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 ابتداى مرداد 
آغاز ليگ برتر 
كشتى 

امسال منابع 
مالى خوبى به 
تپه هگمتانه 
اختصاص مى يابد

حركت قطار 
همدان- مشهد 
از سر گرفته شد

تحليل شرايط 
5 سال آينده 
كشور 

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

مصوبه معافيت بيمه خبرنگاران به تأمين اجتماعى نرسيد
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

يادداشت روز

2

رعايت شأن نمايندگى در رقابت
 انتخابات هيأت رئيســه مجلس يازدهم و ورود 
و خروج به هنگام حاجى بابايى به آن بســيار قابل 

تأمل است...

يادداشت

2

زيرمجموعه 
ناهماهنگ يا هماهنگ استاندار؟!

 انتقاد استاندار از مديريت شهرى در نشست با 
گروهى فرهنگى باز هم دوامى نداشت...

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس حميد بادامى نجات

دكتر ابراهيم مولوى 
 رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر همدان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس حميد بادامى نجات

روابط عمومى سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و 
فرآورده هاى كشاورزى شهردارى همدان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس حميد بادامى نجات

كميته ورزش محالت شهر همدان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس حميد بادامى نجات

روابط عمومى سازمان 
حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس حميد بادامى نجات

روابط عمومى شركت نمايشگاه هاى بين المللى 
استان همدان 

تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

 مهندس حميد بادامى نجات

مديريت شركت توان ديد آتى - رحيميان

انتخاب شايسته  جنابعالى را به عنوان 
نائب رئيس شوراى عالى 

استانهاى كشور
 كــه بيانگــر توانمنــدى شــما مــى باشــد  
ــم  ــى نمائي را تبريــك و تهنيــت عــرض م
اميــد اســت در ســايه ايــزد منــان همــواره 

پيــروز و ســربلند باشــيد.

انتخاب شايسته جنابعالى  به عنوان
 نائب رئيس شوراى 
عالى استانهاى كشور 

 كه بيانگر توانمندى شما مى باشد  را 
تبريك و تهنيت عرض  مى نمائيم اميد 
است در سايه ايزد منان همواره پيروز و 

سربلند باشيد.

نائب رئيس محترم شوراى اسالمى 
شهر همدان

انتخاب شايسته  جنابعالى را به عنوان 
نائب رئيس شوراى عالى 

استانهاى كشور
است  اميد  نموده،  عرض   تهنيت  و  تبريك   
سربلند  و  پيروز  همواره  منان  ايزد  سايه  در 

باشيد.

انتخاب به جا و شايسته حضرتعالى 
به عنوان 

نائب رئيس شوراى عالى 
استانهاى كشور 

كه بيانگر توانمندى شما مى باشد را تبريك 
و تهنيت عرض مى نمائيم . از خداوند منان 

توفيقات روز افزونتان را خواستاريم.

انتخاب شايسته جنابعالى به عنوان 
نائب رئيس شوراى عالى 

استان هاى كشور
 كه بيانگر توانمندى شما مى باشد را تبريك 

و تهنيت عرض مى نماييم. اميد است در سايه 
ايزد منان همواره پيروز و سربلند باشيد.

انتخاب شايسته جنابعالى  به عنوان 
نائب رئيس شوراى عالى استانهاى كشور 

را  صميمانه تبريك و تهنيت عرض  مى نمائيم . اميد است در پناه 
الطاف الهى در راه خدمت ، همواره موفق و مويد باشيد.

تفاوت بين انسان هاى موفق با ديگران كمبود استعداد يا 
اطالعات نيست،كمبود اراده است.

 مرز زمين هاى دهكده گنجنامه كجاست؟ 

تهديد سالمتى 
با جاده سالمتى!

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

مشكالت تردد موتورسيكلت در پياده راه ها 
براى شهروندان

 سرپرست ســازمان حمل ونقل و ترافيك شهردارى 
همــدان در بازديدى كه با همراهى رئيس پليس راهور 
شهرستان همدان و معاون عملياتى پليس راهور استان 
همدان از پياده راه بوعلى و ميدان امام داشــتند، يكى از 
مشــكالت حاد و خطرناكى كه همشهريان با آن مواجه 
هســتند را تردد موتورســواران در پياده راه دانست كه 
عالوه برخطرات جانى براى عابران پياده، جلوه بصرى 

نامطلوبى به همراه دارد.
وحيد غفارى افزود: سازمان حمل ونقل و ترافيك درباره 
ممانعت از تردد موتورسيكلت سواران به پياده راه، تمامى 
مسير هاى منتهى به پياده راه را با تجهيزات ترافيكى، مانند 
راهبندهاى فلزى و بوالرد يا ســكوهاى سنگى مسدود 

كرده است.
وى در ادامه اظهار كرد: به منظور سهولت عبور جانبازان 
و معلــوالن يا تردد ويلچر وكالســكه با نصب ويلچر 
رو، مســيرى براى اين عزيزان درنظر گرفته شده است 

كه متأســفانه موتورســواران با شــگرد خاصى از بين 
ايــن تجهيزات عبور مى كننــد و وارد محدوده پياده راه 
مى شــوند كه الزمه ممانعت اين موتورسواران برخورد 

جدى پليس با متخلفان است.
 با تردد موتور سيكلت ســواران در پياده راه 

برخورد جدى مى شود
رئيس پليس راهور شهرســتان همدان نيز در بازديدى 
كه از پياده راه داشــتند، اظهار كرد: قطعا براى آســايش 
و امنيت شــهروندان با تردد موتور سيكلت سواران در 

پياده راه برخورد جدى مى شود.
جمالى ادامه داد: پياده راه ها در تعريفى كه آمده تنها براى 
استفاده عابران پياده است و تردد موتورسيكلت سواران 
و دوچرخه در اينگونه معابر ممنوع است و درصورت 
مشــاهده با متخلفان برخورد و موتورسيكلت در نوبت 
نخست يك هفته و در نوبت دوم يك ماه توقيف شده و 

به پاركينگ منتقل مى شود. 
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بازگشايى گنجنامه و 
تله كابين همدان نگران كننده 

 است
 رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى ابن ســيناى همدان 
بازگشــايى گنجنامه و تله كابيــن و رعايت نكردن فاصله 
 اجتماعى و اصول بهداشــتى در اين اماكن گردشگرى را 

براى سالمت مردم نگران كننده دانست.
به گزارش ايرنا، رشيد حيدرى مقدم در ستاد مقابله با كرونا 
اظهار كرد: افزايش مسافران به همدان به ويژه در تعطيالت 
عيد فطر و بازديد گردشگران از گنجنامه و تله كابين موجى 
از نگرانى براى افزايش انتقال ويروس كرونا به وجود آورده 

كه مردم بايد آن را جدى بگيرند.
وى افزود: در روزهاى آينده نيز بى ترديد با افزايش مسافران 
مواجه مى شــويم و بايد راهكارى براى اين مهم انديشيده 
شود.حيدرى مقدم شاخص سرايت پذيرى كرونا در همدان 
را 0/9 اعالم كرد و گفت: شانس همه گيرى در استان شدت 
زيــادى ندارد و بايد با رعايــت فاصله گذارى اجتماعى و 

نكات بهداشتى بتوانيم اين رقم را حفظ كنيم.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى ابن ســيناى همدان با بيان 
اينكه مردم گمان مى كنند بحران كرونا تمام شــده اســت، 
افزود: عالوه بــر بى تفاوتى مردم در اماكن گردشــگرى، 
اداره ها، بانك ها و مراكــز پرتجمع نيز طرح فاصله گذارى 
و پروتكل هاى اجتماعى كمرنگ شده كه نيازمند رسيدگى 
اســت. وى تأكيــد كرد: درصــد پادتن موجــود در بدن 
بهبوديافتگان اســتان كم است و همه گيرى دوباره استان را 

زمين گير مى كند.
حيدرى مقدم به برنامه ريزى هاى انجام شــده درباره آزمون 
دانشگاه ها اشاره كرد و گفت: امتحانات در هر گروه با 50

درصد شركت كنندگان و در هر روز يك نوبت آزمون طبق 
دستورالعمل ابالغ شده برگزار مى شود.

وى اظهار كرد: 589 نفر از شمار مبتاليان توسط غربالگرى 
مراكز بهداشتى درمانى استان شناسايى شده و در مجموع 2
هزار و 300 نفر در مراكز يادشده به اين شيوه غربال شده اند.

بازخوانى نشست شاهرخى با انجمن فرهنگى ثارا...

مطالبات مردم و توجيهات تكرارى استاندار
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محدوديت ها براى قطع زنجيره انتقال استمحدوديت ها براى قطع زنجيره انتقال است

33 روستاى كبودراهنگ  روستاى كبودراهنگ 
در قرنطينه نيستنددر قرنطينه نيستند
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 استان همدان از ديرباز آوردگاه مديران 
و مســئوالنى بوده است كه كم و بيش پس 
از مدت كوتاهى مديريت در اين منطقه، به 

پست هاى باالتر ارتقا يافته اند.
در اين ميان نيز همــدان زادگاه چهره هاى 
درخشان و انقالبى و سرداران و رزمندگان 
رشيدى بوده اســت كه با خود ارزش ها و 

بركات متعددى به ارمغان آورده اند.
 اما همواره منافع و مطالبات مردم به عنوان 
ولى نعمتان انقالب دســتاويز همگان بوده 
اســت كه گروهــى از آن به عنــوان ابزار 
تبليغاتى براى كسب پست و مقام و عده اى 
نيز از آن به جايگاه تكليف شرعى و انقالبى 

بهره جسته اند.
استاندار ميانسال همدان از بدو فعاليت خود 
بارها مورد خطاب گروه ها و جرياناتى قرار 
گرفته است كه هركدام با نيت و انگيزه هاى 

خود بدان تمسك جسته اند.
موصــوف  تشــكل هاى  و  دانشــجويان 
دانشــجويى از يك سو و جناح هاى چپ و 
راســت هركدام به نوبه خود براى رساندن 
صداى مردم به استاندار وارد ميدان شده اند 
كــه برخى از آنهــا ناكام مانــده، برخى به 
تفاهم رسيده و برخى نيز هنوز از اقدامات 

شاهرخى قانع نشده اند.
انجمن فرهنگى ثارا... كــه اقتدا به فرامين 
رهبــرى دارد و با نيت انعــكاس مطالبات 
مــردم، بدون هيچ چشم داشــتى به قدرت، 

ســيد ســعيد شــاهرخى را به يازدهمين 
مجمــع عمومى خود دعــوت كرده بودند، 
پرســش هاى متعــددى را بــا وى در ميان 
گذاشــتند كه از صراحت و شــفافيت الزم 
برخوردار بود. اين انجمــن كه مدعى كار 
فرهنگــى تميز و آتش به اختيار اســت، تا 
جايى كه وقــت كفايت مى كرد، با صراحت 
از مشــكالت مردم و موانع توســعه استان 
رئيس  بر  عالوه  گفتند به طورى كه  ســخن 
انجمن، ســاير اعضا نيز پاسخ هاى استاندار 

را به چالش كشيدند.

اينكه پاســخ هاى شــاهرخى تا چــه ميزان 
توانســت نظر اين جمــع را جلب كند، بايد 
در زمان مقتضى بدان پرداخت اما با خوانش 
خبر خبرگزارى حاضر در نشســت، مى توان 
متوجه شــد كه گويا پاسخ هاى وى چنگى به 
دل نزده و دفاع هاى كج دار و مريز شاهرخى 
از شــوراى شــهر و برخى مديران ضعيف، 
همچنان مسأله ســاز است. اســتاندار اگرچه 
مديريت شــهرى را ضعيف خواند و آمادگى 
خود را براى اجراى طرح هاى بزرگ شهرى 
اعالم كرد، اما نگفت كه چرا در اين ســال ها 

خود را موظف به روشنگرى ندانسته و منتظر 
مانده تا كسى نظر وى را بپرسد؟!

اينگونه نشست ها اگرچه موجب دوستى و 
پيوند قلب ها مى شود اما خروجى آن كمتر 
مشــهود بوده و پس از مدتى به فراموشى 

سپرده مى شود.
روزنامه همدان پيام به عنوان رســانه غايب 
اين جلسه با اســتناد به خبر منتشر شده از 
خبرگــزارى فارس بــدون دخل و تصرف 
عين مطالب را منتشر و در روزهاى آتى به 

تحليل و بررسى آن خواهد پرداخت.

يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

رعايت شأن نمايندگى در رقابت
 انتخابات هيأت رئيسه مجلس يازدهم و ورود و خروج به هنگام 

حاجى بابايى به آن بسيار قابل تأمل است.
در اين رقابت ها حاجى بابايى داوطلب رياست مجلس بود و برخالف 
آنچه عنوان شد، قصد داشت مورد حمايت فراكسيون انقالب اسالمى 

يعنى فراكسيون اصلى اصولگرايان براى اين عنوان قرار بگيرد.
اينكــه عنوان شــد حاجى بابايى داوطلب احمــدى نژادى ها و جبهه 
پايدارى براى رياســت مجلس بود، بازى رسانه اى بيش بود و نگاهى 
به روند طى شده نشان مى دهد، رفتار حاجى بابايى گريز از فراكسيون 

انقالب نبود و در اين راه به فراكسيون هاى ديگر گرايش نيافت.
اگر حاجى بابايى با 2 نماينده كه زمانى وزير احمدى نژاد بوده اند،جلسه 
گذاشــت، براى تفاهم و توافق و متقاعد كردن آنها براى كنار رفتن به 

نفع خود بود كه در اين راه موفق هم بود.
طبيعى است كسى كه قصد رسيدن به رياست مجلس را دارد با رقبا و 
فراكسيون هاى گوناگون مجلس همچون پايدارى ها، مستقل ها و حتى 

اصالح طلبان رايزنى و نشست داشته باشد.
اما آنچه اكنون مطرح است، اين است كه چرا حاجى بابايى كه به راحتى 
پس از درك شــرايط فراكسيون اصلى اصولگرايان و گرايش اكثريت 
اين فراكســيون در سال نخست فعاليت مجلس به رقيب، مى توانست 
به عنــوان نائب رئيس مطرح و با رأى باال وارد هيأت رئيســه مجلس 

شود، چنين نكرد.
اين نكته همان رعايت شأن نمايندگى و جايگاه از سوى حاجى بابايى 
است كه حاضر نيست به هر عنوان در هيأت رئيسه باشد و تراز خود 

را پس از 5 دوره حضور در مجلس، تنها رياست مجلس مى داند.
اين رفتار دليلى شده تا حاجى بابايى اكنون براى رياست چند كميسيون 
مهم از جمله برنامه و بودجه و بخش هاى مهم مجلس، مطرح باشد و 
مجلس اصولگــرا به رفتارهاى منطقى وى به عنوان نماينده اى در تراز 

باال و با تجربه پارلمانى مفيد، نيازمند باشد.
بخت و تحوالت اصولگرايى، امســال با حاجى بابايى براى كســب 
رياســت مجلس يار نبود اما سال آينده كه ســايه انتخابات رياست 
جمهورى بر انتخابات هيأت رئيسه مجلس به پررنگى امسال نيست، 
اقبال حاجى بابايى براى رياست بيشتر از امسال خواهد بود و تحوالت 

اصولگرايى و كشور هم به اين سمت پيش خواهد رفت.

مصوبه معافيت بيمه خبرنگاران 
به تأمين اجتماعى نرسيد

 با وجود اينكه تنها 20 روز از فصل بهار باقى اســت، مصوبه معافيت فصل بهار بيمه 
خبرنگاران هنوز به تأمين اجتماعى نرسيده و خبرنگاران بالتكليف اند.

به گزارش فارس، پس از اينكه براى بســيارى از مشــاغل حمايت هايى از سوى دولت 
درنظر گرفته شد، صندوق اعتبارى هنر كه بيمه نويسندگان و هنرمندان را پوشش مى دهد، 

معافيت بيمه پرداختى 3 ماهه بهار اين قشر را اعالم كرد.
بر همين اساس بسيارى از هنرمندان و نويسندگان كه خبرنگاران را نيز شامل مى شود طبق 

اعالم اين خبر، ديگر دنبال دريافت فيش واريزى بيمه نرفتند، اما وقتى براى تمديد اعتبار 
دفترچه بيمه خود به كارگزارى بيمه تأمين اجتماعى مراجعه كردند، با مسأله ديگرى مواجه 

شدند و گويا تأمين اجتماعى در جريان اين خبر نبود.
در مراجعه خبرنگاران و هنرمندان به تأمين اجتماعى، كارگزارى بيمه به آنها گفته است كه 

چنين چيزى صحت ندارد و به آنها اين مورد ابالغ نشده است.
حــاال در آخريــن مــاه فصــل بهــار هســتيم و هنــوز ابــالغ معافيــت بيمــه بــه تأميــن 
اجتماعــى نرســيده اســت، امــا مســأله مهــم ايــن اســت كــه اگــر ايــن موضــوع اجرايــى 
ــندگان و  ــگاران و نويس ــه خبرن ــه، بيم ــق بيم ــردن ح ــت نك ــل پرداخ ــود به دلي نش

ــود. ــو مى ش ــدان لغ هنرمن

بر اين اساس چندين بار با مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان تماس گرفتيم اما پاسخ 
ندادند، بنابراين با مسئول صندوق اعتبارى هنر در همدان صحبت كرديم كه گفت: ما نيز 

در همين حد اطالع داريم و اهالى هنر را فعًال به صبر دعوت مى كنم.
حبيبى بيان كرد: تاكنون فقط در حد همين خبر و ابالغ از وزارت ارشــاد اطالع كســب 

كرده ايم و در حال پيگيرى اين موضوع هستيم تا مشكل برطرف شود.
در استان همدان  هزار و 182 نفر عضو صندوق اعتبارى هنر هستند كه از اين تعداد 702

نفر زير پوشش بيمه هستند.
132 نفــر از اعضاى صنــدوق را روزنامه نگاران، 698 نفر را هنرمنــدان و 84 نفر را نيز 

نويسندگان تشكيل مى دهند.

بازخوانى نشست شاهرخى با انجمن فرهنگى ثارا...

مطالبات مردم و توجيهات تكرارى 
استاندار

تدابير پيشگيرانه از كرونا كماكان ادامه دارد
 نيروى كار در هر جامعه اى محور توسعه پايدار محسوب مى شود و 

تأمين و حفظ سالمتى اين نيروها در گرو سالم سازى محيط كار است.
 كارشناس ارشد بهداشــت حرفه اى و طب كار مديريت درمان تأمين 
اجتماعى استان همدان گفت: عوامل زيان آور موجود در محيط كار اعم 
از عوامل شيميايى، فيزيكى، بيولوژيكى، مكانيكى، روانى و ارگونوميكى، 
تهديدكننده ســالمتى نيروى كار هستند و كنترل اين عوامل و حفاظت 
نيروى كار در برابر آنها امرى ضرورى و از وظايف نيروهاى بهداشــتى 

و سالمت كشور است.
محمدرضا ســرواحمدى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در ماه هاى 
پايانى ســال گذشته با شيوع ويروس منحوس كوويد 19 در كشور اين 
ويــروس به عنوان عامل بيولوژيكى ســالمت جامعه و به ويژه كاركنان 
درمانى را تحت تأثير قرار داد و اهميت تحقق شــعار «جهش توليد» از 
يك سو و لزوم مبارزه بى امان با اين ويروس از سوى ديگر، عزم كاركنان 
بهداشتى درمانى را بيش از پيش براى ارائه خدمت بى منت و سرشار از 
انسان دوستى، جزم كرد تا با ايثار و ازخودگذشتگى مثال زدنى به عنوان 

سرباز در خط مقدم اين مبارزه فعاليت كنند.
وى افزود: ســتاد مديريت درمان استان همدان با اعتقاد به اينكه انسان 
سالم ، محور توسعه پايدار است و در راستاى وظايف خود در حفاظت 
از نيروهاى كار و ارائه خدمت ايمن به بيماران در يك فضاى ســالم و 
ايمن در مجموعه هاى ادارى، پشــتيبانى و درمانى تابعه مديريت درمان 

در اين مقطع اقداماتى را برنامه ريزى و به مرحله اجرا درآورده است.  
وى با اشاره به پيگيرى تهيه و تحويل وسايل حفاظت فردى با كيفيت 
مناســب اعم از ماسك تنفسى، شــيلد صورت، عينك حفاظتى، لباس 
يكسره و دستكش گفت: در اين راستا با توجه به جو حاكم بر بازار در 
مراحل اوليه شيوع بيمارى و كمبود برخى اقالم در اين ايام، سعى شده 
كه وسايل با بهترين كيفيت تهيه شود به نحوى كه با تمامى ماسك هاى 
تنفســى تهيه شــده پيش از خريد براى انجام آزمــون كيفيت به مركز 
تحقيقات عوامل شيميايى و آلودگى هوا در دانشكده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان ارسال و پس از تست ماسك ها، بهترين كيفيت 

انتخاب و تهيه شود. 
وى تهيه و در اختيار قرار دادن محلول هاى ضدعفونى كننده دســت و 
گندزداى سطوح به صورت اســپرى در واحدها به همراه دستورالعمل 
نحوه استفاده از محلول و همچنين تهيه محلول ضدعفونى كننده دست 
داراى پمپ و نصب در كنار دستگاه هاى ثبت حضور و غياب پرسنل را 

از ديگر اقدامات مديريت درمان تأمين اجتماعى استان همدان دانست.
ســرواحمدى با اشاره به تدوين دســتورالعمل نحوه عملكرد كاركنان 
خدمات در انجام نظافت و بهداشت واحدهاى مختلف در زمان شيوع 
كرونــا، تصريح كــرد: در اين مدت بر نحوه اجراى دســتورالعمل در 
بازديدهاى حضورى از واحدهــا و آموزش حضورى كاركنان در اين 

زمينه نظارت شده است.
وى با اشاره به غربالگرى و شناسايى افراد آسيب پذير و داراى بيمارى هاى 
زمينه اى با استفاده از فرم هاى مخصوص تهيه شده و توزيع بين كاركنان 
و تكميل فرم ها توسط كاركنان و بررسى فرم هاى تكميل شده و پيش بينى 
دوركارى براى افراد آسيب پذير، تأكيد كرد: اين تدابير در روزهاى آينده 

و تا زمان عادى شدن شرايط كماكان ادامه خواهد يافت.

زيرمجموعه 
ناهماهنگ يا هماهنگ استاندار؟!

 انتقاد استاندار از مديريت شهرى در نشست با گروهى فرهنگى 
بــاز هــم دوامى نداشــت و خيلى فورى اين بار توســط مشــاور 

تازه منصوب وى كه مدير روابط عمومى نيز هست، تكذيب شد.
پيش از اين و پس از مصاحبه اســتاندار با شــبكه استانى و گاليه از 
عملكرد شــهردارى در مقابله با كرونــا، اين فرماندار همدان بود كه 
با حضور در شــوراى ادارى شهردارى از عملكرد شهردار در مقابله 

با كرونا انتقاد كرد تا عملى سخنان استاندار را تكذيب كرده باشد.
اين روند تكذيب ادامه يافت تا در شــوراى برنامه ريزى استاندار از 
صوفى و عملكرد وى قدردانى كند و عملكرد وى را بين شهرداران 

استان برتر اعالم كند.
به نظر مى رسيد با اين قدردانى، ديگر مباحث بين استاندار و مديريت 
شــهرى كه پيش از اين در رفتن و ماندن عضوى از شــوراى شهر، 
حسابى چالشى شده بود، پايان يابد اما اظهارات استاندار در نشست 
اخير بار ديگر از عالقه اســتاندار به انتقاد از مديريت شــهرى كه به 
تعبير برخى براى توجه افكار عمومى به آن و فرار از پاسخگويى به 

مطالبات انجام شده، پرده برداشت.
ــب  ــا تكذي ــه ب ــادات روشــن تر از آن اســت ك ــار انتق ــن ب ــا اي ام
ــى  ــدام عمل ــم اق ــدار ه ــر از فرمان ــد و به نظ ــان ياب ــاورى پاي مش
بــراى پايــان دادن بــه ايــن حاشــيه نبايــد انتظــار داشــت و 

ــدارد. ــى ن ــر جاي ــم ديگ ــى ه قدردان
اينكــه در يك هماهنگى يا ناهماهنگى ايــن انتقادات و تكذيب ها و 
قدردانى ها انجام مى شــود، اهميت چندانى نــدارد اما قطعا اين رفتار 
بر رفتار شــوراى شهر تأثير داشته و مى توان گفت انتقاد اوليه استاندار 
چراغ سبز پرسش 3 عضو از شهردار بوده كه يك ماه از وقت شهر را 

گرفته و هنوز به نتيجه نرسيده است!
اگــر اين را بپذيريم، انتقاد اخير چراغ ســبزى ديگر براى ادامه اين 
روند و درگيرى بيشــتر شورا با حاشيه اســت، حاشيه اى كه در آن 
مطالبات به سمت شهردارى و شورا سوق پيدا خواهد كرد و دستان 
خالى مســئوالن ديگر به ويژه دولتى ها در حوزه مديريت شــهرى و 

ديگر حوزه ها پنهان خواهد ماند.
در اين فضا انتظار مى رود از ســوى شوراى شهرى ها، نه انتقاد باور 
شــود و نه تكذيــب و قدردانى كه هر اقدامى تاكنون تنها حاشــيه 
به دنبال خود داشــته و دارد و براى مديريت شــهرى همدان از هر 

سمى بدتر است.

1- پيشــگيرى از خطاى اقتصادى نمايندگان به دغدغه بســيارى از 
دلسوزان تبديل شده است. گويا وضعيت تخلفات اقتصادى يك سوم 
نمايندگان مجلس دهم و ضربه آن به اعتماد مردم، دليل اين دغدغه 
اســت. گفتنى اســت طرح لغو نمايندگى درصورت اثبات تخلف 
در هــر زمان از نمايندگى و خروج از مصونيــت پارلمانى در برابر 
تخلفات به عنوان عاملى بازدارنده به شــوراى نگهبان پيشــنهاد شده 

است.
2- نمايندگان در 2 جلســه ابتدايى مجلس نتوانسته اند پروتكل هاى 
بهداشــتى را كامل رعايت كنند. گويا در رأى گيرى ها و ثبت تصاوير، 
فاصله اجتماعى نمايندگان رعايت نشــده است. گفتنى است تعدادى 
از نمايندگان مجلس دهم از جمله رئيس آن مدتى درگير درمان كرونا 

بودند.
3- جذب گردشگر در جهان در دوران همه گيرى كرونا با جاذبه هاى 
جديدى همراه شده است. گويا ژاپن به هر گردشگر كه از اين كشور 
بازديد كند 185 دالر هديه مى دهد. گفتنى اســت هنوز طرح مشابه اى 

در ايران اعالم يا پيشنهاد نشده است.
4- يــك مدير غيربومى از همدان رفته اســت. گويا مديركل جذب 
سرمايه گذارى استاندارى به عنوان مديركل فنى وحرفه اى استان مركزى 
منصوب شده است. گفتنى است تاكنون گزارشى از عملكرد اين اداره 
كل كــه فعاليت آن موازى با چند دســتگاه عريض و طويل ديگر در 

استان است، منتشر نشده است.
5-اصفهانى ها براى جذب سرمايه گذارى بيشتر براى اماكن گردشگرى 
به برندســازى هاى جديدى روى آورده اند. گويا ثبت اماكن تاريخى 
به عنوان دارايى ميراث فرهنگى جهان نمونه جديد اين عنوان سازى در 
ســطح بين المللى است. گفتنى است ميدان نقش جهان اصفهان با اين 

هدف به عنوان ثروت ميراث فرهنگى دنيا ثبت شده است.
6-گمانه زنى هاى انتخابات رياســت جمهورى با پيشــنهاد زمان آن 
از ســوى وزارت كشور به شــوراى نگهبان جدى تر شده است. گويا 
وزارت كشــور خردادماه 1400 را به عنوان زمان پيشنهادى به شوراى 
نگهبان پيشــنهاد داده تا با قبول آن درباره روز انتخابات با شــوراى 
نگهبان توافق كند. گفتنى است در نخستين گمانه زنى ها، احمدى نژاد، 
قاليباف، رئيسى و ظريف مطرح هستند كه اصالح طلبان و معتدلين از 
ظريف، اصولگرايان از قاليباف يا رئيسى و احمدى نژاد اگر تأييد شود 

توسط دولت بهارى ها حمايت خواهند شد.
 آقاى اســتاندار! «بايدها و نبايدها» 

دردى دوا نمى كند؛ خودتان ورود كنيد
يازدهميــن مجمع عمومــى انجمن فرهنگى 
ثارا... همدان پنج شــنبه هفته گذشته به  منظور 
مطالبه گرى از مســئول ارشد استان با حضور 
سيد سعيد شــاهرخى استاندار همدان تشكيل 
شد. در اين جلسه اعضاى انجمن پرسش هاى 
خود را مطرح كردند و اســتاندار پاســخ داد. 
پرداختن به مسائل مهمى چون گرانى مسكن 
و ساخت و ساز در باغ ها از جمله محورهاى 

سخنان اعضاى انجمن بود.
محمدعلى پــرزاد، رئيس هيأت  مديره انجمن 
فرهنگــى ثارا... همــدان از اهداف تشــكيل  
انجمن و اقدامات انجام شده سخن گفت و به 

تشريح وضعيت كنونى كشور پرداخت.
اعضاى انجمن نيز در اين نشست از مطالباتى 
چون، بى توجهى به دانشــگاه فرهنگيان استان 
همــدان و حضــور نيافتن اســتاندار در اين 
دانشــگاه، لزوم تشــكيل كميته كارشناســى 
مشــخص براى رفع نقاط ضعف طرح جامع 
شهر و لزوم توجه به اجراى سياست هاى كلى 
جمعيت و نزولى بودن نرخ جمعيت در استان 

سخن گفتند.
به گزارش فارس رئيس هيأت  امناى رزمندگان 
ثارا... استان همدان و عضو اين انجمن فرهنگى 
گفت: انجمن فرهنگى ثارا... همدان در ســال 
96 و پــس از فرمان رهبرى مبنــى انجام بر 
كارهاى تميز فرهنگى و آتش به اختيار توسط 
گروه هاى مؤمن و انقالبى، در اســتان همدان 

راه اندازى شد.
پــرزاد، با بيــان اينكه از همان روز نخســت 
تشكيل انجمن، اقدامات خوبى توسط اعضاى 
اين مجموعه در سطح استان آغاز شد، افزود: 
در اين مدت در بخش هاى مختلف هر آنچه از 

دستمان برمى آمد انجام داديم.
اين فعال فرهنگى اجتماعى با اشــاره به اينكه 
اعضــاى انجمن فرهنگى ثــارا... را جمعى از 
نخبگان، دانشــگاهيان، فرهنگيان مسئوالن و 
چهره هاى مؤمن و انقالبى تشــكيل مى دهند، 
تصريح كرد: ايــن افراد در هيچ موقعيتى هيچ 
خواسته شــخصى جز حركت نظام به سمت 

قله هاى موفقيت را ندارند.
وى با تشريح شــرايط كنونى كشور ادامه داد: 
كشور در محاصره تحريم هاى اقتصادى است، 
تحريم هايى كه از سال 58 آغاز و به شكل هاى 

مختلف اعمال  شده و بعيد است پايان يابد.
پرزاد بــا تأكيد بر اينكــه تحريم هاى ظالمانه 
دشــمنان عليه ملت ايران ادامه خواهد داشت، 
خاطرنشــان كرد: تا زمانى كه ما به دنبال حق و 
حقيقت هســتيم و آن را كتمان نمى كنيم اين 
شرايط ادامه خواهد داشــت و بايد بدانيم كه 
اظهار و بيــان حق، هزينه كمترى از كتمان آن 

دارد.
وى دربــاره ويژگى اعضاى اين انجمن گفت: 
در جمــع ما افــرادى با گرايش هــا و نظرات 
مختلف حضور دارند اما آنچه برايشــان حايز 
اهميت اســت، تالش براى نااميد نشدن مردم 
به دليــل وجود برخى نارســايى ها در جامعه، 
حركت كشــتى انقالب در مســير درست و 

رسيدن به ساحل نجات است.
رئيس هيــأت  امناى رزمندگان ثارا... اســتان 
همدان با بيان اينكه نرخ پايين مشاركت مردم 
در انتخابات مجلس نشــان مى دهد يك جاى 
كار مى لنگــد، كه بايد برطرف شــود، عنوان 
كــرد: ما همه نوكر مردم هســتيم و بايد براى 
خدمت رسانى به مردم تالش كنيم با همين نگاه 
نيز به همت اين انجمن 4 هزار و 500 نفر در 

رزمايش كمك مؤمنانه مشاركت داشتند.
پس از پايان يافتن توضيحات اوليه درباره نحوه 
ســازوكار و فعاليت اين انجمن، برخى اعضا 
موضوعاتى مانند لزوم توجه مديريت ارشــد 
استان به مسأله تعليم و تربيت به عنوان اولويت 
نظام اسالمى، گاليه از مغفول ماندن سند تحول 
بنيادين در استان، كمبود معلم در سال تحصيلى 
99-98 اســتان و بى معلم ماندن بســيارى از 
كالس هاى درس تا آبان ماه و لزوم برنامه ريزى 
براى ســال آينــده تحصيلــى دانش آموزان، 
نظارت نكردن بر انتخاب افراد به عنوان معلم، 
بى توجهى به دانشگاه فرهنگيان استان همدان و 
حضور نيافتن استاندار در اين دانشگاه باوجود 
دعوت هاى مكرر دانشجومعلمان، لزوم توجه 
به ابهامات و مشــكالت طرح جامع همدان و 
معطل ماندن اين طرح در 2 سال گذشته را از 

مدير ارشد استان مطالبه كردند.
لزوم تشكيل كميته كارشناسى مشخص براى 
رفع نقاط ضعف طرح جامع شــهر، توجه به 
جايگاه شهرك ســازى و نقــش آن در حفظ 
هويت اســتان، توجه به مناطق كم برخوردار و 
گاليه از درست اجرا نشدن طرح توانمندسازى 
در همــدان به عنــوان پايلوت كشــور، گاليه 
از فعال نبودن ســتاد بازآفرينــى و تأثير آن بر 
نبــود توفيقات در اين بخــش، لزوم توجه به 
اجراى سياســت هاى كلــى جمعيت و نزولى 
بــودن نرخ جمعيت در اســتان، ناكارآمدى و 
موفق نبودن دانشــگاه علوم پزشكى در بخش 
افزايــش جمعيت، توجيه نبودن كاركنان علوم 
پزشكى همدان نســبت به اين مسأله، اجراى 
غيركارشناسانه و غيرايمن غربالگرى سندروم 
داون و پايلوت شــدن اســتان در اين طرح، 
چرايى اســتفاده از مديران غيربومى در استان 
و لزوم بررسى عملكرد آنها، گرانى مسكن در 
استان و تبديل شدن همدان به گران ترين نقطه 
نظام مهندسى،  ســازمان  بودن  ناكارآمد  ايران، 
شهردارى ها و تعيين بخشى از حريم ها توسط 

نهادهايــى مانند ميراث فرهنگى و تأثير آن در 
گرانى مســكن و رفع موانع سرمايه گذارى در 
اســتان از ديگر مطالبات ايــن جمع بود كه از 

استاندار درخواست شد.
در ادامه استاندار همدان دليل حضور نيافتن در 
برخى برنامه ها را مشكالت و مسائلى دانست 
كه در ســال گذشــته از جمله بــروز بالياى 
طبيعى كه همه نگاه هاى مســئوالن را معطوف 
به خود كرد و گفت: 19 هزار واحد مسكونى 
آسيب ديده از ســيل نياز به بازسازى و تعمير 

دارد.
شــاهرخى درباره گرانى مسكن هم بيان كرد: 
شــهر براى اداره نياز بــه مديريت دارد و پول 
تنها شرط نيست، بنابراين از جمله داليل گرانى 
مسكن عالوه بر مشــكالت موجود، طوالنى 
شدن فرايند صدور پروانه است، زيرا افزايش 
تعرفه عوارض ســبب گرانى مسكن مى شود، 

چون مردم توانايى پرداخت آن را ندارند.
وى همچنين با انتقاد از مديريت شهرى همدان 
اظهار كرد: با افزايش نرخ تعرفه نمى شود شهر 
را مديريت كرد بلكه به جاى آن بايد به سمت 

سرمايه گذارى حركت كرد.
اســتاندار همدان تصريح كرد: شوراى شهر و 
شــهردارى بايد به سمت انجام كارهاى بزرگ 
بروند و من نيز آمادگــى الزم براى همكارى 
با آنهــا را دارم و كارهايى چون آســفالت و 

گل كارى در حوزه وظايف مناطق است.
وى در پاسخ به اين پرسش كه چرا طرح جامع 
شــهرى تاكنون تكميل نشده است، مشكالت 
موجود در آن را يكــى ديگر از عوامل گرانى 
مسكن دانســت و افزود: تا زمانى كه ابهامات 
اين طرح برطرف نشود آن را نخواهم پذيرفت، 
زيرا يكى از داليل گرانى مسكن همين ضوابطى 

است كه در طرح تفضيلى وجود دارد.
شــاهرخى با بيان اينكه چنــد وقت پيش به 
معاون عمرانى خود گفتم اگر اين ها نمى توانند 
كار انجام دهند، بگويند تا خودمان چند طرح 
بزرگ را انجام دهيم، خاطرنشان كرد: مسئوالن 
به ويژه اعضاى شوراى شهر بايد به دنبال جذب 
سرمايه گذار بوده و شهامت دفاع از يك طرح 
اقتصادى را داشته باشند نه اينكه نگران برخى 

مسائل باشند.
در ادامــه برخى اعضــاى انجمن خطاب به 
اســتاندار بيان كردند، شــما مســئول ارشد 
استان هســتيد و بايد اين مسائل را پيگيرى 
كنيد كه او در پاســخ بيــان كرد: ما اقداماتى 
انجام داده ايم حتى در برخى شهرها به دنبال 
انحالل شوراهاى شهرشان رفتيم اما اعضاى 
كنونى شــوراى شهر همدان افراد پرتالش و 
خدومى هســتند كه كارهاى خوبى نيز انجام 

داده اند.
وى با بيان اينكه دخالت نكردن بى جا در امور 

مســئوالن، در سرلوحه كارى من قرار دارد اما 
اگر فردى كمــك بخواهد دريغ نخواهم كرد، 
اظهار كرد: از مديريت شهر ناراضى ام و شورا 
و شــهردار هم بايد از برخى حاشــيه ها كه به 

مديريت شهر آسيب مى زند پرهيز كنند.
شــاهرخى تأكيد كرد: اگر مسئوالن و متوليان 
شــهر نمى توانند گرانى مســكن را حل كنند، 

بگويند تا ما ورود كنيم.
اســتاندار همدان درباره وضعيت اســتان در 
بخش اقتصادى نيز به طراحى و اجراى ســند 
توســعه 3 ساله استان اشــاره كرد و گفت: تا 
وقتى بر طبل منافع شخصى و اختالف نكوبيم 
پيروز هستيم پس بايد خودمان را وقف مردم 
كرده و منافع حزبى، شــخصى و گروهى را بر 

منافع مردم و نظام ترجيح ندهيم.
وى درباره موفق نبودن برخى سرمايه گذارى ها 
در اســتان و رغبت نكردن ســرمايه گذاران به 
ســرمايه گذارى در همدان توضيحاتى داد اما 
اعالم كرد نيازى نيســت اين بخش توســط 

رسانه ها منعكس شود.
در اينكه شرايط فعلى اداره كشور خاص است 
و استاندار نيز در سخنان آن به اين مطلب اشاره 
كرد، شكى نبوده و نيست، ضمن اينكه قدردان 
تالش استاندار و تمام مديران ايشان در پيشبرد 
امور استان هستيم اما مطالبه گرى جزو اصول 
اصلى پيشــرفت در هر جامعه اى است، اصلى 
كه شخص استاندار نيز بارها و بارها به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم به آن اذعان كرده است، 
حال بر اســاس همين اصل پرسشى كه پيش 
مى آيد، اين است كه سخن از يك سرى بايد و 
نبايدها دردى را دوا نمى كند، آن هم از زبان يك 

مدير كه قدرت اجرايى دارد!
انتظار مردم از مســئوالن، به ويژه مدير ارشــد 
استان «اقدام و عمل» اســت، در اينجا به گفته 
خود استاندار استناد مى كنيم كه عنوان كرد «اگر 
مسئوالن و متوليان شهر نمى توانند گرانى مسكن 
را حــل كنند، بگويند تا مــا ورود كنيم»، آقاى 
استاندار! بسم ا...! بهتر است ديگر خودتان ورود 
كنيد، اگر قرار بود كارى از ســوى اين مديران 
انجام شــود، شــده بود، ضمن اينكه بعيد به 
نظر مى رســد مديرى بلند شود و بگويد «من 
نتوانستم كارى انجام دهم»! بنابراين اگر شما 
راهكارى داريد بهتر است مطرح كنيد تا مردم 

بيش از ايــن در مورد موضوع 
مســكن و البته موضوعاتى از 
اين دســت متضرر نشوند، از 
سوى ديگر وقتى خود شما به 
اين درك رسيده ايد كه مديرى 
نمى تواند كارى انجام دهد بايد 
ورود مســتقيم داشته باشيد نه 
اينكــه منتظر بمانيد تا او اعالم 

كند «من بلد نيستم»!

بيمه نامه رازى خودرو سوناتا به شماره بيمه نامه 31220484/98 
/ 000149 و شماره پالك ايران 23277 و66 به شماره شاسى 

 G۴KEAA۴٧٢٠٣۶ و شماره موتور KMHEC۴١C٣BA١٧٣١١۴
به نام مريم السادات موسوى نژاد فرزند جليل با شماره شناسنامه 16098 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
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ايميل

 از نانوايــى واقع در كوچه قاضيان به دليــل رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى كمال تشــكر را داريم. اين نانوايى دستگاه كارت خوان دارد 
و هيچ گونه وجه نقدى دريافت نمى كند. از ديگر نانوايى هاى ســطح 
شــهر هم تقاضا داريم موارد بهداشــتى را براى سالمت خود و مردم 

رعايت كنند.
* باتشكر، اهالى منطقه ميرزاده عشقى همدان

 در محدوده خواجه رشــيد با وجود ايســتگاه تاكسى، هيچ وقت 
تعداد تاكســى ها كافى نيست و ما براى تردد از اين منطقه به مهديه با 
مشكل روبه رو هستيم و به ناچار هر روز بايد 30 دقيقه در صف تاكسى 

منتظر باشيم. تقاضا داريم اين موضوع را پيگيرى كنيد.
* باسپاس، شهروندى از همدان

 برخى تاكسى داران اصول بهداشتى را رعايت نمى كنند. با توجه به 
اينكه براى مسيرهاى طوالنى مجبور هستيم 5 نفر در يك مكان بسته 
و با نزديك ترين فاصله بنشــينيم، الزم است كه تاكسى داران حداقل 

به دستگاه هاى كارت خوان مجهز شوند تا پول نقد رد و بدل نشود.
* ه.ف از همدان

بورس، عامل افزايش درآمد صندوق بيمه روستاييان 
همدان

 مجموع درآمد صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستاييان و عشاير استان همدان 
در ابتداى ســال گذشــته 15 هزار ميليارد تومان بوده كه در پايان سال به 37 هزار ميليارد 

تومان رسيده است.
مدير صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستاييان و عشاير استان همدان از افزايش 22 
هزار ميلياردى درآمد اين صندوق در استان همدان خبر داد و افزود: علت اصلى افزايش 
درآمد، صندوق سرمايه گذارى در بورس است، اظهار كرد: 92 درصد از موجودى صندوق 
در ســهام بورسى است و 3 درصد اين مبلغ به صورت سپرده بانكى بوده كه مبلغ بزرگى 

از ســبد غيربورسى صندوق را به ســبد بورس انتقال داديم و همين موضوع سبب رشد 
درآمدى صندوق شد.

مهدى ســماواتى درباره سهميه استان همدان در جذب بيمه شدگان در سالجارى تصريح 
كرد: سهميه استان همدان در جذب بيمه شده روستايى و عشاير، در سالجارى 11 هزار نفر 
است كه صد درصد محقق خواهد شد، به طورى كه در 2 ماهه ابتداى امسال هزار و 500 
نفر ثبت نام شده است. سماواتى با اشاره به پوشش 100 هزار نفرى كشاورزان، روستاييان 
و عشــاير در صندوق بيمه اجتماعى استان بيان كرد: درحال حاضر در استان همدان 100 
هزار نفر در صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستاييان و عشاير ثبت نام كردند كه 95 

هزار نفر حداقل يكبار حق بيمه خود را واريز كرده اند.
وى با تأكيد بر اينكه روستاييان و عشاير جامعه هدف اصلى صندوق هستند، اظهار كرد: 

درحال حاضر شــهرهاى زير 20 هزار نفر نيز جــزو جامعه هدف صندوق بيمه اجتماعى 
كشاورزان، روستاييان و عشاير قرار دارند.

وى خاطرنشــان كرد: درحال حاضر در صندوق بيمه اجتماعى كشاورازن و روستاييان و 
عشاير 8 سطح درآمدى در قالب 8 مبلغ حق بيمه درنظر گرفته شده است كه 5 درصد از 

اين حق بيمه توسط افراد و 10 درصد توسط دولت پرداخت مى شود.
وى ادامه داد: كمترين ســطح حق بيمه پرداختى ساالنه 330 هزار تومان و بيشترين مبلغ 
840 هزار تومان درنظر گرفته شــده است، به طورى كه فرد در كمترين سطح، ماهانه مبلغ 
27 هزار و 500 تومان و در باالترين ســطح ماهانه 70 هــزار تومان را پرداخت مى كند، 
درحالى كــه افراد بيش از 14 بار مبلــغ واريزى را ماهانه از صنــدوق به عنوان حقوق و 

مستمرى دريافت مى كنند.

بسمه تعالى

هيأت اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى شهرستان نهاوند
آگهى انتخابات نوبت اول هيات مديره و بازرس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف

ربيع بابايى راد

حسن سيه پوش على زارع

على محمد جانجان

ابراهيم كوليوند

داود سورىآيت سياه پوش

حسين روستايىفاطمه خزايى محمد بايروندعباس افراسيابى

حجت قياسى

محمدرضا توحيدى

اسامى داوطلبين هيات مديره 

اسامى داوطلبين بازرسى 

خرده فروشى تابلو فرش. خرده فروشى فرش ماشينى. تعمير و رفوى فرش. توليد تابلو فرش دستباف. توليد 
فرش و قالى دستباف. خرده فروشى موكت. خرده فروشى پنبه، پشم، پر، ابر.كرك و مو. عمده فروشى انواع فرش 

و قاليچه. قالى شويى (قالى - قاليچه - موكت- تابلو فرش

در اجراى ماده 11 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه صنفى ، بدينوسيله از كليه اعضاى داراى پروانه كسب آن اتحاديه دعوت مى گردد 
با در دست داشتن اصل و يا تصوير پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسايى از ساعت 11 الي12 روزشنبه مورخ 99/03/24 جهت 
شركت در انتخابات هيات مديره اتحاديه شخصا به نشانى كوچه مالرضا اتاق اصناف مراجعه و هيات مديره مورد نظر خود را از بين 
افراد ذيل به تعداد 5 نفر اعضاى اصلى و 2 نفر اعضاى على البدل و همچنين بازرس مورد نظر خود را به تعداد يك نفر بازرس اصلى و 

يك نفر على البدل انتخاب نمايند.
الزم به ذكر است براساس تبصره ذيل ماده 13 آيين نامه انتخابات اتحاديه هاى صنفى اعطاى وكالت و يا نمايندگى جهت دادن راى 

ممنوع مى باشد .

بسمه تعالى

هيأت اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى شهرستان نهاوند
آگهى انتخابات نوبت اول هيات مديره و بازرس اتحاديه الكتريكى وتزيينات ساختمان

 على احسان بحيرايى

فيروز عباسى مهدى صالحى

على حبيب پور

على احسان قياسى

منصور يونسى فرزاد حيدرى

فرشيد شهابىحبيب ا... رجب پور

احمد كرديان

سعيد دلوچئىخسرو بحيرايى

حسين قياسوند

محمد على حاجى بابايى

اسامى داوطلبين هيات مديره 

اسامى داوطلبين بازرسى 

سيم پيچى لوازم برقى و خانگى.. چاپ بنر. توليد و تعمير انواع بردهاى الكترونيكى. توليد، نصب و سيستم هاى حفاظتى دوربين. خرده 
فروشى لوازم خانگى. خدمات تزيين و دكور داخلى منزل. تعمير لوازم كوچك برقى . تزيينات ساختمان. عمده فروشى لوازم خانگى. تعمير 
يخچال. فريزر . يخچال فريزر. خرده فروشى لوازم صوتى و تصويرى. سمسارى. تعمير لوازم صوتى و تصويرى. خرده فروشى وسايل خانگى 

گازى. خطاطى. توليد و تعمير تابلوهاى برق فشار قوى و ضعيف صنعتى
در اجراى ماده 11 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه صنفى ، بدينوسيله از كليه اعضاى داراى پروانه كسب آن اتحاديه دعوت مى گردد 
با در دست داشتن اصل و يا تصوير پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسايى از ساعت 10:30 الي12 روزدوشنبه مورخ 99/03/26 جهت 
شركت در انتخابات هيات مديره اتحاديه شخصا به نشانى كوچه مالرضا اتاق اصناف مراجعه و هيات مديره مورد نظر خود را از بين افراد 
ذيل به تعداد 5 نفر اعضاى اصلى و 2 نفر اعضاى على البدل و همچنين بازرس مورد نظر خود را به تعداد يك نفر بازرس اصلى و يك نفر 

على البدل انتخاب نمايند . 
الزم به ذكر است براساس تبصره ذيل ماده 13 آيين نامه انتخابات اتحاديه هاى صنفى اعطاى وكالت و يا نمايندگى جهت دادن راى 

ممنوع مى باشد .

سپيده راشدى »
 طبق آمار غير رســمى و با اســتناد به 
گزارش هاي مردمى به دست آمده از اهالى 
3 روســتاى اوزون دره، بابا خنجر و بشيك 
تپه از توابع بخش شيرين سو، شيوع ويروس 

كرونا در اين روستاها شدت گرفته است.
در تماس هاى تلفنى خبرنگار همدان پيام با 
تعدادي از اهالي روستاهاي نام برده، وجود 
كرونا را تأييد كردند. يكى از اهالى روستاي 
اوزون دره تعداد مبتاليــان را 18 نفر اعالم 
كرد. اين شــهروند كه نامــش در روزنامه 
محفوظ اســت، با تأكيد بر اينكه اين تعداد 
براى روســتايى با اين جمعيت، زياد است 
گفت: حتى در هفته گذشته يك زن مبتال به 
كرونا فوت كرده است . وي ادامه داد: چون 
كاميون داراني كه در مسير قم و ساوه حركت 
مي كردند عامل اصلي شــيوع كرونا در اين 
روســتا بوده اند، برخى اهالى اين روســتا 
از آنها و خانواده هايشــان وحشت دارند و 

فرارى هستند.
ايــن منبع آگاه گفت: در اين روســتا بيش 
از50 خانواده حداقل يــك نفر از اعضاي 

خانواده شان شغل كاميون داري دارند. 
بشيك تپه اي ها
از شاطر فراري اند 

يك روستايي در بشيك تپه هم گفت: در اين 

روستا از 262 خانواده يك خانواده 6 نفره به 
كرونا آلوده شده اند.

وي ادامه داد: با نصب اپليكيشن ماسك كه 
از ســمت وزارت بهداشت هم تأييد شده 
است، چند روز گذشته 2 روستاى بشيك تپه 
و اوزون دره با رنگ قرمز نشان داده شد، كه 

آمار نگران كننده اي را نشان مي دهد. 
بــه گفته اين منبــع آگاه، از اين خانواده به 
يكي از افراد كليدي روســتا هم ســرايت 
كرده كــه هم خودش با بســياري از افراد 
ديگر در ارتباط اســت و به خاطر شغل و 
ارتباطاتش به راحتي مي تواند ويروس كرونا 
را به بسياري از خانواده ها منتقل كند و هم 

برادرش شاطر نانوا است. 
يكــى از دوســتان اين فرد مبتالشــده به 
كرونا و با اســتناد به مكالمه صوتي اين 2
نفر، اين بيمار كرونايي گفته اســت: عامل 
اصلي آلوده شــدنم به اين ويروس رعايت 
نكردن بهداشت اســت كه پس از اينكه با 
مشكل تنفسي مواجه شدم براي آزمايش به 
بيمارستان مراجعه كردم كه نتيجه آن مثبت 

بود.
تحقيقات ميداني از روســتاى بشيك تپه از 
طريق تلفن، حاكى از آن است كه اين فرد 
آلوده به كرونا 5 عضو اصلى خانواده خود را 
نيز مبتال كرده كه برادرش شاطر نانوا است، 

كه همين موجب گريــز مردم از نانوايي و 
ترس و دلهره بين اهالي روستا شده است.

يكى از اهالى اين روســتا در تماس تلفني 
گفت: چند خانواده كه با اين شــاطر نانوا 
در ارتبــاط بوده اند و عاليمــى از كرونا را 
احســاس مى كردند، بــراي انجام آزمايش 
كرونــا بــه مراكــز بهداشــتي و درماني 
كبودراهنگ مراجعه كرده اند اما درخواست 
آنها براى انجام تســت كرونا رد شده است 

و تاكنون موفق به دادن آزمايش نشده اند.
انتقــال ويروس از بيمارســتان 

همدان به باباخنجر
اما يكى از ســاكنان باباخنجر هم مى گويد: 
درحال حاضر در اين روســتا 11نفر مبتال 
هستند كه عامل اصلي انتشار اين ويروس، 
فــرد بيماري اســت كه بــراي معالجه به 

بيمارستاني در همدان مراجعه كرده است.
وي ادامه داد: اين فرد مدتي پس از مراجعه 
به روســتا عاليم ويروس كرونا را در خود 
مشاهده كرده و همزمان اين ويروس را به 
خانواده خود هم منتقل كرده است و پس از 

آن تعداد مبتاليان باالتر رفت.
برخي شــنيده ها حاكي از آن است كه اين 
3 روســتا درحال حاضر در قرنطينه به سر 
مي برند اما بخشــدار شيرين سو اعالم كرد 
كه هيچ كدام از روستاها به دليل شيوع كرونا 

قرنطينه نشده اند. 
ســيد ايوب موســوى تأكيد كرد: بيماران 
كرونايى در اين روســتاها وجود دارند اما 
هيچ چيــز از حالت طبيعى خارج نشــده 

است.
وي درباره آلوده بودن شاطر نانوايي روستاى 
بشيك تپه توضيح داد: شخص آلوده مالك 
نانوايي است كه هيچ رفت وآمدي به نانوايي 
نداشته است. حتى چند روز نانوايى تعطيل 
شــد وآزمايش همه شاطرها نيز منفى بوده 

است.
يكى از بهورزان روستاى باباخنجر هم آمار 
باالى مبتاليان در اين روستا را شايعه اعالم 
كرد و گفت كه از اين شايعه پراكنى ها خسته 
شــده است و حقيقتا با روستاى ما دشمنى 
دارند كه تا اين حد اقدام به شايعه ســازى 

مى كنند.
معصومه همايى ادامــه داد: درحال حاضر 
فضاي روســتا به گونه اي شده كه هركسي 
با كوچك ترين عالمت به درمانگاه مراجعه 
مى كنــد و مــردم هم فكــر مى كنند همه 

مراجعان به كرونا مبتال شده اند.
او تعداد مبتاليان به كرونا در اين روستا را 
3 نفر اعالم كرد و گفت كه حتى اين 3 نفر 

بسترى هم نشده اند.
رئيس شوراى بشــيك تپه هم گفت: نشر 

شــايعات بى اســاس درمورد كرونا عامل 
كمبود دانش است و اگر عامل شايعه پراكنى 
را پيدا كنيم با او برخورد قاطع خواهد شد.

وي اعالم كرد: درحال حاضر 6 نفر در اين 
روســتا مبتال هستند و هيچ كدام از آنها نيز 

فوت نشده اند.
معاونت دانشكده علوم پزشكى همدان در 
گفت وگــو با خبرنگار ما بــه اينكه آيا اين 
روســتاها در قرنطينه به سر مي برند يا خير 
پاسخي نداد، اما توضيح داد: محصور شدن 
روســتاها براى قطع زنجيره انتقال است و 
در مناطقى از اســتان كه اين روزها به دليل 
رعايت نكردن دقيق پروتكل هاى بهداشتى 
تا حدودى شاهد رشد ابتال هستيم، تدابير 
براى توقف رشــد ويروس تشــديد شده 

است.
منوچهــر كرمى ادامه داد: محصور شــدن 
همدان  شهرســتان هاى  و  روستاها  برخى 
به دليل مراودات باالى اين مناطق است كه 
ممكن اســت به بزرگ شدن زنجيره شيوع 
دامن بزند. بر اين اســاس حتى با شناسايى 
يك مورد مشكوك به ابتال، طرح غربالگرى 
را به شدت و با حساسيت باال در منطقه در 

دستور كار براى اجرا داريم.

طبق آخرين آمار رسمى اعالم شده از سوي 
نهادهاى دولتى تا چهارشــنبه هفته گذشته 
1030 نفر در اســتان همدان به كرونا مبتال 
شــده اند كه اگر تعداد بيماران را به نسبت 
جمعيت يك ميليــون و 738 هزار و 234

نفري اســتان (طبق سرشــماري سال 95) 
محاسبه كنيم 0/06 درصد از جمعيت استان 
به اين ويروس مبتال شده اند. همين آمار در 
كشور 0/2 درصد و در جهان 0/08 درصد 
اســت. اما با توجه به جمعيت 803 نفري 
روســتاي بشــيك تپه 6 نفر از آنها تا روز 
چهارشــنبه به ويروس كرونا مبتال شده اند 
كه 0/8 درصد از جمعيت را شامل مي شود. 
در روستاي اوزون دره از 2 هزار و 245 نفر 
جمعيت، 18 نفر به كرونا مبتال شده اند كه 
0/8 درصد جمعيت را شــامل مى شود. در 
روســتاي هزار و 494 نفري باباخنجر نيز 
با 11نفر 0/8 درصــد به اين بيماري مبتال 

شده اند.
مى گويد  بهداشتى  مســئوالن  توصيه هاى 
كه اگر مســئوالن روستاهاى پر رفت وآمد 
را كنترل نكنند مجددا شــرايط خطرناك تر 
و بزرگ تــرى را در دل روســتاى كوچك 

مشاهده خواهيم كرد.

محدوديت ها براى قطع زنجيره انتقال است

3 روستاى كبودراهنگ 
در قرنطينه نيستند

 كشف 110 قطعه انواع اشياى تاريخى و عتيقه
 مأموران انتظامى شهرســتان با اجراى طرح ايست و بازرسى مقطعى، 
موفق به كشــف 110 قطعه انواع اشياى تاريخى و عتيقه مربوط به هزاره 

پيش از ميالد شدند.
فرمانــده انتظامى فامنين با اعــالم خبر فوق ادامــه داد: مأموران انتظامى 
شهرســتان فامنين با پايش محورهاى مواصالتى به يك دستگاه خودروى 
ســوارى كه از محور تهران - همدان درحال حركت بود مشــكوك و آن 

را متوقف كردند.
بــه گزارش پايــگاه خبرى پليس، على حســن حيدرى اظهــار كرد: در 
بازرســى هاى انجام شده از اين خودرو، 110 قطعه انواع اشياى تاريخى و 
عتيقه شامل 24 قطعه انواع سكه، دستبند، كتيبه، انگشتر، پى سوز سنگى و 

فلزى و مهره كشف شد.
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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 

ــد.(م الف 41) ــد ش ــادر خواه ــت ص مالكي
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 139860326007001468 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 
ــه شناســه  ــه شهرســتان بهــار ب ــه توليــت اداره اوقــاف و امــور خيري ــام رضــا(ع)  ب ام
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 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 

ــد.(م الف 43) ــد ش ــادر خواه ص
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 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 

ــد.(م الف 39) ــد ش ــادر خواه ص
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/11

هادى يونسى عطوف- رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

برابــر رأي شــماره 139860326007001472 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 
ــه شــماره  ــه شهرســتان بهــار ب ــور خيري ــاف و ام ــه توليــت اداره اوق حــاج فضلعلــى ب
ــه مســاحت 445/6  ــاب مســجد ب ملــى 14003506917 در اعيانــى شــش دانــگ يــك ب
مترمربــع پــالك 11006 فرعــى از 1414 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 

ــد.(م الف 47) ــد ش ــادر خواه ص
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/11

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

تحليل شرايط 5 سال آينده كشور 

استراتژى هاى  طراحى  هدف  با 
كار و  كسب  و  گذارى  سرمايه 

تحليل  محدوده  و  هدف 
 هدف اين تحليل ارائه تصويرى از مهم ترين پارامترهاى اقتصادى - سياسى مؤثر بر كسب و كارهاى 
ايرانى اســت. اين تحليل بر اساس اطالعات در دسترس طراحى شده است و هيچگونه ادعايى در مورد 
پيش بينى قطعى آينده ندارد. افق اين تحليل 5 ساله مى باشد و بديهى است هر ميزان كه در زمان به پيش 
مى رويــم برخى عدم قطعيت ها، تبديل به قطعيت شــده و البته برخــى پارامترها، تبديل به عدم قطعيت 
مى شوند. اين تحليل براى تصميمات با افق 5 ساله است و به هيچ وجه نياز به تحليل ها و پيش بينى هاى 

كوتاه مدت را مرتفع نمى سازد.
اين تحليل غلتان است و هر 6 ماه بايد روزآمد شود. به همين دليل تاريخ انتشار و اعتبار دارد.

مسئوليت سلب  بيانيه 
 اين گزارش/ تحليل صرفاً جنبه آگاهى رسانى 
دارد و هرگونه تصميم گيرى و سرمايه گذارى  بر 
اســاس اين گزارش مســئوليتى را متوجه تهيه 

كننده آن نمى كند.
ايــن نكته تصريح مى شــود: بيــان رخدادها و 
روندهاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى به  معناى 
تأييد و يا ارزشــگذارى مثبت يا منفى نسبت به 

آنان نيست.

نكنيم! تبديل  قطعيت  به  ا  ر قطعيت ها  عدم  ر:  هشــدا
 ما به شدت عالقه منديم كه جهان را ساده كنيم. به همين دليل با كمترين اطالعات و ساده سازى بيش از حد جهان، بالفاصله تمايل داريم كه بگوييم هر كدام از اين عدم 

قطعيت ها چه مى شود. يعنى با كمترين اطالعات بالفاصله جهان را ساده مى كنيم: ترامپ رأى نمى آورد. در ايران يك دولت اصولگرا سر كار مى آيد. ما با دولت بعدى آمريكا 
مذاكره مى كنيم، قيمت نفت به مدار 50 دالر بر مى گردد و... .

تجربه نشان داده است كه اين ساده سازى به ايجاد توهمى از قطعيت منجر شده و شركت ها و اشخاص بر اساس همين توهم از قطعيت، براساس سناريوى توهمى كه آن را 
قطعى مى پندارند سرمايه گذارى مى كنند و سپس با مشكالت وحشتناكى روبه رو مى شوند.

كنيم؟ تصميم گيرى  بايــد  چگونه  قطعيت ها  عدم  قبال  در 
 يكى از فوايد توجه به عدم قطعيت ها، امكان ايجاد تست تونل باد است.

به منظور بررســى تجربى عملكرد هواپيما يا خودرو از تونل باد اســتفاده مى شود. تونل باد، كانالى اســت كه هوا با سرعت زياد در آن جريان دارد و سرعت هوا در تونل باد 
مى تواند تا ده برابر سرعت صوت نيز برسد. در تونل بادها مهندسان مى توانند عملكرد هواپيما يا خودرو را در شرايط مختلف بررسى كنند.

به همين ترتيب وقتى شما تصميمى را مى گيريد، مى توانيد تصميم خود را به تونل باد ببريد و از خود بپرسيد كه اگر نرخ ارز اين شد و تحريم ها برداشته شد چه؟ و تصميم 
خود را در شرايط آزمايشگاهى تست كنيد.

ايران  اقتصاد  رشد  نرخ 
تاريخى  چشم انداز  يك  در 
در دوره 1358 تا 1398 (4 دهه اخير)

■ متوسط رشد اقتصادى: 1/98 درصد بوده 
است. 

(تقريباً ٢٪)
■ 12 سال، يعنى حدود يك سوم سال ها، 
ايران با نرخ رشد منفى مواجه بوده است.

■ طوالنى ترين دوره با نرخ مثبت پياپى در 
سال 1374 تا 1390 رخ داده است.

در دوره 1378 تا 1398 (20سال اخير)
■ متوسط نرخ رشد اقتصادى 2/85 درصد 

بوده است. (تقريباً ٪3)

در  تــورم  نرخ 
ايران  اقتصاد 

يــك  در 
چشــم انداز 

تاريخى 
تورم  نرخ  متوســط   ■
در 40 ســال اخير بيش 
از 19/66 درصــد بوده 

است.
■  در 20 ســال اخير، 
18/34 درصــد بــوده 

است.
■ بــا توجــه بــه عدم 
ســاختارى  تغييــرات 
نهادى در اقتصاد كشور، 
همين  مــى رود  انتظار 

روند ادامه پيدا كند.

رشد  نرخ 
و  اقتصادى 
يك  در  تورم 

قاب 
■ رشد و تورم در 40 

سال گذشته 
خط پررنگ پايينى 

نشان دهنده رشد 
اقتصادى و خط 

پررنگ بااليى نشان 
دهنده تورم است. 
IMF :به روايت

تاريخى  چشم انداز  يك  در  كشور  نقدينگى  رشد 

■ گزارش مركز پژوهش هاى 
توسعه و آينده نگرى، سازمان 

برنامه و بودجه

هســتند؟ قطعيت  عدم  قطعيت ها،  عدم  چرا 
 پيش  روى كســب و كارهاى ايرانى 6 عدم قطعيت مهم وجود دارد. به عبارت ديگر حداقل 6 متغير وجود دارد 
كه مى تواند حالت ها يا مقادير متفاوت به خود بگيرند اما هرگونه پيش بينى نسبت به اين متغيرها نمى تواند با قطعيت 

صورت گيرد. اين عدم قطعيت هاى شش گانه چيستند؟
پيش از آنكه عدم قطعيت ها برشمرده شوند، اين نكته تصريح و تأكيد مى شود كه تجربه ساليان اخير نشان داده است 
به دليل فشــردگى زمان- مكان (درهم تنيدگى جهانى) بسيارى از متغيرها به هم وابسته  تر و از هم تأثيرپذيرتر شده اند 
و پيش بينى پذيرى كمترى دارند، به عنوان مثال تا پيش از ظهور كرونا با اســتناد به ميزان افزايش رضايت شــهروندان 
آمريكايى و اشتغال تخمين زده مى شد كه ترامپ مجدد رأى بياورد اما اكنون به خاطر سيل بيكاران آمريكايى ترديدها 

بيشتر شده است.

يرانى  ا كارهاى  و  كسب  روى  پيش  قطعيت  عدم   6   
■ وضعيت تحريم ها (كاهش تحريم ها)، تداوم تحريم ها، تشديد تحريم ها (كه خود متأثر از انتخاب يا انتخاب نكردن مجدد ترامپ و تمايل نظام به مذاكره مؤثر با آمريكاست)).

■  تغيير در افراد كليدى نظام از جمله رئيس جمهور/ دولت اصولگرا، اصالح طلب يا ...
■ تغيير قيمت نفت و به تبع درآمدهاى نفتى دولت 
■  زمان و چگونگى مهار و يا كنترل بحران كرونا

■  ظهور تنش هاى نظامى (آگاهانه يا تصادفى) در منطقه به ويژه تنش هاى مرتبط با اسرائيل
■   نرخ ارز 

دقت كنيد كه اين موارد، بر اســاس متغيرهاى شناخته شــده فعلى است. مسأله قوهاى سياه (ظهور متغيرهاى كامًال ناشناخته) مى تواند بر پيچيدگى اوضاع افزون كند. ما هيچ 
نمى دانيم!

هرچند بالفاصله به ذهن مى رســد كه برخى از اين متغيرها همپوشــانى يا ارتباط متقابل دارند. و در نتيجه مى توان آنها را در هم ادغام كرد ولى ادغام آنان ما را از بخشــى از 
واقعيت دور مى كند.

عـدم 
قطعيت هاى 
رو پيش 

هاى  واقعيت 

احتمال  يزان 
م با 

درصد  70 باالى 

-30

-20

-10

0

10

20

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 02 12 22 32 42 52 62 72 82 93 03 13 23 33 43 53 63 73 83 94 04 14 24 34 44 54 64 74 84 95 05 15 25 35 45 55 65 75 85 9

Series2

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

13
57

13
58

13
59

13
60

13
61

13
62

13
63

13
64

13
65

13
66

13
67

13
68

13
69

13
70

13
71

13
72

13
73

13
74

13
75

13
76

13
77

13
78

13
79

13
80

13
81

13
82

13
83

13
84

13
85

13
86

13
87

13
88

13
89

13
90

13
91

13
92

13
93

13
94

13
95

رشد نقدينگي كشور در يك چشم انداز تاريخي

تاريخى ز  ندا چشم ا يك  در  يران   ا قتصاد  ا رشــد  نرخ 

پيش بينى مى شود متوسط همين رفتار در 5 سال آتى نيز ادامه پيدا كند.

رشــد نقدينگي در برنامه اول 25 درصد، برنامه دوم 25/5 درصد، برنامه سوم 29 
درصد، برنامه چهارم 37/9 درصد و برنامه پنجم 28/1 درصد است.

روند رشــد حجم نقدينگي در همه برنامه هاي پنج گانه توسعه ثبت شده، اما از نيمه دوم 
دهه80 و در طول برنامه هاي چهارم و پنجم رشدي شتابان داشته است.
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جهان بى رحم داروينى، به كسانى اجازه بقا مى دهد كه نه تنها عالقه مند به زنده ماندن 
هستند كه شايسته زنده ماندن نيز باشند.

اقتصاداقتصاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

 برابــر راى شــماره 139860326006001531- 1398/10/29  هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن 
تكليــف وضعيــت ثبتــى اراضــى و ســاختمانهاى فاقــد ســند رســمى مســتقر در واحــد ثبتــى 
حــوزه ملــك ماليــر تصرفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضــى آقــاى عليرضــا علــى مــرادى 
شــريف آبــادى فرزنــد ابراهيــم بــه شــماره شناســنامه 631 صــادره از ماليــر در ششــدانگ 
يــك بــاب گاراژ آهــن فروشــى بــه مســاحت 829/81  متــر مربــع قســمتى از پــالك يــك 
اصلــى واقــع در بخــش چهــار ماليــر اراضــى دولــت آبــاد خريــدارى از مالــك رســمى فتــح 
اهللا عادلــى فــر محــرز گرديــده اســت، كــه در آگهــى قبلــى مســاحت 29/81  ثبــت گرديــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در يــك نوبــت آگهــى مــى شــود در صورتــى 
ــه صــدور ســند مالكيــت اعتــراض داشــته باشــند مــى تواننــد از  كــه اشــخاص نســبت ب
تاريــخ انتشــار آگهــى بــه مــدت يــك 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 قضايــى تقديــم نماينــد . بديهــى اســت در صــورت انقضــاى مــدت مذكــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الــف (69
تاريخ انتشار : 1399/03/11

محمدرضا امينى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

ــون  ــوع قان ــأت موض ــه 1398/12/17 هي ــماره 139860326007001466 مورخ ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي مســتقر در  تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
ــارض متقاضــى مســجد  ــه و بالمع ــات مالكان ــار تصرف ــي حــوزه ثبــت ملــك به واحــد ثبت
ــى  ــماره مل ــه ش ــار ب ــتان به ــه شهرس ــور خيري ــاف و ام ــت اداره اوق ــه تولي ــى (ص) ب النب
ــه مســاحت 411/70 مترمربــع  ــاب مســجد ب 14003506917 در اعيانــى شــش دانــگ يــك ب
ــدان  ــار هم ــش چه ــار بخ ــع در به ــى واق ــى از 139 اصل ــى از 531 فرع ــالك 11008 فرع پ
خريــدارى بــه اســتناد تبصــره مــاده 3 قانــون اوقــاف محــرز  گرديــده اســت. لــذا بــه منظور 
ــه  ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
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 مدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عدم 

ــد شــد.(م الف 45) ــت صــادر خواه ــررات ســند مالكي ــق مق ــراض طب وصــول اعت
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/11

هادى يونسى عطوف-رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

سياسى  - اقتصادى  قعيت  ا و  6
(سعى شده است 6 مورد از مهم ترين ها انتخاب شود)

بنا به تجربه تاريخى و استناد تحليل ها و همچنين نبود شواهدى مبنى بر تغييرات اساسى، انتظار داريم 
در 5 سال آينده با واقعيت هاى زير روبه رو باشيم:

■ متوسط رشد نقدينگى 5 ساله در كريدور هميشگى (بين 20٪ تا ٪30)
■ رشد اقتصادى نوسانى با متوسط پايين (ميانگين تاريخى 20 ساله ٪3)

■ تداوم بحران اشتغال (نرخ بيكارى در كريدور 10٪ تا ١٧٪)
■ تنگناى مالى و بودجه اى دولت (سهم بودجه عمرانى به  جارى كمتر از ٪10)

■ مسأله آب و تأثير مهاجرتى (رتبه 4 ايران در شاخص روز آخر)
■ركود كرونايى اقتصاد جهان (9 تريليون دالر، زيان 2 ساله جهان)

استراتژيك  تحليل  در  روندها  جايگاه 
■ ما براى تحليل استراتژيك به 3 نوع پارامتر نگاه مى كنيم.

  برخى پارامترها، متغير هستند و تغييرات شان غيرقابل پيش بينى است كه 
آن ها را عدم قطعيت مى دانيم و 6 مورد از آنها را در اين تحليل برشمرديم. 

ما در قبال اين متغيرها، نمى توانيم كنش قطعى داشته باشيم.
■ برخى پارامترهــا، تغييرات چندانى ندارند و تبديــل به واقعيت پايدار 

شده  اند كه آنها را باعنوان واقعيت هاى شش گانه برشمرديم.
■ برخــى پارامترهــا تغيير مى كنند اما جهت گيرى و ســمت و ســوى 
حركت شان پيوسته و قابل پيش بينى است كه ما آنها را ذيل عنوان روندها 
بر مى شــمريم. از بين تمام روندها، 2 روند تقريباً قطعى و روشن است و 

سيگنال هاى بسيار مهمى به كسب و كارها مى دهد.

و  كســب  هاى  فرصت  چيســت؟  روند  اين  تأثيرات 
سرمايه گذارى؟ و  كارى 

■ افزايش قدرت نســبى فضاى مجازى به فضاى حقيقى (تبليغات در فضاى 
مجازى نسبت به تبليغات در فضاى حقيقى، تجارت در فضاى مجازى نسبت 

به تجارت در فضاى مجازى)
■ تجارت الكترونيك با سرعت بيشترى گسترش خواهد يافت.

(Attention) اهميت رونق تجارت توجه ■
■ موبايليفيكيشــن (موبايل همه چيز را مى بلعد، موبايل ها همچون سياه چاله، 
همه چيز را به درون خود مى كشــند، دانشگاه، بانك، راديو، تلويزيون، سينما، 

كتاب، فروشگاه، تاكسى و...)
■ توسعه مدل هاى كسب و كارى خالقانه به ويژه «اقتصاد اشتراكى ها» در حوزه 

خدمات 
■كم رنگ شدن مرزهاى جغرافيايى كشــورها و شكل گيرى بيشتر كشورهاى 

مجازى
■ گسترش ارزهاى ديجيتال مانند بيت كوين به عنوان پول رايج ملى و بين المللى 

■ گسترش اينترنت اشيا و سپس اينترنت همه چيز 

جمعيتى،  تغييرات  رونــد  براى  تكميلى  نكتــه  چند 
زندگى  سبك  و  نسلى 

به چند نمونه از تغييرات جمعيتى، نسلى و سبك زندگى دقت كنيد:
■ ســال 98 نسبت به ســال 97، 170 هزار تولد كمتر در ايران ثبت شده و 

سال 97 هم 120 هزار تولد كمتر از سال 96
■ نرخ فرزند آورى در دهه 1355 تا 65 تا 6 فرزند به ازاى هر زن بوده ولى 
درحال حاضر اين نرخ حدود 1/8 فرزند به ازاى هر زن است. نرخ بارورى 
در دهه 70 كاهشــى شديد داشت و به زير نرخ جانشينى، درصورت ادامه 
داشتن روند فعلى تا سال 1430 به باالتر از نرخ جانشينى نخواهد رسيد، كه 

اين به تغييرات ساختار در جمعيت كشور منجر خواهد شد.

اجتماعى  اقتصادى-  مهم  روند  ابر   2
ديجيتالى شدن:

■ استفاده از ابزارهاى ديجيتالى در جامعه به شدت عالقه مند ايرانى به 
تكنولوژى هاى نو 

■ توسعه شبكه هاى اجتماعى و فضاى مجازى 
■ يكپارچه شــدن ابزارها (موبايل، دســكتاپ، ساعت، تن پوش هاى 

ديجيتالى و...)
*تغييرات جمعيتى، نسلى و سبك زندگى 

■ تداوم مهاجرت به سبك زندگى مدرن توسط نسل دهه 50 و 60
■ ورود نسل متولد پس از جنگ به عرصه كسب و كار (متولدان سال 

1369 به بعد كه 30 تا 35 ساله شده اند)
■ گسست نسلى به ويژه با پررنگ تر شدن نسل متولد 80

■ پير شــدن جمعيت با توجه به روند كاهش جمعيت كشــور، ما در 
ســال 1430 پيرترين كشور منطقه خواهيم بود. آغاز پير شدن در اين 

5 سال پيش روست.

يرانى  ا كارهاى  و  كسب  روى  پيش   واقعيت    6
■ 1.رشــد نقدينگى در كريدور ســابق: موتور رشد نقدينگى كامًال روشن است، 
هيچ نشانه اى مبنى بر مهار رشد نقدينگى نداريم و ما با نرخى بيشتر از 20 درصد 
ســاليانه به همين وضعيت ادامه خواهيم داد. حتى ممكن است در برخى فصول 
يا ســال ها بيش از 30 درصد هم باشد ولى متوسط 5 ساله در كريدور هميشگى 
20 تا 30 درصد خواهد بود، اين يعنى افزايش ســطح عمومى قيمت ها (از پنير تا 

پرايد) و از ارز تا سهام.
2. متوســط رشــد اقتصادى پايين و نوســانى: با توجه به منفى شــدن خالص 
سرمايه گذارى (تشكيل سرمايه ناخالص منهاى استهالك)، حتى اگر قيمت نفت به 
مدار پيشين باز گردد و تحريم ها برداشته شود پس از يك دوره يك يا 2 ساله رشد 
اقتصادى، خوش بينانه دوباره به كريدور رشد 3 درصدى باز خواهيم گشت چون 
تغيير ساختارى- نهادى در اقتصاد كشور رخ نداده است. بنابراين ممكن است در 
برخى سال ها رشد اقتصادى منفى يا مثبت بيش از 3 درصد داشته باشيم اما متوسط 

5 ساله حدود 3 درصد پيش بينى مى شود.
3. تنگناى مالى و بودجه دولت: به خاطر بحران صندوق بازنشســتگى كه درحال 
افزايش هم هســت، همچنين افزايش ســاليانه حقوق كارمندان دولت كه درحال 
كاهش نيست، عمًال دولت هرچه دارد بايد صرف بودجه جارى كند. دولت هيچ 

منبع مازاد قابل توجهى براى امور توسعه اى ندارد.
4. مســأله آب و تغييرات جمعيتى/ مهاجرتى ناشــى از آن: مســأله  آب منجر به 
تغييراتى در شــهر و روستاها مى شــود و مهاجرت هاى بزرگى را در پى خواهد 
داشت. بخشى از اين مهاجرت در 5 سال آينده رخ خواهد داد. عده اى معتقدند كه 
وارد دوره ترسالى شده ايم در نوبت بعدى گزارش اين مسأله شفاف تر خواهد بود. 
فعال فرض را بر خشكســالى گرفته ايم تا 6 ماه آينده بر اساس اطالعات روزآمد 

قضاوت مان را تعديل يا تثبيت كنيم.
5. مســأله بيكارى (اشــتغال): با توجه به افول و منفى شدن نرخ خالص تشكيل 
ســرمايه در ايران به گونه اى كه استهالك سرمايه از تشكيل سرمايه پيشى گرفته 
اســت و همچنين عدم قطعيت هاى شــش گانه اقتصاد - سياسى كشور پيش بينى 
مى شود كه مسأله اشتغال در كشور پايدار بماند و دست كم در نيمى از افق 5 ساله 

بيكارى افزايش پيدا كند.
6. ركود كرونايى اقتصاد جهان: جهان دســت كم 2 سال احتياج دارد تا دوباره به 
شرايط پيشا كرونا بازگردد. و اين متضمن فرصت هاى بيشتر از تهديد براى ايران 
اســت. فرصت خريد تكنولوژى، فرصت خريد شركت هاى كوچك و متوسط و 

فرصت خريد سهام مديريتى شركت هاى بزرگ.

كليدى  روندهاى 

كسب روى  پيش 
كارها  و   

روند  براى  تكميلــى  نكته  چنــد 
و  نســلى  جمعيتى،  تغييــرات 

زندگى  سبك 
بر اساس بررسى هاى مركز آمار ايران، تجرد 
قطعى در سال 1375 براى مردان حدود 1/ 
درصــد و براى زنــان 1/2 درصد بوده، در 
ســال 1395 به 2/3 درصد بــراى مردان و 
3/7 درصد براى زنان رسيده است؛ اين آمار 
نشان مى هد، روند افزايشى تجرد قطعى در 
زنان، بسيار بيشتر از مردان بوده به طورى كه 
در ســال هاى 1375 تا 1395 اين شاخص 
براى مردان، حدود 2برابر شده اما براى زنان 

بيش از 3برابر بوده است.

هاى  فرصت  چيســت؟  روند  اين  تأثيرات 
سرمايه گذارى؟ و  كارى  و  كسب 

■ كاهش بعد خانوار و افزايش خانواده هاى تك والد 
■  افزايــش تمايل فرزنــد به زندگى جــداى از والدين 

(زندگى مجردى يا تك زيستى)
■  افزايش سن ازدواج و افزايش ازدواج هاى غيرمتعارف 

(ازدواج سپيد)
■  افزايش روى آوردن به نگهدارى حيوانات خانگى 

■  روش خدمات مرتبط با تربيت فرزند (رسيدگى بيشتر 
خانواده ها به فرزندان معدود خود)

■  رونق خدمات نگهدارى يا رسيدگى به سالمندان
■  رونق مكان و لوازم زندگى تك نفره (خانه هاى كوچك، 

مبلمان و تختخواب تاشو و...)
■  رونق فضاى سوم (محيطى غير از محل كار و خانه براى 

معاشرت اجتماعى، كافى شاپ ها)
■  نياز به خانه هاى كوچك تر و خدمات نگهدارى از خانه 

رخدادها،  تركيب 
و  رفتارها  روندها، 
خواهد  چه  ريشه ها 

شد؟

روند  ادامه  آينده،  يا  آ
است؟ گذشته 
 جواب اين است كه 
آينده ما در گرو مسيرى 
است كه تاكنون آمده ايم 
(ريشه ها يا نظريه وابستگى 
به مسير)، مگر آنكه تغييرى 
در ساختارها به واسطه 
روندها، و رفتارها (اقدامات 
و تصميمات و مفروضات 
بازيگران كليدى) و يا 
رخدادهاى بزرگ (مانند 
جنگ يا انقالب و بيمارى 
همه گير و زلزله) رخ دهد.
همانگونه كه در ابتداى اين 
گزارش نيز آمده است، اين 
تحليل غلتان است و هر 6 
ماه بايد روزآمد شود، در 
زمان فعلى تدوين گزارش 
به جز رويداد كرونا (با 
تأثيرگذارى منفى) و كاهش 
مقطعى قيمت نفت، تغيير 
ملموسى در ساختارها، روند 
و رفتار بازيگران كليدى براى 
تغيير مسير گذشته مشاهده 
نمى شود.
بنابراين انتظار داريم همين 
وضعيت در 5 سال آينده 
كمابيش ادامه پيدا كند. 
هرچند در افق بلندمدت 
اميدوارى بااليى به تغييرات 
مثبت در ايران وجود دارد.

آينده  سال   5 در  كشور  تصوير 
ما نمى دانيم كه قيمت نفت و ارز، نتايج انتخابات آمريكا و ايران، نتايج تعامالت آمريكا - ايران و 
وضعيت توازن منطقه اى چه تغييراتى خواهد كرد اما مى توانيم بگوييم تا 5 ســال آينده با احتمال 

باالى 70 درصد:
■ دولت از طريق بودجه عمرانى نمى تواند اهرمى جدى براى تحريك تقاضا و فعال سازى اقتصاد 

باشد.
■  تورم متوسط 5 ساله تك رقمى نخواهد بود.

■  قدرت خريد مردم افزايش نخواهد يافت. همچنين سرانه توليد ناخالص داخلى ايران براساس 
قدرت برابرى خريد افت خواهد كرد)

■ ميزان بيكارى واقعى كاهش نخواهد يافت.
■ بيش از 2 بار ديگر شاهد اعتراضات خيابانى و خشن خواهيم بود.
■ مردم متوسط به پايين دسترسى را جايگزين مالكيت خواهند كرد.

■ هويت ديجيتالى، اســناد ديجيتالى و ارز ديجيتالى، چهره اقتصاد و اجتماع را تغيير مى دهد (با 
سوخت كرونا)

■ نســل جديد تغييرات زيادى را در ســبك زندگى ايجاد خواهد كرد و نسل پيشين را به دنبال 
خود مى كشد.

■ چشم انداز بلندمدت اقتصاد كشور همچنان مبهم خواهد بود.

راهبردى  تجويز  سوى  به 
اين وضعيت يعنى: 

■ عدم قطعيت هاى آزاردهنده 
■ ابهام سياسى - اقتصادى 

■ تداوم تورم ساختارى شده (مزمن)
■ قــدرت پاييــن خريد مــردم و احتمال 

شورش هاى مجدد 
■ تغييرات سبك زندگى 

■ ديجيتالى شدن 
■ تغييرات نسلى 

■ ركود اقتصاد جهانى 
نيازمند اتخــاذ تصميمات اســتراتژيك و 

هوشمندانه است.
اين بدان معناست؛ آن بخشى از آينده را 
كه مى توانيم پيش بينى كنيم بايد در نظر 
بگيريم و بر آن اساس تصميم گيرى كنيم 
و پيش از نهايى سازى تصميم، تصميات 
خود را در قبال عدم قطعيت هاى كليدى 
به تونل باد ببريم و تست كنيم و پس از 
تصميم، همواره عدم قطعيت هاى كليدى 
و همچنين رخدادهــاى غيرمنتظره ديگر 
(قوهاى سياه) را رصد كنيم و درصورت 

نياز تصميمات خود را روزآمد كنيم.

بايد  رو  پيش  سال   5 در  اما  است  مثبت  كشور  بلندمدت  آينده 
كرد. عمل  واقع بينانه 

و  ر  كا و  كسب  تژى  اســترا براى  راهبردى  تجويز 
گذارى ها سرمايه 

■ سرمايه گذارى در كسب و كار غيرارزبر و ارزآور 
■ سرمايه گذارى با دوره بازگشت زير 3 سال 

■ تنوع بخشــى به سبد كســب و كار (كسب و كارهاى با ريسك 
غير هم جهت)

■ بازطراحى مدل كســب و كار با نگاه به تأثير تحوالت ديجيتالى 
بر كسب و كارتان 

■ سرمايه گذارى بين المللى با استفاده از پنجره فرصت ركود اقتصاد 
جهانى براى انتقال تجربه و تكنولوژى

■ تأميــن مالى بانكى براى ســرمايه گردش كااليــى (با نرخ مؤثر 
تسهيالت كمتر از متوسط نرخ تورم)

■ تشــكيل صندوق نقدينگى احتياطى (دارايى هاى نقد و يا شــبه 
نقد احتياطى)

■ حركت به سمت توليد كاالهاى جايگزين واردات
■ استفاده از چارچوب تصميم گيرى پابرجا 

■ مشاهده سبك زندگى اروپا و آمريكاى كنونى براى درك سبك 
زندگى 5 سال آينده شهرهاى بزرگ ايران 

■تغيير رويكرد از كسب و كارهاى دولت محور (B2G) به سمت 
(B٢C) كسب و كارهاى مردم محور

■ تمركز مسئوليت اجتماعى بنگاه ها به رفع فقر و اشتغال

شرح و ويژه سازى اين اســتراتژى ها، نيازمند مشاوره 
اختصاصى است.

يك تذكر مهم  ≡
درست است كه پيش بينى مى شود 

كه رشد اقتصادى كشور به صورت متوسط 
3 درصد باشد ولى بخش هاى مختلف اقتصادى 

عملكرد كامًال متفاوتى از هم خواهند داشت. به عبارت 
ديگر اين بدان معنا نيست كه وضعيت همه بخش هاى 

اقتصادى به يك ميزان باشد.
به عنوان نمونه در يكى از سال ها، اختالف نرخ رشد كولر 
آبى (48 درصد رشد مثبت) با نئوپان (7 درصد كاهش 

يا رشد منفى) توجه كنيد! مهم يافتن بخش هاى 
برنده اقتصاد كشور است
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روزانه يك واحد پالسماى خون براى درمان 
بيماران كرونايى در همدان اهدا مى شود

 مديركل سازمان انتقال خون استان همدان گفت: روزانه يك واحد 
پالسماى خون از بهبوديافتگان كرونا در همدان تهيه مى شود.

افشين محمدى در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در همدان، اظهار كرد: 
بيماران مبتال به كرونا يك ماه پس از بهبودى كامل مى توانند پالسماى 

خون خود را براى درمان بيماران بدحال كرونايى اهدا كنند.
وى بــا بيان اينكه ويــروس كرونا بيمارى جديدى اســت و اطالعات 
چندانــى درباره آن وجــود ندارد، ابراز كرد: مدتى اســت براى درمان 
بيماران بدحال كرونايى از پالسماى خون بيماران بهبوديافته استفاده 

مى شود كه نتايج مثبتى هم داشته است.
مديركل ســازمان انتقال خون اســتان همدان با بيان اينكه پالســما 
درمانى در برخى اســتان ها انجام شده، تصريح كرد: در همدان نيز اين 
روش درمانــى بر روى 2 بيمار بدحال انجام گرفته كه نتايج قطعى آن 

در چند روز آينده مشخص مى شود.
محمدى با اشــاره به اينكه از 2 هفته گذشته اهداى پالسما در استان 
ما آغاز شده، ابراز كرد: روزانه حداقل يك نفر از بهبوديافتگان كرونا را 

براى اهدا پذيرش مى كنيم. 
وى با تأكيد بر اينكه شــرايطى براى اهداكنندگان پالسما وجود دارد، 
اظهار كرد: مثال بايد يك ماه از زمان بهبودى كامل بيمار مبتال به كرونا 
گذشــته باشد، سابقه باردارى و ابتال به بيمارى خاصى نداشته باشد و 

سن او نيز كمتر از 18 و باالى 65 سال نباشد.
مديركل سازمان انتقال خون با بيان اينكه بر اساس دستورالعمل ها هر 
فرد ماهى يك بار مى تواند يك واحد پالســما اهدا كند، تصريح كرد: 

اهداى پالسما به هيچ عنوان سبب بروز كم خونى نمى شود.
محمدى با تأكيد بر اينكه اهداى پالســما يك اقدام خداپسندانه براى 
كمك به درمان بيماران بدحال كرونايى اســت، ابراز كرد: خوشبختانه 
مشــكلى در زمينه ذخيره پالســما وجود ندارد و قابليت نگهدارى آن 

حداقل يك سال است.

سرگردانى بيماران بدحال به دليل كمبود 
تخت ICU در همدان

 درحالى كه بر اساس اظهارات مسئوالن استانى، وضعيت شيوع كرونا 
در همدان بحرانى نبوده و تعداد بيماران بســترى ناشــى از كرونا زياد 

نيست اما شاهد كمبود تخت ICU در برخى بيمارستان ها هستيم.
به گزارش خبرگزارى تسنيم، بيماران بدحالى كه حال عمومى خوبى 
ندارند و بخش عمومى بيمارستان ها جوابگوى نيازشان نيست نيازمند 
بســترى و گرفتن خدمات از تخت ICU هستند. در اين بخش بيمار 

تحت مراقبت هاى ويژه قرار مى گيرد.
اگرچه مسئوالن بهداشت و درمان استان تعداد بيماران بسترى ناشى از 
كرونا در سراسر استان را كمتر از 60 مورد اعالم كردند اما بيمارستان ها 

از كمبود تخت ICU براى بيماران غيركرونايى خبر مى دهند.
در روزهاى گذشــته شــاهد كمبود تخت ICU در بيمارستان شهيد 
بهشتى و سرگردانى بيماران بدحال بوده ايم. همراه يك بيمار ميانسال 
به خبرنگار تسنيم گفت: بيمار ما حال و روز خوشى ندارد، چند روزى 
اســت در بيمارستان شهيد بهشتى بســترى است و پزشك معالجش 
دستور بسترى در بخش ICU را داده است اما به دليل كمبود تخت در 

بخش مراقبت هاى ويژه هنوز انتقال داده نشده است.
وى با بيان اينكه وقتى از اين وضعيت گاليه منديم و شكايت خود را با 
مسئوالن بيمارستانى در ميان مى گذاريم، مى گويند: تمامى تخت هاى 
ICU پر اســت، پس بايد منتظر بمانيــد بيمارى فوت كند تا بتوانيم 

بيمار شما را به اين بخش انتقال دهيم.
يك شــهروند همدانى نيز كه پدرش در روزهاى گذشته در اين مركز 
بســترى بوده اســت، تصريح كرد: پدرم ماه گذشته در بخش عفونى 
بيمارستان بسترى بود، پس از 3 روز بسترى در اين بخش شاهد بدتر 
ICU شدن شرايط جسمانى او بوديم كه پزشكش دستور بسترى در

را داد اما تخت خالى براى انتقال پدرم وجود نداشت.
وى تصريح كرد: پرستاران و مســئوالن بيمارستانى، بيمارى كرونا را 
عامــل اصلى كمبود تخت ICU در اين مركز مى دانند اما اگر اينگونه 
باشــد پس يعنى آمادگى سيستم درمانى دانشگاه براى مواقع بحرانى 

كافى نيست.
14 تخت ICU  در اختيار بيماران كرونايى است

رئيس بيمارستان شهيد بهشتى همدان گفت: با توجه به شيوع كرونا 
در اســتان، 14 تخت ICU از تخت هاى اين مركز به بيماران كرونايى 

اختصاص يافته است.
دكتر محمد عباســى در گفت و گو با خبرنگار تسنيم در همدان، اظهار 
ICU كرد: در مجموع بيمارســتان شهيد بهشتى مجهز به 34 تخت

است كه با توجه به شــرايط كرونايى 14 تخت را به بيماران مبتال به 
كرونا اختصاص داديم و 10 تخت نيز براى بيماران مغزى بيمارســتان 

سينا كه به اين مركز انتقال يافتند تعلق گرفته است.
وى افــزود: در شــرايط عــادى و غيربحرانى كمبــودى از نظر تعداد 

تخت هاى ICU وجود ندارد و متناسب با نياز بيماران است.
عباسى با بيان اينكه در اين بيمارستان فضاى خالى براى ارتقاى تخت هاى 
ICU وجود دارد، ابراز كرد: اما به دليل مشكلى كه بر سر مالكيت اين زمين 

با بهزيستى وجود دارد اين خواسته محقق نشده است.

جهاد ادامه دارد
 توزيع 13 هزار بسته معيشتى در بين خانواده هاى 

نيازمند مالير
 فرمانده سپاه ناحيه مالير از توزيع 13 هزار بسته معيشتى در بين خانواده هاى آسيب 
ديده از كرونا و نيازمند مالير خبر داد و گفت: در مرحله سوم رزمايش مومنانه 3 هزار و 

500 بسته معيشتى توزيع شد.
به گزارش خبرگزارى تســنيم از همدان، سيد جواد حسينى ازآغاز مرحله سوم رزمايش 
مومنانه در مالير خبر داد و اظهار داشــت: در اين مرحله از رزمايش 3 هزار و 500 بسته 

معيشتى در بين خانواده هاى آسيب ديده از كرونا توزيع شد.
وى با بيان اينكه اين مرحله از رزمايش با محوريت پايگاه هاى بسيج و حوزه هاى مقاومت 
طراحى شده است، افزود: در اين مرحله نيزهمدلى و هم افزايى بين مسئوالن و نيروهاى 

جهادى و مردمى مثال زدنى بود.
فرمانده سپاه ناحيه مالير با تشريح ساز و كار شناسايى خانواده هاى نيازمند و آسيب ديده 
از كرونا، عنوان كرد: رزمايش مومنانه با هدف كمك به خانواده هاى نيازمند و آسيب ديده 

از كرونا تا رسيدن به نتيجه مطلوب در شهرستان مالير ادامه مى يابد.
 وى با اعالم اينكه تا كنون 13 هزار بســته معيشتى با اجراى رزمايش مومنانه در سطح 
شهرســتان مالير توزيع شده اســت، گفت: در اجراى رزمايش مواسات و كمك مومنانه 
كميته امداد، آستان قدس رضوى، ستاد اجرايى فرمان امام (ره) و ديگر نهادها مشاركت 

داشتند.

حركت قطار همدان- مشهد از سر گرفته شد

 مديركل راه آهن غرب كشــور گفت: هم اكنون مشــكل پيش آمده در مســير ريلى 
همدان- مشــهد برطرف شده و اگر راه آهن كشورى برنامه اى براى اعزام مسافران داشته 

باشد، مى تواند از اين خط استفاده كند.
سيدسعيد ابراهيم نژاد در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در همدان، درباره دليل حادثه ريل 
قطار همدان- مشهد اظهار داشت: بررسى علت اين موضوع در كميسيون عالى سوانح در 

دست بررسى بوده و به زودى اعالم مى شود.
ــده شــدن بخشــى  ــه دزدي ــاره اينكــه علــت حادث ــا درب ــزود: برخــى اظهارنظره وى اف
از ريــل قطــار اســت درســت نبــوده و مــا نيــز چنيــن اظهــار نظــرى دربــاره موضــوع 

نكرده ايــم.
مديركل راه آهن غرب كشــور ابراز كرد: هم اكنون مشكل پيش آمده در اين مسير ريلى 
برطرف شده و اگر راه آهن كشــورى برنامه اى براى اعزام مسافران داشته باشد مى تواند 

از اين خط استفاده كند.
به گزارش تســنيم، قطار همدان- مشهد شامگاه شنبه ســوم خردادماه قطار مسافربرى 
همدان- مشهد كهدر مسير خود در حال حركت بود، در حوالى رودخانه شور پرند از ريل 
خارج شــد. خوشــبختانه اين حادثه هولناك تلفات جانى نداشته و فقط چند تن از افراد 

حاضر در اين قطار آسيب ديدند.

معارف اهل بيت(ع) به عرصه زندگى فردى و 
اجتماعى جامعه وارد شود

 نماينده ولى فقيه در همدان با بيان اينكه احياى امر واليت خواســته 
مهم معصومين (ع) اســت، گفت: معارف اهــل بيت(ع) به عرصه زندگى 
فردى و اجتماعى جامعه بايد وارد شــود، زيرا واقعا غربت اهل بيت(ع) در 

بى توجهى به معارف و دستورات ايشان است.
به گزارش خبرگزارى تسنيم از همدان، حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... 
شــعبانى ظهر امروز در ديدار با اعضاى شبكه جوانان رضوى، اظهار كرد: 

معرفت افزايى نسبت به مسأله امامت بايد در جامعه تقويت شود، زيرا اين 
مهم در پاسخگويى به بسيارى از شبهات مى تواند كارساز باشد.

وى احياى امر واليت را موضوع بســيار عميقى دانست كه خواست امام 
رضا(ع) اســت و گفت: در فعاليت هاى خود بايد در كنار تعظيم شــعائر، 
نســبت به ترويج معرفت افزايى در جامعه و در بين مردم نيز توجه جدى 

داشته باشيم.
امام جمعه همدان با بيان اينكه مشاهد شريفه همانند خانه اهل بيت(ع) 
است كه بايد تكريم شود، ابراز كرد: اين اماكن بايد مورد احترام كامل باشد 

اما با اين كار نبايد از ترويج معارف عميق اهل بيت غافل شد.

وى با اشــاره به ايام دهه كرامت، اين ايام را مهم ترين فرصت براى احياى 
امر واليت برشــمرد و مطرح كرد: احياى واليت از مهم ترين خواسته هاى 
معصومين(ع) اســت، بنابراين فعاالن عرصه فرهنگى و مذهبى بايد براى 

احياى امر واليت برنامه ريزى دقيقى داشته باشند.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با تأكيد بر اينكه تعظيم شــعائر و 
برانگيختن عواطف پاك و مقدس مردم در مجالس و مراسم بايد زمينه را 
براى امر واليت مهيا كند، عنوان كرد: كتاب شــريف عيون اخبارالرضا(ع) 
مرحوم شــيخ صدوق نمونه اى از احياى امر واليت است كه ايشان در اين 
كتاب عمر خود را براى جمع آورى احاديث امام رضا(ع) صرف كرده است.

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان: 
مسلم مخفى

خبرنگاران: فائزه محمدى، اميرحسين 
اذكايى، رقيه وحدتيان، وحيد الوندى، 

سميه مظاهرى
عكاس: 

شماره تماس: 08132660364

 منتخب مردم همدان در مجلس يازدهم با بيان 
اينكه در مجلس دهم به جاى آنكه دولت را وادار به 
كار كنند با دولــت معامله مى كردند، گفت: رعايت 
نكردن اصول و شــئونات موجود ســبب شد كه با 

ردصالحيت گسترده نمايندگان مواجه شويم.
در  فالحــى  احمدحســين  حجت االســالم 
ــا  ــدان، ب ــنيم در هم ــگار تس ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــار  ــه كار مجلــس يازدهــم، اظه ــاز ب ــه آغ اشــاره ب
ايــن  اولويت هــاى  مهم تريــن  از  يكــى  كــرد: 
ــى كــه  ــدازى كســب و كارهاي ــد راه ان مجلــس باي
ــف شــده اند باشــد  ــف متوق ــل مختل ــه دالي ــا ب بن
و به صــورت ويــژه از افــرادى كــه به دليــل شــيوع 
ــت و  ــد حماي ــا، كار خــود را از دســت داده ان كرون

ــد. ــم كن ــا را فراه ــاره آنه ــتغال دوب ــرايط اش ش
وى اولويت بعــدى مجلس يازدهــم را رفع موانع 

موجود در كسب و كارها عنوان كرد و گفت: در اين 
سال ها شــعارهاى زيادى بيان شده است، اما امروز 
بايد عمال به سمتى حركت كنيم كه قوانين دست و 
پا گيرى كه متأســفانه در حوزه كسب و كار وجود 

دارد اصالح و يا حذف شوند.
 فالحى افزود: بسيارى از مواقع پراكندگى قوانين، 
ســرمايه گذار و كارآفرين را درگير قوانين پيچيده 
مى كنــد، تا جايى كه از انجام كار اقتصادى منصرف 

مى شوند.
منتخــب مردم همدان در مجلــس يازدهم تصريح 
كرد: يك روز وزيرى اســتيضاح مى شــود و فرداى 
آن روز همان وزير استيضاح شــده براى وزارتخانه 
ديگــر، رأى مثبت دريافت مى كند و يا وزيرى پس 
از اســتيضاح با رأى بيشترى دوباره به وزارتخانه بر 
مى گردد و يا در مواردى به جاى آنكه دولت را وادار 

به  كار كنند با دولت معامله مى كنند.
وى با اشاره به اينكه رعايت نكردن اصول و شئونات 
موجود ســبب شــد كه با ردصالحيت گســترده 
نمايندگان مواجه شويم، بيان كرد: مجلس يازدهم 
با توجه بــه بيانيه گام دوم بايد مبارزه با فســاد و 
ايجاد عدالت را سرلوحه كار خود قرار دهد و در اين 

مسير گام بردارد.
 فالحى با تأكيد بر اينكه در بحث مبارزه با فســاد، 
مجلس بايد از دســتگاه هاى نظارتى كه در اختيار 
دارد اســتفاده كند، ابراز كــرد: نهادهايى همچون 
ديوان محاســبات مى توانند با بررسى و كارشناسى 
دقيق، بســيارى از اموال متعلق بــه مردم كه تلف 

شده را بازگردانند.

وى با بيان اينكه مجلس در حوزه ايجاد عدالت بايد 
قوانينى كه مانع از اجراى عدالت است را شناسايى 
و اصالح كند، گفت: قوانينى كه برخوردارى مساوى 
و عادالنــه از امكانات و خدمات كشــور را به همراه 
نــدارد، بايد پااليش و لغو شــود و قوانين اضافى و 

منسوخ شده نيز حذف گردند.
نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى با 
گاليه از اينكه برخى روستاها در استان همدان پس 
از انقالب مورد توجه جدى قرار نگرفته  است، بيان 
كرد: زير ساخت هايى همچون آب، برق و گاز براى 
روســتاها پس از انقالب ايجاد شده است اما از نظر 
زيرســاخت هاى عمرانى و آبادانى روستاهاى استان 
از خيلى از استان هاى ديگر عقب تر بوده و نيازمند 

توجه هستند.
وى مطرح كرد: رهبر معظم انقالب در ســفر سال 
83 خود به همدان، دســتور به ساماندهى حواشى 
شهر دادند اما امروز مشــاهده مى كنيم كه پس از 
گذشت ســال ها از سفر ايشــان، حواشى شهر در 
پايتخت تاريخ و تمدن ايــران داراى چه وضعيتى 

هستند.
 فالحى با بيان اينكه متأســفانه در استان مديريت 
پاســخ گويى نيســت، تأكيد كرد: برخى نهادها و 
ســازمان ها داراى مديرانى غيربومى هستند كه دل 
به كار نمى دهند و يا در شهرهاى كوچك مديران در 
آنجا ساكن نيستند و درحال رفت وآمد هستند كه 

اين اتفاق مشكالتى را ايجاد مى كند.

منتخب مردم همدان  درمجلس يازدهم: 

در مجلس دهم شاهد 
معامله برخى نمايندگان 
با دولت بوديم

 نماينده مردم تويسركان در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: مرحله سازه اى 
قاسم  شهيد  تختخوابه  بيمارستان 154 
سليمانى تويســركان تا پايان خردادماه 

امسال به اتمام مى رسد.
محمــد مهــدى مفتــح در گفت وگو با 
خبرنگار تســنيم در تويســركان اظهار 
شهيد  بيمارســتان  از  بهره بردارى  كرد: 
ســليمانى تويســركان تاكنون چندين 
بــار به تعويــق افتاد و قــرار بود رئيس 
دولت  هفتــه  در  به شــخصه  جمهورى 
در آئين بهره بردارى از اين بيمارســتان 

حضور پيدا كند.
وى افــزود: ســفر رئيــس جمهــور به 
تويسركان از مهرماه سال 98 چندين بار 
به تعويق افتاد و اواخر آذرماه ســال 98 
نيز قرار بود وزير بهداشــت براى بررسى 
مقدمات افتتاح به تويســركان سفر كند 
كه به دليل بارش سنگين برف اين سفر 

انجام نشد.
مفتح گفت: در آذرمــاه رئيس اورژانس 
كشــور به نيابــت از وزير بهداشــت از 
بيمارســتان شهيد ســليمانى بازديد و 
ابراز اميدوارى كرد كه اين بيمارســتان 

در دهه فجر 98 به بهره بردارى برسد.
وى با اشــاره به اينكــه روند تجهيز اين 
امور  پيشــبرد  با  همزمان  بيمارســتان 

سازه اى انجام شده است، ابراز كرد: پس 
از برگــزارى انتخابات و شــيوع ويروس 
كرونا، مسئوالن حوزه بهداشت و درمان 
در مجلس شــوراى اســالمى فهرستى 
از بيمارســتان هايى كه بــه بهره بردارى 
مى رسند، اعالم كردند كه نام بيمارستان 
شهيد سليمانى تويسركان در آنها نبود.

نماينده مــردم تويســركان در مجلس 
شوراى اســالمى تصريح كرد: بالفاصله 
نســبت به اين موضوع اعتراض خودم را 
عنوان كردم تا روند تكميل و بهره بردارى 
از بيمارستان شهيد سليمانى تويسركان 

فراموش نشود.
وى افزود: در هفته نخســت ماه رمضان 
امســال نيز جلســه اى با معــاون وزير 
بهداشــت و معاون وزير راه و شهرسازى 
برگزار شــد و 20 ميليارد تومان اعتبار 
براى تكميل اين بيمارســتان اختصاص 

داده شد.
مفتح با بيان اينكه اكنون بيمارســتان 
شهيد سليمانى آماده بهره بردارى است، 
متذكر شــد: قدرى شــاهد طول دادن 
برخى كارها از ســوى پيمانكار هستيم 

تا بتواند مطالبات خود را وصول كند.

وى تأكيد كرد: پس از جلسه با معاونان 
وزير راه و شهرســازى و وزير بهداشت 
مقرر شد كه پيمانكار بيمارستان شهيد 
ســليمانى، پايان خردادماه اين طرح را 

به صورت نهايى تحويل دهد.
نماينــده مردم تويســركان در مجلس 
شــوراى اســالمى تصريح كــرد: روند 
تجهيــز درمانــى اين بيمارســتان به 
موازات پيشــبرد امور سازه هاى انجام 
 شــده و مدت كوتاهى پــس از پايان 
خردادمــاه ايــن بيمارســتان آمــاده 

مى شود. بيمار  پذيرش 

 دل تنگى هايشــان تمامى نداشــت؛ 
صداى كوبه در كه مى آمد مى دويدند. با 
دســتان لرزان، نامه روى قلب گذاشته و 

مى بوسيدند.
به گزارش خبرگزارى تسنيم از همدان، 
جنگ بود و روزگار بدجورى سخت بود؛ 
ســختى هايى كه خانواده اســرا بيشتر 
حســش مى كردند و با هر صدا به طرف 
در مى شتافتند تا شايد عزيزشان برگشته 

باشد.
«نامه سرخ ماه» خاطرات مهدى حيدرى 
كارمند نامه رســان سازمان هالل احمر 
همــدان به قلم ليال عبهرى اســت. اين 
كتــاب دربرگيرنــده خاطــرات راوى از 

نحميلى  جنگ  اســراى  نامه  رســاندن 
به خانواده هايشــان بوده و حال و هواى 
روزهاى جنــگ در همدان را هم روايت 

مى كند.
كتابى با نثر روان و زيبا و روايتى ساده و 
صميمى از دل تنگى هاى پدران و مادران 
اســرا كه به وسيله انتشارات اقليم دانش 

منتشر شده است.
در بخشى از كتاب مى خوانيم: « ... به در 
خانه شان رسيدم. هوا تاريك شده بود. در 
زدم پيرزن با صداى مهربان و با صالبتش 

مى گفت: «ها كيه، هاتِم(آمدم)».
گفتم: «منم حيدرى، نامه رســان هالل 

احمر مادرجان».

ــا  ــاز شــد. پيــرزن ب در ب
لبــاس كــردى ســالم 
ــالمش  ــواب س ــرد. ج ك
را دادم. گفــت: «نامــه 
هاورديــه،  فرهنــگ 
ديــارى،  كــه  اوخــوه 
بــى  تنــگ  دى  دلــم 
ــگ  ــه فرهن كيس».(نام
را آوردى؛ كاش خــودش 

گفتــم:  دل تنگــم)  مــى آوردى،  را 
ــه  ــدا ب ــد خ ــه امي ــاد ب ــان مي «مادرج

ان شــاءاهللا...». زودى 
زبان پيــرزن را متوجه نمى شــدم، ولى 
وقتى نامــه را به دســتش دادم؛ حس 

مادرى را فهميدم. پيرزن نامه را بوســيد 
و روى قلبش گذاشــت و با زبان كردى 
زمزمه كرد: «لوز، لوز». هوا ســرد بود و 
تاريك ولى گــرماى قلب مادرانه اش را 

حس مى كردم.

مرحله سازه اى بيمارستان شهيد سليمانى تويسركان 
خردادماه به اتمام مى رسد

كتاب بخوانيم «نامه سرخ ماه» 
روايت يك دنيا رنج و دل تنگى مادران اسرا 

از زبان يك نامه رسان
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 ابتداى مرداد آغاز ليگ برتر كشتى 
 بــا توجــه بــه زمان بنــدى فدراســيون، ليــگ برتــر كشــتى آزاد 
ــد  ــاز خواه ــرداد آغ ــداى م ــور از ابت ــگاه هاى كش ــى باش و فرنگ

شــد.
ــب  ــن مطل ــالم اي ــا اع ــيون كشــتى ب ــگ فدراس ــازمان لي ــس س رئي
گفــت: بــا توجــه بــه اعــالم اتحاديــه جهانــى كشــتى، فعاليت هــاى 
بين المللــى ايــن رشــته تــا 10 تيرمــاه بــه حالــت تعليــق درآمــده و 
مى توانيــم از 11 تيرمــاه ســالجارى كار خــود را آغــاز كنيــم. همچنين 
بــا توجــه بــه اطالعاتــى كــه از ســتاد پيشــگرى كرونــا به دســت مــا 
رســيده اســت بــه احتمــال بســيار زيــاد مجــوز فعاليت هــاى كشــتى 
ــن  ــر اي ــد. ب ــد ش ــادر خواه ــاه ص ــط تيرم ــورمان، از اواس در كش
ــداى  ــر كشــتى از ابت ــگ برت ــين، لي ــزى پيش ــق برنامه ري اســاس طب

مــرداد آغــاز خواهــد شــد.
ــى از  ــاى مل ــى تيم ه ــه انتخاب ــزود: چرخ ــرزاده اف ــدى نصي عبدالمه
ــام  ــزارى ج ــود و برگ ــاز مى ش ــور آغ ــى كش ــاى قهرمان رقابت ه
باشــگاه هاى جهــان را نيــز در پيــش داريــم كــه زمان بنــدى 
ــت. ــر اس ــگ برت ــابقات لي ــس از مس ــابقه پ ــن 2 مس ــزارى اي برگ

وى اظهــار كــرد: صورتجلســه اى در فدراســيون كشــتى بــا حضــور 
ــه امضــا رســيده،  ــى تيم هــاى ملــى كشــتى آزاد و فرنگــى ب كادرفن
توســط انســتيتو كشــتى زمان بنــدى آن بررســى شــده و مــورد تأييــد 
فدراســيون كشــتى نيــز قــرار گرفتــه اســت. طبــق آن تاريــخ ديگــرى 
ــراى برگــزارى ليــگ كشــتى نمى توانيــم متصــور باشــيم، پــس  را ب
ــا  ــا مهي ــروس كرون ــيوع وي ــل ش ــرايط به دلي ــر ش ــع اگ ــور قط به ط
ــرداد و  ــاى م ــى در ماه ه ــتى آزاد و فرنگ ــر كش ــگ برت ــد، لي باش

ــود. ــزار مى ش ــهريور برگ ش
نصيــرزاده يــادآور شــد: بــراى هماهنگــى هرچــه بيشــتر، جلســه اى 
ــم  ــزار مى كني ــاه برگ ــه دوم خردادم ــاى متقاضــى در نيم ــا تيم ه را ب
ــر  ــزارى مســابقات ليــگ هرچــه زودت ــراى برگ ــات كار ب ــا مقدم ت

انجــام شــود.
ــگ  ــاى لي ــر دارد در رقابت ه ــدان درنظ ــتان هم ــتى اس ــأت كش هي

ــر فصــل جــارى حضــور پررنگــى داشــته باشــد. برت

22 خرداد آغاز رسمى الليگا 
 براساس تأييد شوراى ملى ورزش اسپانيا (CSD) الليگا از 11 ژوئن 

(22 خردادماه) از سر گرفته خواهد شد.
اين اطالعيه پس از آن منتشــر شده است كه دولت اسپانيا به طور رسمى 
مجوز آغاز فعاليت هاى ورزشــى را در اين كشور از هشتم ژوئن صادر 

كرد.
در بيانيه رســمى منتشر شده در اين باره آمده اســت: فدراسيون فوتبال 
اسپانيا و الليگا به عنوان بخشــى از «گروه تماس» تشكيل شده به همراه 
شــوراى ملى ورزش، بر ســر فرمت برگزارى 11 هفته باقيمانده الليگا 

ســانتاندر و الليگا اسمارت بنك (ليگ دسته نخســت و دوم اسپانيا) به 
توافق رسيدند.

بر اين اساس الليگا روز پنجشــنبه 11 ژوئن (22خردادماه) با برگزارى 
شهرآورد سويل مابين سويا و رئال بتيس آغاز خواهد شد.

در بازه زمانى جمعه 12 ژوئن تا دوشــنبه 15 ژوئن ساير ديدارهاى هفته 
28 از جمله ديدار رئال برابر ايبار و مايوركا برابر بارسلونا انجام خواهد 

گرفت.
ديدارها پشــت درهاى بســته و با رعايت پروتكل هاى امنيتى سفت و 
سخت كه توسط الليگا تدوين و به تأييد وزارت بهداشت اسپانيا رسيده 

اســت، برگزار خواهد شــد. با اين حال، مقامات به طور رسمى احتمال 
حضور تعدادى از هواداران را در آغاز فصل آينده و با توجه به پيشرفت 

و تحوالت مرتبط با ويروس كرونا، رد نكرده اند.
همچنين به منظور اتمام فصل تــا 19 جوالى ديدارها در بازه اى بيش از 
يك ماهه، هر روز هفته و بيشتر در ساعات 7:30 و 10 بعداز ظهر به وقت 
محلى برگزار مى شود. زمان اســتراحت درنظر گرفته شده مابين بازى ها 

براى هر كدام از تيم ها 72 ساعت است.
الليگا از 12 مارس و به دنبال اعالم وضعيت اضطرارى ناشــى از پاندمى 

كرونا در اسپانيا، تعليق شد.

كميسيون نظارت بر اصناف مركز استان 
هيأت اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى 

آگهى انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه استانى مواد شيميايى، كود و سموم كشاورزى 

على سليمانى - رئيس هيات اجرايى انتخابات

سيدمحمدرضا باب الحوائجى

محمدمهدى عظيم پور

مريم بختيارى هفت لنگى

اميرحسين مسكوب

فهميه صفدرپور

عليرضا خانجانى

رضا يزدان پور

سياوش باران ريز حسين احمدى كيا

نادر فتوحى

محمدرضا چهارمحالى

اسامى داوطلبين هيأت مديره به ترتيب حروف الفبا:

اسامى داوطلبين بازرسى به ترتيب حروف الفبا:

فراخوان مزايده عمومى يك مرحله اى اجاره
يك باب ساختمان ادارى جوانان- اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد در اجراى ماده 5 و آيين نامه اجرايى (الحاق 2) تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت، 
مزايده عمومى اجاره 12 تا 36 ماهه مكان هاى ورزشى را به پيوست از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل 
برگزارى مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايى پاكت ها و اعالم برنده مزايده از طريق درگاه سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد ايران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزايده گران در صورت عدم عضويت 

قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مزايده محقق سازند.
تاريخ انتشار مزايده در روزنامه 99/03/11 و 99/03/12 مى باشد.

شماره مزايده اجاره ساختمان ادارى جوانان در سامانه ستاد ايران 5099003398000001 مى باشد.
مهلت زمان دريافت اسناد مزايده از سايت: مورخ 99/03/12 لغايت 99/03/17 مى باشد.

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: مورخ 99/03/18 لغايت ساعت 14 مورخ 99/03/29 مى باشد.
زمان بازگشايى سايت: ساعت 10 صبح مورخه 99/03/31 مى باشد.

اطالعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مزايده، داخلى 197 خانم مختارى- 08138260430
(م الف 336)

آگهى مناقصه عمومى

شهردارى منطقه چهار همدان

اقدام  شرايط  واجد  پيمانكاران  به  عمومى  مناقصه  طريق  از  زير  عمرانى  هاى  پروژه  واگذارى  به  نسبت  دارد  نظر  در  همدان  چهار  منطقه  شهردارى 
تا   99/03/11 انتشارآگهى  ازتاريخ  مناقصه  در  شركت  اوراق  و  اسناد  دريافت  جهت  آيد  مى  بعمل  دعوت  صالحيت  داراى  پيمانكاران  از  لذا  نمايد. 

مورخ99/03/24 به آدرس : همدان ، ميدان امامزاده عبداله مراجعه نمايند.
خالصه شرايط شركت در مناقصه :

1ـ حداكثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهردارى منطقه چهار تا پايان ساعت ادارى مورخ99/03/24خواهد بود.
2ـ چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال 

عمل خواهد شد.
حساب  شماره  به  بايستى  مى  كه  نقدى  واريز  يا  بانكى  ضمانتنامه  يا  خزانه  اسناد  صورت  به  مندرج  جدول  طبق  مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ  3ـ 

74021133313332 سپرده بانك مهرايران بنام شهردارى منطقه چهار همدان واريز گردد.
4ـ متقاضى بايد براساس ظرفيت كارى مورد تاييد از طرف معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه نمايد. 

بديهى است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شركت در مناقصه وى ضبط خواهد شد.
5ـ كليه هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

6ـ ساير اطالعات و جزييات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
7ـ شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار مى باشد.

8ـ شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالى شهردارى مى باشد.
9ـ سپرده افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده به استثناء نفر اول و دوم يك هفته پس از ابالغ صورتجلسه كميسيون معامالت  مسترد مى گردد.

10ـ به اين پيمان ها تعديل تعلق نمى گيرد. 
11ـ به اين پيمان ها پيش پرداخت تعلق نمى گيرد.

12ـ بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان 10٪ از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.
13ـ  زمان و مكان بازگشايى پاكت ها مورخ99/03/25ساعت 17بعدازظهردر شهردارى مركزى خواهد بود (حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع 

است)
14-درصورت تعارض بين عدد وحروف مالك عمل حروف خواهدبود.

15ـ براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 34246242 تماس حاصل نماييد.
16 ـ ضمناً امكان مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس WWW.hamedan.ir امكان پذير مى باشد.

(م الف332)

مبلغ برآورد اوليهنام پروژهرديف
( ريال )

مدت
پيمان

مبلغ تضمين
محل تامين اعتباررتبه پيمانكارشركت در مناقصه ( ريال )

تهيه ،حمل واجراى دستى آسفالت 1
حداقل پايه پنج 6360،000،000 ماه7،089،713،022(جهت ترميم نوارحفارى)

حقوقى راه وترابرى
منابع داخلى شهردارى 

منطقه چهار

حداقل پايه پنج 6770،000،000 ماه15،379،339،594تهيه وحمل واجراى دستى آسفالت2
حقوقى راه وترابرى

منابع داخلى شهردارى 
منطقه چهار

ــر آن  ــب معتب ــه كس ــاى داراى پروان ــه اعض ــيله از كلي ــى، بدينوس ــاى صنف ــات اتحاديه ه ــى انتخاب ــه اجراي ــاده 11 آيين نام ــراى م در اج
ــا همــراه كارت شناســايى معتبــر از ســاعت  ــه كســب معتبــر ي ــر پروان ــا تصوي ــا در دســت داشــتن اصــل و ي اتحاديــه دعــوت مى گــردد ب
ــه ســازمان صنعــت، معــدن و  ــات هيــأت مديــره اتحاديــه شــخصًا ب 10 لغايــت 12 روز سه شــنبه مــورخ 99/03/27 جهــت شــركت در انتخاب
تجــارت اســتان واقــع در بلــوار مدنــى، بلــوار 15 فرورديــن مراجعــه و هيــأت مديــره مــورد نظــر خــود را از بيــن افــراد ذيــل بــه تعــداد 5 
نفــر اعضــاى اصلــى و 2 نفــر اعضــاى على البــدل و همچنيــن بــازرس مــورد نظــر خــود را بــه تعــداد يــك نفــر بــازرس اصلــى و يــك نفــر 

ــد. ــاب نماين ــدل انتخ على الب
ــى داراى  ــرد صنف ــر ف ــل آن ه ــره ذي ــى و تبص ــاى صنف ــات اتحاديه ه ــى انتخاب ــه اجراي ــاده 2 آيين نام ــاس م ــر اس ــر اســت ب ــه ذك الزم ب
ــف،  ــان صن ــه كســب در هم ــك پروان ــش از ي ــتن بي ــورت داش ــى در ص ــد، حت ــق رأى مى باش ــك ح ــات داراى ي ــه كســب در انتخاب پروان
ــام ايشــان صــادر شــده داراى حــق رأى مى باشــد.  ــه ن ــه ب ــه پروان ــردى ك ــى، ف ــد حــق رأى مى باشــند و در مشــاركت مدن مباشــرين فاق

ــد. ــوع مى باش ــت دادن رأى ممن ــى جه ــا نمايندگ ــت و ي ــاى وكال ــور اعط ــه مذك ــاده 13 آيين نام ــل م ــره ذي ــاس تبص ــر اس ــن ب همچني
ضمنًا همراه داشتن ماسك و دستكش پيش از ورود به شعبه برگزارى انتخابات الزامى است.

 شهرستان نهاوند و شهر مريانج در استان 
همدان ظرفيت ميزبانى اردوهاى ورزشى را 
دارند و تقويت زيرساخت هاى ورزشى آنها 

در دستور كار است.
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان در 
نشستى با مســئوالن ورزش نهاوند بابيان 
اينكــه هدايت ســرمايه گذار و امورى از 
ورزش  مجموعه  توســط  بايد  اين دست 
نهاوند با محوريت اداره كل انجام شــود، 
گفت: امروز وارث برخى نابه ســامانى ها 
هســتيم كه بايد بــا برنامه ريزى مدون و 

وفاق و همدلى آن ها را رفع كنيم.
محسن جهانشــير در بازديد از مجموعه 
ورزشــى عليمراديان نهاوند كه با حضور 
معاون جوانان اداره كل ورزش و جوانان 
اســتان، رئيــس اداره ورزش و جوانان 

نهاونــد و همچنين ســرمايه گذار بخش 
خصوصى برگزار شــد، اظهار كرد: الزمه 
حركت رو به  جلو و تحول وضعيت فعلى 
در مجموعه ورزشــى عليمراديان نيازمند 
تعامل دوســويه با اداره ورزش و جوانان 

است.
وى بــا تأكيد بــر اينكه وفــاق و همدلى 
موجبات مرتفع شــدن مشكالت را فراهم 
مى آورد، گفت: برخى امــورات اجرايى با 
برنامه ريزى و اولويت گــذارى قابل حل و 
فصل شــدن است؛ بنابراين با توجه به نياز 
مجموعه به سرويس اياب و ذهاب تعمير 
و تجهيز مينى بــوس مجموعه عليمراديان 
برآورد هزينه شــود زيرا كمپ ورزشــى 
براى انجــام اعزام ها و امــورات پيرامون 
نيازمند مينى بوس است. هيأت هاى ورزشى 

شهرســتان نهاوند با تعامــل و همراهى با 
بســيار  ظرفيت هاى  از  مجموعه  مديريت 

خوب آن استفاده كنند.
جهانشير بابيان اينكه هدايت سرمايه گذار 
و اموراتى ازاين دست توسط اداره ورزش 
نهاونــد بــا محوريــت اداره كل انجام 
شــود، گفت: امروز همه ما وارث برخى 
نابه سامانى ها هستيم كه بايد با برنامه ريزى 
مدون و وفاق و همدلى آن ها را رفع كنيم 
تا شــاهد كســب افتخارات بــراى اين 
ديار كهن باشــيم. وى با اشاره به تعمير 
و بازســازى كف پــوش و رختكن خانه 
پينگ پنگ مجموعه عليمراديان و همچنين 
راه اندازى زمين چمن مصنوعى مجموعه 
ورزشــى عليمراديان به يادمان شادروان 
داريــوش جهانيان توســط بــرادر وى، 

اصغر جهانيان در دســتور كار قرارگرفته 
است، گفت: امروز افرادى چون جهانيان 
اهداف  پيشبرد  براى  هستند  ظرفيت هايى 
عالى وزارت ورزش و جوانان بنابراين ما 

قدردان ايشان هستيم.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان با 
اشــاره به اينكه زمان اردوى تيم هاى ليگ 
برتر كشور از مردادماه آغاز مى شود، گفت: 
امروز فرصــت زيادى براى ميزبانى اردوها 
و مسابقات باقى  نمانده بنابراين مى طلبد با 
اقدام جهادى در فرصت باقيمانده نسبت به 

رفع كاستى ها استفاده ويژه شود.
وى به افزايش هزينه هاى اعزام هاى خارجى 
براى برگزارى اردوهاى ورزشى اشاره كرد و 
گفت: شهرستان نهاوند و شهر مريانج استان 
همدان 2 ظرفيت بســيار خوب است كه در 

اينباره اقداماتى براى تقويت زيرساخت هاى 
ورزشى آن در دســتور كار قرارگرفته است. 
جهانشير با تأكيد بر اينكه مجموعه عليمراديان 
مربوط به شهرستان نهاوند نيست و كاربردى 
فراملى دارد، گفــت: نهاوند در حوزه خيران 
چون خانواده هاى محترم عليمراديان و جهانيان 
بسيار غنى اســت، بنابراين بايد اين عزيزان 
شناسايى و براى حمايت از جامعه ورزشى و 
جوانان با دركى خاص ورود كنند. وى با اشاره 
به اينكه ساخت مجموعه ورزشى عليمراديان 
وظيفه ما را در راستاى نگهدارى هرچه بهتر 
دوچندان مى كند، گفت: ســاليق سياسى 
و مســائل اجتماعى نبايــد حركت چرخ 
توســعه و شــكوفايى در مجموعه جوان 
عليمراديان شــود. اميدواريــم در بازديد 
بعــدى از مجموعه ورزشــى عليمراديان 

كمبودهاى موجود رفع گردد.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
بابيــان اينكه اگر بخواهيم بــه آينده پيش 
برويم بايد از ســازمان هاى مردم نهاد جوان 
به صورت تخصصى اســتفاده كنيم، گفت: 
بــا نشســتن و نظاره گر امور بــودن هيچ 
كارى پيش نخواهد رفت، بنابراين مديران 
بايد خاكى و همراه با مردم نســبت به رفع 

مشكالت تالش كنند.
وى درباره خوابــگاه مجموعه عليمراديان 
نهاوند، گفت: جلسه تعاملى باهدف تعريف 
پروژه و خواسته شــما از پيمانكار برگزار 
شــود و در هفته آينده به اتفاق رئيس اداره 
نهاونــد، مدير مجموعــه و پيمانكار براى 
بررسى تخصصى مسأله گفت وگو خواهيم 

كرد.

تقويت زيرساخت هاى ورزشى 
نهاوند و مريانج 
در دستور كار 

نخستين همايش 
دوچرخه سوارى 

خانوادگى در مالير
ــأت دوچرخه ســوارى شهرســتان   هي
ماليــر بــه مناســبت گراميداشــت ســوم 

ــى  ــش خانوادگ ــتين هماي ــرداد نخس خ
ــاط  ــدف نش ــا ه ــوارى را ب دوچرخه س
ــروس  ــا وي اجتماعــى و شكســت كرون

ــر برگــزار كــرد. در شهرســتان مالي
خانوادگــى  همايــش  نخســتين 
دوچرخه ســوارى بــه همــت هيــأت 

دوچرخه سوارى و همكارى اداره ورزش 
و جوانان به مناسبت گراميداشت سالروز 
هدف  با  خرمشهر  آزادسازى  غرورآفرين 
ايجاد نشــاط اجتماعى و شكست كرونا 
ويروس صبح امروز در شهرســتان مالير 

برگزار شد.

بيــش از 20 خانــوار ورزش دوســت و 
دوچرخه سوار اين شهرســتان با رعايت 
بهداشــت فردى و عفاف و حجاب و با 
شعار «كرونا را شكست مى دهيم» در اين 

همايش شركت كردند .
حميدرضا ســپهرى سرپرســت، كيانى 

معــاون، امينى مســئول امــور ورزش 
بانــوان، احمدى مديــر روابط عمومى 
ايــن  در  جوانــان  و  ورزش  اداره 
همايش حضــور داشــتند و با حضور 
ســبز خود موجبات دلگرمى و شادابى 

شركت كنندگان را فراهم آوردند.

شــايان ذكر است شــركت كنندگان، در 
گراميداشــت  ضمن  همايش  اين  ابتداى 
ياد و خاطر شهداى واالمقام 8 سال جنگ 
تحميلــى، مدافعان حرم با ذكر صلوات و 
قرائــت فاتحه به مقام شــامخ آن عزيزان 

سفركرده اداى احترام كردند.
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باباطاهر

تئاتر كرونازده همدان از بى حمايتى تا 
احتمال لغو جشنواره تئاتر كودك 

 رئيس انجمن هنرهاى نمايشى همدان با انتقاد از اوضاع و احوال 
نابه سامان تئاتر كرونازده همدان و نبود حمايت و پشتيبانى جدى از 
هنرمندان اين رشــته از احتمال لغو جشنواره بين المللى تئاتر كودك 

و نوجوان سخن گفت. 
كيانــوش بهروزپور اظهار كــرد: تئاتر مظلوم تريــن دوران خود را 
مى گذراند زيرا بســيارى از مشــاغل فعاليت هاى خود را بر اساس 
تصميم ســتاد ملى مقابله با كرونا از سرگرفتند اما هنرهاى نمايشى 

همچنان خانه نشين است. 
به گزارش ايرنا، وى با اشــاره به ويژگى هــاى منحصر به فرد تئاتر 
گفت: تمام لــذت نمايش به زنده بودن آن اســت و امكان اجرا و 

پخش به صورت آنالين و در فضاى مجازى مانند بقيه رشــته هاى 
هنرى وجود ندارد. 

رئيس انجمن هنرهاى نمايشى همدان گفت: براى اجراى تئاتر بايد 
هنرپيشه ها گرد هم آمده و ساعت ها در كنار يكديگر تمرين كنند كه 
اين موضوع با پروتكل هاى بهداشتى همخوانى ندارد و هنرپيشه ها از 

اواخر سال گذشته تاكنون خانه نشين هستند. 
بهروزپور خاطرنشــان كرد: اين خانه نشــينى تبعات بدى در زمينه 
مالى براى اهالى تئاتر رقم زده است، به طورى كه زندگى اين قشر با 

مشكالت عديده اى روبه رو شده كه نيازمند رسيدگى است. 
وى افزود: دســت كم 40 درصد از فعاالن تئاتر استان به غير از اين 
حرفه درآمدى ندارند و به صورت مستقيم از اين طريق امرار معاش 
مى كننــد و با اجراى طرح فاصله گذارى اجتماعى و تعطيلى تئاتر به 

شدت آسيب ديده اند. 

بــه گفته رئيس انجمن هنرهاى نمايشــى همــدان تعدادى نمايش 
در اســفندماه براى اجرا آماده بود، بخشــى هم براى رفتن به روى 
صحنه در فروردين و ارديبهشت نوبت دهى شده بودند كه همه اين 

برنامه ريزى ها با شيوع ويروس شوم كرونا به هم ريخت. 
اين كارگردان تئاتر از مســئوالن خواســتار كمك به هنرمندان اين 
عرصه شد و تأكيد كرد: مركز هنرهاى نمايشى كشور تاكنون اقدامى 
در اين باره نداشته و مديران استانى بايد دست به كار شوند تا بيش 

از اين تئاتر همدان لطمه نبيند. 
بهروزپور پيشنهاد كرد: استاندار همدان بودجه اى را در اختيار فرهنگ 
و ارشاد اســالمى و يا انجمن هنرهاى نمايشى قرار بدهد تا از اين 

طريق بخشى از گرفتارهاى و مسائل اهالى تئاتر مرتفع شد. 
وى گفت: حتى مى توانيم از اين طريق توليدات استان را پيش خريد 
كرده يعنى هزينه اى به گروه هاى نمايشــى پرداخت شود تا پس از 

بهبود اوضاع و نابودى كرونا تئاترهاى توليد شده روى صحنه برود. 
 احتمال لغو جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 

قوت گرفت
رئيس انجمن هنرهاى نمايشى با اشاره به اينكه ويروس كرونا بسيارى 
از جشــنواره ها و رويدادهاى هنرى و فرهنگى را تحت الشعاع قرار 
داده است، افزود: به احتمال زياد جشنواره بين المللى تئاتر كودك و 
نوجوان در همدان برگزار نشود زيرا تاكنون دبير اين رويداد مشخص 

نشده، دبيرخانه فعال نيست و فراخوانى هم منتشر نشده است. 
اين فعــال عرصه نمايش تأكيــد كرد: نمايش ها بــراى حضور در 
جشــنواره بايد از پيش اجراى عمومى داشــته باشند و اين موضوع 
مستلزم تمرين گروه هاى نمايشــى و توليد آثار فاخر و با كيفيت و 
درخور جشنواره است كه تاكنون فرصتى براى اين امر وجود نداشته 

است. 

بهروزپور يادآورى كرد: بخشنامه جشنواره هاى استانى هم صادر شده  
است اما ابالغ نشده و احتمال لغو اين برنامه ها نيز وجود دارد. 

وى از توليد 180 نمايش صحنه اى، خيابانى و جشــنواره اى در سال 
گذشــته خبر داد و گفت: اين موضوع نشان از پويايى تئاتر همدان 
دارد كه امســال كرونا موجب ركود ســنگين بر توليدات استان شد 
به طورى كه امسال حتى يك نمايش هم به روى صحنه نرفته است. 

رئيس انجمن هنرهاى نمايشى همدان با بيان اينكه 21 گروه نمايشى 
ثبت شده و شناسنامه دار در ســطح استان فعاليت دارند، گفت: 75 
كارگردان هدايت تئاتر اســتان را بر عهــده دارند كه در اين بحران 

نيازمند رسيدگى هستند. 
همدان ميزبان جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان است و در 
حدود 300 نفر از هنرجو تا پيشكســوت در عرصه تئاتر اين استان 

فعاليت مى كنند. 

پيش بينى افزايش گردشگران از 
نيمه دوم خرداد ماه در همدان

 احتمال افزايش گردشگران از نيمه دوم خرداد ماه 
امسال در استان وجود دارد. 

مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى وصنايع دستى 
با اشــاره به اينكه با شيوع بيمارى كرونا و به دنبال آن 
تعطيلى مراكز اقامتى و اماكن و جاذبه هاى گردشگرى 
كشور، فعاليت هاى گردشگرى در همدان هم متوقف 
شــد، افزود: با دســتورات وزارت ميراث فرهنگى و 
مصوبات ستاد ملى مقابله با كرونا بر آزادسازى تردد 
بين اســتانى و فعاليت گردشگرى به شكل محدود، 
استان همدان هم طبق ابالغ دستورالعمل ها و رعايت 
پروتكل هــاى بهداشــتى آمادگى ارائــه خدمات به 

مسافران و گردشگران را داشت. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، على مالمير 
بيان كرد: در اين باره تمــام موزه ها و اماكن تاريخى 
با رعايت فاصله گذارى اجتماعى از ســوم خرداد ماه 

بازگشايى شدند. 
وى اظهار كرد: موزه ها و اماكن تاريخى استان همدان 
در 2 روز تعطيالت هزار و 500 بازديدكننده داشــتند 
و آمار اقامت در اقامتگاه هاى رســمى استان همدان 2 

هزار نفر به ثبت رسيد. 
مالمير با اشــاره به اينكه هنــوز نگرانى هموطنان از 
شــيوع دوباره كرونا و به خطر افتادن سالمتى مردم 
برطرف نشده و هشدار هاى ستاد ملى كرونا و وزارت 
بهداشــت مبنى بر ماندن در خانه است، ابراز كرد: در 
ايام تعطيالت آخر هفته گذشته و تعطيالت عيد فطر 
اســتقبال چندانى از سفر نشــد و 50 درصد ظرفيت 

گردشگرى استان به كار گرفته شد. 
وى با اشاره به احتمال افزايش حجم مسافران در نيمه 
دوم خرداد ماه امســال، ادامه داد: با گزارش هاى ثبت 
شده درباره رعايت پروتكل هاى بهداشتى خوشبختانه 
بيشــتر هموطنان از رفتن به سفر خوددارى كردند و 
آن هايى هم كه سفر را انتخاب كردند نكات بهداشتى 

را رعايت كردند. 

چه خبر از بدهكارى ايرالين ها و 
هتل ها؟

 رئيس انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى ايران 
كه يك ماه پيش نسبت به بدهى 400 ميليارد تومانى 
شــركت هاى هواپيمايى معترض شــده بود، گفت: 
ايرالين ها و هتل ها همچنان بدهكارى سنگينى دارند، 

هرچند كه بخشى از اين مبلغ تسويه شده است. 
حرمــت ا... رفيعى گفت: پس از اعتراضى كه يك ماه 
پيش مطرح شــد، تعدادى از شركت هاى هواپيمايى 
خارجى بدهى خود را به مردم برگرداندند، اما بخش 
زيادى از مبالغ هنوز باقى مانده و رقم سنگينى هم در 

اختيار دو ايرالين بزرگ ايرانى است. 
وى به مبلغ بدهكارى  ايرالين هاى داخلى و خارجى 
اشــاره اى نكرد، ولى يك ماه پيش گفته بود اين رقم 

حدود 400 ميليارد تومان است. 
به گزارش ايسنا، رفيعى اظهار كرد: مسئوالن هواپيمايى 
و گردشگرى درحالى گفته اند 95 درصد بدهكارى ها 
به مردم برگردانده شــده كه تاكنون مســتنداتى ارائه 
نكرده انــد. همين حاال فقط در انجمن ما، حدود 800 
پرونده شكايت باز است كه بيشتر آن ها به بدتعهدى 
شــركت هاى هواپيمايى برمى گــردد. البته هتل ها و 
آژانس هاى مسافرتى هم پرونده شكايتى و بدهكارى 

دارند كه به موضوع آن ها نيز رسيدگى مى شود. 
رئيس انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى پيگيرى 
نكردن اين شــكايت ها را جفا در حق مردم دانست و 
گفت: بازى برعكس شده است، به جاى آن كه متوليان، 
ناظران و دولت از آژانس ها و ايرالين ها بخواهند بدهى 
مردم را بدهند و نسبت به بدتعهدى ها معترض شوند، 
مــا در بخش خصوصى از آن هــا مى خواهيم به اين 
قضيه وارد شــوند و پيگير تسويه حساب بدهكاراِن 

مردم باشند. 
رفيعى پيش از اين گفته بود: به ايرالين ها نامه فرستاديم 
و حتى تهديد به شكايت كرديم، به وزارت خانه هاى 
مربوطه (راه و گردشگرى) نامه نوشتيم و مكتوب از 

قوه قضاييه استدعا كرديم وارد موضوع شوند.  

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان:
امسال منابع مالى خوبى به تپه هگمتانه 

اختصاص مى يابد

 كاوش ها در تپه هگمتانه كار بسيار بااهميتى در توسعه و گسترش 
اكتشافات است. 

رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان با بيان اين مطلب 
گفت: اين امر نيازمند حمايت و پشتيبانى مستمر است كه امسال منابع 

مالى خوبى به اين موضوع اختصاص خواهيم داد. 
سيداسكندر صيدايى در بازديد از پايگاه هگمتانه و سايت موزه منطقه 
غرب كشور، با اشاره به اينكه پايگاه هگمتانه منابع بيشترى را به خود 
جذب خواهد كرد، افزود: هگمتانه پيشــينه اى از تاريخ و تمدن كشور 
ايران اســالمى است و شناساندن و معرفى اين پايگاه به مردم مى تواند 

آنها را با پيشينه تاريخى تمدنى هگمتانه آشناتر كند. 
بــه گزارش ايســنا، وى با بيان اينكه تجلى هنــر معمارى و خالقيت 
موجــود در هر دوره از تمــدن را مى توان در آثار كالبدى و شــهرى 
باقى مانده در اين اثــر تاريخى ديد، ادامه داد: هگمتانه تجلى مهمى از 
دانايــى، تكنيك ها و هنر معمارى و مبحث مهم باستان شناســى را در 
خود نهفته دارد و كاوش هاى فصل بيست و دوم هگمتانه كه به تازگى 
در اين پايگاه انجام شده اســت، مى تواند يك دستاورد ماندگار براى 
استان و كشور باشــد و آثار شناسايى و كشف شده، رازهاى بسيارى 
را بــراى آيندگان بازگو خواهد كرد و با ثبت جهانى هگمتانه اين آثار 

ارزشمند تاريخى در ديد جهانيان قرار مى گيرد. 
صيدايــى بيان كرد: اين فعاليت ها و كاوش ها، كار بســيار بااهميتى در 
توسعه و گسترش اكتشافات بوده و نياز به حمايت و پشتيبانى مستمر 
در ســالجارى را مى طلبــد كه منابع مالى خوبى امســال در اين زمينه 

اختصاص خواهيم داد. 
ــا  ــن فعاليت ه ــا اي ــا ب ــرد ت ــاب مى ك ــد ايج ــن بازدي ــزود: اي وى اف
بيشــتر آشــنا شــويم تــا در كميته هــاى برنامه ريــزى و شــوراى 
ــوزه  ــن ح ــاى الزم را از اي ــم حمايت ه ــتان بتواني ــزى اس برنامه ري
ــت  ــد ياف ــداوم خواه ــا ت ــن حمايت ه ــًا اي ــيم و حتم ــته باش داش
ــن  ــترى در اي ــب و بيش ــى مناس ــى و كيف ــترش كم ــاهد گس ــا ش ت
مجموعــه بــراى خدمــات بيشــتر بــه بازديدكننــدگان و گردشــگران 
داخلــى و خارجــى داشــته و شــاهد رونــق هرچه بيشــتر گردشــگرى 

اســتان همــدان باشــيم. 
اســتان  گردشــگرى  و  صنايع دســتى  ميراث فرهنگــى،  مديــركل 
همــدان نيــز ضمــن قدردانــى از حمايت هــاى انجــام پذيرفتــه مالــى 
ــت  ــبختانه ثب ــت: خوش ــتان گف ــگرى اس ــق گردش ــتاى رون در راس
ــه يكــى از اولويت هــاى معاونــت ميــراث فرهنگــى  جهانــى هگمتان
ــى  ــت جهان ــراى ثب ــدان ب ــتان هم ــنهاد اس ــن پيش ــور و مهمتري كش

اســت. 
علــى مالميــر در ادامــه بازديــد از ســايت مــوزه غــرب كشــور نيــز 
دربــاره ايــن مجموعــه اظهــار كــرد: مــوزه منطقــه اى غــرب يكــى از 
مهمتريــن موزه هــاى منطقــه اى كشــور اســت كــه بــا اســتانداردهاى 
بين المللــى در حــال اجراســت كــه در ســال هاى اخيــر از پيشــرفت 
خوبــى برخــوردار بــوده و مخــزن امــن آن بــه پايــان رســيده اســت و 

در ليســت پروژه هــاى قابــل افتتــاح ســال 99 قــرار دارد. 
وى تصريح كرد: اســتقرار اين موزه در استان نشــان از ظرفيت هاى 
تاريخى ارزشــمند همدان اســت كه با بيش از 23 هزار شىء موزه اى 

نيازمند برخوردارى از چنين موزه اى است. 
مالميــر بــا تأكيــد بــر اهميــت موزه هــا در آشــنايى افــراد بــا تاريــخ و 
ميــراث بــه جــاى مانــده از گذشــتگان تأكيــد كــرد: محوطــه تاريخــى 
ــه از  ــن منطق ــه اى، قطــب فرهنگــى را در اي ــوزه منطق ــه و م هگمتان
ــتان  ــگرى اس ــعه گردش ــه در توس ــد ك ــكل داده ان ــدان ش ــهر هم ش

بســيار تأثيرگــذار خواهــد بــود. 
به گزارش روابط عمومى ميراث فرهنگى اســتان همدان، وى درباره 
فصل 22 كاوش هگمتانه نيز يادآور شــد: پرســش هاى گوناگونى در 
رابطه با هگمتانه وجود دارد كه پاســخ به آنها نيازمند تداوم كاوش ها 
در اين محوطه تاريخى اســت و استمرار اين مهم منوط به حمايت از 

اين اداره كل در تأمين اعتبار براى كاوش است.

■ دوبيتى باباطاهر 
غمى دارم كه پايانش نميبو سرى دارم كه سامانش نميبو  
اگر باور ندارى سوى من آى                                         بوين دردى كه درمانش نميبو
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■ حديث:
امام على(ع):

از غيرت ورزيدن بيجا ( نسبت به زنان ] بپرهيز كه اين كار ، زن سالم (و درستكار) را به 
بيمارى ( و نادرستى ) مى كشانَد و پاك دامن را به گناه.    

نهج البالغه : نامه 31

 مرز زمين هاى دهكده گنجنامه كجاست؟ 

تهديد سالمتى با جاده سالمتى!
 6 سال پيش طرحى با عنوان جاده سالمت راه به ميزگردهاى گردشگرى 

باز كرد اما زير و بم اين طرح چه بود ؟
صورت مسأله:

■ عنوان طرح: «جاده تندرستى» يا «جاده سالمت» در منطقه گنجنامه شهر 
همدان 

■ ارائه دهنده طرح: متوليان و ســرمايه گذاران دهكده تفريحى توريســتى 
گنجنامه 

■ توجيه طرح: پروژه تندرســتى مى تواند مسير گنجنامه به ميشان را براى 
پياده روى كوهنوردان مديريت كند. 

■ زمان و حامى طرح: 22 ارديبهشــت سال 1393 اين طرح در كارگروه 
گردشگرى استان همدان توسط مدير عامل گنجنامه ارائه شد. 

آن زمان ســيدعبدى افتخارى، مديركل ورزش و جوانان استان همدان با 
اجراى اين طرح موافقت خود را اعالم كرد و توجيه اين موافقت افزايش 
جمعيت كوهنوردان بوده اســت و حتى بــه ارگان هاى ديگر عنوان كرد 

هركس بر اساس وظايف خود براى اجراى طرح پاى كار بيايد. 
6 سال از طرح اين پيشنهاد گذشت و براى دريافت برنامه هاى اجرايى چند 
جلسه  تشكيل شد و باألخره بهار 1399 جاده اى در دامان الوند متولد شد 

كه حاصل دستكارى انسان با لودر بود. 
رسانه ها و فعاالن گردشگرى با نشان دادن واكنش هاى متعدد موجب شدند 
مسئوالن و متوليان شهرى راهى گنجنامه شوند تا پاسخ چرايى اين اتفاق 

را بدهند. 
اين نخستين بارنيست كه يك منطقه يا اثر خاص در همدان حالت طبيعى 
خود را به جرم تغييو تخريب از دست مى دهد. وقتى تن تاريخ زده هگمتانه 
آسفالت شد و خانه جنانى به آب بسته شد و در حريم برخى آثار قربانى 

ساخت و ساز شد انتظار مى رفت طبيعت از اين قافله جانماند. 
جاده ســالمت كه ايجاد شــد همه انتقاد كردند، اما مسئوالن براى يك 
اظهار نظر شــفاف ترديد كردند، در اين ميان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
وگردشگرى كه اين طرح در كارگروه آنها مطرح شد نخستين بار هم كال 

سكوت كرد. 
اما آنچه براى كارشناسان رسانه سؤال ايجاد كرد اين بود كه:

1- محدوده تعريف شده براى دهكده تفريحى توريستى گنجنامه از كجا 
تا كجاست؟

2- رابط جاده سالمت با ميدان ميشان چيست؟
3- آيا ايجاد اين جاده كه درحال حاضر در دامنه الوند كشــيده شده است 

داراى مجوز بوده است؟
4- مجوز ايجاد جاده سالمت را چه ارگانى هايى داده و مى دهند؟ 

5- چه تضمينى وجود دارد كه تخريب الوند بيشتر از اين كه هست نشود؟

 جدال دهكده  در كوه با گردشگرى 
پايان دهه 70 بود كه زمزمه هاى ايجاد تله كابين گنجنامه در همدان پيچيد و قرار شــد تا به واسطه سرمايه گذارى در گنجنامه توسط 

بخش خصوصى، توسعه گردشگرى رقم خورد. 
از همان روزهاى نخست حاشيه ها بالى جان پروژه تله كابين گنجنامه شد. دوستداران ميراث فرهنگى و طبيعت با اعتراضات متعدد 
تالش كردند تمركز تصميم گيرى هاى تصميم گيران را به اين مهم معطوف كنند كه الوند، ميشان، كتيبه هاى تاريخى و طبيعت كوهستان 

دارايى مردم هستند و بر اى حفظ آنها بايد حساسيت الزم مبذول شود. 
از سوى ديگر كارشناسان اين تحليل را داشتند كه توسعه بسترهاى آماده براى گردشگرى الزم است و اينگونه شد كه دهكده فرهنگى، 
ورزشى و توريستى گنجنامه همدان در سال 1379 به عنوان يك منطقه نمونه گردشگرى در دامنه شمالى كوه هاى الوند ايجاد شد.  
اين مجموعه در همان سال هاى آغازين كار موفق به دريافت مجوزهاى الزم از سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى و 
سازمان تربيت بدنى شد. پروانه هاى ساختمانى كامل براى ساخت حدود 18 هزار متر زيربناى مسقف را دريافت كرد و به يكى از 

قطب هاى گردشگرى ايران تبديل شد. 
اما داســتان به اين سرمايه گذار محدود نشد و موجب نياز و تعريف توسعه هر از چندگاهى فاز جديدى براى تله كابين گنجنامه باز 
شد تا گردشگرى معنا يابد. از ايجاد مراكز خريد تا غار آكواريوم و سوئيت هاى اقامتى و پاركينگ و تغيير مسير پياده روى گردشگران 
از ميدان گنجنامه تا كتيبه ها و آبشار اين روند كه طى شد كار به دامنه الوند و راه ساخت و سازها به ميدان ميشان كشيده شد. همين 
ســاخت و ســازها كه مصالح الزم بودند دست به دامان خودروهاى مصالح بر شــدند و طبيعت الوند به مرور درخت ها و راه هاى 

كوهستانى را از ياد برد و جان آن را جاده هاى تسطيح شده گرفت. 
به گفته يك منبع آگاه مجوز اوليه ساخت و راه اندازى تله كابين همدان واگذارى 3 هزار مترمربع بوده است.

اما به تدريج با افزايش سهام بخش دولتى به ويژه شهردارى ها ميزان تصرف و تملك دامنه الوند افزايش يافته است كه چگونگى اعطاى 
مجوز براى اين ميزان افزايش مشخص نيست. 

درحال حاضر تملك 100 هزار متر از الوند به دليل رانت شبه دولتى و دولتى ايجاد شده در مجموعه است.
درحال حاضر معلوم نيست دقيقاً چه مقدار از اراضى طبيعى الوند به اين مجموعه واگذار شده است و اين پرسشى است كه همچنان 

بى پاسخ مانده است.

 بررسى كارشناسى مراجع ذى ربط
در پاســخ به بخشى از اين پرسش ها، فرماندار همدان اعالم كرده اســت به تازگى مجموعه گردشگرى گنجنامه به تعريض تسطيح 
و درختكارى در اين مســير اقدام كرده است كه ادامه كار در اين مســير متوقف و اين موضوع توسط مراجع ذى ربط مورد بررسى 

كارشناسى قرار مى گيرد. 
افشــارى مى گويد: بايد به اين مسأله نگاه جامع داشته باشيم؛ در اين مجموعه كه از نظر گردشگرى نيز مدنظر قرار گرفته تمهيدات 
مقتضى به ويژه براى شرايط بحران و امداد و نجات احتمالى به نحوى پيش بينى و اجرا شود كه شاهد كمترين تخريب محيط زيست 

و منابع طبيعى باشيم. 
فرماندار به رعايت موارد الزم توســط تله كابين براى نصب پايه ها در ســال هاى گذشته اگرچه تأكيد كرد اما گفت درباره اقدام اخير 
شايسته بود پيش از هر اقدامى ضمن هماهنگى بيشتر با مراجع ذى صالح و دريافت نظر كارشناسى عمل مى كرد. اين مهم خود دليلى 

بر اثبات اين فرضيه است كه متوليان و برنامه ريزان مجريان تله كابين گنجنامه بدون هماهنگى هاى الزم اين پروژه را اجرا كرده اند. 

 شورا پرسش كتبى فرستاد

رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى شورا شهر همدان در زمينه محدوده مشخص و تحت اختيار 

گنجنامه مى گويد: اين پرســش به صورت مكتوب مطرح و به زودى پاسخ شفاف آن به رسانه ها 
منعكس مى شود. 

وى گفت: درحال حاضر سرمايه گذار و ارائه دهندگان مجوز بايد به اين سؤاالت پاسخ دهند كه:

1- آيا اين جاده براى درخواست شخصى براى انجام كار عمرانى كشيده شده است؟

2- اگر درخواست داده شده است پاسخ چه بوده است آيا موافقت شده است يا خير؟

3- موضوع درخواست چيست؟ ساخت و ساز، حمل و نقل ... اين پاسخ توضيح داده شود. 

4- مستندات و مجوزات در اين منطقه در اختيار چه كسى هست؟

رضوان سلماســى با عنوان اين ســؤاالت و انتظار براى دريافت پاسخ در اسرع وقت گفته اما در 

زمينه محدوده اختيارات و محدوديت ها به صورت غيررسمى مى دانيم. 

مساحت در اختيار ايستگاه بااليى تله كابين حدود 5 هزار متر است و مساحت محوطه پايين 13 

هزارمترمربع اســت و اينكه ايجاد اين جاده در محدوده دقيق تله كابين هســت يا خير در دست 
بررسى است. 

ر اين زمينه هالل احمر، منابع طبيعى، مســكن و شهرســازى و ميراث فرهنگى بايد 
وى گفت د

پاسخ هاى خود را به شوراى شهر ارائه دهند. 

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان هم در اين زمينه مى گويد: ميزان خســارت به طبيعت بررســى  جاده سالمت مجوزهاى الزم براى اجرا را كم داشته است
اجتماعى شــوراى شهر نيز مطرح شده است توســط ارگان هاى مرتبط ارائه شود تا شفاف سازى هاى الزم در اين حاال بايد منتظر ماند تا پاســخ ســؤاالت مطرح شده در اين گزارش كه بخشى از آن از سوى كميسيون فرهنگى و شده نيست تا ذهنيت نادرست براى جامعه محلى و رسانه ها ايجاد نشود. نمى شود كه كار به انتقادهاى رسانه اى بكشد؟ و چرا محدوده و اختيارات سرمايه گذار و مساحت مشخص و تعيين حاال مســأله اصلى اين است چرا توسعه سرمايه گذارى ها با نظارت جدى و دقيق از سوى مسئوالن شهرى انجام اظهار نظرات يك جاى كار مى لنگد. و اين خود بيانگر آن اســت كه تسطيح جاده ســالمت مجوزهاى الزم براى اجرا را كم داشته است و گويا با اين خزائى هم اين نكته را عنوان كرد كه اگر مجوز براى اين كار صادر مى شد كار در چارچوب مشخص اجرا مى شد در زمان وقوع حادثه و بحران استفاده مى شود. وى مى گويد: اين جاده قرار اســت تنها در مواقع اضطرارى استفاده شود و جاده ماشين رو نيست و اين مسير تنها بين اقتصاد طبيعت و جان استان ها تعادل وجود داشته باشد. از نگاه اسفنديار خزائى، الوند كوهستان بكر و دست نخورده نيست بلكه داراى تأسيسات گردشگرى است و بايد خواهد شد. 

زمينه صورت پذيرد. 

 يك جاده
 به نام سالمت 

بود  طرح هايى  دست  آن  از  اما  سالمت  جاده  طرح 

كه از زمان مطرح شدن تا اجراى آن چيزى حدود 6 سال 

ها به اجراى آن نه از سوى 
رد و در تمام اين مدت واكنش 

زمان ب

 تند نبود كه مجريان 
ن گردشگرى آن قدر

رسانه ها و نه از سوى فعاال

اى آن برانگيزد.  اين طرح شامل 
طرح را به نشان دادن حساسيت به اجر

جاده گنجنامه كوه ها 
دو بخش است كه در بخش نخست جاده اى از ميانه 

 گنجنامه برسد؛ در بخش دوم اين 
جموعه اقامتى دهكده

را مى شكافد تا به م

ر از دامنه گنجنامه تا 
طرح هم قرار است جاده اى آسفالت به عرض 8 مت

ميدان ميشان كشيده شود. 

 اخير كه تسطيح اين جاده مشهود شد و ردپاى لودرها 
در ماه هاى

كارگرها و با احتياط الزم 
د كه پاى كار توسط 

بيانگر آن بو

در ميان نبوده است واكنش هاى رسانه ها و فعاالن 

محيط زيست به ماجرا بيشتر شد.


