داده انــد به ضرر 

خودشان تمام مى شود.
واشنگتن تنها مى تواند اميدوار به جلب حمايت 
فرانســه، بريتانيــا و آلمان به عنــوان 3 عضو 
اروپايى برجام باشــد. اروپايى كه در روزهاى 
پس از خروج آمريــكا از برجام با رفتار هايى 
بســان يكى به نعل و يكى به ميخ زدن ، هنوز 
مشخص نيست كه به دليل اختالفات اخير خود 
با اقدامات ترامپ در جناح بى طرف بوده و يا 
اينكه هنوز متحد بى چون چراى اياالت متحده 

آمريكا هستند.
از سوى ديگر پيش بينى مى شود چين و روسيه 
به عنوان 2 عضو داراى حق وتو در شــوراى 
امنيت با هرگونه تالش از ســوى آمريكا براى 
تمديد اين تحريم ها مخالفت كنند. زيرا به گفته 
ميخائيــل اوليانوف، نماينده دائم روســيه نزد 
ســازمان هاى بين المللى روسيه در فكر كسب 

درآمد از فروش سالح به ايران است.

اتهام دوبـاره آمريكا
عليه ايـران

■ از آنهايى كه مى گويند ماده ضدعفونى بخوريد، بعيد نيست بگويند در قطعنامه اى كه از آن خارج شده اند، عضو هستند

 با افزايش تعداد شهرهاى سفيد و نزديك 
شدن به مرحله مهار ويروس، مى توانيم ساير 
مشاغل و مراكز پررفت وآمد نظير ورزشگاه ها 

و مراكز فرهنگى را نيز بازگشايى كنيم.
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور روز پنج شنبه 
در جلسه كميته هاى تخصصى ستاد ملى مقابله 
با كرونا، با استناد به گزارش وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكى و ستاد ملى مقابله با 
كرونا، با اشاره به نامشخص بودن زمان براى 
پايان كرونا و پيش بينى و اظهارنظر متخصصان 
جهان مبنى بر آمــوزش و آمادگى مردم براى 
زندگى با اين ويروس گفــت: بايد از تمامى 
راه هــا و امكانات براى آمــوزش دايمى و در 
دســترس قرار دادن اطالعــات دقيق در اين 
زمينه به مردم اســتفاده شــود كه يكى از اين 

راه ها پايگاه اطالع رســانى وزارت بهداشت و 
رسانه ها است.

حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحانى 
به بررســى چگونگى و شرايط برگزارى نماز 
عيد سعيد فطر در كميته هاى امنيتى و اجتماعى 
اشــاره كرد و گفت: با توجه به اهميت بسيار 
زياد اين مراسم باشــكوه معنوى، مشورت و 
رايزنى هايى با مسئوالن مربوطه انجام شده و 
پيشنهادهاى ارائه شده در اين زمينه، در جلسه 
روز شنبه ســتاد ملى مقابله با كرونا بحث و 
بررسى خواهد شد تا بتوانيم در شهرهاى سفيد 
و زرد و با حفظ شــرايط و دستورالعمل هاى 

بهداشتى نماز عيد برگزار كنيم.
وى همچنين به بازفعاليت و بازگشــايى بقاع 
متبركه اشاره كرد و اظهار داشت: اين موضوع 

در كميته امنيتى و اجتماعى در هفته هاى اخير 
مورد بررسى قرار گرفته است. مشورت هايى 
بــا متوليــان حرم هــاى مطهر انجــام گرفته 
اســت و آنان شــرايط و مراحلى را به همراه 
دســتورالعمل هاى خاص، تدوين و تاريخ آن 
را نيز مشخص كرده اند كه پس از تصويب در 
جلسه آينده ستاد مقابله با كرونا اعالم خواهد 

شد.
رئيس جمهور در پايــان افزود: آنچه اهميت 
دارد اين است كه بازگشايى ها بايد با رعايت 
فاصله گذارى هاى هوشمند اجتماعى صورت 
گيرد و چنانچه از اين موضوع غفلت شــود، 
قطعا موجب بازگشت و شيوع دوباره بيمارى 
مى شود و ناگزير از اجراى مجدد محدوديت ها 
خواهيم شــد. بنابراين به طور پيوسته و مداوم 

بايد به مردم يادآور شــد كه شــرايط اصلى 
رســيدن به مرحله سفيد رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى است.

شهرهاى شهرهاى سفيـدسفيـد نماز عيد فطر برگزار مى كنند نماز عيد فطر برگزار مى كنند  

بگومگوهاى توئيترى 
بر سر انتخاب رئيس مجلس يازدهم

 فعاليت هــاى توئيترى منتخبان اصولگراى مجلس يازدهم نشــان 
مى دهد كه اختالف جدى ميان جبهه پايدارى و ساير اصولگرايان براى 

انتخاب رئيس مجلس وجود دارد.
به گزارش ايســنا، الياس نادران روز گذشــته در توئيتى نوشــت كه 
در جلسه اى شــركت كرده كه توســط پژمان فر به آن دعوت شده و 
محصولى آن را اداره مى كرده اســت. در اين جلسه او گفته است كه 
راه انــدازى يك جمع فقط با هدف « نه به قاليباف» عملى ضدوحدت 

است.
پس از اين توئيت، على خضريان عضو جبهه پايدارى و منتخب مردم 
تهران در پاســخ به نادران نوشت كه جلســه  وفاق به پيشنهاد جبهه 
پايدارى شــكل گرفت و جناب محصولى با عنــوان قائم مقام جبهه 
تشريح بحث كردند و كار را به منتخبان سپردند. جناب نادران تعجب 
مى كنم كه موضوعى شفاف را وارونه جلوه مى دهيد؛ شأن شما و آقايان 
زاكانى، قاضى زاده، اميرآبادى و ديگر حاضران در جلسه اجل از اداره 
شــدن است. سپس يكى ديگر از منتخبان مجلس يازدهم در پاسخ به 
على خضريان در توئيتى نوشــت: «جنــاب محصولى! با چه حقى در 

موضوع تعيين رئيس مجلس بروز كرده و اختالف ايجاد كرديد؟!
مجتبى رضاخواه ادامه داد: تعيين رئيس مجلس به افراد غير از منتخبان 
ارتباطى ندارد ما جوانان منتخب خودمان بلديم رئيس مجلس انتخاب 
كنيم و اجازه فتنه انگيزى و دخالت بى جا به پدرخوانده ها نخواهيم داد.

خبر
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نيلوفر بهرمندنژاد »
 شايد مشكل بسيارى از ما اين باشد كه 
با كوچك ترين حرفى به ســرعت از كوره 
در  مى رويــم و نمى توانيم حتى اختالفات 
خانوادگى مان را به درســتى حــل كنيم و 
شــايد يك بحث كوچك و پيش پا افتاده، 
آغاز يك مشــاجره در بين زوجين باشد؛ 
سر موضوعات ساده، كينه و كدورت هايى 
تازه مى شود كه آسيب هايى جدى به دنبال 
خواهد داشــت و با هيچ عــذر و بهانه اى 
قابــل جبــران نخواهد بود و بــا توجه به 
دوران قرنطينه، اين پديده حاصل مشكالت 
اقتصادى و فشارهاى روحى، روانى مربوط 
به گسترش اين ويروس است كه به تنش ها 
و چالش هايى در امور زندگى منجر شــده 

است.
در چند روز اخير، خبرى مبنى بر درگيرى 
زن و مرد جوانى بر اثر اختالفات خانوادگى 
منتشر شد كه درنهايت به قتل زن جوان 24 
ساله و مجروح شدن مرد 27 ساله منجر شد 
كه  نه تنها معطوف به يك زمان يا يك بازه 
خاص، بلكه سبقه مشــاجرات خانوادگى 
اســت كه به درگيرى و حوادث ناخواسته 
و غيرمترقبه منجر مى شــود كه پيش از اين 
وجود داشــته و آثار زيان بــارى را به دنبال 

خود آورده است.

يادداشت

ــوآوران صنعــت ورزش پوالديــن شــركت ســهامى خــاص  آگهــى تغييــرات شــركت ن
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 14008737491 ب ــه مل ــت 13887 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
هيئــت مديــره مــورخ 1399/02/09  تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 1 . محــل شــركت در 
واحــد ثبتــى همــدان بــه آدرس اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مركــزى ، 
دهســتان هگمتانــه ، روســتا شــهرك صنعتــى بوعلــى، محلــه شــهرك صنعتــى بوعلــى ، 
بلــوار اول ، خيابــان 15 ، پــالك 0 ، طبقــه همكــف ، كدپســتى6518114461 تغييــر يافــت 

و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گرديــد.
(845625) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

بهداشتنكتهدانشگاه
حضور 50 درصد دانشجويان در پروتكل بازگشايى 

دانشگاه ها
 اصول بهداشــتى براى بازگشايى دانشــگاه هاى علوم پزشكى تدوين و به ستاد 

ملى مقابله با كرونا ارائه شده است كه پس از تصويب به دانشگاه ها ابالغ مى شود.
مديركل امور دانشجويى وزارت بهداشت گفت: نشست مديران معاونت آموزشى و 
مديران معاونت دانشجويى و فرهنگى وزارت بهداشت برگزار شد و موضوع نحوه 

بازگشايى دانشگاه هاى علوم پزشكى مورد بررسى قرار گرفت.
رحمان خدابنده لو در گفت وگو با مهر افزود: آنچه در اين جلســه مطرح شــد، اين 
نكته است كه تمامى موارد به صورت پيشنهادى است؛ زيرا ستاد ملى مقابله با كرونا 
تصميمى براى بازگشايى دانشگاه ها نگرفته است. درواقع تمام اين تصميمات منوط 

به تصميم ستاد است. 
وى افزود: مقرر شد دانشگاه هاى علوم پزشكى و حوزه دانشجويى وزارت بهداشت 

اصول بهداشتى را براى بازگشايى داشته باشند.

مشكالت خواب نوزاد مى تواند 
نشانه بيمارى اوتيسم باشد

 مطالعه جديد نشــان مى دهد، نوزادانى كه دچار اختالل در خواب هستند رشد 
مغزشان به تأخير مى افتد.

به گزارش مهر، مشــكالت خواب نوزاد در سال خست تولد، ممكن است بر رشد 
هيپوكامپ مغز تأثير گذاشته و نشانه اوليه پيش از تشخيص بيمارى اوتيسم باشد.

محققان در مطالعه 400 نوزاد 6 تا 12 ماه دريافتند نوزادان مبتال به اوتيســم بيشتر با 
احتمال تجربه اختالل خواب مواجه بودند.

سرپرســت تيم تحقيق در اين باره مى گويد: «هيپوكامپ در يادگيرى و حافظه نقش 
اساسى دارد و تغيير در اندازه هيپوكامپ با بدخوابى در بزرگسالى و كودكان بزرگ تر 
مرتبط اســت.» به گفته محققان، 80 درصد كودكان مبتال به اوتيسم داراى مشكالت 
خواب هســتند. هنوز زود است كه بگوييم با الگوى خواب مى توان بيمارى اوتيسم 

را پيش بينى كرد.

آنزيم خونى عامل شدت بيشتر بيمارى كوويد 19 
در مردان

 از زمان شــيوع ويروس كرونا، نرخ بسترى شدن در بيمارستان و مرگ ناشى از 
كوويد19 در مردان به مراتب بيش از زنان بوده است.

به گزارش مهر، تحقيق جديد تحقيقات نشان مى دهد در مقايسه با زنان، مردان داراى 
غلظت باالتر يك آنزيم خونى هستند كه به آلوده شدن سلول هاى انسانى به ويروس 
كرونا منجر مى شود. اين آنزيم ACE٢ (آنزيم تبديل كننده آنژيوتانسين 2) نام دارد.
سرپرســت تيم تحقيــق، در اين باره مى گويد: «ACE٢ گيرنده اى بر روى ســطح 
ســلول ها اســت. اين آنزيم با ويروس كرونا پيوند برقرار كــرده و اجازه ورود به 

سلول هاى سالم و آلوده كردن آنها را مى دهد.
وى در ادامــه مى افزايد: ميزان بااليى ACE٢ در ريه ها وجود دارد، از اين رو تصور 
مى شــود كه در روند پيشــروى اختالالت ريوى مرتبط با بيمارى كوويد 19 نقش 

اساسى دارد.

بيمارى كاوازاكى ربطى به كرونا ندارد
 عضو ستاد ملى مقابله با كرونا با بيان اينكه بيمارى كاوازاكى جديد نيست و ربطى 
به كرونا ندارد، يك نوع بيمارى اســت كه تقريبا در كودكان زير 5 سال رخ مى دهد و 
يكى از داليل آن بيمارى هاى قلبى است كه رگ ها و شريان هاى قلب را درگير مى كند 

كه با كرونا اشتباه گرفته شده است.
مســعود مردانــى در گفت وگــو بــا ايرنــا افــزود: ايــن بيمــارى از 50 ســال گذشــته 
ــط  ــدارد و فق ــا ن ــه كرون ــى ب ــى ربط ــند؛ كاوازاك ــران نباش ــردم نگ ــود دارد، م وج
عاليــم آن هــا ماننــد تــب و گلــودرد شــبيه هــم اســت، امــا اگــر در ابتــدا و مراحــل 
ــودكان  ــد و ك ــان كنن ــد آن را درم ــكان مى توانن ــوند، پزش ــخيص داده ش ــه تش اولي

بــدون هيــچ مشــكلى بهبــود يابنــد.

كمك هزينه 500 هزارتومانى بهزيستى 
به فرزندان تحت پوشش اين سازمان

 رئيس سازمان بهزيستى كشور از واريز 500 هزار تومان به حساب 28 هزار فرزند 
تحت پوشــش اين ســازمان خبر داد. به گزارش ايســنا، وحيد قبادى دانا گفت: روز 
چهارشنبه در قالب پويش همدلى مؤمنانه در سازمان بهزيستى كشور، مبلغ 500 هزار 
تومان به شكل الكترونيكى بر روى كارت بانكى 28 هزار فرزند تحت پوشش بهزيستى 
كه داراى سرپرستان غيرمؤثر هستند، شارژ شد. وى با بيان اينكه مجموع اين مبلغ 14 
ميليارد تومان بوده اســت، اظهار كرد: اين مبلغ توسط بنياد مستضعفان تأمين مالى شد 
و در ايام شيوع كرونا و شرايط سختى كه ممكن است اين افراد براى تأمين معيشت با 

آن روبه رو باشند، بخشى از مشكالت آنها را برطرف مى كند.

پزشكان داروهاى ايرانى را جايگزين داروهاى وارداتى كنند
 معاون غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشــكى ابن سيناى همدان در پاسخ به نبود يا 
كمبود داروهاى بيماران خاص در داروخانه هاى استان گفت: به پزشكان توصيه مى شود 
به بيماران داروهاى ايرانى مشــابه خارجى تجويز كنند. ايرج خدادادى در گفت وگو با 
ايســنا، اظهار كرد: داروهاى بيماران خاص براساس سهميه هر استان و تعداد بيماران 
همان استان كه در سامانه دانشگاه علوم پزشكى به ثبت رسيده و پرونده تشكيل شده، 
توزيع مى شود و هيچ استانى مازاد بيماران، دارو دريافت نمى كند. وى افزود: با توجه به 
اينكه برخى داروهاى بيماران خاص وارداتى هستند و يا مواد اوليه اين داروها از خارج 
كشور تأمين مى شود، تحريم ها سبب تأخير در ورود داروها يا مواد اوليه مى شود و اين 

امر موجب كاهش يا كمبود عرضه خواهد شد.

كرونا دنيا را گيج خود كرده است
مهدى ناصرنژاد »

  پروســه آلودگى جهانى به ويروس كرونا بيشتر از تمام انتظارات 
دارد بــه طول مى انجامد و در اين مدت نســبتا طوالنى و رو شــدن 
بسيارى ماهيت هاى پنهان كرونا ثابت مى شود. خيلى حدس و گمان و 
نظريه پردازى هاى علمى درباره كرونا، فاصله هاى زيادى با واقعيت هاى 
آن دارد. اكنون دنيا دارد متوجه مى شود كنترل جريان هاى صعودى و 
نزولى آمارهاى جهانى دست خود ويروس كرونا است و پژوهشگران 
از يك ســو و مردمان عادى نيز از سويى هريك به نوعى توسط كرونا 

گيج شده اند!
از زمــان آغاز كرونــا درجهان كه به تازگى تاريــخ دقيق آن نيز مورد 
مناقشــه هاى جديدى بين رسانه ها و دولت ها شده است، صدها نكته 
و يافته هــاى احتمالى درباره آن در جهان پيچيده اســت و هر نظريه 
جديد هم نقض كننده پيش بينى هاى قبلى است. همين اختالف نظرها 
و تناقض گويى هاست كه دنيا راگيج مى كند و به  ترديد مى اندازد كه با 

كرونا چه بايد كرد؟! 
اوايل شــيوع كرونا و جهانى شــدن خطر اين بالى عجيب و غريب، 
پزشــكان دنيا اتفاق نظر داشته و دارند كه ســرفه خشك، تب، لرز و 
كوفتگى بــدن، عرق كردن و تنگى نفــس عالمت هاى اصلى ابتالى 
قطعى به مرض كروناســت و اگر غير از اين باشــد ارتباطى با كرونا 
ندارد به هميــن علت اغلب مردم از ترس كرونــاى احتمالى جرأت 
نكردنــد حتى به ســرماخوردگى معمولى دچار شــوند و در چنين 
مواردى  به ســختى و زور سرفه و عطسه و سستى جسمى خود را از 
اطرافيان پنهان مى كردند كه مبادا متهم به كرونايى بشــوند. پزشكان و 
داروخانه داران نيز چوب چنين جبر و زور ســالمتى هاى مصلحتى را 
بســيار خوردند و در دوران آغاز كرونا كم مراجعه كننده ترين روز هاى 
سال را تجربه كردند! اين روز ها اما كرونا پرده تازه اى از واقعيت هاى 
پيدا و پنهان خود را به نمايش مى گذارد و پزشكان را مجاب مى سازد 
كه ممكن اســت 80 درصد مــردم مبتال به كوويــد 19 بدون اينكه 
هيچ گونه عاليم اوليه اين بيمارى را از خود بروز دهند بيمار مى باشند 
و خودشــان هم خبر ندارند ناقل ويروس هستند و مثل بمب متحرك 

عمل مى كنند يا همان قاتل زنجيره اى اند و بايد ترمزشان را گرفت.
همين رفتار نامتعارف كرونا اســت كه مردم عادى را هم گيج مى كند، 
زيرا در باور عوام به راحتى نمى گنجد ويروس كرونا باتمام بى رحمى 
و غيرقابل مهار بودن در وجود كسى رخنه كند و از درون بگزد اما فرد 
مبتال مانند تمام آدم هاى زنده و سالم، راست راست توى بازار و انظار 
راه برود! چنين عارضه اى از جانب كرونا اســت كه وقتى با آمارهاى 
نســبتاً نزولى از بيمارى همزمان مى شود، به گيجى مردم مى افزايد و 
وقتى از آنان سؤال مى شود و يا با دوربين گزارشگر روبه رو مى شوند 
كه در اين شرايط كرونايى چرا فاصله اجتماعى نداريد يا چرا بهداشت 
شخصى رعايت نمى كنى، به لنز دوربين زل مى زند و مى گويد، ديگر 

كرونا كجا بود! 
از يكى اين ســؤال را پرســيدم، او پس از آه بلند و سردى پاسخ داد، 
شــايد من هم همان كرونايى بى نشان و عالمت باشم كه با مرده هاى 
بى عالمت برابرى مى كنم. مى پرســم مگر مرده بى عالمت هم وجود 
دارد؟ مى گويد، وقتى هيچ نشــانى از زندگــى واقعى ندارى و از دنيا 
و بودن خودت لذت نبرى درواقــع همان مرده اى كه اداى زنده ها را 
در مى آورى! مى پرســم توضيح بيشترى دارى؟ بازهم مى گويد، بيمار 
بى عالمت چه صيغه من درآوردى از كروناست! مگر مى شود ويروس 
كرونــا در جانت باشــد و تو بى هيچ احســاس درد و رنجى زندگى 
كنى، اما مرده هاى زنده نما فارغ از آلودگى به ويروس كرونا، واقعيت 
بســيارى از انســان هاى دنياى پيچيده و پرفراز و نشيب امروز جهان 
اســت كه از انسان هاى گرفتار و محروم مردگانى به ظاهر زنده ساخته 
اســت! البته كيفيت زندگى اغلب آدم هاى جامعه، معلول زاويه نگاه و 
دامنه شــناخت آنان از طول و عرض حيات فردى و اجتماعى است. 
انسان ها اگر علت و چون و چراى حوادث و پيشامدها و بيمارى ها را 
بدانند، قطعاً كمتر رنج خواهند برد و كمتر دچار سردرگمى و نگرانى 
و بيمارى استرس خواهند بود. آن پير دانا و نكته سنج خوب گفته است 

كه «از ماست كه بر ماست!»

آرمان ملى: بازگشايى رستوران ها از اول خرداد
 بدون شرح!!

آسيا: منطقه آزاد انزلى گسترده تر شد
 قراره بعد تعطيالت برن شمال جوج بزنن!!

آفتاب: دور زدن تحريم بدون توليد زنجانى
 دور زدن ممنوع!!

اقتصاد پويا: بورس همچنان قرمز
 حتما فشار خونش رفته باال!!

اقتصاد ملى: طراحى الگوى بازگشت ارزى صادراتى
 حتما با شابلون طراحى كردن!!

تجارت: چرايى بازار هاى از دست رفته صادرات
 بدون شرح!!

جوان: تور بانك براى سهام عدالت
 احتماال قالبشون كرونا گرفته!!

حمايت: زوزه تنهايى گرگ ها
 از بس دستاشونو با الكل ضدعفونى كردن ديگه آردى نميشه!!

خراسان: جدال بورس بازان در مرز يك ميليون تومان
 اينم از اثرات گرفتن وام يك ميليونى!!

دنياى اقتصاد: نقشه راه تهران ضدزلزله
 بازم چينى ها دست به كار شدن!!
ستاره صبح: اوج گيرى دوباره كرونا

 گويا كرونا شمشير از رو بسته!!
شروع: آتش زير خاكستر

 عصبانيش نكنين يك دفعه ديدين گر گرفت!!
ايران: تالش كنيم فشار مضاعفى به مردم وارد نشود

 فقط مردم؟! يا شامل مسئوالن هم مى شه!!
روزنامه شرق: ائتالف عليه قاليباف

 بدون شرح!!
همشهرى: اتوبوس دولت به شهر نرسيد

 هنوز سهميه بنزينشو نريختن!!

كرونا تجمل گرايى را در ازدواج جوانان 
كاهش داد

 شيوع ويروس كرونا و بيمارى ناشى از آن در كشور، تجمل گرايى 
را به عنوان يكى از مهم ترين موانع ازدواج جوانان كاهش داد.

مديركل برنامه ريزى و توســعه اجتماعــى وزارت ورزش و جوانان 
درمورد تأثير شيوع ويروس كرونا بر ازدواج جوانان اظهار كرد: بروز 
ايــن ويروس و همچنين ابهام و ناشــناخته بودن آن، جامعه را با يك 

شوك (هراس ناگهانى) مواجه كرد.
اعظم كريمى در گفت وگو با ايرنا گفت: اين بيمارى همچنين بسيارى 

از فعاليت هاى روزمره را نيز متوقف كرد.
وى افــزود: تداوم اين روند اما در كنار نامشــخص بودن زمان توليد 
واكســن و ورود آن به بازار، ناگزير سبب سازگارى با شرايط كنونى 

شد.
وى تصريح كرد: بنابراين خانواده ها به زندگى متعارف بازگشــتند و 
بنابــر ضرورت در برخى رفتارها و برنامه هاى شــخصى و اجتماعى 

تغيير حاصل شد.
كريمى ادامه داد: به عنوان مثال تجمل گرايى و برگزارى مراســم هاى 
تشريفاتى در برخى خانواده ها به عنوان يكى از مهم ترين موانع ازدواج 
و تشكيل خانواده محســوب مى شد؛ شيوع ويروس كرونا شايد يك 
فرصت به منظور تغيير ســبك زندگى و تشــكيل خانواده (به دور از 

تجمل گرايى) باشد.
به گفته وى، اين روزها بســيارى از زوج هــاى جوان بدون برگزارى 

مراسم عقد و عروسى زندگى مشترك خود را آغاز كردند.
كريمى درمورد تأثير شيوع اين ويروس بر روابط خانواده ها نيز اظهار 
كرد: كاهش درآمدهاى اقتصادى، قرنطينه خانگى و افزايش مدت زمان 
حضور اعضاى خانواده (زن و شــوهر و فرزندان) در كنار يكديگر و 
عدم فراگيرى مهارت هاى ارتباطى سبب افزايش مشكالت خانوادگى 

شده است.
مديركل برنامه ريزى و توســعه اجتماعــى وزارت ورزش و جوانان 
همچنين يادآور شد: با شيوع اين ويروس در كشور، ميزان مشاوره هاى 
حضــورى نيز در مراكز تخصصى ازدواج و خانواده كاهش و شــمار 

مشاوره هاى تلفنى و آنالين به ميزان قابل توجهى افزايش يافت.
بــه گفته كريمى، كاهش و رفع اضطراب و تنش ناشــى از شــيوع 
اين ويروس، مشــاوره هاى پيش از ازدواج، زوج درمانى و پيشگيرى 
از اختالفات خانوادگى از مهم ترين علل مراجعه به مراكز مشــاوره 

است.
وى ادامه داد: براســاس آمار از 213 مركز تخصصى مشاوره ازدواج و 
خانواده فعال وزارت ورزش و جوانان در اسفند سال 98 و فروردين 

سالجارى نزديك به 22 هزار نفر از خدمات مشاوره اى بهره برده اند.

 مشاجره خونين در همدان 
قتل زن جوان را رقم زد

فرمانده انتظامى شهرستان همدان  در اين باره 
گفت: درگيرى خونين و حمله ور شدن زن و 
شوهر با چاقو به سمت يكديگر در يكى از 
شهرك هاى حاشيه شهر همدان سبب مرگ 

زن جوان شد.
جمشــيد باقرى در گفت وگو بــا ايرنا بيان 
كرد: در چند روز اخير همسايگان يك منزل 
مسكونى با شنيدن صداى جر و بحث شديد 
يك زوج، موضــوع را به مركز فوريت هاى 

پليسى 110 اطالع دادند.
وى افزود: مأمــوران بى درنگ در اين محل 
حضور يافتند ولى با جســد بى جان زن 24 
ســاله اى به همراه جســم خونين مرد جوان 
مواجه شدند كه زن جوان پيش از رسيدن به 
بيمارستان به دليل اصابت چاقو به ناحيه شكم 

جان خود را از دست داده بود.
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان ادامه داد: 
مرد 27 ساله نيز بر اثر اصابت چاقو به شدت 
مجروح شــده بــود كه توســط آمبوالنس 
اورژانس به بيمارستان شهر همدان منتقل شد 

و هم اينك در اتاق عمل جراحى است.
باقرى بيان كــرد: طبق بررســى هاى انجام 
شــده، اين زوج غيربومى از يكسال پيش با 
هم اختالف خانوادگى داشتند كه به درگيرى 
شديد آنها در روز حادثه منجر شده بود، در 
نهايت آنها با چاقوى آشپزخانه درگير شدند 

و به يكديگر ضربه وارد كردند.
وى با بيان اينكه اين دومين قتل در سالجارى 
است، اظهار كرد: در قتل نخست نيز كه دهم 
ارديبهشت سالجارى رخ داد، 2 نفر سوار بر 
خودروى پژو 405، فردى 50 ساله را به قصد 
سرقت خودرو، به قتل رسانده و جسدش را 
در مجاورت كــوه «خورزنه» واقع در انتهاى 

شهرك شهيد بهشتى رها كرده بودند.
باقرى ادامه داد: متهمان به قتل، هنگام تعقيب 
و گريز و خروج از حوزه استحفاظى همدان 
با كمك پليس راه ســاوه دستگير و تحويل 

مرجع قضايى شدند.
برهمين اســاس به سراغ يكى ازمتخصصان 
روانشناسى بالينى كه در يكى از كلينك هاى 
همدان مشــغول فعاليت اســت مى رويم تا 
درباره علــل بروز اختالفــات خانوادگى و 

نحوه برخورد با آنها صحبت كنيم.
 دليل اصلى مشــاجرات خانوادگى 

در 5 سال نخست زندگى
متخصص روانشناســى بالينى درگفت وگو با 
خبرنگار همدان پيام نيز گفت: بيشتر روانشناسان 
تأكيد دارند كه 5 سال نخست زندگى، يكى از 
بحرانى ترين ســال هاى زندگى مشترك است، 
ما بيشــترين طالق ها يا اختالف نظرها را در 5 
سال نخست زندگى مى بينيم، حتى اگر طالق 
هم نباشــد ميزان مراجعه به دليل مشــاجرات 
خانوادگى در اين 5 ســال آمار چشمگيرى را 

به خود اختصاص داده است. 

اميرحسين ياورى در ادامه افزود: علل اصلى 
بــروز تنش هــاى خانوادگى اين اســت كه 
زوجين از يكديگر انتظــار دارند هيچ گونه 
محدوديتى در روابط نداشــته باشند و سعى 
دارنــد كه طــرف مقابل را مطابــق معيار و 
خواســته هاى خود تغيير دهند، يكى ديگر 
از علل  اصلى تنش ها، اين است كه بسيارى 
از افراد مراحل آموزش پيــش از ازدواج را 
طــى نمى كنند و معموالً بدون شــناخت و 
درك كافى از يكديگر وارد زندگى مشترك 
مى شــوند و برخــالف انتظاراتشــان دچار 

شكست و مشاجره مى شوند.
 اصلى ترين راهكار

 براى پيشگيرى از مشاجرات
يــاورى در اين بــاره نيز بيان كــرد: بهترين 
مشــاجرات  از  پيشــگيرى  بــراى  راهكار 
خانوادگى، مراجعه به روانشناســى است كه 
در زمينه آمــوزش دوره  هاى پيش از ازدواج 
تخصــص كافى دارد، به طــور كلى مى توان 
بيان كرد كه مشــاجرات خانوادگى در واقع 
اجتناب ناپذيرند و در هر رابطه اى هم ممكن 
است به وجود بيايد اما هريك از زوج ها بايد 
ســطح پذيرش خود را باال ببرنــد و با بيان 
كردن انتظارات خود از همسرشــان در زمان 

آرامش از ميزان مشاجرات خود كم كنند.
 تاثير قرنطينه شدن 

بر ميزان اختالفات زوجين 
 ياورى با اشــاره به افزايش آمار مراجعه به 

مراكز مشــاوره خانواده در اين ايام كرونايى 
گفت: به دليل اينكه زوجين مجبور هســتند 
زمانى طوالنى در كنار يكديگر سپرى  كنند، 
همين موضــوع به بــروز اختالف نظرهايى 
اعــم از ايجــاد خرده اســترس هايى در بين 
زوجين منجر شــده است كه در حالت هاى 
غيرقرنطينه، اين خرده ناراحتى ها به دليل اينكه 
هر يك مشــغول كارى هستند كمتر خود را 
نشان مى دهد، در صورتى كه در دوران قرنطينه 
به دليل اينكه زوجين مجبور هستند ساعت ها 
در كنار يكديگر باشند؛ همين خرده ناراحتى 
روى هم انباشته شده و درنهايت به مشاجره 

خانوادگى و جنجال هايى منجر مى شود.
 وى در پايان نيز يادآور شــد: آگاه باشــيم 
كه بروز هرگونه خشــم  و ناراحتى ناشى از 
افكارهاى منفى ما اســت؛ هر رفتارى كه از  
شــخصى مى بينيم در ذهن خود آن را بزرگ 
تفســير نكنيم زيرا هميــن موجب بدبينى و 

سوءتفاهم مى شود.
با توجه به اينكه ذهن انســان ها افكار منفى 
را بيشتر به خود جذب مى كند، ممكن است 
ناشى از واقعيت  باشد كه بيشتر اوقات در بين 
زوجين اتفاق افتاده و به درگيرى و اختالفات 
شديدى منجر شده است، بهترين و مؤثرترين 
روش در اين مواقع كنترل خشم است، بايد 
دليل اين خشم را از طرف مقابل جويا شويم 
تا واكنشى را كه متناسب با واقعيت است از 

خود نشان دهيم.

 به همت هيأت زينبيون (فعاالن رسانه اى 
استان همدان)، بسيج رسانه استان و همراهى 
خبرنگاران، عكاسان و اصحاب رسانه همدان 
و خيريــن نيك انديش، 118 هزار قرص نان 
در بزرگ تريــن پويش نذر نان به نيت كريم 
اهل بيت، امام حســن مجتبى(ع) در ســطح 

استان همدان، بين نيازمندان توزيع شد.
همچنين در راســتاى كمك هاى مؤمنانه، 60
بســته حمايتى به ارزش هر بسته، 3 ميليون 
ريال بين خانواده هاى نيازمند شــهر همدان 

توزيع شد.

در برنامــه پويش نذر نان بــا حمايت خانه 
مطبوعات اســتان همــدان، فرماندارى هاى 
مالير، تويسركان، فامنين، بهار، كبودراهنگ، 
درگزين، اســدآباد و اداره كل اوقاف و امور 
خيريه اســتان و شهرستان هاى مالير و رزن 
و همچنين بســيج رسانه شهرستان نهاوند به 
توزيع نان در بين خانواده هاى نيازمند سراسر 

استان اقدام شد.
با حمايت ايــن مجموعه ها، از مجموع 118
هزار قرص نــان، 32 هــزار و 500 نان در 
مالير، 25 هــزار نان در همــدان، 15 هزار 

نان در تويســركان، 10 هزار نان در نهاوند، 
11 هزار و 500 نــان در فامنين، 7 هزار نان 
در درگزين، در هر كدام از شهرســتان هاى 
بهار، كبودراهنگ و اســدآباد 5 هزار نان و 2

هزار قرص نان نيز در رزن بين خانواده هاى 
كم بضاعت توزيع شد.

سبدهاى كااليى تهيه شــده نيز شامل برنج، 
مرغ، گوشــت، تخم مــرغ، ماكارونى، رب، 
روغن، قند، چاى، خرما، پنير، كنســرو لوبيا، 
ســيب زمينى، مايع دستشــويى و دستمال 

كاغذى بود  .

هم چنين در اين طرح شــاهد مشاركت همه 
پرتالش  مديــران  به ويژه  ارجمنــد  خيرين 
دســتگاه هاى دولتى و خصوصــى از جمله 
گروه هتل هاى بين المللى باباطاهر، ســازمان 
سياحتى  شــركت  استان،  جهادكشــاورزى 
على صدر، دهكده تفريحى گنج نامه، سازمان 
تبليغات اسالمى، ســازمان صنعت، معدن و 
تجــارت، دفتر نمايندگان مجلس شــوراى 
اســالمى، بخش هــاى مختلف شــهردارى 
همدان و ديگر عزيزان بوده كه جاى تشــكر 

دارد.

مشاركت خبـرنگاران استان 
در پويش بزرگ نذر نان

چالش خشونت چالش خشونت 
در قرنطينه خانگىدر قرنطينه خانگى 
■ مشاجره خونين در همدان قتل زن جوان را رقم زد
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نبض بازارهاى مالى در دستان سهام
 وضعيــت بازارهاى مالى از زمــان آغاز كرونا تاكنــون، به گونه 

كم سابقه اى درحال تغيير و تحول است.
بازار بورس كــه تا پيش از اين و به دليل شــدت تحريم ها وضعيت 
متغيرى داشــت، حاال روزبه روز با ورود افــراد جديد به آن، درحال 
صعود اســت. اين بازار با عرضه ســهام هاى بخش هاى دولتى شايد 
توانسته باشد اطمينان و اعتماد بخشى از جامعه را براى سرمايه گذارى 
جلب كند، اما عده اى نيز معتقدند كه اثرات تورمى پيش روى اين بازار 
مى تواند سبب سقوط ارزش سهام برخى شركت هاى آن شود. آنچه در 
اين بازار بســيار مهم است، آگاهى داشتن از جايگاه، دوران بازگشت 
ســرمايه و نسبت بدهى جارى به دارايى جارى در شركت هايى است 
كه سهام آنها درحال عرضه اســت. بازار سهام در هفته گذشته رشد 
18/5 درصدى را تجربه كرد و بــا افزايش 135 هزار واحدى مواجه 
شد. بازار ســهام شــركت هاى بزرگى همچون پتروشيمى، فلزات و 
بانك ها در صدر استقبال عموم قرار داشتند. از آنجايى كه بازار سهام در 
اختيار شــركت هاى كاالمحور است و با توجه به بهبود قيمت جهانى 
فلزات پايه مانند مس، انتظارها بر اين است كه همچنان بازار بورس رو 
به رشد باشد. اين نكته را بايد درنظر داشت كه ورود حجم عظيم افراد 
به اين بازار، ضمن اينكه ريســك جريان سرمايه گذارى غيرمعتبر را 
افزايش مى دهد، امكان شكل گيرى فساد و رانت را نيز افزايش مى دهد؛ 
زيرا محدوديت ها براى ورود به بازار كاهش يافته است. بنابراين الزم 

است نظارت بر اين بازار بيش از پيش صورت گيرد.
عملكرد بازار ارزى نشــان مى  دهد كه همچنــان تقاضاى مؤثر براى 
ارز به دليل كاهش حجم مراودات تجارى و تقاضاى مســافرتى، توان 
افزايش يا كاهش خاصى نــدارد و بين قيمت هاى 15 هزار و 500 تا 
16 هزار 500 در نوســان بوده اســت. تراز تجارى ايران در فروردين 
99 نســبت به مدت مشابه سال گذشته، با كسرى 279 ميليون دالرى 
مواجه بوده كه نشان از اثرات محدوديت هاى ناشى از ويروس كرونا 
است. با اين حال در هفته منتهى به 18 ارديبهشت، بازدهى دالر منفى 
بوده است. فعاالن بازار، نوع نوسانات نرخ حواله درهم، ارزش دالر در 
كشورهاى همسايه و نوع قيمت گذارى صرافى هاى بانكى را از عوامل 
اثرگذار بر قيمت ارز در ايــن روزها مى دانند. بر خالف بازار بورس 
و ســكه كه از ابتداى سال روند رشد خوبى را به ثبت رساندند، دالر 
در اين مدت تنها رشــد 1/4 درصدى را به ثبت رسانده كه حاكى از 
آن اســت كه روند فعلى قيمت دالر در روزهاى آتى تغييرى چندانى 
نخواهد داشت. قيمت ســكه، با وجود آنكه قيمت جهانى طال تغيير 
چندانى نداشــت و به پيروى از قيمــت دالر، بازدهى 1/5 درصدى 
و در پايــان آخرين روز هفته قيمــت 6 هزار و 625 هزار تومان را به 
ثبت رســاند. يكى از داليلى كه بازدهى ســكه بيش از دالر بوده، به 
دليل نقدشــوندگى باالى آن در بازار و محدود نبودن در تعداد خريد 
آن بوده اســت. از آنجايى كه شــيوع كرونا اقتصاد جهانى را تضعيف 
كرده و كشورهاى جهان با روش هاى متعدد درحال اعمال محرك هاى 
اقتصادى هســتند، قيمت جهانى طال اين ظرفيت را دارد كه با تجربه 

جهش هاى بزرگ، افزايش قيمت بيش از 2 برابرى را نيز ثبت كند.
در هفته اى كه گذشــت با توافق اوپك پالس، مقرر شد تا توليد نفت 
تا 9/7 ميليون بشــكه در روز كاهش يابد. همچنين با افزايش تقاضاى 
ســوخت براى حمل ونقل قيمت نفت در 2 روز پايانى هفته افزايش 
يافت. اين درحالى اســت در اوايل هفته به دليل احتمال منفى شــدن 
قيمت نفت خام آمريكا، افزايش فروش تمام قراردادهاى صندوق هاى 
نفتى با سررسيد نزديك (سررسيد ژوئن) و جابه جايى با قراردادهاى 
با سررســيد ماه هاى آينده، ســبب افت قيمت نفت آمريكا شــد. با 
اين حــال نفت آمريكا در آخرين روز هفتــه اخير قيمت 25/62 دالر 
را به ثبت رســاند. قيمت انرژى ارتباط مســتقيمى با بخش عرضه و 
تقاضاى اقتصاد دارد و از آنجاكه شيوع كوويد 19 بر تمامى بخش هاى 
اقتصادى اثرگذار بوده، بر اســاس پيش بينى هاى بانك جهانى در سال 
2020، بخش انرژى و كودها بيشــترين تأثير منفى را از اين شــرايط 
خواهند گرفت اما چشــم انداز ســال 2021 حاكى از رشد مثبت در 

اكثريت بخش ها خواهد بود.
* جمال رزاقى

40 ُتن پودر شوينده تقلبى 
در همدان كشف شد

 سرپرســت معاونــت بازرســى و نظارت و حمايــت از حقوق 
مصرف كنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: 40 تُن 
پودر شوينده تقلبى در اين شهر كه به طرز ماهرانه اى تركيب، بسته بندى 

و عرضه مى شد، كشف شد.
داريــوش صفارى در گفت وگو بــا ايرنا افــزود: متخلفان به عرضه 
پودرتقلبى و شوينده هاى تقلبى در ســطح شهر اقدام كرده بودند كه 
با هوشيارى بازرسان شناسايى و پرونده در اختيار تعزيرات حكومتى 

قرار گرفت.
وى بيــان كرد: به دنبال شــيوع ويروس كرونا، ميزان بازرســى ها 
براى پيشــگيرى از بــروز تخلف افزايش يافتــه و از 120 مورد 
در فروردين ســال گذشــته به 400 مورد در فروردين امســال و 
تعداد پرونده هاى تشــكيل شــده نيز با 10 درصد افزايش به 30

رسيد. فقره 
صفارى افزود: ارزش پرونده هاى تشكيل شده نيز از 148 ميليون تومان 
به 2 ميليارد و 300 ميليون تومان در فروردين 99 رســيد كه سازمان 
صنعت، معدن تجارت اين اســتان ازنظر حجم ريالى كشفيات، رتبه 

نخست كشور را به خود اختصاص داد.
سرپرســت معاونــت بازرســى و نظــارت و حمايــت از حقوق 
مصرف كنندگان ســازمان صنعت، معدن و تجــارت ادامه داد: اقالم 
آرايشــى و بهداشتى، دارو، سيگار، اقالم خوراكى، الستيك و قطعات 
يدكى خودرو بيشــترين ميزان كشفيات را به خود اختصاص دادند و 

اين پرونده ها در تعزيرات در دست بررسى هستند.
وى گفت: ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان از ابتداى اسفند 
سال گذشته تا پايان فروردين امسال موفق به كشف 6 هزار ليتر اتانول 
تقلبى، يك هزار و 920 ليتر شــوينده تقلبى، 4 هزار و 260 عدد ژل و 

مواد ضدعفونى كننده شدند.
صفارى افزود: 15 هزار عدد ژل احتكارشــده به همراه 14 هزار جفت 
دســتكش التكس نيز در اين مدت زمان كشف و با نظر مقام قضايى 

توزيع شد.
وى اظهار كرد: عالوه بر كشف اقالم تقلبى و قاچاق، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت نسبت به توليد اقالم بهداشتى مورد نياز شهروندان نيز 
گام هايى برداشته و با همكارى 30 واحد توليدى اين استان 418 هزار 

عدد ماسك توليد شد.
وى افزود: 4 واحد توليد دستكش نيز در اين مدت زمان فعال شدند، 
به گونه اى كه بازار تقاضا براى دســتكش اشباع شده است؛ همچنين 
بــا نظــر معاونت غــذا و داروى  همدان، 3 هــزار و 200 عدد ژل 
ضدعفونى كننــده 120 گرمى، 5 هــزار و 500 محلول 60 گرمى و 
10 هــزار عدد محلول ضدعفونى كننــده با حجم بزرگ توليد و بين 

كارخانه ها، مغازها و ارگان هاى توليدى توزيع شد.

چرا كنسرو ماهى گران شد؟
 بازارهــاى مواد غذايى خبــر از افزايش حدود 2 هزار تومانى قيمت كنســرو ماهى 
مى دهنــد. افزايش قيمتى كه مديركل دفتر بهبود كيفيت، فرآورى و توســعه بازار آبزيان 

سازمان شيالت ايران درباره آن توضيحاتى ارائه داد.
عيسى گلشاهى در اين باره اظهار كرد: هرسال در اين مواقع با پايان فصل صيد تن ماهيان 
در آب هاى جنوبى كشــور به ويژه در منطقه سيستان و بلوچستان و آبهاى چابهار، حجم 
ماهى كم مى  شــود و از طرفى ميزان تقاضاى كارخانه ها نيز باال مى  رود كه درنهايت اين 
عوامل به افزايش قيمت ماهى منجر مى  شــود. افزايــش قيمت ماهى نيز طبيعتا بر قيمت 

كنسرو ماهى اثرگذار خواهد بود.

وى به ايســنا گفت: سال گذشته نيز در همين ايام با افزايش قيمت مواجه شديم كه پس 
از آغاز فصل صيد و جبران كسرى ها از طريق وارداتى كه توسط برخى كارخانه ها انجام 

شد، قيمت ها متعادل شد.
گلشــاهى افزود: فصل صيد در آب هاى كشــور از اوايل شهريور آغاز مى  شود و تا اوايل 
ارديبهشت ماه سال آينده ادامه مى  يابد و پس از آن به دليل وزش بادهاى موسمى در درياى 

عمان، لنج ها امكان صيد ندارند و به همين دليل صيد چندماه متوقف مى  شود.
وى در ادامه به قيمت كنسرو ماهى اشاره كرد و گفت: قيمت پيشين كنسرو ماهى حدود 
15 هزار و 900 تومان بود كه در فروشگاه هاى زنجيره اى با توجه به توافقى كه با سنديكاى 
كنســرو كشور شــده بود، بين 13 هزار و 500 تا 14 هزار تومان به فروش مى  رسيد. البته 
اين درحالى بود كه قيمت ماهى خام كنسرو نشده در آن زمان حدود 15 تا 16هزار تومان 

بود ولى درحال حاضر كه قيمت ماهى خام كنسرو نشده به 30 هزار تومان رسيده، طبيعتا 
قيمت كنسرو ماهى نيز افزايش مى  يابد. درحال حاضر نيز قيمت كنسرو ماهى توليده شده 

كارخانه هايى كه از ماهى تن جديد خريدارى مى  كنند، حدود 17 هزار تومان است.
وى با بيان اينكه وقتى كارخانه ها توليداتشان كم مى  شود يا تقاضاى مصرف محصوالتشان 
پاييــن مى  آيد، واردات انجام نمى دهنــد، گفت: حدود 25 درصــد از ظرفيت موردنياز 
كارخانه ها از واردات تأمين مى  شود كه با كاهش تقاضا در اين ايام، كارخانه ها از ظرفيت 
واردات ماهى استفاده نكردند و ذخيره سازى نيز انجام نشد. دليل اين موضوع هم شرايط 
ويژه اى بود كه با شــيوع كرونا در كشــور ايجاد شد. يعنى كارخانه ها قابليت پيش بينى و 
ذخيره سازى نداشتند. البته اين نكته را نيز بايد اضافه كرد كه به طور كل هزينه ها، از صيد 

تا صنايع، افزايش يافته و اين افزايش قيمت در محصول نهايى خود را نشان مى دهد.

غزل اسالمي»
 محــور شــوراي برنامه ريزي اســتان در 
روز پنجشــنبه به معرفي مديران برتر استان 
اختصاص داشت. طبق شــاخص هايي مانند 
جذب منابع استاني و ملي، جذب منابع مازاد، 
حقوق  رعايت  بهــره وري،  و  صرفه جويــي 
شــهروندي، عملكرد منابع انساني و ...، 18

مدير دستگاه اجرايي توســط استان انتخاب 
شــدند كه صوفي شــهردار همــدان در بين 

شهرداران استان برتر شد. 
حسين پور و اسفندياري، شــهرداران نهاوند 
و قــروه نيز جــزو برترها انتخاب شــدند. 
حســيني بيدار مديرعامــل آب و فاضــالب 
روســتايي، صيدايي رئيس سازمان مديريت 
و برنامه ريزي،  رضواني جالل رئيس ســازمان 
جهــاد كشــاورزي، ســتوده مديرعامل آب 
منطقــه اي، متيــن رئيس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت، دلشــادي مديــر كل امور 
نفتي،  فرآورده هاي  مدير  روســتايي  مالياتي، 
ظفرى مدير بنياد مســكن انقالب اســالمي، 
حيدري مقدم رئيس دانشــگاه علوم پزشكي، 
فياض مديرشــركت گاز، حسن زاده زورمند 
مديــركل ثبــت احــوال، زارعــي مدير كل 
كتابخانه ها، رســولي مدير كل دامپزشــكي، 
پناهنده مدير كل راهداري، دهقان نيري رئيس 
ســازمان صدا و ســيما و تركمانه مدير كل 
كميته امداد نيز در بين مديران اجرايي استان 

به عنوان مدير برتر انتخاب شدند.
آن طور كه اعالم شــد امتيــاز فرمانداران نيز 
فاصله كمي با يكديگر داشت، بنابراين از همه 
فرمانداران به عنوان مديران برتر قدردانى شد. 
فرماندار  شــماعي  همدان،  فرماندار  افشاري 
ناصري  ماليــر،  فرمانــدار  ولــدي  فامنين، 
فرماندار نهاوند، حسيني فرماندار تويسركان، 
درويشــي فرماندار اسدآباد، مهدوي فرماندار 
ســالمتي  بهار،  فرماندار  قنبري  كبودراهنگ، 

فرمانــدار رزن و ناظري پور فرماندار درگزين 
لوح تقدير از استان دريافت كردند.

قرار شــد نام شهرداران، فرمانداران و مديران 
منتخب اســتان به وزارتخانه هاي مربوطه نيز 
ارسال شود تا در سطح كشور هم مورد تقدير 

قرار بگيرند.
در اين جلســه عالوه بر معرفي مديران برتر 
استان به برنامه هاي ســال 99 نيز اشاره شد. 
آن طور كه مطرح شد، قرار است در سالجاري 
يك ســوم ديگر برنامه راهبردي اجرا شود تا 
يك ســوم باقيمانده در سال 1400 انجام و به 

پايان برسد. 
طبق اطالعاتي كه در اين جلســه ارائه شــد، 
قرار اســت تا پايان ســال 99، در راســتاي 
اجراي شعار ســال و جهش توليد، 14 هزار 
ســرمايه گذاري  اســتان  در  تومان  ميليــارد 
و بــه بهره برداري برســد. كــه از اين مقدار 
700 ميليــارد تومان فقط بــه افتتاح كارخانه 

پتروشــيمي اختصاص دارد. آن طور كه گفته 
شد استان مصمم اســت تا چند هفته آينده، 
پتروشيمي هگمتانه پس از 18 سال به مرحله 

بهره برداري برسد.
به جز اين، 25 پروژه صنعتي با 3 هزار ميليارد 
تومان منابع كه عمدتا سرمايه بخش خصوصي 
است در اســتان راه اندازي شــود. فرآوري 
و  پتروشيمي  منيزيم،  فروســيليس،  سنگ ها، 
2 كارخانه فوالدي جزو مهم ترين پروژه هاي 

صنعتي استان هستند.
در بخش كشــاورزي نيز 16 پروژه بزرگ با 
3 هزار ميليارد تومان ســرمايه گذاري بخش 

خصوصي راه اندازي خواهد شد. 
در بخش گردشگري 11 طرح مهم راه اندازي 
مي شود كه 4 ســايت گردشگري مانند پارك 
جنگلي اكباتــان، باغ ميوه و مطالعه واگذاري 
مجتمع گردشــگري بين المللــي عليصدر از 

طريق مناقصه از جمله آنها هستند.

همچنيــن ظاهــرا ايجاد مناطــق تفريحي و 
توريســتي در دامنه جنوبي شهر از حيدره تا 
سنگستان در دست مطالعه است و نتايج اين 

مطالعه به زودي اعالم مي شود.
امــا يــك نكتــه قابل توجــه در شــوراي 
برنامه ريزي و توســعه استان مطرح شد و آن 
اينكه شــخصي به دليل مسائل مالي از يكي از 
سرمايه گذاران خوشــنام استان شكايت كرده 
و درنهايــت او را با دســتبند و زنجير به پا، 
به زنــدان برده اند و اكنون در زندان به ســر 
مي برد. اين موضوع ظاهرا نقطه عطفي شــده 
تا عدالتخواه، رئيس دادگستري استان پيشنهاد 
بدهد كه ســاختماني جداگانه براي رسيدگي 
توليدكننده هاي  و  سرمايه گذاران  شكايات  به 
بخــش خصوصي راه اندازي شــود تا وجهه 
توليدكنندگان و ســرمايه گذاران استان حفظ 
شــود و مانند خالفكاران و جانيــان با آنها 

برخورد نشود.

 درحالى سيب زمينى يك پنجم توليدات كشاورزى 
اســتان همدان را شامل مى  شــود كه توسعه صنايع 
تبديلى اين بخش همچنان اندرخم يك كوچه بوده 
و تنها كارخانه فرنچ فرايز نيز با 35 درصد پيشرفت 

ناتمام است.
به اعتقاد كارشناســان، بخش كشاورزى از مهم ترين 
ظرفيت هــاى اقتصادى اســتان همدان محســوب 
مى شود، زيرا با توليد محصوالت راهبردى مى تواند 
در حفظ و تقويت امنيت غذايى نقش مهمى ايفا كند.

بررســى وضعيت توليــد محصوالت كشــاورزى 
رتبه دار استان همدان نشــان مى دهد كه از مجموع 
توليدات كشاورزى چيزى حدود يك ميليون تن به 

سيب زمينى اختصاص دارد.
كنــكاش پيرامون اتفاقــات رخ داده بــراى افزايش 
ارزآورى اين محصول در استان همدان نشان مى دهد 
كه همچنان تا رســيدن به اهداف تعيين شده فاصله 
زياد است، هرچند اقداماتى در زمينه كاهش ضايعات 

محصوالت توليدى اين بخش صورت گرفته است.
رئيس انجمن ســيب زمينى استان همدان دراين باره ، 
با بيان اينكه خام فروشــى محصوالت گاهى به ضرر 
كشــاورزان تمام مى شــود و همين امر لزوم توسعه 
صنايع تبديلى را گوشزد مى كند، گفت: امسال كه به 
عنوان سال جهش توليد نامگذارى شده بايد نگاه ها به 
سمت توسعه صنايع تبديلى و فرآورى معطوف شود 

تا شاهد ارزآورى بيشتر محصول سيب زمينى باشيم.
خســرو طالبى در گفت وگو با مهر، با اشاره به اينكه 
بيش از يك پنجم نياز كشور به محصول سيب زمينى، 
توسط كشاورزان استان همدان تأمين مى شود، گفت: 
ساالنه حدود 5 ميليون و 200 هزار تُن سيب زمينى در 
كشور توليد مى شود كه سهم توليد سيب زمينى كاران 
همدانى از اين ميــزان، يك ميليون تا يك ميليون و 

200 هزار تُن در سال است.
وى با بيان اينكه برخى كشــاورزان اســتان همدان 
در زمين هاى كشاورزى اســتان هاى اطراف همدان 
مشغول كشت اين محصول هستند، گفت: از آنجاكه 
كشاورزان همدانى در زمينه توليد اين محصول موفق 
ظاهر شده اند در اســتان هاى همجوار نيز به كشت 

سيب زمينى مى پردازند.
طالبى بــا تأكيد بر اينكه اســتان همــدان از لحاظ 
باراندازى ســيب زمينى رتبه يك كشــور را به خود 
اختصاص داده اســت، بر ضرورت توســعه صنايع 
تبديلى اين بخش در اســتان همــدان تأكيد كرد و 
گفت: درحال حاضر صنايع تبديلى همدان در زمينه 
سيب زمينى ناچيز است و جوابگوى نياز كشاورزان 

نيست.
مدير صنايع كشاورزى سازمان جهاد كشاورزى استان 
همدان نيز با بيان اينكه عمده فعاليت هاى ســال هاى 
اخير در زمينه صنايع بســته بندى در راستاى كاهش 

ضايعات محصوالت كشــاورزى بوده است، گفت: 
يكى از محصوالت مهم و اســتراتژيك در اســتان 
همدان سيب زمينى است، به طورى كه از 4/5 ميليون 
تن محصول توليدى كشــاورزى در اســتان همدان 

حدود يك ميليون تن را سيب زمينى شامل مى شود.
حســن محمــدى افزود: پيــش از ايــن محصول 
ســيب زمينى در انبارهاى غيراســتاندارد نگهدارى 
مى شد و بخش عمده اى از سيب زمينى كيفيت خود را 
از دست مى داد و حدود 25 تا 30 درصد سيب زمينى 

به صورت ضايعات از چرخه خارج مى شد.
وى با بيان اينكه با ايــن روند نهاده هايى مانند كود، 
انــرژى و مواردى از اين قبيــل به صورت ضايعات 
از چرخه توليد خارج مى شــد و توان نيروى انسانى 
نيز از بين مى رفت، گفت: در 7-8 ســال گذشــته 
برنامه ريزى ها به سمتى رفت تا ضايعات سيب زمينى 
بــه كمتر از 10 درصد و حتى در حد ممكن به كمتر 

از 5 درصد برسد.
مدير صنايع كشــاورزى ســازمان جهاد كشاورزى 
استان همدان با بيان اينكه 3 گزينه و استراتژى براى 
محصول زيرزمينى تعريف شد، گفت: موضوع اول 

ذخيره سازى محصول بود.
 فعاليــت 57 واحد ســردخانه مختص 

محصول سيب زمينى در همدان
حســن محمدى با بيان اينكه تا پايان ســال گذشته 

57 واحد سردخانه مختص محصول سيب زمينى با 
ظرفيت 146 هزار و 350 تن در استان همدان ايجاد 
شده است، گفت: اين واحدها براى 576 نفر اشتغال 

مستقيم به همراه داشته است.
وى، ســرمايه گذارى صورت گرفته براى راه اندازى 
ايــن واحدها را 293 ميليارد تومــان عنوان كرد و با 
بيان اينكه اين واحدها در راســتاى كاهش ضايعات 
ســيب زمينى از 25 درصد به كمتر از 5 درصد فعال 
شده است، گفت: تمامى واحدها پروانه بهره بردارى 

دريافت كرده اند.
محمدى افــزود: پيش از اين 9 واحد ســردخانه با 
ظرفيت 37 هزار و 660 تن و اشــتغالزايى براى 112
نفــر در اين بخش فعال بود كــه اين واحدها مجوز 
فعاليت خود را از ســازمان صنعت، معدن دريافت 
كرده اند و بــراى راه اندازى آنهــا 270 ميليارد دالر 

سرمايه گذارى صورت گرفته است.
وى بــا بيان اينكــه درحال حاضــر ظرفيت عملى 
ســردخانه هاى اســتان همدان حدود 200 هزار تن 
اســت و 63 واحد نيز با پيشرفت فيزيكى باالى 30
درصد در حال ســاخت هستند، اظهار كرد: ظرفيت 
اسمى سردخانه هاى درحال ساخت نيز حدود 214

هزار تن است.
محمدى بابيان اينكه با اين اقدام ضايعات سيب زمينى 
و ميوه در سردخانه ها به 2 تا 3 درصد بيشتر نمى رسد، 
گفت: خوشبختانه در فاز نخست بحث ذخيره سازى 
محصول استراتژيك ســيب زمينى به تمامى اهداف 
رسيديم و استان همدان به واسطه همين سردخانه ها 
به عنوان بارانداز محصوالت كشاورزى معرفى شده 

است.
وى با بيان اينكه همدان يكى از اســتان هاى رتبه دار 
در زمينه ســرمايه گذارى براى ايجاد ســردخانه و 
ذخيره ســازى محصوالت كشــاورزى در كشــور 
است، گفت: فاز دوم مربوط به سورت و بسته بندى 
ســيب زمينى بود، زيرا پيش از اين ســيب زمينى را 
به صورت سورت نشده صادر مى كرديم و اينگونه به 

ضرر كشور تمام مى شد.
محمدى اظهار كرد: بــا توجه نكردن به اين بخش، 
بازارهاى صادراتى را يكى پس از ديگرى از دســت 
مى داديم كه خوشبختانه اقدامات جدى در اين زمينه 

انجام شد.
مدير صنايع كشاورزى ســازمان جهاد كشاورزى 
اســتان همدان گفــت: تاكنون 5 واحد ســورت 

و بســته بندى ســيب زمينى در اســتان همدان به 
بهره بردارى رســيده كــه برخى از ايــن واحدها 
در بخــش ســورت و بســته بندى 2 ميليارد دالر 
ســرمايه گذارى انجام داده اند، به طورى كه مى توان 
ادعــا كــرد در زمينــه ســورتينگ و بســته بندى 

سيب زمينى ساماندهى الزم انجام شده است.
وى با بيان اينكه ظرفيت 75 هزار تنى اين 5 واحد 
گوياى ايــن واقعيت اســت و اميدواريم در چند 
ســال آينده بيشتر ســردخانه ها به واحد سورت و 
بســته بندى مجهز شوند، فاز ســوم را فاز فرآورى 
محصول ســيب زمينى برشــمرد و با بيــان اينكه 
فــرآورى محصول ســيب زمينى بســيار هزينه بر 
اســت و ســرمايه گذاران كمى در اين زمينه ورود 
مى كنند، گفت: يك واحد فرآورى ســيب زمينى با 
سرمايه گذارى 100 ميليارد تومان در بهار در دست 
راه اندازى اســت كه 35 درصد پيشــرفت فيزيكى 

دارد.
مدير صنايع كشاورزى ســازمان جهاد كشاورزى 
اســتان همدان گفت: 15 ميليــارد تومان از محل 
اعتبارات اشــتغال روستايى به اين واحد تسهيالت 
بانكى پرداخت شــده و 85 ميليــارد تومان ديگر 
آورده شخصى است كه با بهره بردارى از اين واحد 
فرآورى سيب زمينى كه در زمينه فرنچ فرايز فعاليت 
خواهد داشت ســد فرآورى سيب زمينى در استان 

همدان شكسته خواهد شد.
وى با بيان اينكه در ســال هاى آينده سرمايه گذاران 
بيشــترى در ايــن زمينه جــذب مى كنيــم، ابراز 
اميدوارى كرد: در 4 تا 5 ســال آينده 3 تا 4 واحد 

فرآورى سيب زمينى در استان همدان ايجاد شود.
نا گفته پيداست كه همدان به  نوان يكى از قطب هاى 
توليد ســيب زمينى كشور به ايجاد و توسعه صنايع 
تبديلى و تكميلى نياز وافر دارد و درحالى كه بارها 
بر اين موضوع تأكيد شده اما تغييرات چشمگيرى 
در اين بخش ايجاد نشــده و اين درحالى است كه 
مهم ترين و پر سر و صداترين محصول كشاورزى 

استان همدان سيب زمينى است.
آنچه مســلم اســت با ايجاد واحدهــاى فرآورى 
محصوالت كشــاورزى مطابق استانداردهاى ملى 
و بين المللــى و اســتفاده از تكنولوژى هاى نوين 
مى توان مسير جهش توليد در اين بخش را هموار 
كرد؛ بنابراين مسئوالن و دست اندركاران بايد توجه 

ويژه اى به اين مقوله داشته باشند.

كاهش 50 درصدى قبض آب و برق و 
كاهش ماليات به 2 درصد در دوبى

 به درخواســت اتاق تجارت و صنعت دوبى، قبض آب و برق 
بيش از 50 درصد و ماليات نيز به 2 درصد كاهش يافت.

به گزارش ايســنا، اتاق تجارت و صنعت دوبى در گزارشى اعالم 
كرد كه در راســتاى حمايت از كسب وكارها در بحران كرونا، اتاق 
تجارت و صنعت دبى چندين پيشنهاد را به مقامات امارات مطرح 
كرده اســت. ماليات بر ارزش افزوده را به 2 درصد كاهش داده يا 
پرداخت آن را تا پايان سال 2020 به تعويق اندازد و براى حمايت 
از شركت ها، تمامى جريمه هاى مربوط به ماليات بر ارزش افزوده 
بخشيده شــوند. همچنين به شــركت هاى كوچك و متوسط كه 
تحت تأثير تعطيلى هاى اخير زيان ديده اند، وام داده شــود. كاهش 
50 درصدى عوارض گمركى تا پايان ســال 2020 و تخفيف 50

درصدى قبوض آب، برق و خدمات به شهروندان داده شود.
براســاس اين گزارش دولت امارات با كاهش 50 درصدى قبض 

آب و برق و كاهش ماليات به 2 درصد موافقت كرده است.

در ارزيابى هاى انجام شده شهردار همدان نمره قبولى گرفت

صوفي شهردار برتر استان
■ 14 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در سال 99

■ پتروشيمي هگمتانه تا چند هفته آينده به بهره برداري مي رسد

توسعه صنايع تبديلى گامى به سوى جهش توليد

سيب زمينى همدان سيب زمينى همدان 
را دريابيمرا دريابيم
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يوونتوس رونالدو را استثنا كرد
 باشــگاه يوونتــوس حقوق 
همه بازيكنان خود را به استثناى 
خواهد  كم  رونالدو  كريســتيانو 

كرد.
به گزارش كوريره دلو اسپورت، 
فوتبال  تعطيلى  و  كرونا  ويروس 
در ماه هاى اخير موجب شــده تا 
باشــگاه هاى بزرگ و كوچك با 

بحران مالى مواجه شوند.
راهكار باشگاه ها در سراسر جهان 
بــراى فرار از اين بحــران كم كردن حقوق بازيكنــان و يا به تعويق 

انداختن آن بوده است و يوونتوس هم از اين قاعده مستثنى نيست.
اما باشــگاه يوونتوس حقوق همه بازيكنانش را به استثناى كريستيانو 

رونالدو كم خواهد كرد.
سران يوونتوس دوست ندارند كه با كم كردن دستمزد رونالدو موجب 
خشــم او شــوند و زمينه را براى جدايى اين بازيكن در تابستان مهيا 

كنند.
به اين ترتيب كريستيانو رونالدو حقوق هفتگى خود را كه 522 هزار 

پوند در هفته است، به صورت كامل دريافت خواهد كرد.
رونالدو دومين فصــل حضورش در يوونتــوس را تجربه مى كند و 

توانسته كه در اين تيم هم عملكرد خوبى از خود نشان دهد.

ستايش كاكا از سيمئونه و ژائو فليكس
 ســتاره ســابق رئال مادريد و تيم ملى فوتبال برزيل به ستايش از 

عملكرد ديگو سيمئونه در اتلتيكو مادريد پرداخت.
به گزارش اسكاى اســپورت، كاكا سابقه حضور در رئال مادريد را 
در كارنامه دارد و از تجربه خود در داربى شــهر مادريد ســخن به 

ميان آورد.
او گفت: رقابت بين رئال مادريد و اتلتيكو مادريد همواره وجود داشته 
است اما پس از آمدن ســيمئونه اين رقابت جدى تر شد. او توانست 

وضعيت اتلتيكو مادريد را به كلى تغيير دهد. 
سيمئونه سال ها است كه در اتلتيكو مادريد مربيگرى مى كند و عملكرد 

خوب او موجب شده است تا همچنان به او اعتماد شود.

واكنش هافبك بارسلونا 
به احتمال حضور در يوونتوس

 هافبــك برزيلى آبى انارى ها وفادارى خود به پيراهن اين تيم را با 
وجود گمانه زنى حضورش در يووه نشان داد.

به گزارش ايســنا، آرتور ملو يكى از بازيكنانى بود كه بارسلونا براى 
تقويت خط ميانى خود و پر كردن جاى خالى ژاوى و اينيســتا جذب 
كرد.اين بازيكن برزيلى عملكرد خوبى در بارســلونا داشته است اما 

خبرهايى درباره جدايى او به گوش مى رسد.
آبى انارى ها به دنبال جذب پيانيچ در تابســتان هستند و يوونتوس هم 

براى موافقت با اين انتقال، معاوضه با ملو را شرط قرار داده است.
هافبك برزيلى بارســلونا در واكنش بــه جدايى از اين تيم گفت: من 
پيراهن هاى زيادى را تجربه كــرده ام اما هيچ پيراهنى با رنگ پيراهن 

بارسلونا برابرى نمى كند.
ايــن اظهارنظر ملو نشــان مى دهد كه او دوســت دارد فوتبال را در 
بارســلونا ادامه دهد و بايد منتظر ماند و ديد كه آيا او درنهايت راهى 

يووه خواهد شد يا نه.

ستاره جوان ليون مورد توجه بزرگان اروپا
 «موسى دمبله» مهاجم جوان ليون فرانسه، مورد توجه باشگاه هاى 

بزرگ اروپا قرار گرفته است.
اين مهاجم 23 ساله در 2 سال اخير عملكرد درخشانى در ليون داشته 
و از فصل گذشته مورد توجه منچستريونايتد بود. اكنون بارسلونا هم 
كه در پى تقويت تيم خود اســت، جذب دمبله فرانسوى را در دستور 

كار دارد.
قيمت مهاجم توانمند ليون، 70 ميليون يورو تخمين زده شــده است. 
با توجه به نيمه كاره ماندن ليگ فرانســه و اينكه ليون نتوانست سهميه 
مسابقات اروپايى را كسب كند، دمبله مى تواند با تأمين مبلغ موردنظر 

باشگاه ليون به تيم جديدى برود.
در روزهاى آينده يكى از باشــگاه هاى بارسلونا يا منچستريونايتد اين 

مهاجم آينده دار را جذب خواهند كرد.

امروز سرنوشت ليگ فوتبال كشور
 نهايى مى شود

 احتماال امروز خبر آغاز تمرينات و زمان مجدد رقابت هاى فوتبال 
كشور مشخص مى شود

سرپرست فدارسيون پزشكى ورزشى با اعالم اين مطلب گفت: امروز 
خبرهاى خوبى را به تيم ها درباره احتمال آغاز تمرينات اعالم خواهيم 

كرد.
به گزارش فارس، مهرزاد خليليان در مورد اينكه ظاهراً تصميم گرفته 
شــده كه تيم ها تمرينات خود را از سر بگيرند، اظهار كرد: ما جلسات 
متعددى برگزار كرديم و در اين جلســات صحبت هاى زيادى مطرح 
شــد و تا حدود زيادى اعضاى ستاد در مورد اين مسأله متقاعد شدند 
اما همه چيز بايد تصويب رســمى شود و دستورالعمل هاى تدوين و 

پيش نويس هاى آنها آماده شوند.
وى افزود: امروز شنبه خبرهاى خوبى در اين باره به تيم ها اعالم خواهد 
شــد و اميدواريم كه همه چيز به طور مناســب پيش برود. در هرحال 
اكنون شاهد كاهش انتشار ويروس كرونا هستيم، هرچند متأسفانه در 
برخى اســتان ها انتشار كرونا اوج گرفته اســت اما اميدوارم كه امروز 

اخبار خوب را به اطالع مردم و تيم هاى ورزشى برسانيم.

تجليل از مقام آوران تيراندازى در رزن
 از مقام آوران مســابقات تيراندازى با تفنگ بادى در شهرستان رزن 

تجليل شد.
مراسم باشــكوه اهداى جوايز، احكام و تقديرنامه هاى يادواره سردار 
شــهيد اسالم قاسم سليمانى با حضور جانشــين فرمانده سپاه رزن و 
مسئول كانون بسيج ورزشكاران در محل سپاه آن شهرستان برگزار شد.
مراســم باشكوه اهداى جوايز، احكام و تقديرنامه مسابقات تيراندازى 
كه سال گذشته در دهه مبارك فجر و گراميداشت ياد سردار شهيد در 
سالن انقالب رزن برگزار شــده بود با حضور جانشين فرمانده سپاه، 
مدير كانون بسيج و معاون بسيج ورزش خواهران در محل سپاه ناحيه 

رزن برگزار شد.
در اين مراســم از 11 نفر از مقام آوران و 3 نفر از داوران اين مسابقه با 

اهداى حكم و جوايز قدردانى شد.

زمان آغاز دوباره ليگ برتر مشخص شد
 يك منبع آگاه از قطعى بودن آغاز دوباره مسابقات ليگ برتر فوتبال 

ايران پس از ماه مبارك رمضان خبر داد.
به گــزارش ايلنا، پــس از بررســى هاى متعدد نهادهــاى ذى ربط و 
هماهنگى هاى انجام شده درنهايت تاريخ آغاز ليگ برتر و آغاز تمرينات 

تيم ها تعيين شد و به زودى رسماً اعالم خواهد شد.
قرار اســت زمان بازگشايى ورزشــگاه ها و صدور مجوز تيم ها براى 
برگــزارى تمرينات گروهى از 6 خرداد باشــد و تيم ها پس از 2 هفته 
تمرين، از تاريخ 20 خرداد مسابقات را آغاز كرده و با برنامه اى فشرده 

9 هفته پايانى رقابت هاى ليگ برتر برگزار شود.
در اين ميان تغييراتى در قوانين و شرايط برگزارى مسابقات هم اعمال 
خواهد شد كه با نظر فيفا انجام مى شود و يكى از آنها كه تاكنون قطعى 
شــده، اجازه انجام 5 تعويض در طول زمان بازى اســت تا فشردگى 

بازى ها آسيب كمترى به بازيكنان بزند.
برنامه مســابقات به همــراه ابالغيه تاريخ آغاز تمرينات و مســابقات 
به زودى رسماً از ســوى مراجع ذى ربط اعالم و اطالع رسانى خواهد 
شــد.قرار اســت 5 هفته ابتدايى بدون حضور تماشاگران باشد و پس 
از آن با توجــه به وضع موجود در مورد هفته هاى آينده تصميم گيرى 

خواهد شد.

جريمه سنگين زالتان به دليل رانندگى 
در سوئد 

 زالتان ابراهيموويچ در دوران قرنطينه در ســوئد بيكار نبوده و باز 
هم خبرساز شده است.

به گــزارش ايلنا، زالتان ابراهيموويچ پائيز 2019 در روز تولد خود از 
خودرو Ferrari Monza SP٢ كه ارزش آن نزديك به 2 ميليون 
دالر است رونمايى كرد. زالتان كه تازه از كشور خود براى حضور در 
تمرينات ميالن به ايتاليا بازگشته است در سوئد بيكار ننشسته است و 
با اين خود گران قيمت خود كه براى تردد با آن نياز به دريافت مجوز 

از پليس سوئد بوده در خيابانى هاى استهكلم رؤيت شده است.
از اين رو به نظر مى رسد زالتان ابراهيموويچ بايد منتظر جريمه سنگين 

از سوى پليس سوئد به دليل اين قانون شكنى خود باشد.

1

2

3

4

پيشخوان

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

برابــر رأي شــماره 139860326007001465 مورخــه 1398/12/17 هيــأت موضــوع قانــون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــى مســجد 
جامــع شــهر بهــار بــه توليــت اداره اوقــاف و امــور خيريــه شهرســتان بهــار بــه شــماره 
ملــى 14003506917 در اعيانــى شــش دانــگ يــك بــاب مســجد بــه مســاحت 368/70 
مترمربــع پــالك 11014 فرعــى از 1290 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در بهــار بخــش چهــار 
همــدان خريــدارى بــه اســتناد تبصــره مــاده 3 قانــون اوقــاف محــرز  گرديــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد.
(م الف 39)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/11

هادى يونسى عطوف
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

برابــر رأي شــماره 139860326007001470 مورخــه 1398/12/17 هيــأت موضــوع قانــون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــى  ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــار تصرف ــك به ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت در واح
ــتان  ــه شهرس ــور خيري ــاف و ام ــت اداره اوق ــه تولي ــج) ب ــرت وليعصر(ع ــجد حض مس
بهــار بــه شناســه ملــى 14003506917 در اعيانــى شــش دانــگ يــك بــاب مســجد بــه 
ــع پــالك 11012 فرعــى از 1049 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در  مســاحت 261/90 مترمرب
بهــار بخــش چهــار همــدان خريــدارى بــه اســتناد تبصــره مــاده 3 قانــون اوقــاف محــرز  
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 41)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/11

هادى يونسى عطوف
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

برابــر رأي شــماره 139860326007001468 مورخــه 1398/12/17 هيــأت موضــوع قانــون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــى  ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــار تصرف ــك به ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت در واح
ــه  ــه شهرســتان بهــار ب ــور خيري ــاف و ام ــه توليــت اداره اوق ــام رضــا(ع)  ب مســجد ام
شناســه ملــى 14003506917 در اعيانــى شــش دانــگ يــك بــاب مســجد بــه مســاحت 
460/90 مترمربــع پــالك 11010 فرعــى از 1566 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در بهــار بخــش 
چهــار همــدان خريــدارى بــه اســتناد تبصــره مــاده 3 قانــون اوقــاف محــرز  گرديــده 
ــه 15 روز آگهــي  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت. ل
ــي  ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود، در صورت مي ش
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، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 43)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/11

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

برابــر رأي شــماره 139860326007001466 مورخــه 1398/12/17 هيــأت موضــوع قانــون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــى  ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــار تصرف ــك به ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت در واح
مســجد النبــى (ص) بــه توليــت اداره اوقــاف و امــور خيريــه شهرســتان بهــار بــه شــماره 
ــه مســاحت 411/70  ملــى 14003506917 در اعيانــى شــش دانــگ يــك بــاب مســجد ب
مترمربــع پــالك 11008 فرعــى از 531 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در بهــار بخــش چهــار 
همــدان خريــدارى بــه اســتناد تبصــره مــاده 3 قانــون اوقــاف محــرز  گرديــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد.
(م الف 45)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/11

هادى يونسى عطوف
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

بازديد درويشى از مجموعه فرهنگى ورزشى 
عليمراديان

 مجموعه ورزشــى عليمراديان قابليت برگزارى اردوها و مسابقات 
ملى و بين المللى را دارد.

سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرســتان نهاوند از نقاط مختلف 
مجموعه ورزشــى عليمراديان به طور دقيق بازديد به عمل آورد كه در 

همين راستا مشكالت و نيازهاى اين مجموعه را شناسايى كردند.
حميدرضا درويشــى در اين بازديد گفت: مجموعه فرهنگى ورزشــى 

عليمراديان يكى از بزرگ ترين و مجهزترين استاديوم هاى غرب كشور 
است كه قابليت ميزبانى اردوهاى تيم ملى و باشگاهى و مسابقات ملى 

و بين المللى را براى استان مى تواند فراهم كند. 
وى افزود: اســتاديوم عليمراديان، نگينى بر انگشتر ورزش استان است 

و افتخار همه جامعه ورزش نهاوند و استان همدان محسوب مى شود.
درويشى ادامه داد: اميدوارم بتوانيم از تمام ظرفيت اين مجموعه بزرگ 
به نحو مطلوب اســتفاده كنيم. در اين جلسه مدير اين مجموعه نيز در 
همين راســتا گفت: ما جداى از ورزش و اداره ورزش نيستيم هدف ما 
خدمت به ورزش نهاوند اســت، ما آمادگى همكارى صددرصد داريم 

و هر امكاناتى را كه نياز ورزش نهاوند اســت در اختيار اداره ورزش و 
جوانــان قرار مى دهيم و هر 2 با هدف خدمت به ورزش نهاوند تالش 
مى كنيم. اديب افزود: شــديدا در محدوديت بودجه هستيم و تا اينجاى 
كار هــم با كمك هاى عليمراديان و خانواده اين بزرگوار كه حق زيادى 
گردن نهاوند دارند پيش رفته ايم، مدير كل اداره ورزش و جوانان استان 

قول همكارى و مساعدت به ما داده است.
وى افزود: استاديوم عليمراديان نيز در همين راستا نياز به حمايت اداره 
ورزش و جوانــان نهاوند دارد تا بتوانيم از ايــن ظرفيت بزرگ به نفع 

ورزش نهاوند و اداره ورزش و جوانان استفاده بهينه كنيم.

رونالدو حضور پيانيچ 
در بارسلونا را منتفى 

دانست
 ستاره پرتغالى يوونتوس به احتمال 
حضــور پيانيــچ در بارســلونا واكنش 
نشــان داد و اعالم كرد كه اين بازيكن 
طرفدار رئال است. به گزارش اسپورت، 
ميرالم پيانيچ گزينه موردنظر بارســلونا 
براى تقويت خط ميانى اســت و حتى 
خبرهايى دربــاره معاوضه اين بازيكن 
با ويدال به گوش مى رسد. اين بازيكن 
پيش از اين، زمانــى كه با پيراهن رم و 
ليون به ميدان رفت، اعتراف كرده بود كه 
دوست دارد بازى در رئال را تجربه كند.

اعالم تاريخ ليگ ملت هاى 
واليبال 2021

 ،(FIVB) فدراسيون جهانى واليبال 
تاريخ برگزارى مسابقات ليگ  ملت هاى 

2021 را مشخص كرد.
به گزارش ايسنا، پس از لغو رقابت هاى 
ليگ ملت هــاى 2020 واليبــال به دليل 
شيوع ويروس كرونا، فدراسيون جهانى 
واليبال زمان برگــزارى ليگ ملت هاى 
2021 را از تاريخ يكم ارديبهشــت ماه 
1400 تا ششــم تيرماه همان سال اعالم 
كرد.همچنيــن زمــان برگــزارى فينال 
مســابقات ليگ قهرمانان اروپا در برلين 
نيز 12 ارديبهشت ماه سال 1400 و زمان 
برگزارى مسابقات المپيك توكيو هم از 

يكم تا 17 مردادماه 1400 اعالم شد.

لغو ليگ فوتبال كنگو 
با معرفى قهرمان

 فدراســيون فوتبال كنگو اعالم كرد 
مســابقات ليگ فوتبالش به دليل كرونا 

ناتمام ماند.
به گــزارش فارس، فدارســيون فوتبال 
كنگــو اعالم كرد مســابقات اين فصل 
ليگش را به دليل شيوع كرونا نمى تواند 
به پايان برساند به همين خاطر لغو ليگ 
را اعالم كرد.اين فدراســيون آفريقايى 
اعالم كرد تيم مازيمبى صدرنشين ليگ، 
قهرمان اين فصل مسابقات خواهد بود. 
همچنين قرار شده تيمى به دسته پايين تر 
ســقوط نكند و 2 تيم رده اولى و دومى 

دسته پايين به ليگ برتر راه پيدا كنند.
فدراسيون فوتبال كامرون نيز روز گذشته 
با لغو ليگش تيم صدرنشين را به عنوان 

قهرمان ليگ كشور انتخاب كرده بود.

زمان ازسرگيرى ليگ 
فوتبال اتريش اعالم شد

 ســازمان ليگ فوتبال اتريش اعالم 
كــرد از تاريــخ 2 ژوئــن (13 خرداد) 

مسابقاتش را از سر مى گيرد.
ابينباور،  كريســتيان  فارس،  گزارش  به 
مدير اجرايى ليــگ برتر فوتبال اتريش 
اعالم كرد مسابقات فوتبال در اين ليگ 
قرار است از تاريخ 2 ژوئن (13 خرداد) 

از سر گرفته شود.
مديوى عنوان كرد: ما خوشــحاليم كه 
اعالم مى كنيم مسابقات فوتبال به اتريش 
برگشــته است. نخســتين بازى رسمى 
فوتبال در جام حذفى در تاريخ 29 مى(9
خرداد) خواهد بود. مسابقات ليگ نيز از 
تاريخ 2 ژوئن( 13 خرداد) ازســرگرفته 
مى شود. تيم هاى فوتبال اتريش تمرينات 
گروهى خود را از تاريخ 15 مى(ديروز 
26 ارديبهشــت) آغاز كردند تا خود را 

براى ازسرگيرى ليگ آماده كنند.

 مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
با صــدور حكمى حميدرضا ســپهرى نيا را 
به سمت سرپرســت اداره ورزش و جوانان 

شهرستان مالير منصوب كرد.
در بخشــى از حكم محســن جهانشير آمده 
اســت: نظر به تعهد و تجربــه و باتوجه به 
اهميت و جايگاه ورزش و جوانان در جامعه، 
استفاده از ظرفيت هاى درون سازمانى، اعتماد 
به جوانان و ســپردن امــور مديريتى به آنان، 
جوانگرايى و عملياتى كردن آن و استفاده از 
نيروهــاى باانگيزه در امور اجرايى به موجب 
اين ابالغ به عنوان سرپرســت اداره ورزش و 

جوانان شهرستان مالير منصوب مى  گرديد.
اميد است با اتكا به خداوند متعال و بهره گيرى 
از تمامى ظرفيت ها، تعامل مناسب با مقامات 
محلى و بهره مندى از همكارى پيشكســوتان 
و كاركنان در پيشــبرد اهــداف نظام مقدس 
جمهورى اســالمى ايران و اعتالى ورزش و 

جوانان آن شهرستان موفق باشيد.
مراســم معارفه و توديع سرپرســتان ورزش 
و جوانان شهرســتان مالير با حضور معاون 
توسعه مديريت و منابع اداره كل وجمعى از 

مقامات محلى در مالير برگزار شد.
در ايــن مراســم، كاوه صولتــى از زحمات 
جمال لطيفى سرپرســت سابق اين شهرستان 
تشكر و قدردانى كرد و حميدرضا سپهرى نيا 
را به عنوان سرپرســت جديد اداره ورزش و 

جوانان شهرستان مالير معرفى كرد.
سپهرى نيا معاون اداره ورزش وجوانان مالير 

بود و كارشناسى مديريت دارد.
اداره ورزش وجوانــان اســتان در راســتاى 
بومى سازى مديران به دنبال آن است كه مانع 

از فعاليت مديران پروازى گردد.
لطيفى چند مــاه پيش حكم مديريت ورزش 
مالير را گرفت و هنوز با چند و چون ورزش 

مالير آشــنا نشــده بود كه جاى خود را به 
سپهرنيا داد.وى در همدان به عنوان كارشناس 

خدمت خواهد كرد.
مالير از شهرستان هاى مســتعد استان است 
وظرفيت بااليى در ورزش وپرورش قهرمانان 
دارد كه اميد واريم حميد ســپهرى نيا با سود 
بردن از ظرفيت هاى ورزش اين شهرســتان 

بتواند مالير را به جايگاه باال برساند.

ورزش ماليـر 
صاحب مدير شد

حمايت جوكار از 
تصميم عليرضا دبير 

 طرح چرخه انتخابى در كشتى، ديگر آه و 
ناله را به دنبال راه كشتى گير ندارد.

نايب قهرمان اســبق المپيــك 2004 آتن از 

طرح رئيس فدراسيون كشتى نسبت به چرخه 
انتخابى در كشتى حمايت كرد.

مسعود مصطفى جوكار درباره برقرارى قانون 
برگزارى چرخــه انتخابى تيم ملى كشــتى 
توسط عليرضا دبير افزود: عليرضا دبير خود 
از قهرمانان بزرگ جهان و المپيك است قطعا 
اين موضوع را به خوبى درك كرده اســت و 
خود نيز از درد و رنج كشيده هاى اين ورزش 

است.
نايب رئيس هيأت كشتى اســتان افزود: اين 
بهترين قانونى بوده كه وى مطرح كرده است 

و قطعا در آينده اثرى ماندگار خواهد بود.
وى افزود: خود من از كسانى بوده ام كه چوب 
اين نبود انتخابى ها را خورده ام، من هم به نوبه 

خودم از تصميم دبير حمايت و دفاع مى كنم .
جــوكار در ادامه مزاياى انتخابى برشــمرد و 
ادامــه داد: وقتى انتخابى برگزار شــود، قطعا 
كشــتى گيرى كه قهرمان جهان را شكســت 
مى دهد خودش هم مى تواند در ميادين جهانى 
حرف هاى زيادى براى گفتن داشــته باشد و 
نهايتا ديگر آه و ناله هيچ كشــتى گيرى دنبال 

راه او نيست.
وى تصريح كرد: در بيشــتر كشــورهايى كه 
صاحب كشتى هســتند مثل روسيه و آمريكا 
هميشــه قانون انتخابى برقرار است حتى اگر 
قهرمان المپيك هم ببازد كنار مى رود و طرح 
بســيار عالــى و قانون مندى  اســت كه دبير، 

شجاعانه ارائه داد و قابل تحسين است .

سازمان ليگ براى 
برگزارى بازى ها 
تضمين داد

 سازمان ليگ فوتبال كشــور براى ادامه 
برگزارى مســابقات ليگ برتر باشــگاه هاى 
كشــور به وزارت بهداشــت تضمين داد تا 

بازيكنان دچار مشكل نشوند.
سرپرســت كميته مسابقات ســازمان ليگ 
درباره برگزارى جلســه با مسئوالن وزارت 
بهداشــت به منظــور فراهم كردن شــرايط 
مناســب براى برگزارى بازى هاى باقى مانده 
از فصل جارى گفت: در روزهاى گذشــته 
درخدمت مسئوالن وزارت بهداشت بوديم. 
تضمين هاى  مســابقات  برگزارى  بحث  در 
الزم را داديــم تا افراد درگيــر در برگزارى 

بازى را به حداقل برسانيم.

سهيل مهدى ادامه داد: قول داديم تست هاى 
الزم را در فضاى تمرين از بازيكنان بگيريم 
و بــا همكارى كادر پزشــكى تيم ها بتوانيم 
بازيكنان و عوامل تيم ها را با سالمتى كامل به 
مسابقات برسانيم و جزئيات را به ستاد ملى 
مقابله با كرونا، فدراسيون پزشكى ورزشى و 
همين طور ايفمارك اعالم كنيم. اگر شرايط 
بدون مشــكل پيش برود، تضمين هاى الزم 
را داده ايم و اميدوارم فاز نخســت برگزارى 
مسابقات كه شامل برگزارى تمرينان است، 

به سرعت آغاز شود.
سرپرســت كميته مسابقات سازمان ليگ در 
گفت وگو با برنامه «فوتبال برتر» درباره تاريخ 
احتمالى آغاز مسابقات اظهار كرد: منتظريم 
تاريــخ دقيقــى را اعالم كننــد. از صحبت 
مســئوالن اين طور استنباط كردم كه احتماال 
تمرينات از اواخر ارديبهشت يا اوايل خرداد 

آغاز شود و بتوانيم پس از حدود 4-3 هفته 
تمرين، مســابقات را آغاز كنيم و تا اواخر 

تيرماه يا اوايل مرداد به پايان برسانيم.
مهدى تأكيد كــرد: AFC يازدهم مرداد را 
براى اتمام مسابقات فصل جارى اعالم كرده 
تا پس از آن بتواند مســابقات ليگ قهرمانان 
آســيا را به صورت متمركز در يك كشــور 
برگزار كند. هــر چقدر بتوانيم از اين برنامه 
جلوتر بيفتيم، به نفع تيم هاى كشورمان است. 
اساس برنامه ريزى ما اتمام مسابقات تا پيش 
از 11 مرداد اســت تا بازيكنان دچار مشكل 
نشوند. وى يادآور شد: اين كه چند هفته از 
مسابقات ليگ برتر به بعد از مسابقات ليگ 
قهرمانان آســيا موكول شود، شرايط خوبى 
نيست. بايد بازيكنان فرصت الزم براى فصل 
آينده و حضور در مســابقات آسيايى و ملى 

را داشته باشند.



 نگاه رهبرى 
در نــگاه مقام معظــم رهبرى، روابــط عمومى ها 
مى توانند به ارتباط ميان مردم، دستگاه ها و مسئوالن 
كمك شــايانى كنند و موجب هم انديشى مردم و 
مســئوالن در تصميم گيرى ها براى سوق به اهداف 

مى شود.
هميــن نگاه و دقت نظر كافى اســت تا بدانيم اين 
جايگاه كليدى نيازمند نقش آفرينى افرادى است كه 
تخصص، اختيار و اعتبار الزم را در دســت داشته 
باشــند و غير از اين نمى توان به خروجى مطلوب 

ايفاى وظايف آنها اميدوار بود.
اما شــرايط موجود بيانگر چيزهاى ديگرى است. 
شــاكله فعاليت روابط عمومى هاى دســتگاه هاى 
متولى در هر اســتانى به روابط عمومى استاندارى 

گره مى خورد.

 اندر احواالت شوراى هماهنگى 
روابط عمومى هاى همدان

اســتاندارى، نهاد مســئول گردانــدن و مديريت 
يك اســتان اســت كه در بخش ها و معاونت هاى 

زيرمجموعه همين مسئوليت تقسيم مى شود.
اساس نامه شــوراى هماهنگى روابط عمومى هاى 
همدان همچون ديگر اســتان ها ســال 1383 ابالغ 
شد؛ طبق اســاس نامه باالترين مقام اجرايى استان 
يعنى استاندار رياست اين شــورا، مديركل ارشاد 
و فرهنگ اسالمى اســتان قائم مقام و مدير روابط 

عمومى استاندارى دبير اين شورا تعيين شدند.
اين شــورا تقريباً در تمام استان هاى كشور فعاليت 
خــود را آغاز كــرد، ارتقاى ســطح علمى روابط 
عمومى  هــا از اولويت هاى كارى اين مجمع تعيين 

شد.
به هرحال از ســال 1390 هر سال انتخابات هيأت 
رئيسه اين شورا برگزار شد تا اينكه سال 1397 پس 
از برگزارى آخرين انتخابات، تصميم بر دوساالنه 

شدن اين انتخابات شد.
اعضاى شــوراى هماهنگى روابــط عمومى ها كه 
درحال حاضر آخرين روزهاى فعاليت را پيش روى 
دارنــد و قطع به يقين در آينــده نزديك انتخابات 
ديگرى رقم مى خورد 2 سال از فعاليت خود را در 

اين شورا پشت سر گذاشتند. 
در شــوراى فعال فعلى روابط عمومى هاى ميراث 
فرهنگى، مخابرات، دانشگاه آزاد، اداره كل زندان ها، 
ارشاد اســالمى، دانشــگاه فرهنگيان و بانك ملى 

به عنوان اعضاى اصلى مسئوليتى بر عهده گرفتند.

اما پس از انتخــاب آنها اتفاقات 
متعددى دامان روابط عمومى هاى 
اســتان را گرفت كــه بيش از هر 
چيز به تغيير و تحــوالت مداوم 

گره خورد. 

 تغييــرات متعدد مديران 
روابط عمومى 

عمومى  روابــط  مديــران  تغيير 
نيســت  برانگيزى  ســؤال  اتفاق 
اختيار  ارشــد  مديران  البته كه  و 
الزم را بــراى جابه جايى ها دارند 
اما آنچه ايجاد سؤال مى كند، اين 
است كه چرا در انتخاب شورا و 
روابط عمومى ها و حفظ اعضاى 
اين شــورا براى اتخــاذ بهترين 
اختيارات  اعطــاى  و  تصميمات 
الزم برنامه هــاى مــدون پيش از 

تشيكل آن اتخاذ نمى شود.
همين شوراى فعلى كه مى توانست 
آنقدر اختيار داشته باشد كه بدون 

تأييد آنها روابط عمومى هاى دســتگاه ها رسميت 
نداشته باشند و نگاه كارشناسانه آنها مى توانست به 
ارتقاى جايگاه روابط عمومى ها كمك كند، چقدر 

موفق بودند؟
در اين 2 سال پس از آخرين انتخابات شورا، يكى 
از اعضــاى منتخب در شــوراى روابط عمومى ها 
بازنشسته شد و 2 روابط عمومى ديگر تغيير كرد. 
در كنــار اين اتفاقات، روابط عمومى اســتاندارى 
شاهد 3 تغيير در انتخاب مدير روابط عمومى  بود؛ 
اين تحوالت يكى پس از ديگرى خود بيانگر از هم 
گسيخته شــدن تصميماتى بود كه براى اتخاذ آنها 
وقت و اعتبار گذاشــته شــده بود اما به هر ترتيب 
بنيادى ترين شاكله ارتباطات در استان پيش از آنكه 
شاهد خروجى مطلوب كارى باشد، شاهد تغيير و 
تحول و رفت وآمدهاى متعدد بود. در كل مى توان 
گفت تخصص، اعتبار و اختيار الزمه روابط عمومى 
پويا بوده و هســت، كه در اين زمينه همدان مورد 

نقد است.

تنزل پست سازمانى روابط عمومى 
در دولت تدبير اميد

اگر منصفانه به جايگاه روابط عمومى ها در دولت 
تدبير و اميد نگاه كنيم، بايد بگوييم برخالف سختى 

كار روابــط عمومى هــا، اين 
جايگاه از نظر پست سازمانى 

در وضعيت مناسبى نيست.
يكى از پســت هاى سازمانى 
كه با بيشترين اضطراب كارى 
مواجه است ولى امتياز خاصى 
پســت  ندارد،  بــاره  اين  در 

روابط عمومى است.
اين نگاه به نقد عملكرد دولت 
تدبير و اميد در تنزل جايگاه 
روابــط عمومى ها برمى گردد 
و يك خطاى راهبردى است 
كه حتى اگر آسيبى به جايگاه 
روابــط عمومى نرســاند اما 
ســبب كاهش انگيزه مديران 

روابط عمومى شده است.
اين تنزل ناشى از بحث تبديل 
روابط عمومى استاندارى ها به 
اداره كل يا تنزل در حد معاون 
مدير كل حوزه استاندارى بود 
كه مى تــوان گفت اين تغيير، 
اختيــارات را هم در حوزه مديريتى كار آنها و هم 
در جايگاه دبير شوراى هماهنگى روابط عمومى ها 

محدودتر خواهد كرد.
از زمانى كه چنين تصميماتى در ســاختار روابط 
عمومى ها رقم خورد برنامه محور نبودن آنها بيشتر 

خود را نمايان كرد.
وقتى تغييرات مديران روابط عمومى استان همدان 
كه عضو شــوراى هماهنگى بودنــد يكى پس از 
ديگرى در 2 ســال اخير اتفاق افتاد، به واقع شاهد 
فعال نشدن كميته هاى زيرمجموعه و كارگروه ها در 
شــوراى روابط عمومى ها هم بوديم كه اين خود 

دليلى بر مختل شدن مسير برنامه ريزى ها بود.

 خسارات غير تخصصى ها
از سوى ديگر نگاه مديران به جايگاه روابط عمومى 
و انتخــاب مديران در اين ســمت نيز خود جاى 

بحث دارد.
متأســفانه آنگونــه كــه انتظــار مــى رود، به كارگيرى 
ــر در  ــاى متخصــص، خــالق و صاحب نظ نيروه
ــى  ــانى برخ ــى و اطالع رس ــط عموم ــوزه رواب ح
ــد  ــم مى توان ــن مه ــم نمى خــورد، اي از ادارات رق
موجــب افتــى جــدى در جهــت ايســتايى و نزول 

عملكــرد ادارات شــود.

يك كارشــناس ارتباطات امــور بين الملل معتقد 
است: حوزه روابط عمومى به عنوان قلب تپنده يك 
ســازمان، نقش به سزايى در معرفى جايگاه حقيقى 
آن مجموعــه ايفا مى كند و اگر مديرى در تعيين و 
انتصاب مدير روابط عمومى خود دقت نظر نداشته 
باشــد، بايد منتظر خسارت جبران ناپذير و عواقب 

تلخى براى دستگاه و اداره خود باشد.
محمد رحمانى فضل مى گويد: درج اخبار صحيح 
و منظم و اطالع رســانى به موقع و ارتباط تنگاتنگ 
با خبرنــگاران و اصحاب قلم، يكــى از وظايف 
اصلى حوزه روابط عمومى اســت كه گاهى شاهد 
بى توجهى به اين موضوع از ســوى برخى مديران 

اين حوزه هستيم.
اين كارشــناس تأكيد كرد: بر كسى پوشيده نيست 
كه در جوامع امروزى، ارتباطات نقش بسيار مهمى 
در پيشــبرد اهداف يك سازمان ايفا مى كند. بهبود 
كمى و كيفى فعاليت هاى سازمان، افزايش بهره ورى 
از امكانــات و نيروى انســانى در ســايه انعكاس 
فعاليت هــاى ســازمان با جامعــه و بهره گيرى از 
امكانات و قابليت هاى اجتماع و مشاركت عمومى 

افراد آن است. 
در ايــن راســتا روابــط عمومى هــا به عنــوان 
ــش  ــه نق ــا جامع ــازمان ها ب ــى س ــه ارتباط حلق
بســيار مهمــى دارنــد. هرچــه ايــن حلقــه ارتباطى 
ــدازه  ــان ان ــد، به هم ــر باش ــترده تر و محكم ت گس
فعاليت هــاى  و  اهــداف  پيشــبرد  در  ســازمان 

ــود. ــد ب ــر خواه ــود موفق ت خ
پس روابط عمومى ها براى اينكه بتوانند اين حلقه 
ارتباطى ســازمان را با جامعه حفظ كنند، بايد در 
جست وجوى تكنيك ها، الگوها و شيوه هاى مناسب 
و جديد باشــند. يكــى از اين شــيوه ها و الگوها 
خالقيت اســت كه عامل مهم موفقيت برنامه هاى 
روابط عمومى اســت و اگر به درستى به كار گرفته 
شــود، بســيارى از ضعف هاى فنــى و اجرايى را 
پوشش مى دهد و چون موضوع كار روابط عمومى 
از تنوع و حيطه بااليى برخوردار است، امكان ظهور 
خالقيت در آن به مراتب بيشتر از ساير حوزه هاى 

كارى سازمان ها است.
اميد اســت مديران ساعى در حوزه روابط عمومى 
دســتگاه ها و ادارات، هرچــه بهتــر در حــوزه 
اطالع رســانى صحيح براى آگاه ســازى مردم پيدا 
كنند و با ارتباط خــوب و مؤثر با اصحاب قلم و 
رسانه، جايگاه حوزه روابط عمومى را هرچه بهتر 

معرفى كنند.
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روابط  مديــران  تغييــر 
ســؤال  اتفاق  عمومــى 
برانگيزى نيســت و البته 
كه مديران ارشــد اختيار 
جابه جايى ها  براى  را  الزم 
ايجاد  آنچــه  اما  دارنــد 
ســؤال مى كند، اين است 
كه چرا در انتخاب شــورا 
حفظ  و  عمومى ها  روابط  و 
براى  شــورا  اين  اعضاى 
تصميمات  بهترين  اتخاذ 
و اعطــاى اختيارات الزم 
از  پيش  مدون  برنامه هاى 
تشيكل آن اتخاذ نمى شود
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دستگاه هاى مربوطه آمادگى داشته باشند
احتمال آغاز سفرهاى گردشگرى 

پس از ماه رمضان

 رئيس ستاد مركزى هماهنگى خدمات سفر كشور، 
از احتمال سفرهاى استانى گردشگرى پس از باز شدن 
تدريجى مراكز زيارتى و اماكن متبركه خبر داد و گفت: 
دســتگاه ها مربوطه آمادگى الزم را در اين زمينه داشته 

باشند. 
ولى تيمورى در نشست مشترك ستاد مركزى هماهنگى 
خدمات ســفر و كميته اماكن گردشــگرى و فضاهاى 
ورزشى ستاد ملى كرونا كه با حضور رئيسان و نمايندگان 

تمام دســتگاه هاى عضو در سالن فجر وزارتخانه متبوع 
برگزار شد، گفت: همزمان با امكان ترددهاى بين استانى 
و بازگشــايى اماكن مذهبى و زيارتى كشــور، تشديد 
خدمت رسانى دستگاه هاى عضو ستاد سفر در دستور كار 
قرار گرفته است تا ضمن انجام سفرهاى هوشمند، نظارت 
و ارزيابى كاملى از رعايت اصول بهداشتى به منظور حفظ 

سالمت هموطنان انجام گيرد. 
وى با بيان اينكــه درحال حاضر بخش قابل توجهى از 
ســفرهاى داخلى با اهداف معنــوى، زيارتى و كارى 
درحال انجام شدن است؛ افزود: پيش بينى گزارش ستاد 
مركزى هماهنگى خدمات سفر اين است كه توصيه در 
خانه ماندن، جوابگوى شــرايط حال حاضر نيست و در 
پى تحمل فشــارها و اضطراب اخير هموطنان، بى شك 

با سفرهاى هوشــمند در ايام تعطيالت عيد سعيد فطر 
مواجه خواهيم بود، از اين رو دســتگاه هاى عضو ستاد 
ســفر الزم است به منظور خدمت رســانى و نظارت بر 
سفرهاى هوشمند بر پايه سالمت، آمادگى كامل داشته 
باشند تا با غفلت نكردن در اين امر، زمينه انتشار مجدد 

ويروس كرونا ايجاد نشود. 
به گزارش روابط عمومى معاونت گردشــگرى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى، تيمورى 
گفت: پيرو ابالغ دســتورالعمل هاى ســفر هوشمند از 
ســوى وزارت گردشــگرى اين آمادگى ايجاد شــده 
اســت تا هموطنان و گردشــگران مواجهه درستى در 
ســفرهاى كارى، اضطرارى و معنوى خود داشته باشند 
و آموزش ها و اطالعات الزم در اختيارشــان قرار گيرد. 

همچنين چنانچــه در حوزه اى هنوز پروتكل مورد نظر 
وجود ندارد، ســريعاً با همكارى وزارت بهداشت تهيه 

شود. 
وى خاطرنشــان كرد: همچنين بــا تجميع ظرفيت ها، 
نظارت دقيق بر اصول بهداشــتى براى ســفر مسئوالنه 
و هوشــمند در تمامى حلقه هــا و زنجيره هاى صنعت 
گردشــگرى كشــور، اعم از مراكز اقامتــى، تفريحى، 
پذيرايى و ... انجام گرفته اســت كه اين روند با آمادگى 
ســاير دســتگاه هاى نظارتى و خدمت رسان ستاد سفر 

تكميل خواهد شد. 
معاون گردشگرى تأكيد كرد: اين اعتقاد را داريم وقتى 
فعاليت واحدهاى مجاز متوقف و يا محدود مى شــود؛ 
افرادى ســودجو بدون هيچ گونه مجوز با ارائه خدمات 

مورد نياز مردم از اين فضا اســتفاده مى كنند. متأسفانه 
اين روند تأثير مستقيمى در شيوع كرونا خواهد داشت؛ 
زيرا اين افراد و محيط هايى كه ميزبان مسافران  مى شوند؛ 
تحت نظارت هيچ دستگاهى نيستند و اصول بهداشتى 

را رعايت نمى كنند. 
رئيس ستاد مركزى هماهنگى خدمات سفر همچنين بر 
تعامل و همكارى دستگاه هاى متولى امر فرهنگ سازى 
و اطالع رسانى از جمله سازمان صدا و سيما و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى در زمينه آگاهى بخشى عموم 
هموطنان به منظور چگونگى سفر ضمن رعايت اصول 
بهداشــتى تأكيد كرد و همچنين تصميم برآن شــد تا 
اطالعات مربوطه در اختيار دســتگاه هاى مذكور قرار 

گيرد. 

ضرورت درك مشترك
 از روابط عمومى 

  27 ارديبهشت ماه به عنوان روز ارتباطات و روابط 
عمومى، فرصت مناســبى اســت تا اهميت و نقش 
كليدى ترين حوزه هر نهاد و ســازمانى در توسعه و 

پيشرفت آن بازخوانى شود.
در دنياى پيچيده و مدرن امروز كه توسعه پايدار حاصل 
مجموعه درهم تنيده اى از شاخص هاى مختلف است، 
نقش ارتباطات به ويژه رسانه هاى جمعى در تحقق اين 

شاخص ها بسيار مهم و بى بديل است.
اســتفاده از چنين ظرفيتى براى هر ســازمانى جز با 
نقش آفرينى روابط عمومى فعــال، پويا و دانش بنيان 
به عنوان قلب تپنده آن ســازمان امكان پذير نيست و 
اصوال مسير رشد و توسعه در هر مجموعه اى در گرو 

تقويت حوزه روابط عمومى است. 
ناگفته پيداســت كه روابط عمومى ها از چنان وزن و 
جايگاهى برخوردارند كه يك مدير موفق و كارآمد با 
تكيه بر آن مى تواند اهداف و برنامه هاى خود را پيش 

ببرد و محقق سازد.
نقش آفرينــى فعاالن اين حــوزه در فضاى حقيقى و 

مجازى، بيش از ساير حوزه ها نمايان شده است. 
شــكل گيرى دولت الكترونيك و حركت به ســمت 
هوشمندسازى بســيارى از امور، به همان اندازه كه از 
حجم كارها و فعاليت هاى بخش هاى مختلف در بعد 
سخت افزارى كاسته است، دقت و حساسيت كار در 

روابط عمومى را باال برده است.
اما نكته مهم، ميزان توجــه و اهتمام به اين حوزه در 
جامعه است كه اتفاقا بيشترين ارتباط را با آحاد جامعه 

دارد.
به نظر مى رســد هنوز هم برخالف توســعه وسايل 
ارتباط جمعى و گستردگى فعاليت هاى روابط عمومى، 
نگاه هاى ســنتى به اين حوزه كامــال از بين نرفته و 
همچنان نگاه ها و باورهاى متفاوتى نســبت به روابط 

عمومى ها به ويژه در بعد سازمانى وجود دارد.
البته نبايد از اصالح و تغيير برخى نگاه ها و رويكردهاى 
اشتباه غافل شد؛ به ويژه اينكه رسانه ها موجب شده اند، 
نقش و جايگاه روابط عمومى ها در مســير ارتقا قرار 
گيرند، اما با وجود ايــن، ما همچنان نيازمند طرحى 
نو و حركتى متفاوت هســتيم تا روابط عمومى ها به 
جايگاه اصلى خود برســند و بتوانند نقش خود را در 
ابعاد مختلف به ويژه تقويت رسانه اى و توسعه ارتباط 

درون سازمانى و برون سازمانى به خوبى ايفا كنند.

طراحى بسته هاى كمك فنى 
براى احياى گردشگرى

 بســته هاى كمك فنى كوويد 19 با هدف بهبود 
وضعيت اقتصــادى بخش گردشــگرى و حمايت 
از دولت هــا، بخــش خصوصــى و آژانس هــاى 

ارائه دهنده هاى بسته مسافرتى طراحى شده است.
ســازمان جهانى گردشگرى، بســته هاى كمك فنى 

كوويد 19 را براى بازيابى گردشگرى منتشر كرد.
 به گــزارش خبرنگار حوزه ميراث و گردشــگرى 
گروه فرهنگى باشــگاه خبرنگاران جوان، به نقل از 
تراول ديلى نيوز، ســازمان جهانى گردشگرى، بسته 
كمك هاى فنى در زمينه احياى صنعت گردشگرى را 

به اعضايش ارائه مى كند. 
اين بسته با توجه به 3 ركن بهبود اقتصادى، بازاريابى 
و ارتقا و تقويت نهاد و ايجاد مقاومت تدوين شــده 

است.
ســازمان جهانى گردشگرى با اطالع از اينكه بخش 
گردشگرى سخت ترين روز هاى خود را مى گذراند، 
3 ســناريوى ممكن را براى ماه هاى آينده مشخص 
كرده است. بســته به زمان رفع محدوديت در سفر، 
ورود گردشــگران بين المللى ممكن است در سال 
2020 بين 60 تا 80 درصد كاهش يابد. اين مى تواند 
به كاهش چشــمگير درآمد هاى بخش گردشگرى 
بينجامد و 100 تا 120 ميليون شغل را به طور مستقيم 

در معرض خطر قرار دهد.
بسته كمك هاى فنى بازيابى گردشگرى كوويد 19 با 
هدف بهبود وضعيت اقتصادى بخش گردشگرى و 
حمايت از دولت ها، بخش خصوصى و آژانس هاى 

ارائه دهنده هاى بسته مسافرتى طراحى شده است.
 اقدامات اقتصادى، تبليغى و نهادى

سازمان جهانى گردشــگرى در كنار همه توصيه ها، 
از كشورها مى خواهد كه اقداماتى براى كاهش تأثير 
اقتصادى و اجتماعى ويروس كرونا داشــته باشند، 
بســته حمايتى جديد اين ســازمان 3 مبحث بالقوه 
اقتصادى، تبليغى و نهادى را براى تســريع در بهبود 
گردشگرى شناسايى كرده اســت. بسته كمك هاى 
فنى بازيابى گردشــگرى كوويد 19 موجب مى شود 
سياســت ها و اقدامــات الزم بــراى تحريك بهبود 
اقتصادى بخش گردشــگرى درنظر گرفته شــود. 
ارزيابى وضعيت و معرفى برنامه هاى ويژه كشور ها 
براى بهبود گردشــگرى از اين اقدامات به حســاب 

مى آيد.

نقش روابط عمومى 
در ارتقاى سطح سواد رسانه اى شهروندان 

سياوش توسلى كيا »
 در عصر حاضــر كه در 
رسانه اى  كارشناســان  ميان 
به عصر اطالعــات معروف 
شــده اســت، بيش از پيش 
مســئوليت روابط عمومى ها 
بــراى هــر جامعــه اى مهم 
و حياتــى به شــمار مى رود. 
هر  ويترين  عمومى ها  روابط 
اجتماعى به شــمار مى آيند و 
در  نفوذ  آنهــا،  نهايى  هدف 
افكار عمومــى به نفع جامعه 

بوده است. اكنون ضرورى است كه روابط  عمومى ها با حركت به سمت 
روابط عمومى نوين، به تدريج به جايگاه واقعى خود دست يافته و بيش 
از پيش براى انتقال پيام هاى خود و افزايش ســواد رسانه اى شهروندان 

موفق عمل كنند. 
كارشناســان روابط عمومى ها به مثابــه يكى از كانال هــاى ارتباطى و 
اطالع رسانى محسوب مى شوند كه با استفاده از ابزارهاى مدرن و استفاده 
از دانش ارتباطاتى، رســانه اى، گرافيكى، فنــاورى اطالعات، مى توانند 
اهرم هاى مهم اجتماع در اعتالى آگاهى هاى عمومى جامعه باشــند كه 
براى رســيدن به اين هدف، يكى از مهم ترين ويژگى كارشناسان روابط 
عمومى بايد ترويج فرهنگ ســازى سواد رســانه اى در ميان شهروندان 

باشد.
 اين در حالى اســت كه در جهان امروز كه عصر اطالعات و تكنولوژى 
ناميده مى شود مفهوم سواد، خيلى فراتر از خواندن و نوشتن شده و اگر 
كسى نحوه دسترسى سريع و استفاده صحيح از تمامى ابزارهاى رسانه ها 

و شبكه هاى اينترنتى را نداشته باشد، به نوعى بى سواد تلقى مى شود. 
براى رسيدن به اين مهم كارشناسان روابط عمومى با استفاده از ابزارهاى 
مدرن امروزى در فهماندن تدريجى ســواد رسانه اي به شهروندان براى 
تغيير دادن ارتباط غيرفعاالنه آنان با رسانه و تبديل آنان به ارتباط گرانى، 
فعال و پويا نقش حياتى ايفا مى كنند. ســواد رسانه اي شهروندان را قادر 
مى ســازد تا با شيوه ها، دستورالعمل ها و ساختار فرهنگ رسانه اي بيشتر 
آشــنايى پيدا كرده و آن را مورد چالش قرار دهند و به راحتى تســليم 

پيام هاي رسانه اي نشوند. 
با توجه به آنكه شهروندان عصر جهانى، در يك محيط رسانه اي زندگى 
مى كنند، ضرورت دارد تا با كسب مهارت ها و تكنيك هاي جديد، تعامل 
مؤثرتر و عميق تري با اليه هاي مختلف پيام هاي رســانه اي داشته باشند 
و مهارت هاي ارتباطى و فهم رســانه اي آنها را در استفاده صحيح تر از 

رسانه ها ارتقا بخشند. 
همچنين يكــى از ابزارهاي مقابله با «قدرت نرم» و«جنگ رســانه اي»؛ 
آموزش سواد رسانه اي و اولويت دادن به سواد رسانه اي به عنوان مهارتى 

حياتى براي شهروندان در قرن 21 است. 
سواد رسانه اي مى تواند پادزهري باشــد در مقابل هژمونى رسانه اي، و 
شــهروندان را در مواجهه با محتواي پيام هاي رسانه اي واكسينه نمايد. 
همچنين آموزش سواد رســانه اي به عنوان مهارتى براى مقابله با جنگ 
رســانه اي اســت كه به افزايش ظرفيت تحليل شهروندان در مواجهه با 
رســانه ها منجر مى گردد و موجب مى شــود تا آنان به جاي آنكه تسليم 
محتواي پيام هاي رسانه اي شــوند و منفعالنه هرآنچه دريافت مى كنند 
بپذيرند، تالش كنند تا به عنوان يك مخاطب فعال معناي نهفته در پيام ها 
را درك و به رمزگشــايى و ارزيابى پيام ها بپردازند و برخوردي فعاالنه 
با پيام هاي رســانه اي داشته باشــند.  اگر شهروندان يك جامعه از سواد 
رســانه اي كافى برخوردار نباشــند، قطعا نخواهند توانست در فضاي 
سنگين رسانه اي جهان امروز، مسائل و وقايع را به درستى تعبير و تفسير 
نمايند. با توجه به تمامى موارد ذكرشده، نقش روابط عمومى در ارتقاى 

سطح سواد رسانه اى شهروندان بيش از بيش مطرح مى گردد.
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■ حديث:
امام باقر (ع):

از امام باقر (ع) درباره شب قدر پرسيدم. فرمود:«شب بيست و يكم يا بيست و سوم است».
گفتم: مگر نه اين كه شب قدر، يك شب است؟ فرمود: «آرى» گفتم: پس ، آن را به من خبر بده. 

فرمود: «چه عيبى دارد كه در دو شب ، كار خير انجام دهى؟!».  
تهذيب األحكام ج 3 ص 58 ح 200

مريم مقدم  »
 مى گوينــد روابــط عمومى يك شــغل ادارى 
نيســت بلكه يك شوق ادارى اســت، زيرا فعاالن 
در اين حوزه با عشــق، شــور و نشاط، بهره گيرى 
از تكنولوژى روز و ايده هاى نو و همچنين تزريق 

هنر و تفكر خالق در حوزه  ادارى گام برمى دارند.
27 ارديبهشــت ماه در تقويــم، بــه روز جهانــى 
ارتباطات و روابط  عمومى معروف اســت، شايد 
اگر اين مناسبت هم نبود پرداختن به جايگاه روابط 
عمومى ها همچنان در حالــه اى از ابهام در حوزه 

تحليل ها قرار مى گرفت.
 ايــن روز فرصتى اســت تا در كنــار تقديم يك 
خداقوت به همــه مديران پويــا در حوزه روابط 
عمومى هــاى دولتــى و بخش خصوصى اســتان 
همدان به بررســى نقش و جايگاه روابط عمومى 

به عنوان هنر هشتم در سطح جامعه بپردازيم.
روابط عمومى رابط ميان دســتگاه دولتى يا حتى 
بخش خصوصى با رســانه و مردم است جايگاهى 
كــه برايش تعريف كرده اند، جايــگاه تأثيرگذار و 

تصميم گيرنده است.

شوراى هماهنگى برنامه محور باشد 

بى تدبيرى دولت در حوزه روابط عمومى
■ تنزل سازمانى، نبود اعتبارات، به كارگيرى افراد غيرتخصصى خسارت جبران ناپذيرى به بار مى آورد

همدان پیام در کنار شامست!


