


Y K

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

شنبه  9 اسفندماه 1399  شماره 3985

2

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

انقالبتان مردمى باشد
 1- بيشــتر نمايندگان مجلس يازدهم از منتقدان عملكرد مجلس 
دهــم بودند و آن مجلس را مجلســى كه به فكر مردم نيســت و در 
اصطالح بيشتر نمايندگان آن وكيل الدوله بودند و كارى انقالبى به نفع 

مردم انجام نمى دادند، ارزيابى مى كردند.
البتــه در آن زمان نماينــدگان مجلس دهم اين ارزيابى را نادرســت 
مى دانستند و دولت را بخشى از اراده ملت دانسته و همراهى با آن را 

همراهى با ملت ارزيابى مى كردند.
2- رونــد انتخابــات به نفعى پيش رفت كه تغييــر در مجلس به نفع 

نمايندگانى كه خود را انقالبى مى خواندند، رقم بخورد.
مجلس انقالبى لقبى بود كه به مجلس يازدهم داده شــد تا نمايندگان 
آن كــه منتقد رويكرد مجلس دهم بودند، در اين مجلس با رويكردى 

انقالبى فضا را به نفع مردم تغيير دهند.
3- اميدهاى بســيارى به مجلس يازدهم بســته شــد اما اين مجلس 
روزبه روز بر نااميدان از خود افزود و بنابر اصالح روند پيشين تاكنون 

نداشته است.
مجلــس يازدهم تعامل بــا دولــت را به كلى تعطيل كرد تــا نه تنها 
وكيل الدوله لقب نگيرد بلكه براى بى اخالقى برخى نمايندگان در حق 

دولتى ها تذكراتى نيز دريافت كند.
4- مجلس يازدهم لوايح دولت را كنار گذاشت و به بررسى طرح هاى 
كارشناسى نشده روى آورد و در آنجا هم كه مجبور به بررسى اليحه 
بودجه بود، كليــات بودجه را رد كرد تا به ظاهــر، دولت تغييرى در 

بودجه دهد و سپس آن را تأييد كنند.
اوج مخالفت مجلس با دولت هم در تعطيلى بررسى اليحه بودجه و 
اعتراض به توافق ايــران و آژانس رخ داد كه باز هم مجلس و دولت 

براى نداشتن يكصدا، تذكر دريافت كردند.
5- رويكرد مجلس نســبت به دولت هرچه مى خواهد باشــد، آنچه 
اهميت دارد، نتيجه اى اســت كه مردم در زندگى خود از آن رويكرد 

مشاهده و احساس مى كنند.
در واقع نفع و زيان اين تعامالت و تقابالت براى مردم است كه مردمى 

يا باندى و جناحى بودن تصميات مجلس را مشخص مى كند.
6- فلسفه فعاليت مجلس از مجلس مشــروطه تاكنون دفاع از منافع 

مردم در برابر قدرت حاكمه بوده است.
اينكه قدرت ها سخت به فعاليت مجلس ها راضى شده يا در چيدمان 
آنهــا دخالت مى كرده اند، به دليل از دســت دادن قدرت به نفع مردم با 

تالش نمايندگان مردمى بوده است.
البته در جمهورى اســالمى قوانين مشخص اســت و به همين دليل 

روابط قوا و مردم در چارچوب قانون برقرار است.
اما در مواردى مانند آنچه در مجلس يازدهم رخ داده ممكن است براى 
تقويت نهادى جناحى و با عملكرد منفى، به جيب مردم چشم دوخته 

شود و جيب مردم به عنوان منبع درآمدى لحاظ شود.
7- اينترنت روزبه روز در زندگى مردم پررنگتر مى شــود، از رويكرد 
حكومت ها به انجام و ارائه خدمات الكترونيكى تا ورود اينترنت اشيا 
به زندگى مردم، اين رويكرد و توسعه آن سبك نوين زندگى را نشان 
مى دهد و به همين دليل انتظار از مجلس انقالبى حركت به نفع مردم و 

رايگان كردن اينترنت مصرفى است.
اما آنچه اتفاق افتاده خالف اين انتظار است به همين دليل به نمايندگان 
اســتان كه بيشتر انقالبى خود را معرفى كرده اند، يادآورى مى كنيم كه 
تمامى اتفاقات مجلس در تاريخ ثبت مى شود و اگر مردم در رأى هاى 
آنها لحاظ نشوند، در تاريخ نام آنها را به عنوان نمايندگان انقالبى به رغم 
تمام شــعارها  ثبت نخواهند كرد پس تــا مى توانند در تحقق انقالب 
مردمى با لحاظ كردن حداكثر منفعت براى مردم در تصميمات بكوشند 

مشاوره خانواده تنها يك شغل اقتصادى نيست
 بنا بر گفته رئيس دادگســترى استان همدان مشاوران نبايد امر مشاوره را به عنوان يك 

حرفه اقتصادى درنظر بگيرند، زيرا آنها با خدا معامله كرده اند.
بــه گزارش مهر، محمدرضــا عدالتخواه در آئين تحليف مشــاوران خانواده قوه قضاييه 
كه همزمان با سراســر كشــور در دادگسترى استان همدان برگزار شــد، اظهار كرد: امر 
مشاوره خانواده موضوع مهمى است كه مشاوران محترم بايد با خداى خود درباره اجراى 
تكاليفشــان عهد و پيمان ببندند و تالش كنند با حفظ سالمت نفس خود نسبت به ارائه 

مشاوره اقدام كنند.
وى افزود: مشاوران نبايد امر مشاوره را به عنوان يك حرفه اقتصادى درنظر بگيرند زيرا آنها 

با خدا معامله كرده و چنانچه اقدامات و تالش مشــاوران خانواده به كاهش آالم و آسيب 
اجتماعى طالق منجر شود بى شك نزد خداوند متعال اجر خواهد داشت.

معاون قضايى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان همدان نيز ضمن 
اظهار اميدوارى از حضور و عملكرد مشاوران در كاهش آسيب اجتماعى طالق، بيان كرد: 
امروز پيشگيرى از طالق از اهميت زيادى در جامعه برخوردار است و اميدواريم با كمك 

مشاوران خانواده به نتايج خوبى در اين حوزه دست پيدا كنيم .
عباس نجفى گفت: توجه و بهره مندى از آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت(ع) و بزرگان 
دينى بسيار ارزشمند و راهگشا خواهد بود و با تبيين اين مسائل مى توانيم به دستاوردهاى 

بسيارى دست يابيم.
وى با تأكيد بر اقدام ســريع مشــاوران در بروز نخستين نشانه هاى اختالف در بين زوج، 

اظهار كرد: در بسيارى از موارد اختالف ميان زوجين با درخواست هاى مانند ترك انفاق يا 
درخواست مهريه آغاز مى شود، لذا مشاورين در همان لحظات ابتدايى اختالف مى توانند 

بستر و فضايى را ايجاد نموده تا از بروز مسأله طالق پيشگيرى كنند.
بهروز محمدى مهر رئيس دادگاه هاى عمومى و انقالب شهرستان همدان نيز ضمن بااهميت 
خواندن نهاد خانواده در جامعه اســالمى، عملكرد مشــاورين را در راستاى جلوگيرى از 
گسســتن بنيان خانواده را مؤثر و ارزشمند خواند و خاطرنشان كرد: عملكرد و اقدامات 
مشاورين به صورت دائمى براساس نتيجه مشاوره و دوام زندگى زوجين ارزيابى و رصد 

مى شود و در آينده جلسات هم انديشى با مشاورين نيز داريم.
گفتنى اســت؛ در پايان اين مراسم با قرائت ســوگندنامه توسط رئيس دادگسترى استان، 

پروانه مشاوره به مشاوران منتخب استان همدان اعطا شد.

هفته چهلمين سالگرد دفاع مقدس به ميزبانى همدان از امروز برگزار مى شود

رونمايى از «اطلس» لشكر انصار

جشن عبادت 25 هزار دانش آموز مكلف 
به صورت غيرحضورى در استان

 همزمان با سالروز ميالد باسعادت امام على(ع) جشن بزرگ عبادت 
25 هــزار دانش آموز مكلف اســتان همدان به صــورت غيرحضورى 
برگزار شــد. به گزارش اداره اطالع رسانى و روابط عمومى آموزش و 
پرورش اســتان، همزمان با سالروز ميالد باسعادت موالى متقيان، امير 
مؤمنان حضرت امام على(ع) جشــن بزرگ عبادت و تكليف بيش از 
25 هزار دانش آموز اســتان به صورت غيرحضورى و با پخش زنده از 
ســيماى مركز همدان و شبكه شــاد برگزار شد.  دانش آموزان مكلف 
پايه سوم ابتدايى دختران و هشتم متوسطه پسران، مخاطبين اصلى اين 
برنامه بودند.  گفتنى اســت دانش آموزان با ارســال تصاوير و فيلم در 

مسابقه اين جشن بزرگ شركت كردند.

بهزيستى همدان 50 هزار نفر مددجو دارد
 بهزيســتى 180 فعاليت و خدمت را در 3 حوزه تخصصى اجتماعى، 
توانبخشــى و پيشــگيرى ارائه مى كند و واحد مشاركت هاى مردمى نيز 

پشتيبان اين حوزه ها است. 
مديركل بهزيستى همدان با اشاره به تشكيل سامانه ديده بان در سالجارى 
گفت: مركز اصلى اين ســامانه در ســازمان بهزيستى كشور است و هر 
شــكايتى از بهزيستى وجود داشته باشــد بالفاصله به ما منتقل مى شود، 

بررسى و نتيجه را به شاكى منتقل مى كنيم.
مهــدى دينارى، در گفت وگو با همدان پيام، با اشــاره به وجود 50 هزار 
مددجوى بهزيستى در استان، اظهار داشت: مراكز شبانه روزى ما در استان 
دســتورالعمل جامعى دارند كه توسط ســازمان بهزيستى تدوين شده و 
موظف هستيم دســتورالعمل ها را مشخص و اجرا كنيم اما ممكن است 
مشكالتى از نظر فضاى قرنطينه وجود داشته باشد به طورى كه در سال 99
هيچ مورد فوتى نداشتيم كه به علت سهل انگارى مراكز و عوامل آن باشد.

وى اظهار كرد: بهزيســتى در 2 قســمت معتادان متجاهر و خودمعرف 
فعاليت دارد كه كمپ نگهدارى از معتادان متجاهر در نزديكى شهرستان 
كبودراهنگ است و يك كمپ درحال تأسيس هم در نهاوند داريم. مجوز 

تأسيس كمپ توسط بهزيستى صادر مى شود. 

اين نظام شكار نيست كه به آن «كركسى» 
نگاه كنيم

 معاون عمليات سازمان بسيج 
اينكه  بــر  تأكيد  با  مســتضعفين 
پايه هاى نظــام بر روى خون هاى 
شهداســت، نظام را يــك امانت 
دانست نه اينكه شــكار باشد كه 
به آن «كركســى» نگاه كنيم، واى 
بر آنهايى كه اين گونه فكر مى كنند.

مراســم  در  آبنــوش  ســاالر 
منطقه  ايثارگــران  بزرگداشــت 

7 عمليات انتقال گاز اســتان همــدان، ضمن تبريك والدت حضرت 
على(ع) و روز پدر، اظهار كرد: شايد فرزندان شهدا ناراحت باشند كه 
ما پدر نداريم اما بايد گفت پدران شما روند روبه انحطات بشر را تغيير 

داده و بشريت را بيدار مى كنند.
معاون عمليات سازمان بسيج مستضعفين با تأكيد بر اينكه دين اسالم 
و قرآن يعنى واليت، تصريح كرد: شــهدا و ايثارگران به معنى واقعى 
كلمه واليتمدار بودند. حيف كه اين واژه همچنان مغفول مانده و حتى 

موجب كينه و بغض است.
وى با بيــان اينكه اصحاب هنر و صاحبان ذوق درحال بيدار شــدن 
هســتند و اميداوريم بتوانيم زواياى ناديده ايثارگرى را به شــكل هنر 
به نســل جوان نشــان دهيم، افزود: همه الجرم در يك مدار حركت 
مى كننــد و نمى توانيم خارج از مدار حركت كنيم اما خوشــا به حال 
آنهايى كه مدارشان واليت است و هيچ اولويتى غير از واليت برايشان 

تعريف نشده است. 
آبنوش با اشــاره به اينكه نماد دموكراســى قشنگ بود اما در پس آن 
بردگى و ظلم بود، خاطرنشــان كرد: 42 ســال قبل ما انقالب كرديم 
و مبناى مان جمهورى اســالمى شد، جمهورى اسالمى جمع نقيضين 
اســت، اسالم مجموعه اى از بايد و نبايدهاست،  درحالى كه جمهورى 
يعنى هر چه دلمان بخواهد، اينجاســت كه بصيرت به يارى انســان 
مى آيد و ياران نظام بايد اهل تحقيق، پژوهش و بصيرت شوند. اسالم 

در عين بايد و نبايدها، براى انسان ارزش قائل شده است.
وى با بيان اينكه ما تاكنون نتوانستيم زمام امور را به افراد شايسته بدهيم 
اين درحالى ســت كه هر كسى هر كجا هست اگر درست عمل كند، 
شرايط درست مى شود، اظهار كرد: هر كسى در حد مسئوليت خودش 
در پاســخگويى به انسان ها و خدا مساوى بوده و هر كسى كه كارش 

را انجام ندهد، مقصر است.
وى خطاب به مسئوالن با تأكيد بر مردم دارى و مردم يارى مطرح كرد: 
تالش كنيد تا مردم دلشان به نظام گره بخورد، اگر مردم به نظام پشت 
كنند ما ديگر نظامى نخواهيم داشــت. تمام مسئوالن با اراده ملت به 
مقام رسيدند. اگر اراده ما خوب مديريت نشود به خودمان برمى گردد. 
دشــمنان هم پشت به نظام و جمهورى و خدشه دار كردنش را هدف 

قرار داده اند.
معاون عمليات سازمان بسيج مســتضعفين با تأكيد بر اينكه پايه هاى 
نظام بر روى خون هاى شهداســت، گفت: اين نظام شكار نيست كه 
به آن كركسى نگاه كنيم بلكه يك امانت است. چرا مثل كركس عمل 

مى كنيد؟ واى بر آنهايى كه اين گونه فكر مى كنيد.
آبنوش در پايان با اشــاره به وصيتنامه شــهيد حاج حسين همدانى 
يادآور شــد: به گفته ســردار همدانــى «مردم فكر نكنيــد از نظام 
طلبكاريم»، برخى فكر مى كنند نظام شكارى است كه هر كسى بايد 

بخشى از آن را بكند.
عبــادى مدير منطقه 7 عمليات انتقال گاز همدان نيز با تأكيد بر اينكه 
نبايد آرمان هاى اوليه ايثارگران فراموش شــود اما متأســفانه االن بايد 
اذعان كنيم از آرمان هاى شــهدا فاصله گرفته ايم، اظهار كرد: در تمام 
سال هاى پس از انقالب قدردان ايثارگران بوده ايم، امسال وزارت لوح 
تقديرى براى ايثارگران ادارات تابعه اســتان ها ارسال كرده و خواستار 

قدردانى از اين ايثارگران شدند.

1-تعداد نامزدهاى انتخابات رياســت جمهورى روبه افزايش است. 
گويا در روزهاى گذشــته تعدادى از داوطلبان احتمالى مانند سردار 
محمد و على مطهرى اعالم داوطلبى رســمى كرده اند. گفتنى است 

تعدد داوطلبان اين دوره از انتخابات قابل توجه است.
2- برخى از داوطلبان شــوراها در 13 رجب روز شلوغى داشته اند. 
گويا اين داوطلبان بيشــتر وقت خود را در فضاى مجازى مشــغول 
ارســال پيام تبريك و تبليغ غير مســتقيم بوده اند. گفتنى است تبليغ 
غيرمستقيم روشــى براى تبليغ در خارج از زمان قانونى و با عنوان 

حقيقى است.
3- افزايش حقوق كارمندان باز هم جنبه تبليغاتى يافته اســت. گويا 
تبليغ تحرك براى افزايش حقوق بيشــتر از مصوبه دولت توســط 
نمايندگان تكرار شده است. گفتنى است 35 درصد افزايش در سال 

آينده آخرين ميزان افزايشى است كه تبليغ مى شود.
4- تعدادى ديگر از مديران اســتان به زودى معرفى مى شوند. گويا 
ايــن آخرين معرفى پيش از برگــزارى انتخابات خواهد بود. گفتنى 
است اعضاى ســتاد انتخابات استان بدون تغيير محسوس نسبت به 

انتخابات مجلس يازدهم در هفته گذشته معرفى شدند.
5- برخى از نمايندگان ردصالحيت شده مجلس يازدهم در انتخابات 

ميان دوره اى بهار و كبودراهنگ داوطلب مى شوند.
گويا يكى از آنها رئيس يكى از قوا را براى رايزنى با شوراى نگهبان 
و دريافت تأييديه واســطه كرده اســت. گفتنى است با اين اقدامات 
انتخابــات ميان دوره اى مجلس در تنها حوزه اســتان به محلى براى 

تأثيرگذارى بزرگان تبديل مى شود.

 هفته گراميداشــت چهلمين سالگرد دفاع 
مقدس به ميزبانى استان همدان از امروز(شنبه 
9 اسفندماه) تا روز جمعه 15 اسفندماه با شعار 
دارالمؤمنين و دارالمجاهدين» برگزار  «همدان 

خواهد شد. 
معاون هماهنگ كننده ســپاه انصارالحسين(ع) 
اســتان همدان هفته گذشته در جمع اصحاب 
رسانه از برگزارى هفته دفاع مقدس به مناسبت 
40 ســالگى دفاع مقدس در استان همدان خبر 
داد و اظهار داشــت: دوران دفاع مقدس دوران 
طاليى و پرافتخارى است كه سال هاى سال بايد 

از آن براى پيشرفت كشور استفاده كنيم.
مصطفى رستمى افزود: سپاه پاسداران انقالب 
اســالمى در 40 سالگى دفاع مقدس و انقالب 
اسالمى، 40 هفته را از سوم خرداد 99 طراحى و 
تعريف كرد كه هر هفته به يك استان اختصاص 

دارد و اكنون نوبت استان همدان است.
 وى هــدف برنامه هــاى ويژه هفته اســتان 
همدان را حفظ و نشــر آثــار و ارزش هاى 
دفــاع مقدس و ترويــج فرهنــگ انقالبى، 
واليتمدارى، مقاومت، ايثار، جهاد، شــهادت 
و خودباورى دينى و ملى اعالم كرد و گفت: 
همزمان با اين هفته 25 مستند فاخر تهيه شده 
با موضوع دفــاع مقدس نيز از طريق صدا و 
ســيماى مركز همدان، شبكه3 ، شبكه افق و 

شبكه شما پخش خواهد شد.
معاون هماهنگ كننده ســپاه انصارالحسين(ع) 
همچنين اظهار داشــت: «ســجاده آسمانى» با 
موضوع بمباران نماز جمعه همدان، «ســاكن 
خانه هــاى قديمى» مربوط به شــهيد مدنى و 
ائمه جمعه استان، «نقش زنان در دفاع مقدس»، 
«كمــان 99» با موضوع حملــه 99 هواپيما از 

پايگاه نوژه به عراق، «3 همرزم جانباز»، «نقش 
روستاها در دفاع مقدس»، «خون نامه 19 شهيد 
تويســركانى»، «نقــش همدان در آزادســازى 
كردســتان» و «شاهد بهار» از جمله مستندهاى 
تهيه شده در استان براى گراميداشت اين هفته 

است.
رســتمى در ادامه اين نشست با تأكيد بر تبيين 
دستاوردهاى دفاع مقدس و تأثير سرنوشت ساز 
آن بر فرهنگ، اقتصاد، قدرت دفاعى و امنيتى، 
افــزود: بازخوانى عمليات والفجر 2، برگزارى 
يادواره شهدا در بســتر فضاى مجازى، تبيين 
دســتاوردهاى 40 ساله دفاع مقدس به صورت 
موشن گرافى، عكس نوشــته، توليد نماهنگ و 
انتشار وصيتنامه شهدا در شبكه هاى اجتماعى 
از ديگر برنامه هاى هفته استانى دفاع مقدس در 

همدان است.
وى در ادامــه افــزود: اطلــس لشــكر انصار 
انصارالحســين(ع) در دفاع مقدس مربوط به 

نقش گردان هــا و رزمندگان اين 
تحميلى  جنگ  در  لشــكر 

حفظ  مركز  توســط  كه 
ارزش هاى  نشر  و  آثار 
دفاع مقدس تهيه شده، 
نيــز همزمان بــا اين 
دفاع  موزه  باغ  در  ايام 

مقدس همدان رونمايى 
مى شود.

معــاون هماهنگ كننده ســپاه 
همــدان بــا اعــالم خبــر پيش بينى 

ويژه برنامه اى براى افتخارآفرينان دفاع مقدس 
از جمله شهيد سعيد قهارى سعيد و شهيد حاج 
ميرزا سلگى نيز براى برگزارى در هفته استانى 
دفاع مقدس همدان، اظهار كرد: تهيه و توزيع 
18 مورد جهيزيه توسط سپاه انصار الحسين(ع)، 
راه اندازى و اجراى اردوى راهيان نور مجازى 
و حضور در يادمان ها، اجراى ســرود زنده در 

ميادين اصلى شهر، اجراى طرح مهر 
واليت و سركشــى از خانواده 
و  ايثارگران  شــهدا،  معظم 
جانبــازان و غبارروبــى 
مزار شــهدا نيز از ديگر 
بزرگداشــت  برنامه هاى 
هفته استانى دفاع مقدس 
تابعه  شهرســتان هاى  در 

استان است.
رستمى همچنين در پايان اجراى 
رزمايش ثامن 8، بصيرت افزايى در فضاى 
مجازى، اجــراى نهضت كمــك مؤمنانه در 
طول هفته، بهره بردارى از 11 طرح آبرســانى 
به روســتايى با هزينه 80 ميليارد تومان، اعزام 
گروه هــاى جهادى بــراى محروميت زدايى و 
خدمت رســانى به مناطق محــروم را از ديگر 
برنامه هاى بزرگداشت هفته استانى دفاع مقدس 

در همدان اعالم كرد. 

 الهه طاهريان »
دهميــن  اختتاميــه  مراســم   
دانشجويى  نشــريات  جشــنواره 
دانشــگاه پيام نور سراسر كشور به 

ميزبانى همدان برگزار شد.
دانشگاه  در  رهبرى  نهاد  مســئول 
پيام نور استان، با تأكيد بر اهميت 
رسانه ها در عصر ارتباطات، اظهار 
كرد: ما مى بايســت فرابگيريم كه 
چگونه از رسانه ها استفاده كرده و 
از آنها در جهت اهداف صحيح به 

كار بگيريم. 
رضا  والمســلمين  حجت االسالم 
محمدى با اشاره به نقش نشريات 
دانشــجويى در توجه به اخالق در 
رسانه ها، اظهار كرد: در قرآن كريم 

آمده اســت كه «اى كسانى كه در خيمه اسالم 
جمع شــده ايد، بپرهيزيد و از خدا بترســيد و 
سديد(محكم) سخن بگوييد». اين نياز نشريات 
ما در شرايط حاضر است. قول سديد به معنى 
سخن استوار، راست و مستند است. مطبوعات 
و نشريات ما نيز بايد اخبار و اطالعات خود را 

به صورت قول سديد بيان كنند. 
 مستعد ايجاد زمينه رشد 

نسل جديد رونامه نگاران هستيم
در ادامه مراســم مديركل فرهنگى و اجتماعى 
وزيــر علوم از طريق ارتبــاط ويدئوكنفرانس 
گفت: برگزارى اين جشــنواره ها ضمن ايجاد 
بســترهاى رشــد براى افراد مســتعد، نسل 
جديــدى از روزنامه نگاران و خبرنگاران را به 

جامعه رسانه اى معرفى خواهد كرد.
محمدهادى عسگرى همچنين با ابراز خرسندى 
از رشــد چشــمگير كمى و كيفى نشــريات 
دانشجويى دانشگاه هاى پيام نور سراسر كشور 
از زمــان آغاز به كار دولت يازدهم ، بر حمايت 
هرچه بيشــتر از اين نشــريات در چارچوب 

قانون تأكيد كرد.
 گسترش نشريات الكترونيكى 

با بهره مندى از زيرساخت هاى موجود
همچنيــن معــاون فرهنگــى، اجتماعــى و 
دانشجويى دانشــگاه پيام نور ضمن قدردانى 
از برگزيدگان و تشــكر از ميزبانى جشنواره، 
خاطرنشــان كرد: دانشگاه پيام نور در راستاى 

رســالت اجتماعى خود مى كوشد دانشجويان 
خود را نه تنها در عرصه هاى آموزشى و علمى، 
بلكه در تمامى عرصه هاى موردنياز دانشــجو 
براى حضور در صحنه هاى اجتماعى توانمند 

سازد.
محمدهــادى امين ناجــى در ادامــه افزود: 
دانشگاه  الكترونيكى  نشــريات  گســترش، 
پيــام نــور نيــز يكــى ديگــر از اقداماتى 
اســت كه دانشــگاه به دليل ماهيت آموزش 
الكترونيكى و بهره مندى از زيرســاخت هاى 
غنــى الكترونيكى بر آن تأكيــد دارد و اميد 
اســت با گسترش اين دســته از نشريات نيز 

بيشتر  و  پرشور  حضور  شاهد 
در ايــن عرصه  دانشــجويان 

فرهنگى و ارزشمند باشيم.
ركورد   546 رقابــت   
جشــنواره  در  اثر  و 771 

امسال
رئيس دانشــگاه پيام نور مركز 
همدان نيز در ادامه مراســم با 
كردن  فراهم  بــراى  اينكه  بيان 
حداكثــرى  حضــور  امــكان 
پيام  دانشــگاه هاى  دانشجويان 
نور سراسر كشور اين جشنواره 
به دليل شــرايط كنونى بيمارى 
كرونا به صــورت وبينار برگزار 
شــد، ادامه داد: اين جشــنواره 

با حضور معاونان ســازمان مركزى با رعايت 
شيوه نامه هاى بهداشتى به صورت غيرحضورى 

برگزار شد.
صفــى ا... صفايى ادامــه داد: اين جشــنواره 
به منظــور حمايت، تقويــت و ترويج فرهنگ 
فعاليــت و كار جمعى، همچنين ايجاد بســتر 
شــكوفايى و پويايى و ارج نهادن به توانمندى 
و خالقيت دانشجويان در حوزه هاى مختلف 
دانشجويى در 3 بخش (آثار برگزيده، آثار برتر 

و ويژه) انجام گرفت.
وى با اشــاره به انجام داورى هــاى نهايى در 
بهمن ماه امســال، افزود: آثار رسيده به دهمين 

جشــنواره نشــريات دانشــجويى 
سراســر كشــور از طريق ســامانه 
نشــريات به تعــداد 546 ركورد و 
771 اثر بوده اســت كه 102 نشريه 
از سراسر كشور به دبيرخانه نشريه 

وارد شد.
رئيس دانشگاه پيام نور مركز همدان 
بيان كرد: اين نشريات توسط داوران 
منتخب داورى شدند كه 48 نشريه 

برگزيده و از 5 اثر قدردانى شد.
صفايى در ادامه افزود: در دانشــگاه 
اســتان همدان 9 نشــريه منتشــر 
مى شود و پنجمين استان در كشور 
اســت كه نشــريات را توليد كرده 

است.
در انتهاى مراســم بــا قدردانى از 
مريم مقدم، يد ا... طاقتى احسن و مهرداد حمزه 
به عنــوان داوران اصلى جشــنواره، با قرائت 
اســامى برگزيدگانى كه در اين جشنواره مقام 

كسب كرده اند، تجليل شد.
در اين مراسم از افراد داراى رتبه هاى برتر 
محور هاى 7گانه بخش آثار برتر، محور هاى 
6 گانه بخش نشــريات برگزيده و نيز يك 
محور بخش ويــژه، مجموعًا 17 محور در 
قالب 5 گروه درســى(علوم انســانى، علوم 
پايه، فنى و مهندســى، هنر و كشــاورزى و 
محيط زيســت) و تعــداد 51 نفر معرفى و 

شد. تجليل 

اختتاميه جشنواره  ملى نشريات دانشجويى به ميزبانى همدان برگزار شد

تجليل از برترين هاى توليدات دانشجويى
■ رئيس پيام نور: نشريات همدان در جمع برترين هاى كشور قرار دارند

هدف برنامه هاى ويژه 
هفته استان همدان را حفظ 
و نشر آثار و ارزش هاى دفاع 

مقدس و ترويج فرهنگ انقالبى 
واليتمدارى، مقاومت، ايثار، جهاد 

شهادت و خودباورى دينى و 
ملى است
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خبر خبر

از برگزيدگان ممتاز جشنواره رضوى درگزين 
قدردانى شد

كتابخانه عالمه دهخدا برتر استان

 درگزينـ  يوســف امينى -خبرنــگار همدان پيام: هزار و 890 نفر 
در 4 آيتم در جشــنواره رضوى شهرستان درگزين شركت كردند كه 
نحوه اطالع رسانى از طريق رسانه مردمى صداى درگزين و پايگاه هاى 
خبرى شهرســتان بود، اين مهم مورد اســتقبال جمع زيادى از مردم 

قرار گرفت.
فرماندار شهرســتان درگزين در جلســه اختصاصــى قدردانى از 
برگزيدگان جشــنواره رضوى با تقدير از عملكــرد كتابخانه هاى 
شهرســتان درگزين گفت: افتتــاح كتابخانه روســتاى نير يكى از 
اتفاقات مهم فرهنگى شهرســتان درگزين اســت كه در ايام مبارك 

دهه فجر بازگشايى شد.
على اصغــر ناظرى پور ادامــه داد: در حوزه فرهنــگ كارهاى خوبى 
انجام شده اســت كه با مطالبه گرى از استان مبلغ 200 ميليون تومان 
به همراه چندين ميز و صندلى براى كتابخانه ها تأمين شد كه به زودى 
با هماهنگى هاى الزم جهت خريد خودرو براى كتابخانه ســيار اقدام 

خواهد شد.
وى افزود: بــراى افزايش امكانــات كتابخانه هــا گرمايش كتابخانه 
شــاهنجرين و ايجاد كتابخانه در روستاى عمان به زودى اقدام خواهد 
شــد كه در اين زمينه دهيارى عمان جهت تأمين مكان براى كتابخانه 

بايد كمك حال اداره كتابخانه ها باشند.
يكى ديگر از افتخارات شهرستان انتخاب كتابخانه عالمه هخدا قروه 

درگزين در 2 سال متوالى به عنوان كتابخانه برتر استان است.
محمد بيات رئيس اداره كتابخانه هاى شهرستان درگزين نيز با قدردانى 

از شركت كنندگان جشنواره رضوى گفت:
 دهمين دوره جشــنواره رضوى متفاوت تر از سال هاى گذشته برگزار 
شــد كه جمعا 22 نفر به ترتيب: مهــرداد برجى، الهام معصومى، زهرا 
لطفى، ســميه عيوضى، محمد قاســمى، اكرم عزتيان، سيما نوروزى، 
ســپيده مقيمى، فاطمه ســليمى، زينب بهرامى، فاطمه سعادت، بهناز 
سرخوش، ســارينا جهانديده، ريحانه حســينى، مهناز مقيمى، زهرا 
عين آبادى، زهرا حقگو، زهرا صادقى، فاطمه زهرا حقگو، نازنين آقاى، 

فرحناز مسعودى و مهناز جعفرى برندگان جشنواره رضوى شدند.
شــايان ذكر است در پايان اين جلسه از 6 برگزيده به نمايندگى از 22

نفر قدردانى شد.

كشف يك تن انواع مواد مخدر در نهاوند
 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: از ابتداى سال تا امروز با تالش پليس 
شهرستان نهاوند يك تن انواع مواد مخدر كشف و چندين باند قاچاق 

متالشى شدند.
فرمانــده نيروى انتظامى نهاوند گفت: در 11 ماه ســالجارى خادمين 
مردم در نيروى انتظامى نهاوند با تالش شبانه روزى عملكرد خوبى در 

بخش هاى مختلف داشتند.
احمد ســاكى، به حوزه سرقت اشــاره كرد و اظهار داشت: در بخش 
وقوع ســرقت كاهش يك درصدى و در كشــف سرقت افزايش 32

درصدى را داشتيم.
وى با اشاره به دغدغه شهروندان درباره سرقت منزل، افزود: در بخش 
كشف سرقت خانگى افزايش 70 درصدى داشتيم و در اين مدت 500

نفر سارق دستگيرشده اند.
ســاكى گفت: با توجه به افزايش خريدهاى نوروزى از شــهروندان 
درخواست داريم حتى المقدور از كارت بانكى استفاده كنند و پول نقد 
به همراه نداشته باشــند تا احتمال سرقت در مكان هاى شلوغ كاهش 

يابد.
ســاكى بيان كرد: در حوزه دســتگيرى خرده فروشــان و معتادان در 

شهرستان حدود 30 درصد افزايش داشتيم.
وى ادامه داد: از ابتداى ســال تا امروز حدود يك تن كشــفيات انواع 
مخدر داشــتيم و چندين باند متالشى شدند و اين ميزان كشفيات در 

سال هاى گذشته در نهاوند بى سابقه بوده است.
فرمانده نيروى انتظامى نهاوند افزود: در اين بخش 33 درصد افزايش 
كشفيات داشتيم كه اين امنيت مديون مشاركت هاى مردم و شهروندان 

عزيز است.
وى به عملكرد خوب پليس فتا اشاره كرد و بيان داشت: در مدت 11
ماهه كاهش صد درصدى جرايم اينترنتى را در شهرســتان داشتيم كه 
نشان دهنده فعاليت خوب و مؤثر پليس فتاى شهرستان و استان است.

 دستگيرى سارق در نهاوند
ســاكى تشريح كرد: مأموران كالنترى 12 شهرستان نهاوند با اقدامات 
فنى و اطالعاتى در 48 ساعت گذشته 3 سارق را شناسايى و دستگير 

كردند.
وى افزود: مأموران اين يگان از يك واحد صنفى، 129 عدد آبميوه و 
143 قلم انواع وســايل بهداشتى غيرمجاز را كشف و يك متهم را در 

اين خصوص دستگير كردند.
ــى از  ــا قدردان ــان ب ــد در پاي ــتان نهاون ــى شهرس ــده انتظام فرمان
تــالش كاركنــان انتظامــى شهرســتان، گفــت: پرونده هــاى قضايــى 
جداگانــه اى در حــوزه ســرقت و قاچــاق تشــكيل و اقدامــات 
تكميلــى و بازجويى هــاى فنــى و قانونــى در ايــن راســتا در دســتور 

ــرار دارد. كار ق

نماينده نهاوند: 
نخستين مرحله اعتبار ساخت 

سد گرين واريز شد
■ پيگيرى تخصيص اعتبار براى روستاهاى شهرستان

نهاوند-خبرنــگار   
همدان پيام: نخستين قسط 
گرين  سد  ساخت  پروژه 
نهاوند به مبلغ 26 ميليارد 
تومان به حساب امور آب 

استان همدان واريز شد.
نماينده نهاوند در مجلس 
گفت: بــا واريز اين مبلغ 
ســد  اجرايى  عمليــات 

گرين توسط پيمانكار دوباره آغاز مى شود.
عليرضا شهبازى افزود: ســد گرين با مجوز 
ماده 56 توســط و تأمين اعتبار ســنديكاى 3
بانك كشــاورزى، صادرات و تجارت ساخته 

مى شود.
 پيگيــرى تخصيــص اعتبار براى 
روستاهاى بخش هاى چهارگانه نهاوند
همچنين با پيگيرى نماينده نهاوند در مجلس 

از قربانــى معاون امور دهيارى هاى ســازمان 
شهردارى ها و دهيارى هاى كشور و با توجه به 
نياز شديد بخش هاى مختلف شهرستان، چند 
روستا جهت دريافت كمك هاى وزارت كشور 
در زمينه  جدولكارى و آبرسانى معرفى شدند.

ايــن مبالغ و اعتبــارات در ادامه پيگيرى ها و 
تخصيــص اعتبارات قبلى از وزارت كشــور 

است.

راه اندازى شعبه دوم بانك كشاورزى در اسدآباد 
مطالبه كشاورزان است

 نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراى اسالمى بر تأسيس شعبه دوم بانك كشاورزى 
در شهرستان اسدآباد تأكيد كرد و گفت: راه اندازى اين شعبه مطالبه كشاورزان اسدآبادى 

است.
كيومرث ســرمدى درخصوص نتايج برگزارى نشســت با كاظم خــاوازى وزير جهاد 
كشــاورزى از پرداختن به وضعيت، مشكالت و چالش هاى كشاورزان شهرستان اسدآباد 
در اين ديدار ســخن گفت و افزود: در اين نشست چگونگى حل مشكالت راه هاى بين 

مزارع به شور و مشورت گذاشته شد.

وى با بيان اينكه بر لزوم تأسيس شعبه دوم بانك كشاورزى در شهرستان اسدآباد تأكيد و 
وضعيت و مشكالت آب كشاورزى در اسدآباد بررسى شد، افزود: سد جديد «نعمت آباد» 
امتيازى براى اين شهرستان است ضمن اينكه بر هماهنگى با وزارت راه و شهرسازى براى 
راه اندازى كانال 3 و 4 عالوه بر كانال هاى يك و 2 كه پيش از اين راه اندازى شده تأكيد شد.

ســرمدى از كمبود نيرو در اداره جهادكشاورزى شهرستان اسدآباد و نياز به جذب نيرو با 
تأكيد ويژه بر افراد بومى شهرســتان سخن گفت و افزود: مشكالت و كمبودها در زمينه  
نهاده هاى دامى و كود هاى شــيميايى كه باعث نگرانى مضاعف كشاورزان شده مطرح و 
وزير قول مســاعد و همكارى براى كم كردن و رفع مشــكالت و كمبود ها در اين زمينه 

را داد.
نماينده مردم اســدآباد عنوان كرد: تكميل شهرك گلخانه اى پرديس با مساحت 20 هكتار 

براى بهره بردارى و همچنين ايجاد يك شــهرك گلخانه اى جديد با مســاحت 40 هكتار 
در بخــش مركزى با اعتبار 30 ميليارد تومان از محــل اعتبارات ملى مورد موافقت وزير 

جهادكشاورزى قرار گرفت.
وى با اشــاره به اينكه تعمير و تجهيز مركز جهاد كشاورزى روستاى يوسف آباد از محل 
اعتبارات ملى نيز مورد موافقت وزير قرار گرفت؛ گفت: ساخت شبكه آبيارى و زهكشى 
درجه و 4 ســد نعمت آباد به طول 3 كيلومتر جهت انتقال آب بند انحرافى پايين دســت 
اراضى كشــاورزى روســتاى بوجين، گذركجين و خاكريز با اعتبــارى بالغ بر 8 ميليارد 

تومان نهايى شد.
سرمدى از ساخت و تكميل سيل بند رودخانه هاى فصلى آجين، هلور و خنداب با اعتبارى 

بالغ بر ده ميليارد تومان نيز خبر داد.
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ر آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده ( نوبت دوم )  

شركت خدماتي شهرك صنعتي اللجين
به شماره ثبت 734 و شناسه ملى 14003642464 

با توجه به اينكه  جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده  نوبت اول 
 10 ماده  طبق   ، جلسه  در  حاضر  محترم  اعضا  تعداد  مورخ 1399/12/06  
اساسنامه به حد نصاب نرسيد و جلسه رسميت نيافت ، بنابراين جلسه به 
نوبت دوم موكول گرديد كه بدينوسيله از كليه سهامداران شركت خدماتي 
شهرك صنعتي اللجين به شماره ثبت 734 و شناسه ملى 14003642464 
دعوت به عمل مى آيد  تا در جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده  
نوبت دوم كه در تاريخ 1399/12/20 راس ساعت 10 صبح در آدرس استان 
همدان ، شهرستان بهار، شهر اللجين ، خيابان امام خمينى، پشت مسجد 

جامع، حسينه كوى چمن برگزار ميگردد شركت نمايند . 
دستور جلسه : 

1 ) تصويب تراز نامه و صورتهاى مالى سال 1398 
2 ) انتخاب حسابرس و بازرس برى سال مالى 1399 

3 ) تصويب بودجه پيشنهادى  سال 1400 
4 ) تصويب برنامه عملياتى كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت 

5  ) تصويب آئين نامه هاى داخلى ( مالى ، انضباطى ، معامالتى ، و ساير 
آئين نامه هاى قانونى ) 

شهرك  عمومى  مشاعات  قسمت  به  نسبت  تصميم  اتخاذ  و  برسى   (  6
( احداث مجتمع خدمات رفاهى ) 

7 ) اتخاذ تصميم در مورد پرداخت بخشى از هزينه هاى تعريض و جدول 
صنعتى  دوم شهرك  ورودى  رضوان تا  انتهاى باغ  از  طاهرلو  گذارى جاده 

اللجين  توسط واحد هاى مستقر در شهرك صنعتى اللجين 
8 ) ساير موارد  

هيئت مديره شركت خدماتي شهرك صنعتي اللجين

 ماليــر- خبرنــگار همدان پيــام: بــا توجــه 
بــه شــيوع ويــروس كرونــا و ضــرورت 
جلوگيــرى از تجمعــات گســترده و رعايــت 
فاصله گــذارى اجتماعــى، ورود بــه آرامســتان 
بهشــت هاجر شهرســتان مالير توســط ســتاد 
شهرســتانى مقابلــه بــا كرونــا ممنــوع اعــالم 
شــد و حضــور بســتگان متوفــى بســيار 
محــدود و بــا رعايــت دســتورالعمل هاى 
ــا وجــود ايــن  بهداشــتى ممكــن شــد. امــا ب
ــراى  ــرى ب ــه، اصــرار شــهروندان مالي مصوب
ورود بــه آرامســتان بهشــت هاجــر منجــر بــه 
حادثــه شــد و در ايــن درگيــرى نگهبــان ايــن 

آرامســتان راهــى بيمارســتان شــد.
ــا  ــت: ب ــه گف ــن زمين ــر در اي ــهردار مالي ش
ــه  ــهروندان ب ــت ورود ش ــه ممنوعي توجــه ب
آرامســتان بهشــت هاجــر نگهبــان آرامســتان 
از ورود شــهروندان جلوگيــرى كــرد كــه اين 

موضــوع منجــر بــه حادثــه شــد.
ــرى  ــر درگي ــر اث ــزود: ب ــى اف ــين باباي حس
افــراد بــا خدمــه و عوامــل آرامســتان ماليــر، 
بــا بيــل بــه ســرنگهبان بهشــت هاجــر ضربــه 

ــرد. ــتان ك زده شــد و وى را راهــى بيمارس
وى بــا بيــان اينكــه تشــييع امــوات نيــز 
ــه  ــتگان درج ــدودى از وابس ــداد مح ــا تع ب
از  پــس  افــزود:  مى شــود،  انجــام  يــك 
مسدودســازى بارهــا درگيرى هايــى بيــن 
ــن  ــه اي ــل و خدم ــان، عوام ــردم و نگهبان م

داد. رخ  آرامســتان 

بابايــى تأكيــد كــرد: متأســفانه مسدودســازى 
بــراى  مــردم  اصــرار  و  هاجــر  بهشــت 
ــا  ــراى م ــل ب ــكان معظ ــن م ــور در اي حض
ــى  ــان را راه ــرى نگهب ــت و درگي ــده اس ش

ــرد. ــتان ك بيمارس
ــه  ــل ب ــا بي ــرى ب ــن درگي ــزود: در اي وى اف

ســر نگهبــان آرامســتان بهشــت هاجــر ضربه 
زده شــده كــه باعــث خونريــزى و شكســتن 
ــون در  ــت و هم اكن ــده اس ــه وى ش جمجم
بيمارســتان تحــت مراقبــت پزشــكان اســت.

بابايــى بــا بيــان اينكــه مسدودســازى بهشــت 
ــردم  ــالمتى م ــظ س ــتاى حف ــر در راس هاج
ــه  ــه اينك ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ك ــت، تأكي اس
امــوات،  همــراه  افــراد  و  تشــييع كنندگان 
شــرايط روحــى مناســبى نداشــته ســعى بــر 

ــده اســت. ــان ش ــى آن همراه

ســال از شــيوع ويــروس  حــدود يــك 
ــچ  ــون هي ــذرد وتاكن ــا در كشــور مى گ كرون
ــن بيمــارى كشــف  ــراى اي ــان قطعــى ب درم
ــدارد  نشــده اســت و هيــچ درمــان قعطــى ن
و بهتريــن راه مقابلــه بــا ايــن ويــروس 
و  بهداشــتى  دســتورالعمل هاى  رعايــت 
ــم  ــى اســت. اميدواري ــذارى اجتماع فاصله  گ
ــان  ــا پاي ــتورالعمل ها ت ــن دس ــت اي ــا رعاي ب
واكسيناســيون عمومــى از جــان خــود و 

ــم. ــت كني ــهروندان محافظ ش

اصرار بر رعايت دستورالعمل  به حادثه رسيد

افزايش مبتاليان به كرونا در ماليرضرب و شتم نگهبان آرامستان «مالير»
 مالير-خبرنــگار همدان پيــام: 
متأســفانه و بنابر اســتانداردهاى 
ابالغى از ســوى ستاد ملى كرونا، 
مالير پس از يك هفته جاى گيرى 
در جمع شهرهاى با وضعيت آبى، 
به دليل كاهش اجراى پروتكل ها و 
خطرناك،  تجمعات  شمار  افزايش 
بيمارى  زرد  وضعيــت  در  دوباره 

كرونا قرار گرفت.
معاون سياســى اجتماعى فرماندار مالير در جلسه ستاد شهرستانى 
كنترل و هماهنگى مقابله با ويروس كرونا گفت: منع تردد ساعت 9 
شب همچنان برقرار است و كسبه و بازاريان نيز رأس ساعت 8.30 

دقيقه شب نسبت به تعطيلى واحد صنفى خود اقدام نمايند.
حسين فارســى با اشاره به بازگشت دوباره محدوديت هاى متناسب 
با شــرايط زرد كرونايى در مالير، تصريح كرد: مالير در مسير عبور 
و مرور هموطنان خوزستانى اســت و با توجه به شرايط اين استان 
در وضعيــت قرمز كرونا قرار دارد و بايد همشــهريان پروتكل هاى 

بهداشتى را بيش از پيش رعايت كنند.
 فارســى با اشــاره به تشــديد بازرسى ها در شهرســتان، بيان كرد: 
هيچ گونه تعطيلى كســبه، اصناف و بازاريــان تا اطالع ثانوى وجود 

ندارد.
وى با بيان اينكه ورود پالك هاى غيربومى به ويژه پالك هاى اســتان 
خوزســتان به شهرستان ممنوع است؛ عنوان كرد: منع تردد ساعت 9 
شب همچنان برقرار است و كسبه و بازاريان نيز رأس ساعت 8:30 

دقيقه شب نسبت به تعطيلى واحد صنفى خود اقدام نمايند.
فارسى با اشاره به خطرات خيز دوباره ويروس كرونا، تأكيد كرد: 
از عموم مردم شــريف و فرهنگ مدار مالير درخواست مى شود با 
رعايت كامل دســتورالعمل هاى بهداشتى و خوددارى از حضور 
در تجمعات پرخطر به عبور مجموعه شهرســتان از اين وضعيت 

كنند. كمك 
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اعضاى ستاد انتخابات استان معرفى شدند
برگزارى انتخابات براساس قانون

 با مشاركت حداكثرى 
 استاندار همدان با صدور احكام جداگانه اى رئيس و اعضاى ستاد 

انتخابات 1400 در اين استان را منصوب و معرفى كرد.
سيدسعيد شاهرخى در نشست با اعضاى ستاد انتخابات استان همدان، 
اظهــار كرد: مصطفــى آزادبخت معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى 
اســتاندارى به عنوان رئيس ستاد انتخابات استان همدان منصوب شده 

است.
وى اضافه كرد: همچنين ابوالقاسم الماسى به عنوان دبير، سيدمحمدرضا 
ميرصفدرى به عنــوان رئيس كميته مالى و پشــتيبانى، مهدى اخوان 
مسئول كميته امنيتى و محمدحسن ميرزايى نيز به عنوان رئيس كميته 

فناورى اطالعات ستاد انتخابات استان منصوب شدند.
به گزارش ايرنا؛ اســتاندار همدان اظهار داشت: برهمين اساس اسدا... 
عباس زاده رئيس كميته حراســت و استعالمات، احسان شهابى رئيس 
كميته امور حقوقى و اسدا... ربانى مهر رئيس كميته اطالع رسانى ستاد 

انتخابات استان همدان شدند.
شــاهرخى با بيان اينكه مديركل ثبت احوال اســتان نيز عضو ســتاد 
انتخابات است، ادامه داد: با توجه به آغاز به كار ستاد انتخابات استان 
همدان، فعاليت رســمى ستاد مركزى در استاندارى و فرماندارى آغاز 
شده و ستاد انتخابات استان از امروز تا يك ماه پس از انتخابات 1400

هر هفته بايد در 2 نوبت جلسه برگزار كند.
استاندار همدان با بيان اينكه حضور ساليق مختلف موجب مشاركت 
حداكثــرى مــردم در انتخابات مى شــود، گفــت: در ادوار مختلف 
دولت هــاى مختلف با تفكرهاى مختلف، توســط صندوق هاى رأى 

انتخاب شده و بدين صورت انتقال قدرت صورت گرفته است.
شــاهرخى افزود: انتخابات در نظام جمهورى اســالمى تأثيرگذار و 
تعيين كننده  است. مشــاركت حداكثرى در انتخابات باعث مى شود تا 

منتخبين پشتوانه بيشترى داشته باشند. 
وى ادامه داد: وظيفه دولــت اجراى منطبق بر قانون و نهايت رعايت 
امانتدارى اســت. شاهرخى با اشاره به اينكه به مردم نويد خواهيم داد 
كه ســالمت انتخابات را در اجرا تضمين خواهيم كرد، افزود: تالش 
مى شــود زمينه حضــور حداكثرى و همچنين مشــاركت مردم براى 

انتخابات فراهم  شود.
وى تحليل شــرايط موجود، بررســى وضعيت شهرستان ها، توجه به 
برنامه زمانبندى انتخابات، حركت دقيق با چشــم باز و هدفمند را از 
رويكردهاى اصلى ستاد انتخابات اســتان به منظور افزايش مشاركت 

مردمى در انتخابات 1400 دانست.
سيزدهمين دوره انتخابات رياست  جمهورى و ششمين دوره شوراهاى 

اسالمى شهر و روستا 28 خرداد ماه 1400 در كشور برگزار مى شود.

زيرساخت هاى برگزارى انتخابات 
در همدان مهياست

 از 25 فرايند انتخابات 24 فرايند الكترونيكى اســت و مشكلى در 
زيرساخت هاى همدان براى برگزارى انتخابات وجود ندارد.

معاون سياسى - امنيتى استاندار همدان با بيان اينكه ثبت نام انتخابات 
شوراى شهر از 20 اسفندماه و شوراهاى اسالمى روستاها 16 فروردين 
1400 بــه مدت 7 روز آغاز مى شــود، اظهار كــرد: در اين دوره از 
انتخابات هم مردم مانند دوره هاى گذشته با مشاركت حداكثرى باعث 

فروپاشى نقشه هاى استكبار خواهند شد.
مصطفى آزادبخت در گفت وگو با فارس ادامه داد: احكام اعضاى ستاد 
انتخابات اســتان پس از صدور احكام اعضاى ستاد انتخابات كشور، 
صادر شــده و فرماندارى هاى استان نيز احكام اعضاى ستاد انتخابات 

خود را صادر كرده اند.
معــاون سياســى - امنيتــى اســتاندار همــدان با بيــان اينكه 
فرماندارى ها جلســات خود را به منظور ايجاد مقدمات برگزارى 
انتخابات 1400 تشكيل داده اند، گفت: اقالم مورد نياز برگزارى 
انتخابات پيش بينى شــده و طى نامه اى به وزارت كشــور براى 

است. شده  اعالم  تهيه 
وى اضافه كرد: به منظور آگاهى از شــرايط انتخاباتى و اطالع از نحوه 
فعاليت ســتاد انتخابات فرماندارى ها، گزارش جلسه گرفته مى شود و 
اخبار انتخابات به صورت هفتگى دريافت مى شــود و دوره آموزشى 

همكاران نيز درحال برگزارى است.
آزادبخت با اشاره به اينكه در 32 شهر ثبت نام شوراى اسالمى شهر و 
در 26 بخش ثبت نام از داوطلبان روستاها صورت مى گيرد، خاطرنشان 
كرد: در 27 شهر استان شوراى اسالمى 5 نفره تشكيل مى شود زيرا تا 

50 هزار نفر جمعيت دارند.
وى با بيان اينكه در 4 شهر مالير، نهاوند، تويسركان و اسدآباد كه بين 
50 تا 200 هزار نفر جمعيت دارند شــوراى اســالمى 7 نفره تشكيل 
مى شود، افزود: در همدان كه جزو شهرهاى با 500 هزار تا يك ميليون 

نفر جمعيت است، شوراى اسالمى 11 نفره تشكيل مى شود.
معاون سياسى - امنيتى استاندار همدان در ادامه از برگزارى الكترونيكى 
24 فرايند از 25 فرايند انتخابات خبر داد و گفت: 25 فرايند (انتخابات 
تمام الكترونيك - اخذ رأى الكترونيك) در كالنشهرها به استثناى شهر 

تهران، انجام خواهد گرفت.
وى با اشاره به اينكه در اســتان همدان اخذ رأى الكترونيكى نداريم 
ولى انتخابات داراى 25 فرايند اســت كه اخذ رأى يكى از فرايندهاى 
انتخابات اســت، بيان كرد: زيرساخت هاى اســتان درحال حاضر در 
وضعيت مناسبى قرار دارد و تجربه برگزارى انتخابات تمام الكترونيك 
در 8 شهرســتان اســتان گواه آمادگى كامل اســتان بــراى برگزارى 

فرايندهاى 25 گانه انتخابات است.
آزادبخت تأكيد كرد: با تمام اين تفاسير جلسات مستمرى با مخابرات، 
همــراه اول و ادارات مرتبــط جهت آمادگى زيرســاخت ها درحال 
برگزارى است و فرمانداران و بخشداران گزارش نواقص را براى رفع 

به ستاد انتخابات استان اعالم مى كنند.

برگزارى جلسه شوراى حكام آژانس 
با تمركز بر موضوع ايران

 نماينــده روســيه در ســازمان هاى بين المللــى در ويــن اتريــش در 
ــا  ــنبه ب ــس در روز دوش ــكام آژان ــوراى ح ــه ش ــزارى جلس ــى از برگ توييت

ــر داد.  ــران خب ــت اي محوري
به گزارش فارس، ميخائيل اوليانوف با انتشار پيامى در صفحه شخصى خود در 
توئيتر در اين باره نوشت: جلسه مارس شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى 
اتمى روز دوشنبه (11 اسفند مصادف با اول مارس) آغاز خواهد شد. ايران بار 

ديگر در مركز توجه قرار خواهد داشت.
وى در ادامه اين پيام افزود: مسئوليت مشترك همه 35 عضو آن اطمينان از اين 
است كه مباحث (حتى درصورت داغ شدن) بر تالش هاى ديپلماتيك با هدف 

احياى كامل برجام تأثير منفى نگذارد.

گمانه زنى درباره رد يا تأييد داوطلبان 
اصال معتبر نيست

 درباره تأييد صالحيت داوطلبان به هيچ وجه اظهارنظرها معتبر نيست و تأثيرى بر 
شوراى نگهبان ندارد و حتى اعضاى شوراى نگهبان هم نمى توانند اكنون از جانب 
شوراى نگهبان اظهارنظر كنند.  به گزارش تسنيم، سخنگوى شوراى نگهبان در جمع 
دانشجويان گفت: اصالح قانون  انتخابات، مطالبه شوراى نگهبان بوده ولى برخى 
معتقدند نمى توان به متن اصل 115 قانون اساسى در قانون عادى مصوب مجلس 
چيزى اضافه كرد يا آن را تخصيص زد. در سياســت هاى كلى انتخابات آمده كه 
شاخص هاى نامزدها را شوراى نگهبان اعالم و تبيين كند ولى جزئى تر از آن بر عهده 
مجلس شوراى اسالمى است. عباسعلى كدخدايى افزود: من هم موافقم كه فردى كه 
قرار است داوطلب بشود را به شوراى نگهبان دعوت كنيم و برنامه هاى او را بشنويم 

و دقيق تر ارزيابى كنيم اما عده اى همين را هم برنمى تابند.

فضاى مجمع را براى تصويب اليحه پالرمو 
منفى نديدم

 رئيــس كل بانــك مركــزى فضــاى مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام 
را دربــاره بررســى 2 كنوانســيون مربــوط بــه FATF مثبــت ارزيابــى كــرد. 
بــه گــزارش ايرنــا، رئيــس كل بانــك مركــزى دربــاره داليــل و ضرورت هــاى 
تصويــب كنوانســيون هاى در مجمــع تشــخيص گفــت: تصويــب ايــن لوايــح 
به نفــع كشــور اســت و منتظــر تصميــم مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام 

ــم.  مى ماني
عبدالناصــر همتــى در ادامــه افــزود: فضــاى مجمع تشــخيص را دربــاره لوايح 
پالرمــو و ســى.اف.تى منفــى نديــدم و بــه همــه پرســش هاى اعضــا پاســخ 
ــراى  ــرى ب ــن موضــوع، جــزو ضرورت هــاى بانكــى و تصميم گي ــم. اي دادي

آن خيلــى هــم ديــر شــده اســت.

محمد ترابى »
 نخســتين نشســت اعضاى هيأت نظارت بر 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا در استان 
همدان اواخر هفته گذشــته در مجتمع فرهنگى 
بوعلى ســيناى همدان، با حضور حجت االسالم 
احمدحســين فالحى رئيس هيأت عالى نظارت، 
حســن لطفى عضو هيأت عالى نظارت، كامران 
حمزه دبير هيأت عالى نظارت و ابوالقاسم الماسى 
مديركل سياسى و انتخابات استان همدان برگزار 

شد.
در اين نشست هادى بيگى نژاد ديگر عضو هيأت 
عالى نظارت حضور نداشــت كه رئيس هيأت 

عالى نظارت دليل آن را كسالت وى اعالم كرد.
در ابتداى نشست و پس از تالوت آيات كالم ا... 
مجيد و مدح خوانى از حضرت على(ع) به مناسبت 
روز پــدر، لطفى نماينده مــردم رزن در مجلس 
شوراى اسالمى زمان بندى فرايند اقدامات هيأت 

نظارت قرائت كرد. 
 لزوم احــراز صالحيت ها بدون توجه به 

جناح و روابط
رئيس هيأت عالى نظارت بر انتخابات شــوراهاى 
استان همدان با تأكيد بر اينكه اعضاى هيأت نظارت 
بر انتخابات بايد قانونمدارى وامانتدارى كنند، اظهار 
كرد: امانتدارى در سيره اميرالمؤمنين(ع) بسيار مورد 
توجــه بوده و ما نيز بايد حقــوق و آبروى مردم را 

حفظ كنيم.
فالحى با بيــان اينكه اميدواريم پارمان هاى كوچك 
شهرى و روســتايى را به امينان و خادمان بسپاريم، 
اظهار كرد: در تأييد صالحيت ها هر كسى صالحيت 
دارد را تأييد كنيم و كســى هم كه صالحيت ندارد 
بدون توجه به جناح و روابط بايد ردصالحيت شود.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى 
اســالمى با بيان اينكه در اســتعالم ها تأييد مدرك 
تحصيلى، موضوع اهليت و مسأله قضايى، امنيتى و 
نداشتن سوءپيشينه حائز اهميت است، گفت: نبايد 
از اعضاى هيأت نظارت افراد نســبى كانديدا و در 

بيش از يك هيأت نظارت عضو باشند.
رئيس مجمع نمايندگان استان همدان گفت: غير از 
هيأت نظارت بر شــوراها، هيأت نظارت انتخابات 
رياســت جمهورى و مجلس در حوزه شهرســتان 
بهار و كبودراهنگ هم وجود دارد و اعضاى هيأت 

نظارت شوراها نبايد در اين هيأت ها عضو باشند.
فالحى با بيان اينكه هيأت نظــارت نبايد از فردى 
جانبدارى كند و ما با پرونده هاى تأييدشــده هيأت 
اجرايــى كار داريــم، گفت: اصل بر برائت اســت 
و صــرف اينكــه مى گويند فالنى اين طور اســت، 
نمى توان حكم داد مگر اينكه مســتندات باشد كه 

تأييد كنيم.
رئيس هيأت عالى نظارت بر انتخابات شــوراهاى 
اســتان همدان همچنين بــا تأكيد بــه اينكه بايد 
آئين نامه ها را با دقت مورد بررســى قرار داد و طبق 
آن عمل كرد، افزود: دنبال اين هســتيم حق الزحمه 
هيأت نظارت را بگيريم ولى فعــال قربه الى ا... كار 

شود.
اين نماينده مجلس در مجلس شــوراى اســالمى 
خطاب بــه جمع گفت: در مورد افرادى كه در پاى 
صندوق مى گذاريد، دقت كنيد متعهد باشــند چون 
ممكن است به دليل فشردگى كار برخى خسته شوند 

و كار را رها كنند.
وى با بيــان اينكه تصميماتى كه اعضاى شــوراها 
مى گيرند مهم است و در واقع قانونگذارى مى كنند 
كه نبود دقت و نظــارت ما در انتخاب اين افراد به 
نظام آســيب مى زند، افزود: كار مردم زمين مى ماند 
وقتــى انحاللى صورت مى گيرد؛ برخى روســتاها 
شورا ندارند و كارشان زمين مى ماند و ما بايد كمك 

كنيم همه روستاها شورا داشته باشند.
فالحى با اشــاره به اينكه از اين پس ســينه جمع 
حاضر اســرار مردم است و بايد امانتدار بود، گفت: 
صحبت كنيم اگر كسى ردصالحيت مى شود پيش از 
ورود كنار بكشد، بايد بتوانيم دوستانه مسائل را حل 

كنيم و آبروى ثبت نام كنندگان نيز حفظ شود.
رئيس هيأت عالى نظارت بر انتخابات شــوراهاى 

اسالمى شهر و روستاى استان همدان در ادامه بيان 
كرد:  روند انتخابات شوراهاى شهر و روستا از روز 
چهارشنبه 20 اسفندماه با ثبت نام از داوطلبان آغاز 
مى شود و انتخابات هم در تاريخ 28 خرداد 1400

برگزار خواهد شد.
اعالم اسامى اعضاى هيأت نظارت 

پس از انجام استعالمات الزم 
 عضو هيــأت نظارت بر انتخابات شــوراهاى 
اســتان همدان در ادامه جلســه با بيان اينكه نظام 
جمهورى اسالمى ايران براســاس 5 اصل اساسى 
شكل گرفته اســت، اظهار كرد: نخستين اصلى كه 
در نظام تأكيد شــده، حفظ كرامت انسانى است و 
اگر خدشه اى به شخصيت يك شهروند وارد شود 
مورد تأييد اسالم و نظام نبوده و شايسته جمهورى 

اسالمى نيست.
حسن لطفى با اشاره به اينكه اخالق مدارى دومين 
اصل نظام اســت و اگــر تاريــخ را مطالعه كنيم 
مى بينيم تمام تمدن  ها براســاس فساد اخالقى روبه 
زوال رفته اند، يعنى ريشــه فروپاشى فساد اخالقى 
بوده است، گفت: ســومين اصل نظام قانونمدارى 
است كه اگر همه ما به قانون تمكن كنيم قطعا هيچ 

مشكلى در كشور نخواهيم داشت.
نماينده مردم رزن در مجلس شــوراى اســالمى با 
تأكيد به اينكه ركن بعدى عدالت اجتماعى اســت، 
افزود: اگر در رشد كشور عدالت اجتماعى رعايت 

نشود مطمئنا توسعه اى نخواهيم يافت.
عضو كميســيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى 
شايسته ساالرى را از 

اصول  ديگر 
نظام دانست و گفت:  اگر ما نتوانيم فرايند انتخابات 
را طورى پيش ببريم كه افراد شايســته اى روى كار 
آيند قطعا با چالش هاى زيادى مواجه خواهيم شد.

وى در ادامه گفت: حجت االسالم فالحى با اكثريت 
آراى مجمع نمايندگان به عنوان رئيس هيأت نظارت 

استان بر انتخابات شوراهاى شهر و روستا 
در استان معرفى شده است. 

عضو هيــأت عالى نظارت بر 
اسالمى  شوراى  انتخابات 

شهر و روســتاى استان 
همدان با اشاره به اينكه 
بنده و آقــاى بيگى نژاد 
اعضــاى  به عنــوان 
بر  نظارت  هيأت  اصلى 

انتخابات شوراهاى استان 
خاطرنشان  شديم،  انتخاب 

كرد:  براساس دستورالعمل هايى 
كه هيأت مركزى كشورى صادر كرده، 

5 نفر به عنوان اعضاى هيأت نظارت استان مشخص 
شدند كه مراحل استعالم  آنها انجام شده و به محض 

نهايى شدن ابالغ خواهد شد.

نماينــده مــردم رزن در 2 دوره مجلس شــوراى 
اســالمى با بيان اينكه 3 نفــر هم در مركز بخش ها 
به عنوان هيأت نظارت بخش ها انتخاب شــده اند و 
ابــالغ آنها در مرحله صدور اســت، افزود: كامران 
حمزه يكى از قضات برجسته استان با نظر اكثريت 
اعضــاى مجمع نماينــدگان به عنــوان دبير هيأت 

نظارت انتخاب شده است.
عضو مجمع نمايندگان استان با بيان اينكه مجموع 
فرايندهــاى انتخابــات 103 روز اســت كه از 18
اســفندماه آغاز و تا 29 خرداد 1400 ادامه دارد و 
اميدواريم بتوانيم انتخابات پرشور و سالمى را داشته 
باشــيم گفت: اميدوارم اين دوره مكان مناسب در 
اختيار اعضاى هيأت نظارت قرار گيرد و مشكالت 

انتخابات در سال هاى گذشته بر طرف شود. 
لطفى با بيان اينكه حق الزحمه هيأت نظارت درنظر 
گرفته شود، افزود: آموزش معتمدين هيأت نظارت 
را با پيگيرى دبير هيأت نظارت در دستور كار داريم 

تا مشكلى ايجاد نشود.
لزوم تطبيق درست و قانونى 

براى احراز صالحيت كانديداها
 دبير هيأت عالى نظارت بر انتخابات شوراهاى 
استان همدان همچنين در ادامه جلسه با درخواست 
توجه به قانونمدارى در انتخابات، اظهار كرد: آنچه 
در قانون تأكيد شــده تمام آنها قابل اجرا و شدنى 
است و نمى توان گفت بخشى قابل اجرا نيست. از 
اين رو مى توان با حفظ آبرو كسى را در انتخابات رد 

يا انتخاب كرد و اين امكان پذير است.
كامران حمزه با اشــاره به اينكه سال ها با شوراهاى 
ن  ا همد

مختلــف  شــهرهاى  و 
ارتباط نزديك داشــتم و گاهى افرادى نمى توانند 
در احقاق حقوق مردم تالش جدى داشــته باشند، 
گفــت: گاهى افرادى هســتند كه بــا بدنه اجتماع 
ســروكار دارند و مردم به آنها مراجعه مى كنند كه 
اگر به درستى به وظايف خود عمل كنند 
باعث مى شــوند مردم بــه آنها 
اعتماد كننــد و در نتيجه به 
نظام اعتماد داشته باشند.

وى با تأكيــد به اينكه 
بايد افراد شايســته را 
افزود:  كنيم،  انتخاب 
درست  تطبيق  بايد  ما 
باشيم  داشته  قانونى  و 
تــا ردصالحيت هــا به 
مراحل باالتر كشيده نشود.

بر  نظارت  عالــى  هيأت  دبير 
انتخابات شوراهاى شهر و روستاى 
استان با تأكيد به اينكه بايد قانون را دقيق مطالعه 
كنيم و دقيق اظهارنظر داشته باشيم، گفت: سرنوشت 
مردم را در بخش هايى به افرادى مى سپاريم كه بايد 

دقيق آنها را انتخاب كنيم و نكته مبهم نداشته باشيم.
حمزه با بيان اينكه هيأت نظارت شهرستان به نحوى 
عمل كند كه شائبه اى باقى نماند و ما نيز در استان 
نهايت كمك خود را خواهيم كرد، خواستار توجه 

به اين موضوع شد.
ثبت نام داوطلبان انتخابات 1400

از طريق اپليكيشن
انتخابات  و  سياسى  مديركل   

استان همدان با بيان اينكه در 
انتخابات  مهم  اركان  جمع 
هســتيم كه مديريت يك 
استان  در  را  مهم  رويداد 
رقم خواهنــد زد، اظهار 
كرد: طبيعتا بار ســنگين 

نظــارت بــر انتخابات بر 
دوش جمع حاضر اســت كه 

اميدواريــم بــا همدلى خروجى 
خوبى داشته باشيم.

ابوالقاسم الماسى در ادامه با اشاره به اينكه انتخابات 
يك پديده سياسى و اجتماعى در تمام شئون زندگى 
اثرگذار اســت، گفت: يكى از ويژگى هاى اساسى 
انقالب ما پشــتيبانى مردم و حضور آنها در صحنه 

است كه نمود عينى آن انتخابات است.
دبير ســتاد انتخابات اســتان، با بيان اينكه افتخار 
جمهورى اســالمى ايران برگــزارى نزديك به 40
انتخابات در نزديك به 42 ســال بوده كه براساس 
مردم ســاالرى دينى و اصل قانون اساســى برگزار 
شده است، افزود:  خوشبختانه هرگاه مردم مشاركت 
بااليى در انتخابات داشتند، ديگران به ويژه معاندين 
دشــمنان  و 
نگاهشــان بــه 
انقــالب و نظام 

متفاوت بوده است.
الماســى همچنين خاطرنشان كرد: يكى از وظايف 
اصلى ما اين اســت كــه فضا را براى مشــاركت 
باالى مردم در انتخابــات فراهم كنيم و اميدواريم 
با تعامل، همدلى و انسجام آحاد جامعه، انتخاباتى 
باشــكوه برگزار شود و مردم مانند هميشه حمايت 

و پشتيبانى خود را از نظام و انقالب اعالم كنند.
وى با اشاره به اينكه دولت به دنبال تضمين سالمت 
انتخابات اســت و براى مشاركت حداكثرى تالش 
مى كند، گفت: مشــاركت حداكثــرى تنها به عهده 
مجريان نيســت و همه اركان و همه كسانى كه دل 

در گرو نظام دارند، به شكلى مسئولند.
مديركل سياســى و انتخابات استان همدان با بيان 
اينكه ما مجريان تعامل نزديك با هيأت هاى نظارت 
بر انتخابات خواهيم داشــت، عنــوان كرد: وظيفه 
اساســى هيأت هاى نظارت اين است كه بر صحت 
انتخابــات صحه بگذارند كه اميدواريم در كنار هم 

انتخابات سالم را برگزار كنيم.
الماســى با اشــاره به اينكه مقام معظم رهبرى از 
امانتدارى به عنوان حق الناس تعبير مى كنند و وظيفه 

ما اين اســت كه امانتدار خوبى در انتخابات باشيم، 
گفت: قانون عده اى را در انتخابات محكوم كرده و 
13 بند دارد؛ بنابراين اتهام نمى تواند به تنهايى عامل 
ردصالحيت باشــد مگر اينكه طبق قانون محكوم 

شده باشد.
وى با بيان اينكه افراد بايد براساس مدارك و اسناد 
معتبر از مراجــع چهارگانه تأييد صالحيت و يا رد 
شوند، در ادامه خاطرنشان كرد: انتخابات شوراهاى 
شــهر و روستا برعكس دوره گذشــته در 2 دوره 

ثبت نام مى شود.
مديركل سياســى و انتخابات استان همدان با اشاره 
به اينكه ثبت نام شــوراهاى شهر از 20 اسفندماه در 
فرماندارى ها آغاز مى شود، گفت:  ثبت نام شوراهاى 
روستا در بخشــدارى ها بوده كه از 16 فروردين به 

مدت 7 روز است.
الماسى با بيان اينكه مراجع رسيدگى در شكايت به 
ردصالحيت يك مرجع باالتر خواهد بود، افزود: در 
انتخابات شورا هر روستا يك صندوق و يك حوزه 
انتخابى مستقل دارد و در شهر هم همين طور است.

وى با اشــاره به اينكه مالك جمعيــت انتخابات 
سرشمارى نفوس و مســكن سال 95 است گفت:  
920 روســتا در استان شرايط برگزارى انتخابات را 
دارند چون طبق قانون بايد هر روســتايى صد نفر 
جمعيت يا 20 خانوار داشــته باشــند كه انتخابات 

برگزار شود.
مديركل سياسى و انتخابات استان همدان همچنين 
با اشاره به وجود 2 انتخابات عشايرى در 
اين دوره از انتخابات كه در آنها نيز 
مانند روستا كار انجام مى شود، 
افزود: اين دوره از انتخابات 
بــه خاطر بيمــارى كرونا 
متفاوت شــده و ناچاريم 
تعــداد شــعب را افزايش 
پروتكل ها  طبــق  تا  دهيم 

بهداشتى برگزار شود.
الماسى با بيان اينكه ثبت نام اين 
دوره قرار است از طريق اپليكيشن 
باشد كه افراد خود بتوانند ثبت نام را انجام 
دهند، گفت: اگر خود نتوانســتند مى توانند به دفاتر 
پيشــخوان يا نهايت به فرماندارى و بخشــدارى 

مراجعه كنند.
وى با اشــاره به اينكه متأسفانه اقبال به ثبت نام در 
برخى روستاها وجود ندارد و اميدواريم بتوانيم در 
همه روستاها انتخابات را برگزار كنيم، افزود: بايد 
آموزش هــا دقيق و افراد بــراى برگزارى انتخابات 
خــوب توجيه شــوند و در اين راســتا بايد قانون 
را دقيق خواند چون تســلط بــر قانون 99 درصد 

مشكالت را حل مى كند.
مديركل سياســى و انتخابات استان همدان با بيان 
اينكه در دوره گذشــته در 4 شهر استان انتخابات 
تمام الكترونيك برگزار شــد اما امســال تنها در 9

كالنشــهر كشــور انتخابات الكترونيكــى برگزار 
مى شــود و ناچاريم در تمــام حوزه هاى انتخاباتى 
استان به مانند گذشــته كار اخذ رأى را به صورت 
دستى انجام دهيم، تأكيد كرد:  البته ثبت نام تا ارسال 
صورتجلسه به صورت الكترونيك است كه كارها را 

راحت مى كند.
الماســى در پايان تصريح كرد كه داوطلبان هيأت 
نظــارت و اعضاى هيــأت اجرايى بــه پرونده ها 
دسترســى دارند و در اين دوره مشكالت گذشته 

حل شده است.
در پايان جلسه برخى از حاضران در جلسه برخى 
نكات و پرسش هايى را مطرح كردند. در اين ميان 
يكى از حضار در جلســه خطاب به رئيس هيأت 
عالى نظارت بر انتخابات شــورهاى اسالمى استان 
پرســيد كه آيا طرح اصالح قانون انتخابات 1400
مجلس يازدهم شوراى اسالمى براى انتخابات آتى 
اجرا خواهد شد، كه فالحى در پاسخ به اين پرسش 
اظهار كرد كه به احتمال زياد اين طرح به انتخابات 
سال آينده خواهد رســيد زيرا طرح مذكور مدت 
زيادى اســت كه براى بررســى در اختيار اعضاى 

شوراى نگهبان قرار گرفته است. 

نخستين نشست اعضاى هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا در استان برگزار شد

هيأت نظارت نبايد از فردى جانبدارى كند
■  اصل بر برائت است

احتماال طرح اصالح قانون انتخابات مجلس يازدهم به انتخابات 1400 خواهد رسيد

انجام صحيح وظايف موجب جلب اعتماد مردم و مشاركت بيشتر مى شود

اتهام نمى تواند 
به تنهايى عامل 
ردصالحيت باشد

كنار بكشدمى شود پيش از ورود اگر كسى ردصالحيت صحبت كنيم 

طرح 46 نماينده كنگره آمريكا 
براى ممانعت از رفع تحريم هاى

 ايران
 ســناتور تام كاتن و 45 نماينده كنگره آمريكا روز پنج شنبه 
با ارائه قطعنامه پيشــنهادى خواهان عدم رفع تحريم هاى آمريكا 

عليه ايران شدند.
به گزارش فاس، در بيانيه مشــترك اين نمايندگان آمده است كه 

اياالت متحده بايــد تحريم هايى را عليه نظام ايران حفظ كند تا 
زمانى كه اين كشــور از آن چه  جاه طلبى هاى هســته اى خوانده 
شــده، دست بكشد و به آن چه حمايت از خشونت و تروريسم 

در منطقه عنوان شده، پايان دهد.
در ادامه اين بيانه آمده است كه ايران از سياست هاى ضعيف در 
طى دوران اوباما سوء استفاده كرد و رئيس جمهور جو بايدن نبايد 

همان اشتباهات را تكرار كند.

موافقت آمريكا با آزادسازى بخشى از دارايى هاى بلوكه شده ايران
 در كره جنوبى

 به گفته شبكه راديويى KBS واشنگتن با انتقال بخشى از دارايى هاى ايران از بانك هاى كره جنوبى به سوئيس موافقت كرده است.
به گزارش ايسنا، يك مقام ارشد وزارت خارجه آمريكا اعالم كرد واشنگتن با اين برنامه موافق بوده اما تاكيد كرد كه بايد گفت وگوهاى 

بيشترى درباره نحوه انتقال دارايى ها انجام بگيرد.
دولت هاى كره جنوبى و آمريكا درباره انتقال دارايى هاى ايران به ســوئيس گفت وگو كرده اند تا اين دارايى هاى توقيفى از طريق كانال 

دادوستد بشردوستانه سوئيس به ايران منتقل شود.
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نيش و نوش

يادداشت

4029 زن عضو شوراهاى شهر و روستا هستند
 معاون عمران و توســعه امور شهرى و روســتايى وزير كشور با بيان اينكه حضور 
بانوان در مديريت هاى محلى پررنگ اســت و اكنون 4 هزار و 29 زن عضو شــوراهاى 
اسالمى شهر و روستا هستند. مهدى جمالى نژاد در گفت وگو با ايرنا افزود: درحال حاضر 
در پنجمين دوره از فعاليت شــوارى اسالمى شــهر و روستا در كشور 125 هزار و 992 
نفر عضو هستند كه بانوان در مبحث مديريت محلى سهم پررنگى را به خود اختصاص 
داده اند. وى اظهار كرد: درحال حاضر 37 هزار و 119 دهيارى در كشــور درحال فعاليت 
است كه 2 هزار و 855 نفر از دهياران بانوان هستند. جمالى نژاد با بيان اينكه 74 درصد از 
كل جمعيت كشور در  شهرها و 26 درصد در روستاها ساكن هستند، گفت: هم اكنون هزار 

و 348 شهردارى و 37 هزار و 119 دهيارى درحال خدمت رسانى به هموطنان هستند.

مشكل نسخه خوانى داروخانه ها همچنان ادامه دارد
 نايــب رئيس انجمن داروســازان ايران، در ارتباط با مشــكالت داروخانه ها براى 

نسخه پيچى الكترونيكى بيماران، نكاتى را متذكر شد.
به گزارش مهر، ســيدعلى فاطمى عمده مشكالت نســخه الكترونيك را ديده نشدن 
داروخانه ها در طراحى اوليه اين طرح عنوان كرد و گفت: متأسفانه سازمان هاى بيمه گر 
هنوز موفق نشــده اند يك طرح يكپارچه براى ساماندهى صدور نسخه الكترونيك در 

مطب پزشك و سپس در داروخانه ها ارائه كند.
وى افزود: متأســفانه هم اكنون بسيارى از پزشــكان به دليل مشكالت موجود از قبيل 
جســتجوى نام كامل دارو و ثبت آن در سامانه و...، رغبتى به نسخه الكترونيكى نشان 

نمى دهند.

مشاركت بيش از 700 هزار نفر در پويش «آجربه آجر»
 رئيس سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس اعالم كرد كه تاكنون بيش از 700 

هزار نفر در پويش آجربه آجر مشاركت داشته اند.
به گزارش ايســنا، مهرا... رخشانى مهر با بيان اينكه سرانه فضاهاى آموزشى از 1/5 متر 
مربع در پيش از انقالب به 5/2 متر مربع رســيده است، اظهار كرد: امروز به مرحله اى 
رســيديم كه نيازمند توجه بيشــتر به حوزه مكان يابى مدارس هستيم و در اين راستا 
اقداماتى را انجام داديم و براساس تحوالت جمعيتى به سراغ موضوع مكان يابى رفته ايم.

وى با بيان اينكه درحال حاضر سامانه اى داريم كه امكان مكان يابى و ساماندهى مدارس 
موجــود را مى دهد، افزود: براى تأســيس مدارس بايد اطالعــات فضاهاى موجود و 

درحال بهره بردارى همچنين امالك آموزش و پرورش را در اختيار داشته باشيم.

زينب(س)؛ الگوى عفت و پاكى زنان و دختران 
است

 حضرت زينــب(س) در پنجم جمادى االول ســال پنجم هجرى 
از مادرى چون فاطمه زهرا(س) متولد شــد و در دامان ايشان، پيامبر 

اسالم(ص) و حضرت على(ع) پرورش يافت. 
بانويى كه در ساده ترين و بى آاليش ترين  زندگى ها رشد كرد و در تمام 
شــئون زندگى، پيوسته با واقعيت و حقيقت  سروكار داشت و هرگز با 
زندگى خيالى و پندارى ارتباطى حاصل نكرد و در مكتب مقدســى كه 
در جهان بشــرى  نظير نداشــت، عالى ترين تعليمــات را فراگرفت و 
مورد عنايت مخصوص خاتم انبياء الهى قرار داشــت و هر روز درس 
جديــدى از دانش و بينش و تقوا و فضيلــت مى آموخت و با هوش 
سرشــار و اســتعداد فوق العاده، همه آن  تعليمات مقدس را در خزينه 
دل مى اندوخت و پياپى، خــود را براى گرفتن درس هاى باالتر، آماده 
مى نمود; شاگردى كه در محيط تحصيلى خود هيچ گونه رادع و مانعى 
نداشت و هر روز بهتر از ديروز بر نردبان ترقى و تعالى صعود مى كرد. 
خردمند بانويى كه از آغاز عمر در مركز حوادث بزرگ و پيش آمدهايى 
كه در تحوالت زندگى بشر، داراى بزرگ ترين تأثير بوده، جاى داشت 
و از نزديك، با هوشــى سرشــار و نظرى دقيق به حقيقت آن حوادث 
پى مى برد و موقعيت شــخصيت هاى رحمانى و شيطانى را، كه در برابر 
يك ديگر قرار گرفته بود تشــخيص  مى داد و تأثير هركدام را به خوبى 
درك مى كــرد و از راز پيــروزى اين و رمز شكســت آن آگاه بود و 
موفقيت هاى ابدى را كه در آغاز با شكست صورى جلوه گر مى شد، از 

شكست قطعى، كه  در ابتدا با موفقيت پندارى همراه بود، تميز مى داد.
حضرت زينب(س) بزرگ بانوى جهان اســالم، بيدادگر و ادامه دهنده 
حادثه عاشــورا و دارنده دانش هاى دو جهان و به گفته امام سجاد(ع): 
«داناى بدون آموزگار و فهميده بدون فهماننده» بود. الگوى راستين وى، 
بانوى دو جهان، حضرت فاطمه(س) مادر وى بوده است. زينب(س) 
در دامان پرمهر و معنويت فاطمه(س) از سرچشمه معارف اسالمى و 
قرآنى سيراب گشت. رسالت راستين زينب(س) هنگامى آغاز شد كه 
پس از به شــهادت رسيدن امام حسين(ع) و 72 تن از يارانش با ايراد 
سخنان آتشين به بيدارگرى مردم كوفه و ستيز با ستمكاران و يزيديان 

پرداخت.
پس از واقعه خونبار كربال نقش ايشان روند تازه ترى يافت. آن حضرت 
در اين دوران ضمن حضور در كاروان اسراى كربال در برابر حكام جور 
قرار گرفتند و به افشاگرى ظلم و ستم وارد بر آل طه از سوى خاندان 
اميه پرداختند. آن حضرت در اين دوران سخت با حضور در كاخ برخى 
حكمرانان جور زمان مانند يزيد و ابن زياد، با تأكيد بر حقانيت طريق 
آل محمد بر ســخنان و تبليغات مسموم خاندان اميه درباره بنى هاشم 
خط بطالن كشيدند. حضرت زينب(س)، شيرزن دشت كربال سرانجام 
پس از عمرى دفاع از طريق حقه واليت و امامت در 15 رجب سال 63

هجرى قمرى در ضمن سفرى كه به همراه همسر گراميشان عبدا... بن 
جعفر به شــام رفته بودند، به شهادت رســيده و بدن مطهر آن بانوى 

بزرگوار در همان جا دفن گرديد.
نقش حضرت زينب(س) در نهضت عاشورا

عفــت و پاكدامنى، برازنده ترين زينت زنان اســت و گران قيمت ترين 
چيزى است كه يك فرد مى تواند به آن ستوده شود. يكى از درس هاى 

عاشورا، همين درس عفت و پاكدامنى است.
زينب(س)، دختر على و زهرا(س) در روز پنجم جمادى االولى ســال 
پنجــم هجرت، در مدينه منوره ديده به جهان گشــود. در 5 ســالگى 
مــادرش را از دســت داد و از همان دوران طفوليت با مصيبت آشــنا 
شــد. او در دوران عمر بابركت خويش، مشكالت و رنج هاى زيادى 

را متحمل شد.
رحلت پيامبر(ص)، شــهادت مظلومانه مادر، فرق خونين پدر، جگر 
پاره پاره و ســر بريده برادران، شهادت فرزندان و برادران و برادرزاده ها 
و همچنين حوادث تلخى چون اســارت، نمونه هايى از آن است. اين 
سختى ها و مشــكالت از او فردى صبور و بردبار ســاخته بود. او را 
ام كلثــوم كبرى و صديقه صغرى مى ناميدند. محدثه، عالمه و فهيمه از 
القاب او بوده و زنى عابده، زاهده، عارفه، خطيبه و عفيفه محســوب 

مى شده است.
نســبت نبوى، تربيت علوى و لطف خداوندى از حضرت زينب(س) 
فردى با خصوصيات و صفات برجســته ســاخته بود، طورى كه به او 
«عقيله بنى هاشم» مى گفتند. او با پســرعموى خود «عبدا... بن جعفر» 
ازدواج كرد و ثمره اين ازدواج، فرزندانى بود كه 2 تن از آنان در كربال، 
در ركاب ابا عبدا...الحسين(ع) شربت شهادت نوشيدند. به خاطر مقام 

و منزلتش در نظر ديگران، حرمت خاصى داشت.
مهم ترين و حساس ترين بخش زندگى او، سفر تاريخى اش به كربال و 
متعاقب آن اســارت مظلومانه اش است كه از اين جهت شايد سهم او 
در نهضت حســين بيشتر از نقش امام حسين(ع) باشد. چون عالوه بر 
مصيبت هايى كه آن دو به طور مشــترك متحمل شده اند، داغ از دست 
دادن برادرى چون حسين بن على(ع) و همچنين رنج سفر و مشكالت 
اسارت، سرپرستى بيماران و كودكان داغدار و زنان و ... را زينب(س) 

به تنهايى به دوش كشيد.
زينب كبرى، هم مادر شــهيد، هم فرزند شهيد، هم خواهر شهيد و هم 
عمه شهيد است. اين ويژگى ها را در كمتر كسى مى توان يافت. او حتى 
در برهه اى از زمان، يعنى پس از شهادت امام حسين(ع)، به دليل بيمارى 
امام سجاد(ع) و وظيفه سنگين هدايت، رهبرى و مديريت كاروان اسرا 

را نيز به دوش كشيد و با سربلندى اين بار سنگين را به مقصد رساند.

امروز: واريز سود سهام عدالت تا پايان سال
 اين آخرسالى ميخوان همه ديناى مونده رو ادا كنن!!

ثروت: فاصله چهار ميليونى مزد كارگران با خط فقر
 مونده اين فاصله از نظر شما چقدر باشه!!

جام جم: نان محتكران در روغن است 
 نان عده اى ديگر در خون!!

جهان اقتصاد: جوالن مافياى مسكن در تعيين قيمت ها 
 هــرروز كه مى گذره افراد جديد ترى به بازار مســكن ورود 

مى كنن!!
خراسان: كروناى انگليسى به مشهد رسيد

 از االن ديد و بازديد نوروزى رو شروع كرده!!
آسيا: صنايع كوچك را دريابيم

 يه همچين آدماى قانعى هستيم ما!!
ابتكار: اقتصاد بر سر دوراهى مبهم 

 بدون شرح!!
اقتصادبرتر: وعده گشايش اقتصادى

 الوعده وفا!!
تدبير تازه: بازار مسكن ركورددار ركود

 اين داستان سر دراز داره!!
رويش ملت: سفر به قيمت مرگ در روزهاى كرونايى

 قضيه بكش و خوشگلم كنه!!
كسب وكار: اينترنت بى كيفيت گران تر مى شود

 احتماال از فيلتر كردن چيزى نصيبشون نشه!!
اقتصاد پويا: آرامش مردم در گرو رفع تحريم ها 

 فقط با يه اشاره!!
اتحادملت: تك فرزندى تهديدى خاموش

 ثمره ازدواج هاى بدون مراسم تجمالتى!!
امتياز: راه سبز سفرهاى نوروزى

 اون چراغ سبز كروناس براى مسافراى نوروزى!!

چرخه معيوب مقابله با ويروس كرونا در كشور 
مردم مسئول سالمتى خويش هستند 

 موج سوم تمام شد اما حاال به گفته وزير بهداشت و درمان اكنون 
در ابتداى گردنه پرالتهاب خيز چهارم هستيم. 

دليــل آغاز اين موج نيــز بارديگر كاهش ميــزان رعايت پروتكل و 
دستورالعمل هاى بهداشتى توسط عموم مردم گزارش مى شود. 

بــا اين حال هر بار دولت پا به ميــدان مى گذارد و محدوديت هايى را 
وضــع مى كند كه البته درصورت رعايت نكــردن، جريمه نيز در پى 
داشــته اند تا مدتى شــيوع كرونا و تعداد مبتاليــان و درنهايت آمار 

مرگ ومير نزولى مى شود. 
بالفاصله پس از رؤيت نشانه هايى مبنى بر تأييد كاهش روند صعودى 
دوباره محدوديت ها لغو مى شوند، شرايط عادى سازى مى شود و بايد 
منتظر افزايش تعداد بســترى ها در بيمارستان و وضعيت قرمز بود تا 
برنامه ريزى جديد و البته مشــابه موج هاى قبلى براى مقابله با شرايط 

اضطرارى ارائه شود. 
به نظر مى رســد اين چرخه معيوب تا زمان واكســينه شدن ايرانيان 
همچنان ادامه داشــته باشــد و در اين ميان عزيزانــى نيز قربانى اين 

ويروس شوند.
مدتى از يكســالگى پاندمى ويروس كرونا نگذشته كه اكنون ويروس 
موتاسيون يافته آن موسوم به كروناى انگليسى درحال شيوع در ايران 
است و حاال در كنار اعالم گزارش وضعيت مبتاليان به ويروس كرونا، 
آمار مبتاليان به ويروس جهش يافته كــه از نوع قبلى آن خطرناك تر 

است نيز اعالم  مى شود.
اســفندماه براى ما ايرانيان موسم فرارسيدن رســتاخيز طبيعت،  
بهــار و عيد نوروز اســت و اين ماه با تكاپوى بيشــترى همراه 
اســت زيرا لذت خانه تكانى و خريد مى تواند شــيرينى فرارسى 

دن سال نو را افزايش دهد. 
از هميــن حاال نيــز رفت وآمد مردم به بازار به صورت چشــم گيرى 
افزايــش يافته و همچنين گردهمايى هاى رســمى و غيررســمى و 
برگزارى مراسمات شادى و مذهبى نيز بيش از پيش شده است، شايد 
ايــن تصور پنهان وجود دارد كه اگر دولــت محدوديت ها را كاهش 

مى دهد ويروس كرونا ضعيف شده و ديگر ما را مبتال نمى كند. 
بايد به ياد داشــت ويروس كرونــا نه تنها ضعيف نشــده بلكه نوع 
موتاسيون يافته آن نيز درحال چرخش در كشور است و اين بار براى 

فرد مبتال تنها 72 ساعت زمان باقى است تا قربانى نشود.
 اين درحالى است كه ظرفيت بيمارستان ها پر شده و كادر بهداشت و 
درمان بيش از يك ســال است در شيفت هاى كارى مداوم بدون هيچ 

حمايتى؛ فرسوده و خسته شده اند.
در زمان حاضر هر بار ســخنگوى وزارت بهداشت و درمان گزارشى 
ارائه مى كند به تعداد شــهر هاى قرمز و نارنجى افزوده مى شود اما باز 
هم از تعطيلى بازار و اجراى تدابيرى به منظور پيشــگيرى از افزايش 
وضعيت قرمز در كشــور خبرى نيســت البته اقــدام نوآورانه نيز در 
جريان نبوده اما همان اقداماتى كه سبب كاهش آمار مبتاليان شد نيز تا 

وضعيت اضطرار عملياتى نخواهد شد.
مردم در اين شرايط بايست به فكر سالمتى خود و خانواده شان باشند 
و با اين ديد كه تا زمان تزريق واكســن از ايمنى برخوردار نيســتند، 
همواره پروتكل ها را بدون درنظر گرفتن رنگ هاى قرمز و نارنجى و 
زرد و آبى رعايت كنند زيرا ويروس كرونا و نوع جهش يافته آن شيوع 

يافته و برخالف ما هنوز خسته نشده است.

 وزيــر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــكى از آغــاز فاز دوم واكسيناســيون 
عمومــى كرونا در كشــور خبــر داد و در 
اين بــاره بيان كرد كه در ايــن فاز عالوه بر 
همكاران ما در نظام سالمت در بخش هاى 
 اى.سى.يو و گروه هاى پرخطر بيمارستان ها 
و مراكز بهداشــتى درمانى، واكسيناســيون 
گروه ســالمندان به عنوان گروه آسيب پذير 

آغاز شده است.
به گزارش ايرنا، ســعيد نمكى در حاشــيه 
مقيــم  ســالمندان  واكسيناســيون  آغــاز 
آسايشــگاه ها، افــزود: از روز پنجشــنبه به 
شــكل نمادين، واكسيناسيون اين گروه ها را 
از آسايشگاه كهريزك آغاز كرديم و در بيشتر 
آسايشــگاه هاى معلوالن و سراى سالمندان 

كشور اين كار ادامه پيدا خواهد كرد.
وى بيان كــرد: در اين فاز حدود 20 هزار 
نفر از سالمندان و معلوالن پرخطر واكسينه 
مى شــوند. همچنين براســاس ســند ملى 
واكسيناســيون كوويد-19 كه در ستاد ملى 

مقابله با كرونا مصوب شده، واكسيناسيون 
ســاير گروه ها بــر حســب گروه بندى و 
بــا اولويــت كادر بهداشــتى و درمانى، 
ســالمندان،  مانند  آســيب پذير  گروه هاى 
بيمــاران خــاص، جانبازان شــيميايى و 
گروه هاى پرخطرى كه در معرض آلودگى 

هستند، انجام مى شود.
وزيــر بهداشــت اظهــار كــرد: پــس از 

واكسيناســيون گروه هاى هــدف، جمعيت 
عادى واكسينه مى شوند. برآورد ما اين است 
كه تا پايان شهريورماه بتوانيم بيشتر گروه هاى 

هدف را واكسينه كنيم.
ايرانى  جهش يافته  كروناى  هنوز   

نداريم
نمكــى درباره كروناى ايرانــى گفت: هنوز 
جهش قابــل توجــه داخلى كــه به عنوان 

جهــش ملى از ويــروس بخواهيــم اعالم 
كنيم، نداشــته ايم، اما هر لحظه ممكن است 
در گوشه اى از كشور شاهد جهش ويروس 
باشــيم. امروز خوشــبختانه همكاران ما در 
كمال تســلط بر وضعيت بيمارى هستند و 

تعداد تست ها را افزايش داده ايم.
 افزايش تست هاى روزانه كرونا

وزير بهداشــت اظهار كــرد: امروز فقط در 
استان خوزستان حدود 12 هزار و 500 تست 
انجام شد، درحالى كه كل تست ها در كشور 
قبال 25 هزار تســت در روز بــود و امروز 
از مرز صد هزار تســت در روز مى گذريم 
و خانه به خانه دنبال مــوارد ابتال به بيمارى 
مى گرديم و اگر مردم كمك و رعايت كنند، 
كنترل اوضاع در دســت ما است و نگرانى 

عمده اى تا اين لحظه نداريم.
واكسيناسيون كرونا در ايران از روز 21 بهمن 
با تزريق واكسن «اسپوتنيك وى» روسى به 
كادر درمان شاغل در بخش هاى مراقبت ويژه 

بيمارستان ها آغاز شده است.

زهرا زنگنه »
 جشنواره انتخاب شــهروند برگزيده كه از 
15 آذرماه با هدف شناســايى، معرفى و تشويق 
شهروندان مســئول در حوزه هاى مختلف كليد 
خورد، شامگاه چهارشنبه 6 اسفندماه همزمان با 
شــب ميالد حضرت على(ع) با حضور فالحى 
نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى، 
شــهردار، فرمانــدار، معاون هماهنگــى امور 
اقتصادى اســتاندارى، رئيس شــوراى اسالمى 
شهر همدان و جمعى ديگر از مسئوالن همدان 
با تجليل از برگزيدگان اين جشنواره به ايستگاه 

پايانى رسيد.
در اين مراسم شهردار همدان نقش شهروندان را 
براى رسيدن به يك شهر ايده آل مؤثر دانست و 
بيان كرد: در اين دوره از جشنواره 800 شهروند 
به دبيرخانه جشنواره معرفى شدند كه 120 نفر 
به مرحله داورى راه يافته و درنهايت از بين 120

شهروند 28 نفر به عنوان شهروندان برگزيده انتخاب شدند.
عباس صوفى با تأكيد بر اينكه رســيدن به توســعه در شهر نيازمند شهروندان 
مشــاركت جو اســت، گفت: افرادى كه انتخاب شدند هر يك ويژگى منحصر 

به فردى دارند.
وى با بيان اينكه لزومى ندارد كه حتما شــهروندان برگزيده اهل همدان باشند، 
اظهار كرد: مالك ما براى انتخاب شــهر زادگاه نبوده و هر شــهروندى كه در 
توسعه شــهر همدان نقش داشته است مى تواند به عنوان يك شهروند برگزيده 
انتخاب شــود، براى مثال سال گذشــته خانواده فرشچيان كه در توسعه حوزه 

سالمت شهر همدان نقش مؤثرى داشتند، قدردانى شدند.
صوفى درباره شركت ساير شهرستان هاى استان همدان براى انتخاب شهروند 
برگزيده نيز بيان كرد: ان شــاءا... از ســال آينده اين جشنواره را نه تنها در شهر 

همدان كه در كل استان برگزار مى كنيم.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار همدان نيز در آئين اختتاميه جشنواره 
شــهروند برگزيده، تصريح كرد: اطالع رسانى و الگوبردارى يكى از مهم ترين 
اركان اين جشــنواره است و زمانى كه افراد را بر حسب يك شاخص انتخاب 
مى كنيم، الزم اســت اين شــاخص ها را در بين ساير شهروندان ترويج كنيم تا 

به نوعى الگوسازى شود.
ظاهرپورمجاهد افزود: در اســتان همدان با همراهى مردم و مســئوالن به دنبال 
توسعه هســتيم و اگر بتوانيم ارتباط مطلوبى با مردم داشته باشيم مى توانيم به 

استفاده از ظرفيت هاى استان همدان به اهداف خود برسيم. 
فرماندار همدان نيز شهر را يك موجود پويا دانست و عنوان كرد: مشاركت در 
شهر حرف اول و آخر را مى زند، اگر تصميمى توسط مسئوالن گرفته مى شود 

بايد با مشاركت مردم باشد تا نتيجه مطلوبى حاصل شود.
محمدعلى محمدى نيز بيان كرد: مشــاركت و مســئوليت پذيرى از مهم ترين 
ويژگى هاى يك شــهروند نمونه است، با بررســى تاريخ استان همدان و فراز 
و نشــيب هاى آن مى توانيم به اين مهم دســت يابيم كه اين 2 واژه از صفات 
مهم تاريخ همدان هســتند و بايد فضاى مناسبى را براى بروز اين ويژگى ها در 

شهروندان فراهم كنيم.
رئيس شوراى اسالمى شــهر همدان نيز با تأكيد بر اينكه بايد همه همشهريان 
در توســعه شهر مشاركت داشته باشند، گفت: اين جشنواره را اساتيد دانشگاه، 
معتمدين شــهر داورى كردند كسانى كه نسبت به وضعيت شهر آگاهى كامل 
دارند. سيدمسعود عسگريان تصريح كرد: اگر قرار است همدان را توسعه دهيم 
بايد همه  شهروندان مشــاركت داشته باشند، شهردارى و شوراى شهر همدان 
چند سال اســت كه تالش كردند اين افراد مشاركت جو را شناسايى و معرفى 
كنند. در بخش هايى از اين مراسم كادر درمان كه يك سال سخت را در شرايط 
كرونا گذراندند مورد تقدير قرار گرفتند، شــهيده گلنار قيامتى و ســيده زهرا 
موسوى ارفع در بخش شهداى مدافع سالمت تجليل شدند. در حوزه شهروندان 
برگزيده مدافع ســالمت نيز اكرم محسنى، فاطمه مشفقى، الهام عبدلى و رضا 
طهماسبى انتخاب شدند. عليرضا رجبى و عرفان مختارزاده نيز كه از جهادگران 

سالمت بودند در اين حوزه مورد قدردانى قرار گرفتند.

اسامى شهروندان برگزيده سال 1399
نام شهروند برگزيده نام شهروند برگزيده  رديف

مرحوم آيت ا...سيدرضا فاضليان1

برگزيدگان بخش ويژه جشنواره (تالشگران سالمت)شهيده سالمت گلنار قيامتى2

برگزيدگان بخش ويژه جشنواره (تالشگران سالمت)شهيده سالمت سيده زهرا موسوى ارفع3

برگزيدگان بخش ويژه جشنواره (مدافعان سالمت)مدافع سالمت اكرم محسنى4

برگزيدگان بخش ويژه جشنواره (مدافعان سالمت)مدافع سالمت فاطمه مشفقى5

برگزيدگان بخش ويژه جشنواره (مدافعان سالمت)مدافع سالمت الهام عبدلى6

برگزيدگان بخش ويژه جشنواره (مدافعان سالمت)مدافع سالمت رضا طهماسبى7

برگزيدگان بخش ويژه جشنواره (جهادگران سالمت)جهادگر سالمت عليرضا رجبى8

برگزيدگان بخش ويژه جشنواره (جهادگران سالمت)جهادگر سالمت عرفان مختارزاده9

برگزيدگان بخش شهروندان عامل به وظايف شهروندىفرج ا... كريمى10

برگزيدگان بخش شهروندان عامل به وظايف شهروندىهاشم فرامرزى11

برگزيدگان بخش شهروندان عامل به وظايف شهروندىعزت ا... صدر12

برگزيدگان بخش شهروندان عامل به وظايف شهروندىطاهره روشنيان13

زهرا مصباحى14
شهروندان شايسته تقدير جشنوارهمدير مؤسسه خيريه پويندگان مهر

شهروندان شايسته تقدير جشنوارهجواد مجتهدى15

شهروندان شايسته تقدير جشنوارهجهانبخش قمرى16

شهروندان شايسته تقدير جشنوارهمه لقا جام بزرگ17

شهروندان شايسته تقدير جشنوارهآناهيتا افشارى توانا18

شهروندان شايسته تقدير جشنوارهآترين افشارى توانا19

برگزيدگان بخش حوزه ايثار و شهادتمرحوم مرضيه حديدچى(دباغ)20

برگزيدگان بخش حوزه ايثار و شهادتسردار شهيد عليرضا شمسى پور21

برگزيدگان بخش حوزه ايثار و شهادتمحسن جام بزرگ22

بخش جنبى جشنوارهعباس بيگ محمدى23

بخش جنبى جشنوارهابوالفضل مجيدلو24

بخش جنبى جشنوارهمرحوم مهدى كاشى نهنجى 25

برگزيدگان بخش اصلى جشنوارهپرويز ملك زاده26

برگزيدگان بخش اصلى جشنوارهاسماعيل زيرك زاده27

برگزيدگان بخش اصلى جشنوارهرضا سلطان محمدى28

با تجليل از درگذشتگان و مدافعان سالمت

جشنواره شهروند برگزيده 
به ايستگاه پايانى رسيد
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ن پ
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واكسيناسيون سالمندان عليه كرونا آغاز شد

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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اقتصـاداقتصـاد

يادداشت

تعــداد  درحال حاضــر 
حدود  با  مدرســه   665
و  درس  كالس   400
ميليارد   556 اعتبــار  با 
تومان به صــورت خيّرى 
دست  در  مشــاركتى  و 

ساخت است

 eghtesad@hamedanpayam.com

تضمين مجلس چيست؟
  هفته گذشــته پيشــنهاد افزايش ماليات بر اپراتورها و شركت هاى 
خدمات اينترنتى تا سقف 12 درصد داده شد، البته اين پيشنهاد با واكنش 
وزيــر و مردم همراه بود، زيرا معتقــد بودند اين مصوبه باعث افزايش 

قيمت اينترنت در كشور خواهد شد.
ــود  ــام مى ش ــس انج ــه در مجل ــى ك ــع تصميم گيرى هاي ــور قط  به ط
بايــد به صــورت كارشناســى و براســاس شــرايط روز باشــد تــا بتوانــد 
تســهيل كننده امــور زندگــى مــردم و ارائــه خدمــات بيشــتر بــه جامعه 
باشــد؛ از نكاتــى كــه در ايــن زمينــه مى تــوان اشــاره كــرد ايــن اســت 
كــه در شــرايط موجــود تــورم و گرانى هــاى افسارگســيخته بيشــترين 
ــت، از  ــته اس ــد گذاش ــار كم درآم ــه و اقش ــر دوش جامع ــار را ب فش
ــد و  ــش تولي ــادى، كاه ــد اقتص ــرايط ب ــم، ش ــر تحري ــوى ديگ س
ــا بســيارى از  ــا نيــز مزيــد بــر علــت شــده اســت ت همچنيــن كرون
كســب وكارها بــا ركــود، شكســت و تعطيلــى مواجــه شــده و درآمــد 
بيشــتر خانواده هــا از خــط فقــر ســقوط كنــد، به طورى كــه براســاس 
آمارهــاى مختلــف بيــش از نيمــى از خانوارهــاى كشــور زيرخــط فقر 

12 ميليونــى زندگــى مى كننــد.
نكته بعدى موضوع شــيوع كرونا است كه ســبب شده به دليل شرايط 
انتشار اين ويروس بسيارى از كسب وكارها به سمت استفاده از فضاى 
مجازى و كسب وكارهايى با بستر فناورى و ديجيتال سوق يابند كه الزمه 
اين كارها اينترنت است، اينترنتى كه در شرايط موجود مصرف كنندگان 
ايرانى بايد هزينه هاى بااليى نسبت به بسيارى از كشورها پرداخت كنند 
و در عين حال ســطح كيفى آن نيز بســيار پايين بوده و حتى از شرايط 

نرمال كمتر است.
در اين شرايط كه قانونگذار و مجرى قانون بايد نسبت به ارائه خدمات 
كيفى تــر و ارزان تر براى شــهروندان اقدام كرده و نســبت به اصالح 
مشــكالت، نواقص و كاهش هزينه ها اقدام كنند، پيشنهاد داده شده از 
سوى نمايندگان مجلس، موضوعى است كه بحث افزايش هزينه ها را 

پررنگ مى كند.
بنابر آمار منتشرشــده پس از انتشار كرونا و افزايش مصرف شهروندان 
از اينترنت به ويژه بحث آموزش ها و كسب وكارهاى مجازى ميزان رشد 
درآمد اپراتورهاى ارائه دهنده خدمات اينترنتى چشمگير بوده و مصرف 
ايــن خدمات به تبع درآمدهاى اپراتورها را نيز افزايش داده اســت، در 
عين حال كه اين افزايش درآمدها نتوانسته است به افزايش كيفى خدمات 
منجر بشــود در بسيارى از شهرها شاهد قطعى، نبود و ضعف خدمات 
اينترنت هستيم تا اندازه اى كه دانش آموزان يك روستا براى دسترسى به 
اينترنت و كالس هاى آنالين تا پشت بام مسجد و مدرسه روستا مى روند.

بنابرايــن با توجه به اين درآمدها طبيعى اســت كه افزايش پرداخت 
مالياتى اين شركت ها نيز به دليل گردش باالى مالى وجود داشته باشد 
و اين حق قانون و مجرى قانون اســت كه ســهم بيشترى از ماليات 
را از اين شــركت ها درخواســت  كند اما نكته مهم اين است كه آيا 
افزايش پرداخت ماليات از ســوى اپراتورها به افزايش بهاى اينترنت 
منجر خواهد شد يا نه؟ و چه تضمينى نمايندگان مجلس براى كنترل 
و نظــارت و افزايش نيافتن قيمت خدمت ارائه مى دهند تا درصورت 
تصويب افزايش ماليات 12 درصد، مردم شــاهد گران شدن خدمات 

اينترنت  ودور نزدن قانون نباشند. 
اگر چنين تضمينى ثبت و مشــخص وجود نداشته باشد و چراغ سبز 
مجلس موجب گرانى خدمات شــود اين را هم بايد به ليست دخالت 

دولت در نظام ارز و سكه و خودرو و... اضافه كرد. 
حال با اين شــيوه كه خزانه دولت از جيب مردم پر شود و در شرايطى 
كه مردم هر روز بايد هزينه هايشان كاهش و درآمدهايشان افزايش يابد، 
باز هم بايد شاهد نوعى ديگر از پرداخت ها به جيب دولت باشيم؛ پس 
الزم اســت نمايندگان مجلس و دولت نسبت به بررسى كارشناسى در 

اين زمينه اقدام نمايند.

مدت خاموشى ها به يك سوم كاهش يافت
  در حوزه كاهش خاموشى ها با برنامه ريزى هاى مدون موفق شده ايم 

كه مدت خاموشى ها را به يك سوم كاهش دهيم.
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروى بــرق اســتان همــدان در بازديــد از 
مديريــت توزيــع بــرق شهرســتان رزن اظهــار داشــت: در ســالجارى 
ــار  ــار در اختي ــرمايه اى اعتب ــش س ــان در بخ ــارد توم ــادل 8 ميلي مع
ــون 75 درصــد جــذب  ــه تاكن ــده ك ــرار داده ش ــرق رزن ق ــع ب توزي
داشــته و اميــد اســت تــا پايــان ســال تمــام اعتبــارات ابالغــى جــذب 
ــه تعــداد  ــا اشــاره ب ــه گــزارش مهــر، شــيرزاد جمشــيدى ب شــود. ب
زيــاد روســتاهاى شهرســتان رزن و ميــزان پراكندگــى آنهــا گفــت: در 
بخــش اعتبــارات عــوارض روســتايى از ســال 92 تاكنــون حــدود 20
درصــد اعتبــارات كل اســتان در ايــن شهرســتان هزينــه شــده اســت.

وى خاطرنشان كرد: در حوزه كاهش خاموشى ها نيز با برنامه ريزى هاى 
مدون موفق شده ايم كه مدت خاموشى ها را به يك سوم كاهش دهيم.

جمشيدى با اشــاره به وصول 103 درصدى بهاى انرژى در شهرستان 
رزن بيان داشــت: اميد است بتوانيم تا پايان سال ساير مانده بدهى هاى 
مشــتركين را نيز وصول كنيم تــا خدمات مطلوب ترى بــه مردم اين 

شهرستان ارائه شود.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان يادآور شد: با نصب 
پست 63 كيلوولت كرفس موفق به آزادسازى ده مگاوات براى شهرستان 

رزن شده ايم كه امكان سرمايه گذارى در اين شهرستان را فراهم كرد.

يك ميليون اصله نهال در استان غرس مى شود
  همزمان با هفته منابع طبيعى نزديك به يك ميليون اصله نهال در اين اســتان توزيع 

و غرس مى شود.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان در جلسه ستاد برگزارى هفته منابع طبيعى 
و آبخيزدارى اســتان همدان، اظهار كرد: حدود 800 هزار اصله نهال صنوبر و 200 هزار 

نهال از نوع درختان جنگلى كم آب بر و مقاوم به كم آبى و اقليم همدان غرس مى شود.
 اسفنديار خزائى شعار هفته منابع طبيعى امسال را «همه با هم، جهاد براى حفاظت از منابع 
طبيعى» عنوان كرد و افزود: برنامه هاى هفته منابع طبيعى بايد در راستاى دستورالعمل هاى 
ابالغى ستاد ملى مقابله با كرونا برگزار شود تا زمينه اى براى ابتالى مردم به كرونا نشود.

دبير ستاد برگزارى برنامه هاى هفته منابع طبيعى استان همدان با بيان نقش رسانه ها، فضاى 
مجازى و تبليغات محيطى در ترويج فرهنگ حفاظت از منابع طبيعى گفت: بايد برنامه هاى 
متنوع فرهنگى، آموزشى و ترويجى، در راستاى فرهنگسازى حفظ و توسعه منابع طبيعى و 
آبخيزدارى برگزار شود. خزائى خاطرنشان كرد: براى تكريم از مقام شامخ و ايثارگرى هاى 
تمامى شــهداى سالمت و كادر زحمتكش درمان كه در اين روزهاى سخت جانانه براى 
ســالمت هموطنان تالش مى كنند مراسم ويژه كاشــت نهال با هماهنگى دانشگاه علوم 

پزشكى در محوطه باز اجرا مى شود.
رئيس ســتاد برگزارى هفته منابع طبيعى استان و رئيس ســازمان جهادكشاورزى استان 
همدان نيز با بيان اينكه كنترل، نظارت و مديريت در حوزه منابع طبيعى بسيار مهم و خطير 
است، گفت: با توجه به اهميت منابع طبيعى تجديدشونده و ضرورت انعكاس اين مواهب 

الهى در افكار عمومى جامعه در هفته بزرگداشت هفته منابع طبيعى، برنامه هاى اين هفته 
با رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى برگزار شود.

منصور رضوانى جالل با اشاره به اينكه فرهنگسازى حفظ و توسعه منابع طبيعى با جديت 
و اولويــت بايد در صدر برنامه هاى هفته منابــع طبيعى قرار گيرد و اين تالش ها بايد در 
طول سال به صورت مستمر ادامه داشته باشد، افزود: برگزارى برنامه هاى هفته منابع طبيعى 
بايد در راستاى فرهنگسازى، حفظ و صيانت از منابع طبيعى و انتقال آن به آحاد مختلف 

جامعه مورد توجه قرار گيرد.
جانشين دبير ستاد برگزارى هفته منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان نيز مطرح كرد: 
با هماهنگى هاى صورت گرفته، طبق دستورالعمل اجرايى و ساختار سازمانى، برنامه هاى 

متنوع ستاد هفته منابع طبيعى پيگيرى شد.

 هفته گذشته آئين تجليل از خيران 
مدرسه ساز استان همدان در يك ارتباط 
با  ويدئوكنفرانس  به صورت  تصويرى 
حضور معــاون اول رئيس جمهورى 
و اســتاندار همدان، مديركل نوسازى 
و تجهيز مدارس استان همدان، خيران 
مدرسه ساز و ساير مســئوالن برگزار 
شد، در اين مراسم از 9 خير مدرسه ساز 

استان به صورت ويژه تجليل شد.
اســتاندار همدان در اين مراســم بيان 
كرد: امكان تأمين فضاهاى آموزشــى 
در حوزه هــا و زمينه هــاى مختلف، 
بدون كمك خيران مدرسه ساز ميسر و 

امكان پذير نبود.
ادامــه  در  شــاهرخى  سيدســعيد 
ــران  ــنواره خي ــزارى جش ــزود: برگ اف
تجليــل  به نوعــى  مدرسه ســاز 
از مقــام واالى ايثــار، ســخاوت و 
ــدى  ــاب جدي ــران و ب ــى خيّ مهربان

اســت. مدرسه ســازى  بــراى 
وى با بيــان اينكه با توجه به ســرانه 
قابل  بخش  مدرسه ساز  خيّران  كشور، 
توجهى از ســاخت مدارس را انجام 
دادند كه قابل تحســين اســت، ادامه 
داد: اقدامــات و فعاليت هــاى خيران 
مدرسه ســاز به عنوان يــك ارزش در 
ســطح اســتان و در بين مردم نهادينه 

شده  است.
بــه گزارش ايرنــا، اســتاندار همدان 
با اشــاره بــه طرح آجربه آجــر كه با 
و  مدرسه ساز  خيران  جامعه  مشاركت 
با هماهنگى ســازمان نوسازى كشور 
به منظور ســاخت يا تجهيــز مدارس 
تشكيل شده اســت، گفت: اين طرح 
كشورى فرصتى فراهم كرد تا هركس 
بتوانــد در حد تــوان در اين امر خير 

مشاركت كند.
شاهرخى با گراميداشت ياد و خاطره 
كســانى كه نماد امر خيــر در جامعه 
شده اند، يادآور شد: خيّران مدرسه ساز 
كارهاى بزرگ و چشمگيرى در استان 

انجام داده و يا در دست اجرا دارند.
همــه  از  قدردانــى  بــا  وى 
امــر  در  كــه  دســت اندركارانى 
آمــوزش و پــرورش تــالش و يــا 
ــد،  در ســاخت مدرســه فعاليــت دارن
اضافــه كــرد: خيّــران درس ايثــار، 
ــه  ــتگى را ب ــخاوت و از خودگذش س
جامعــه مى دهنــد و تجربــه نشــان 
پــرورش  و  آمــوزش  هرجــا  داده 
دچــار مشــكل شــده خيــران بــه 
ــع  ــده و در رف ــاد آم ــن نه ــك اي كم
ــش  ــف نق ــع مختل مشــكالت و موان

داشــته اند. تأثيرگــذارى 
مدرسه ســاز  خيــران   
همدانــى321 مركز آموزشــى 

ساخته اند 
مديركل نوســازى، توســعه و تجهيز 
مــدارس اســتان همدان نيــز در اين 
مراسم گفت: از سال 77 تا پايان بهمن 
سالجارى خيّران مدرسه ساز 321 مركز 
آموزشــى را در قالــب 2 هزار كالس 

درس ساخته اند.
 محمدحسين مرادى  افزود: اين تعداد 
مدرسه و فضاى آموزشى در زيربناى 
235 هزارمتــر مربع و بــا اعتبار 240

ميليارد تومان ساخته شده است.
وى اضافه كرد: تعداد 885 خيّر حقيقى 
و حقوقى در استان فعال هستند كه از 
ايــن تعداد 231 نفر تنها مدرسه ســاز 

هستند.
مــرادى با بيان اينكه خيران 31 درصد 

مشــاركت در امر مدرسه سازى استان 
درحال حاضر  افزود:  داشته اند،  همدان 
تعداد 665 مدرســه با حــدود 400

كالس درس و بــا اعتبار 556 ميليارد 
تومان به صورت خيّرى و مشاركتى در 

دست ساخت است.
وى ادامه داد: تعهد خيّرين مدرسه ساز 
در سالجارى 42 ميليارد تومان بوده كه 
با افتخار صد درصد آن محقق شــده 

است.
و  توســعه  نوســازى،  مديــركل 
ــا  ــدان ب ــتان هم ــدارس اس ــز م تجهي
ــوان  ــت به عن ــاد برك ــه بني ــان اينك بي
ــتان  ــى در اس ــر حقوق ــن خيّ بزرگتري
ــاد در  ــن بني ــرد: اي ــوان ك ــت، عن اس
ــروژه مدرسه ســازى را  مجمــوع 70 پ
از ابتــدا در قالــب 277 كالس درس و 
تعهــدى بالــغ بــر 47 ميليــارد تومــان 
ــه  ــروژه ب ــون 50 پ ــه تاكن ــته ك داش

 تدوين و تجديدنظر استانداردهاى ملّى: 
پايه اوليه كار به منظور ارزيابى محصوالت توليدى 
و خدمات ارائه شده و متعاقب آن نظارت بر كيفيت 
كاالها و خدمات، تدوين و نگارش استانداردهاى 
ملى اســت. تدوين استاندارد يك دانش فنى است 
كه مشــخص مى كند هر كاال با چه ويژگى ها، مواد 
اوليه، روش توليد و آزمون بايد توليد شود. افزايش 
تعداد محصوالت مشمول اســتاندارد و مشاركت 
در تدوين استانداردهاى ملى، اركان تحقق بند 24

سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى ابالغى مقام معظم 
رهبرى مبنى بر افزايش پوشش استاندارد است.

به گزارش روابط عمومى اداره كل استاندارد همدان، 
مددى در ادامه با اشاره به محصوالت توليدى بومى 
 اســتان همدان مانند صنايع دســتى و محصوالت 
كشاورزى، گفت: در راســتاى شناسنامه دار كردن 
و استانداردســازى محصوالت ذكرشده كه بتوانند 
در اقتصاد و رونق استان اثربخشى مضاعفى داشته 
باشند چندين موضوع به كميته برنامه ريزى سازمان 
پيشنهاد شده تا بتوانيم از ظرفيت نخبگان و اساتيد 
دانشــگاهى براى شناســنامه دار كــردن و تدوين 
استاندارد ملى محصوالت گام هاى مؤثرى برداريم.

وى عنــوان كــرد: در بحــث استانداردســازى 
محصوالت كميت محصوالت مهم نيست و كيفيت 

آنها مدنظر است.

مديركل استاندارد اســتان همدان در مورد آزمون 
CNG نازل هاى جايگاه هاى عرضه سوخت مايع و
بيان كرد: نازل هاى موجود در جايگاه هاى سوخت 
اســتان به لحاظ صحت عملكرد به صورت دوره اى 
براســاس روش هاى منــدرج در اســتانداردهاى 
ملى مربوطه از طريق دفاتر اندازه شناســى قانونى 
تأييدصالحيت شده ســازمان ملى استاندارد ايران 
و با همكارى شــركت ملى پخــش فرآورده هاى 
نفتى مورد بررســى فنى و آزمــون قرار مى گيرد و 
در اين بازرسى ها درصورت صحت عملكرد نازل، 
برچسب انجام آزمون دوره اى كه قابل مشاهده براى 
تمام استفاده كنندگان از نازل موردنظر است بر روى 

نازل نصب مى شود.
مديركل استاندارد استان همدان گفت: 20 جايگاه 
سوخت ســى.ان.جى در اســتان با اقدامات انجام 
شــده از مرحله پُرخطر به مرحله كم خطر رسيده و 

به زودى گواهينامه استاندارد دريافت مى كنند.
وى اظهار كرد: از 48 جايگاه ســى.ان.جى فعال در 
استان، 8 جايگاه پرخطر شناخته شده و بازرسى از 
15 جايگاه نيز آغاز و بقيه نيز در مراحل كم خطر تا 

متوسط قرار دارند.
مددى گفــت: ارزيابى و آزمون جايگاه هاى عرضه 
سى.ان.جى ساليانه انجام مى شود و جايگاه بايد از 
182 آزمون استاندارد نمره و امتياز قبولى بگيرد تا 

گواهينامه مربوطه را دريافت كند.
مديركل استاندارد استان همدان تأكيد كرد: عالوه بر 
اين شــاخص ها مخازن جايگاه به ويژه آنهايى كه 
بيش از 5 سال از عمرشان مى گذرد، تست و بررسى 
مى شــوند تا بر اثر فرسودگى و نشتى موجب بروز 

حادثه در جايگاه هاى عرضه سوخت نشوند.
 آزمون باســكول هاى ثابــت همكف و 

ساير وسايل توزين و سنجش: 
مددى افــزود: كنترل و آزمون به منظــور اطمينان 
از صحــت كار وســيله ســنجش و جلوگيرى از 
كم فروشــى و زيادفروشى ناشــى از دقيق نبودن 

عملكرد وسايل سنجش است.
■ تعداد باســكول هاى ثابت همكف آزمون شده از 
بهمن 1398 تا بهمن 1399: 346 دستگاه باسكول 

■ تعداد نازل هاى سوخت مايع آزمون شده از بهمن 
1398 تا بهمن 1399: 2151 مورد

■ تعداد نازل هاى CNG آزمون شده از بهمن1398
تا بهمن 1399: 152 مورد

■ تعداد وسايل توزين آزمون شده از بهمن 1398 تا 
بهمن 1399: 4 هزار و 76 وسيله سنجش

 بازرسى آسانسورها: 
وى در ادامه گفت: كنترل و بررســى آسانسورهاى 
نصب شده و درصورت تأييد صدور گواهى ايمنى 
و كيفيت آسانسور، همچنين آسانسورهاى درحال 

بهره بردارى نيز به صورت مستمر تحت سرويس و 
نگهدارى بايد قرار گيرند.

تمام آسانسورهاى نصب شــده در كشور براساس 
مصوبه شوراى استاندارد از سال 82 تحت پوشش 
استاندارد ملى ايران و دستورالعمل هاى آن قرار دارد 
و در ســاختمان ها تا زمانى كه گواهينامه استاندارد 
آسانسور صادر نشود شهردارى پايان كار ساختمان 
را صادر نمى كند و مالك و ساكنان ساختمان اجازه 

استفاده از آسانسور را ندارند.
نصب آسانسور تنها بايد از طريق شركت هاى داراى 
پروانــه طراحى و مونتاژ آسانســور صورت گيرد 
در غير اين صورت پايان كار بــه بهره برداران ارائه 

نمى شود.
مالكان و مديران ســاختمان هاى داراى آسانســور 
موظف هســتند براى اطمينان از ايمنى آسانسورها 
با شــركت هاى نصــاب در ارتباط با ســرويس و 
نگهدارى مستمر آسانسورهاى خود همكارى داشته 
باشند، در غير اين صورت مسئوليت مستقيم حوادث 

و سوانح احتمالى بر عهده خود آنان است.
مالكان، كارفرمايان و فعاالن صنعت ساختمان براى 
درخواست بازرسى فنى از آسانسورنصب شده فقط 
از طريق ثبت درخواســت در سامانه ملى مديريت 
بازرسى آسانسور به نشانى lift.isiri.gov.ir اقدام 

كنند.
■ تعداد گواهينامه هاى ايمنى و عملكرد آسانســور 
صادرشده از بهمن 1398 تا بهمن1399: 690 فقره 

بوده است
مــددى در پايان با بيــان اينكه تكاليف ســازمان 
مّلى اســتاندارد ايران در 2 محور حمايت از توليد 
باكيفيت در بازارهاى هدف و داخلى و خارجى و 
دفاع از حقوق مصرف كنندگان اســت، عنوان كرد: 
توليد موفق، توليدى است كه كيفيت را در دستور 
كار خود قرار داده و رضايت مشترى را جلب كند، 
ضمــن اينكه بدون ترديد افرادى كه اســتاندارد را 
سرلوحه كار خود قرار ندهند راه به جايى نخواهند 

برد.

استاندار در آئين تجليل از خيران مدرسه ساز:

 تأمين فضاهاى آموزشى 
بدون كمك خيران 
امكان پذير نبود

ــت. ــاخت اس ــت س ــز در دس ــروژه ني ــيده و 20 پ ــردارى رس بهره ب
مــرادى از راه اندازى پويش «من مــادرم، بچه هاى ايران فرزند من» خبر 
داد و افزود: اين پويش كه تاكنون 11 هزار نفر در آن شركت كرده اند، تا 

پايان اسفند ادامه دارد.
به گفته وى، پويش ديگرى به نام «مهر را با محرم آغاز كنيم» با آغاز سال 
تحصيلى مصادف شد و 7 هزار نفر در اين پويش شركت كردند و در اين 
ميان مدرســه 2 كالسه روستايى در فامنين از همين محل خشت گذارى 

شد و درحال ساخت است.
ــا  ــدارس اســتان همــدان ب ــز م ــركل نوســازى، توســعه و تجهي مدي
ــه  ــوم ب ــى موس ــته تحول ــالجارى بس ــن س ــه از فروردي ــان اينك بي
طــرح ملــى آجربه آجــر از ســوى وزيــر آمــوزش و پــرورش ابــالغ 
ــا سراســر كشــور انجــام شــد،  و در اســتان همــدان نيــز همزمــان ب

اظهــار داشــت: از ابتــداى اجــراى ايــن طــرح، 28 پــروژه در اســتان 
ــه  ــاز توافقنام ــن مدرسه س ــا خيري ــان ب ــارد توم ــار 56 ميلي ــا اعتب ب

منعقــد شــده اســت.
ــزار  ــدان برگ ــتاندار هم ــور اس ــا حض ــه ب ــم ك ــن مراس ــه اي در ادام
ــاز  ــر مدرسه س ــه خيّ ــژه زندگينام ــدگار» وي ــر مان ــاب «مه ــد از كت ش
ــاز  ــر مدرسه س ــى و از 9 خي ــد، رونماي ــاج محم ــاد ح ــتان زنده ي اس
بــه نمايندگــى از خيريــن اســتان بــا اهــداى لــوح تقديــر و هدايايــى، 

ــل شــد. تجلي
30 هزار نفر از فرهنگيان اســتان همدان از طريق شــبكه شاد نيز در اين 

جشنواره شركت كردند.
در ســال تحصيلى جارى بيش از 296 هزار دانش آموز در مدارس استان 

همدان تحصيل مى كنند.

استانـدارد؛ حركت در دو محور 
«حمايت از توليد باكيفيت» و «دفاع از حقوق مصرف كنندگان»

 يكى از شاخص هاى توسعه يافتگى تعداد استانداردهاى اجبارى است كه هرچه تعداد آن كمتر باشد، توسعه يافتگى يك كشور بيشتر است.
مديركل استاندارد استان همدان ضمن تبريك چهل ودومين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى گزارشى از عملكرد يكساله اين اداره ارائه كرد و 
گفت: سازمان ملى استاندارد ايران در راستاى سند جامع نظام استانداردسازى، تحول رويكردى دارد و به جاى تقسيم استانداردها به اجبارى و اختيارى، 

به سمت جارى كردن رويكرد «هر محصول يك پيوست استاندارد» خواهد رفت.
محمد مددى ادامه داد: اين رويكرد يك الزام سياستى به موجب بند 24 سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى است و مطالبه استاندارد به صورت ملى مطرح 

و نظام خوداظهارى و خودكنترلى در شبكه توليد و توزيع نهادينه مى شود.
وى در ادامه اهم اقدامات اداره كل استاندارد استان همدان را چنين برشمرد: 

اصالحيـه
بدينوســيله بــه اطــالع مى رســاند در آگهــى تجديــد مزايــده 
ــه  ــق ك ــهردارى دم ــماره 1099090893000006 ش ــى ش عموم
مــورخ 99/12/05 بــا شــماره روزنامــه 3983 بــه چــاپ رســيده 
اســت، زيرنويــس آگهــى شــهردارى دمــق صحيــح مى باشــد.
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خبـر يادداشت

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

در رقابت هاى ورزشى
تيم پرادعا كمتر امتياز مى آورد

مهدى ناصرنژاد  »
 نتايج ضعيف تيم فوتبال پاس در رقابت هاى فصل جارى ليگ دسته 
2 كشور يك بار ديگر براى چندمين سال متوالى جامعه ورزشى همدان 
را از صعود نماينده استان خود به دسته باالتر نااميد كرده است. 9 هفته 
از رقابت هاى فصل جارى نمايندگان فوتبالى استان هاى مختلف كشور 
در دســته 2 مى گذرد و سهم پاس به عنوان يكى از 2 نماينده همدان در 
اين رقابت ها فقط 12 امتياز بوده اســت كــه پاس مدعى را در جايگاه 
هشتم جدول گروه دوم قرار داده است كه چنين جايگاهى در نيمه راه 
مسابقات براى جامعه ورزش و به ويژه عالقه مندان به فوتبال در همدان 

هرگز دلگرم كننده نيست. 
برد و باخت در قاعده رقابت هاى ورزشــى روى پيشانى هر ورزشكار 
و هر تيم ورزشــى نوشته شده است و هيچ كس و هيچ تيمى در حيات 
ورزشى خود نه قهرمان مطلق بوده است و نه بازنده محض، وليكن مهم 
اين اســت كه تالش و رقابت براى پيمودن بسترهاى دشوار موفقيت و 
قهرمانى با هدفى مشخص و مقدس و براساس برنامه اى معين و منطقى 
تعريف شده باشد. مردم همدان و جوان هاى پاكدل و ورزش دوست اين 
ديار امسال بيشتر از هر زمانى به موفقيت تيم فوتبال پاس دل بسته بودند 
زيرا گفته مى شد، دست اندركاران باشگاه پاس، مديران ورزشى استان و 
حوزه مديريت ارشد استان، به جاى اينكه پيش از آغاز مسابقات، امتياز 
يك تيم دسته يكى را براى پاس پاك باخته خريدارى كنند، تصميم گرفتند 
همين تيم دســته دومى را با استخدام و انسجام يك كادر فنى كاربلد و 
نام آشنا و همچنين بازيكنانى باكيفيت به يك دسته باالتر برسانند؛ وليكن 
چه فكر مى كرديم و چه شد؟! چون پاس در رقابت هاى امسال به گفته 
چند تن از كارشناسان مربوطه و از جمله پيشكسوتان خوش نام فوتبال 
استان، تا اين مرحله از مسابقات نه تنها از كيفيت الزم فنى و تاكتيكى و 
برنامه تيمى براى كسب نتيجه برخوردار نبوده، بلكه نسبت به دوره هاى 

گذشته به ويژه فصل گذشته، بسيار ضعيف تر ظاهر شده است. 
عالوه بر اين، يكى از نقاط ضعف شــاكله تيمى پاس در فصل جارى، 
بى ثباتى مديريتــى و پراكندگى تمرينــات و همچنين قهرهاى متعدد 
ســرمربى و بازيكنان به ويژه غيربومى هاى تيم بوده است كه به انسجام 
و هدف گذارى تيم در رقابت ها ضربه زده است. از سويى ديگر، به نقل 
از كادر فنى و مديران و بازيكنان، اصلى ترين مشكل پاس در اين فصل، 
انبوه بدهكارى هاى قبلى و عمل نكردن به تعهدات مالى در سالجارى و 
پرداخت نشــدن پول قرار داد بازيكنان طبق برنامه زمانبندى شده است 
كه مانع انســجام روحى بازيكنان و كادر فنى است. البته چنين انتقاد و 
انتظارات از سوى بازيكنان و جوان هاى جوياى نام و مربيان نه تنها پاس 
بلكه هر تيم حرفه اى، بســيار بجا و به حق است و مسئوالن يك تيم 
كه مجموعه اى را فراهم آورده و بازيكن و مربى اســتخدام كرده و 
تعهــد داده اند، قانونى، عرفــى و اخالقى بايد به تعهدات خود عمل 
كنند و از هر علتى كه موجب دلســردى و اســترس تيم مى شــود، 
جلوگيرى نمايند، اما حرف اينجاســت كه پــاس از همان گام اول 
و در اوج ادعــاى خود و انتظارات مردم و هــواداران بد عمل كرد 
و نشان داد شــخصيت تيمى خود را كه بايد پيش از آغاز مسابقات 
شــكل مى داد، نداده اســت! كادر فنى و بازيكنان مستعد و حرفه اى 
پاس بايــد با تمرينات خوب و منظم و توجيــه فنى فردى و تيمى 
توســط مربيان خود، چند قدم روبه  جلو برمى داشت و صدر جدول 
را قبضه مى كرد و پس از آن اگر مسئوالن تيم به تعهدات خود عمل 
نمى كردند، دست به اعتصاب و استعفا و تعطيلى تيم مى زد. آن گونه 
كــه در گزارش خبرى بازى هفته نهم تيم پاس برابر تيم نفت اميديه 
خوانديم، پاس از ابتدا تا انتهاى بازى، ســواى آن پنالتى كه از دست 
داد، كامال بر بازى مســلط بوده اما از نتيجه گيرى الزم بازمانده است 
آيا ناتوانى پاس از نتيجه گيــرى در اين ديدار، تنها به علت درگيرى 
فكرى تيم به دليل دريافت نكردن اقساط قرارداد خود بوده است؟! آيا 
اگر يك آشــپز ماهر و حرفه اى كه حقوقش عقب افتاده باشد، وسط 
كارى كه قبول كرده و آغاز كرده، آش را شــور يا بى نمك مى كند؟! 

آيا اصول حرفه اى گرى اين است؟! يا قاعده بازى چنين است؟! 

همدان پيشتاز دوره هاى مربيگرى همگانى 
 اســتان همدان جزو پيشــتازان برگزارى دوره هــاى مربيگرى و 
كارگاه هاى دانش افزايى رشــته هاى زيرمجموعه ورزش همگانى در 

كشور است.
رئيس هيأت ورزش هاى همگانى استان با اعالم اين خبر گفت: شيوع 
كرونا مانع از فعاليت هاى آموزشى ورزش هاى همگانى همدان نشد و 
حتى به صورت آنالين نســبت به برگزارى كالس ها و كارگاه ها اقدام 
شده است. از ابتداى امسال تاكنون 20 دوره آموزشى به صورت آنالين 
و حضورى برگزار شده است و تا پايان سال نخستين دوره مربيگرى 

بادى پامپ درجه  كشور در همدان نيز اجرا مى شود.
هادى ســبزوارى خاطرنشان كرد: برگزارى نخستين كارگاه بازى هاى 
روميزى، نخســتين كارگاه جامپينگ فيتنس بانــوان، آزمون مرحله 7 
يوگا، ســمينار كراس ترينينيگ، كارگاه طراحى تمرين و كارگاه تغذيه 
نيز در دســتور كار اســت. وى اجراى طرح ورزش در خانه را يكى 
از دســتاوردهاى مهم ورزش همگانى همدان در سالجارى دانست و 
گفت: در اين طرح هيأت همگانى استان سال موفقى را سپرى كرد و 

جزو برترين هاى كشور بود.

200 برنامه در بخش بانوان در دهه فجر 
برگزار شد

 بيــش از 200 عنوان برنامه همزمان با دهه مبارك فجر در اســتان 
برگزار شد.

معاون امور ورزش بانوان اداره كل ورزش و جوانان اســتان با اعالم 
اين خبر اظهار كرد: همزمان با چهل ودومين ســالگرد پيروزى انقالب 
اســالمى بيش از 200 عنــوان برنامه فرهنگى ورزشــى با محوريت 
برنامه هــاى فرهنگــى در بخش ورزش بانوان در ســطح اســتان با 

حمايت هاى مديركل ورزش و جوانان استان برگزار شد. 
معصومه پيردهقان تصريح كرد: اين برنامه ها شــامل برگزارى بيش 
از  22 جشــنواره غذايى روستايى و عشايرى، 72 مسابقه ورزشى 
هفت ســنگ، دال پالن، طناب كشــى، كاراته، واليبال و بازى هاى 
بومى و محلى اســت كه عالوه بر شهر همدان در 9 شهرستان استان 

نيز برگزار شد.
وى برگزارى 35 طرح ملى در قالب 9 طرح ملى از جمله طرح نشاط و 
تندرستى يا محوريت خانواده ها، طرح ملى فعاليت هاى تطبيقى شامل 
اقشار خاص جامعه، جشنواره فرهنگى ورزشى دا، طرح طبيعت گردى 
ورزشــى با محوريت خانواده ها، جشــنواره پيراميد، جشنواره اوقات 
فراغت ويژه زنان شاغل، طرح پارك گام، طرح سنجش ساختار قامتى 
ويژه زنان و دختران روســتايى از ديگــر برنامه هاى دهه مبارك فجر 

عنوان كرد.
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پيشخوان
فامنين صاحب پيست اتومبيلرانى 

و موتورسوارى مى شود
 با رايزنى هاى صورت گرفته و پيگيرى هاى مديركل دســتگاه ورزش اســتان، 
شهرستان فامنين صاحب يكى از بزرگ ترين پيست هاى اتومبيلرانى و موتورسوارى 

غرب كشور مى شود.
سرپرســت معاونت ورزش و جوانان استان با اعالم اين مطلب گفت: فرماندارى و 
منابع طبيعى شهرستان فامنين با اختصاص 42 هكتار زمين براى ايجاد اين مجموعه 
بزرگ موافقت كرده انــد و در آينده اى نزديك عمليات اجرايى ســاخت آن آغاز 

مى شود.

محــرم روزبه اظهار كرد: در بخشــى از اين زمين 42 هكتارى مجموعه پيســت 
ســواركارى نيز پيش بينى شــده اســت تا بتوانيم  رشــته مفرح ورزشى را به طور 
همزمان فعال كنيم. وى با بيان اينكه فامنين يكى از شهرستان هاى مستعد در توسعه 
زيرساخت هاى ورزشــى است، افزود: اين شهرستان در رشته موتورسوارى داراى 
عالقه مندان پرشــمارى اســت كه مى تواند زمينه ســاز تبديل به يكى از قطب هاى 
اصلى كشــور باشد. سرپرست معاونت ورزش و جوانان استان با بيان اينكه توسعه 
زيرساخت هاى ورزشى استان خصوصا شهرستان فامنين در دستور كار قرار دارد، 
گفت: يكى از پروژه هايى كه با حمايت فرماندار شهرستان به دنبال تسريع در ساخت 
آن هستيم پروژه استاديوم يك هزار و 500 نفرى فامنين است كه اقدامات خوبى با 

كمك مسئوالن در دست اجرا است

انتخابات هيأت فوتبال 
استان به سال 1400 

موكول شد
 مجمع انتخاباتى هيأت فوتبال استان 
همدان كه قرار بود نيمه نخست اسفندماه 

برگزار شود به سال آينده موكول شد.
درحالى كه خيلى ها بــراى برگزارى اين 
انتخابات در زمان مقرر لحظه شــمارى 
اســتان  فوتبال  هيأت  دبيــر  مى كردند، 
اعالم كرد با توجــه به محدوديت زمان 
باقيمانده تا پايان ســالجارى، اين مجمع 
در ابتداى ســال آينده برگزار مى شــود.
مهدى بوجاريان افــزود: عباس صوفى، 
كمال عربيان، تقى رحيمى، على ضميرى 
و بابــك صمديــان 5 كانديداى مجمع 
انتخاباتــى هيأت فوتبال اســتان همدان 
هستند كه صالحيت آنها از سوى مراجع 

قانونى تأييد شده است.

دوره مربيگرى و داورى 
كبدى در همدان 

 دوره درجــه 3 مربيگــرى و داورى 
كبدى و دوره تئورى مربيگرى در همدان 
برگزار مى شود هيأت كبدى استان اعالم 
كرد در راستاى باال بردن توان مربيگرى 
و داورى كبدى استان به زودى يك دوره 
آموزشى مربيگرى و داورى درجه 3 در 
رشــته كبدى و دوره تئورى مربيگرى به 
ميزبانى هيأت كبدى استان براى تمامى 
رشته هاى ورزشى در شهر همدان برگزار 
خواهد شــد و از عالقه مندان دعوت به 
عمل مى آيد با در دســت داشتن مدارك 
الزم جهــت ثبت نام بــه كميته آموزش 

هيأت كبدى استان مراجعه كنند.

كالس داورى فوتسال 
در همدان 

 كالس داور درجــه 2 فوتســال در 
سالن فوتسال شهيد حاجى بابايى مريانج 
برگزار  شد. كالس داورى ارتقاى درجه 
3 به 2 از روز چهارشــنبه 6 اسفندماه 99 
در سالن فوتسال مجموعه ورزشى شهيد 

حاجى بابايى مريانج برگزار مى شود.
در اين كالس 24 داور ثبت نام كرده اند كه 
به مدرسى هرمز مشفق داور پيشكسوت 
ماليرى استان و مدرس فدراسيون فوتبال 
از فدراسيون فوتبال و ابراهيم مسيبى مدرس 
آمادگى بدنى از اســتان زنجان و شمس ا... 

خنجرى از استان لرستان برگزار شد.

روی  وزع  ی   و ط  روی روا وزع  ی   و ط  دانروا تان  دانق ا تان  ق ا

 بــراى حمايت از تيم پاس مبلغ 2 ميليارد 
تومان اعتبار به اين تيم تزريق شد. 

مديــركل ورزش و جوانــان اســتان همدان 
در گفت وگــو با همــدان پيام بــا اعالم اين 
مطلب، اظهار داشــت: به رغم تنگناهاى مالى 
از مديرعامــل تيم فوتبال پاس بابت همراهى 
و حمايــت همه جانبه قدردانــى مى كنم و از 
رسانه ها انتظار داريم عالوه بر انعكاس نقد ها 
نكات مثبت و برجســته را نيز بيش از پيش 

منعكس كنند.
حميد سيفى با اشاره به اينكه براى حمايت از 
تيم پاس بــا توجه به اينكه اجازه پرداخت از 
منابع دولتى وجود ندارد، مبلغ 2 ميليارد تومان 
اعتبــار به اين تيم تزريق شــد، گفت: بايد به 
نياز هاى پاس توجه شود و اين مهم در دستور 
كار ما اســت، امروز كار مديريتى با توجه به 
منابع مالى محدود بسيار زمان بر است و تالش 

مضاعف را مى طلبد.
وى با تأكيد بر اينكه تيم پاس داراى ســابقه 
درخشــان اســت و برخى موارد حاشيه اى 
همچون قهر ها و آشــتى ها زيبنده نام پاس و 

تمدن استان همدان نيست، گفت: مديرعامل 
و هيأت مديره پاس بــراى هرچه بهتر اداره 
شدن تيم پاس بايد ساختارى قانونمند ايجاد 
كنند زيرا رفت و آمد ها و قهر و آشــتى ها به 
ضرر فوتبال اســتان همدان است و مباحث و 
حواشى تيم پاس بايد توسط عظيمى بررسى 

و حل وفصل شود.
ســيفى در ادامه با اشــاره بــه اتفاقات اخير 
جامعه كشتى اســتان، گفت: در همه رشته ها 
و هيأت هــاى ورزش با توجه به تعدد افراد با 
ســليقه هاى مختلف بحث وجود دارد و اين 

امرى طبيعى است.
وى با حمايت از رئيس هيأت كشــتى استان 
تصريح كرد: يــارى مديرى توانمند اســت 
توانايى آن را دارد كه كشــتى استان همدان را 

به سرمنزل مقصود برساند.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان با 
اشــاره به اينكه تعارض به اندازه كم موجب 
پيشرفت اســت، گفت: خوشبختانه يارى در 
مــدت تصدى هيأت كشــتى اقدامات مثبتى 
به رغم شــيوع ويروس كرونــا انجام داده كه 

موجب آماده ماندن كشــتى گيران استان شده 
است.

وى با بيان اينكه كشــتى هيأت بزرگى است و 
داراى قهرمان المپيك و جهان و مدعيان زيادى 
در سطوح مختلف دارد، گفت: قهرمانان المپيك 
و جهان حق بزرگى برگردن كشتى دارند و با 
رايزنى و گفت وگو تالش خواهيم كرد تا تنش 
را از جامعه كشــتى دوركنيم و با سود بردن از 
نكته نظرات آنها با وفاق و يكدلى براى اعتالى 

كشتى گام برداريم.
سيفى با اشاره به اينكه در پرداخت اعتبارات 
سعى بر اين است كه توازن وجود داشته باشد، 
گفت: هرگونه حمايتى نياز باشــد از كشتى و 

همه هيأت هاى ورزشى استان خواهيم كرد.
وى بــا اشــاره بــه جايگاه خوب شــطرنج 
اســتان همدان، گفت: با ساخت پروژه سالن 
برنامه هاى خوبى براى توسعه خانه شطرنج در 

نظر گرفته شده است.

بازهم ُمسكنى ديگر
2 ميليارد تومان پرداخت شد 

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت

برابــر رأي شــماره 1473-99/11/19 هيــأت پنجــم موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت 
ــد  ــرادى فرزن ــمس اله م ــاى ش ــى آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالكان ــار تصرف ــك به مل
نصرت الــه بــه شــماره شناســنامه 1161 صــادره از بهــار در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن 
مزروعــى آبــى بــه مســاحت 50719/91 مترمربــع قســمتي از پــالك فرعــى از 151 اصلــى 
ــى  ــى، حســن زارع ــى زارع ــا قل ــان رض ــن رســمى آقاي ــدارى مع الواســطه از مالكي خري
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــه منظــور اطــالع عم ــذا ب ــده اســت. ل و ســايرين محــرز گردي
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 به 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت 
يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم 
نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 557)
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هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت

برابــر رأي شــماره 1472-99/11/19 هيــأت پنجــم موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت 
ــد  ــر فرزن ــرا محرابى موق ــم ميت ــارض متقاضــى خان ــه  بالمع ــات مالكان ــار تصرف ملــك به
ــاع از 96  ــعير مش ــاد در 16 ش ــادره از صالح آب ــنامه 7075 ص ــماره شناس ــه ش ــجاد ب س
شــعير ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــى آبــى بــه مســاحت 47823/06 مترمربــع 
پــالك 4327 فرعــى از 126 اصلــى واقــع در بخــش چهــار حــوزه ثبــت ملــك بهــار اراضــى 
ــر محــرز  ــى موق ــاى ســجاد محراب ــاد ســهم االرث متقاضــى از مالــك رســمى آق صالح آب
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ــده اســت. ل گردي
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
ــه مــدت دو مــاه  اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 554)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/12/09

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/24
هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهى مزايده عمومى اجاره امالك تجارى شهردارى مالير 
(نوبت اول) به تاريخ 1399/12/02

حسين بابايى - شهردار مالير 

خود  تجارى  واحدهاى  از  تعدادى   1399/10/09 مورخ  و 1197/ش/5/م   1399/10/21  - 1241/ش/5/م  شماره  مجوز  باستناد  دارد  نظر  در  مالير  شهردارى 
را از طريق نشر آگهى مزايده عمومى به اشخاص حقيقى و حقوقى واجد صالحيت عمومى در قالب اجاره يكساله واگذار نمايد. لذا متقاضيان مى توانند 
حساب  به  (واريز  نقد  صورت  به  پايه  كل  مبلغ   ٪5 همراه  به   1399/12/19 مورخ  سه شنبه  روز  ادارى  وقت  پايان  تا  حداكثر  را  خود  كتبى  پيشنهادات 
صفحات  تمام  كپى  حقيقى  اشخاص  (جهت  معتبر  شناسايى  مدارك  همراه  به  بانكى  ضمانت نامه  يا  خزانه  اسناد  يا  مالير)  ملى  بانك   0105598672002
شناسنامه و كارت ملى و اشخاص حقوقى كپى اساسنامه به همراه آخرين تغييرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى از طريق سامانه تداركات دولت 
ارسال نمايند و الزامًا مى بايست اصل ضمانتنامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد. همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با 
شماره مستقيم 32226061-081 داخلى 179 تماس حاصل نمايد و يا مى توانند اطالعات مورد نياز جهت شركت در مزايده را از سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت به نشانى setadiran.ir دريافت دارند.
سايرمشخصات: 

1- مغازه واقع در خيابان صفرخانيان، روبروى خيابان امام رضا(ع). اجاره ماهيانه مبلغ 4,500,000 ريال با پيش پرداخت 40,000,000 ريال 
2- مغازه واقع در خيابان شهدا، جنب يكتا كپى. اجاره ماهيانه مبلغ 10,500,000 ريال با پيش پرداخت 50,000,000 ريال 

3- مدت اجاره هر يك از مغازه  ها از تاريخ انعقاد قرارداد 1 سال شمسى مى باشد.
4- مهلت تحويل و اخذ اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه 1399/12/19 از طريق سامانه تداركات دولت ارسال نمايند و الزامًا مى بايست اصل 

ضمانتنامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد.
5- هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد.

6- چنانچه برنده مزايده از انعقاد قرارداد  ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و به نفر دوم واگذار مى شود 
و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

7- پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدى مسترد مى گردد.
8- به پيشنهادات مخدوش، مشروط و فاقد سپرده ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمى شود.

9- تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در روز چهارشنبه 99/12/20 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردار مى باشد. 
10- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشايى مى باشد.

(م الف 448)

كارت دانشجويى به نام سحر فاميل مداحيان،فرزند: محمدعلى، 
به شماره شناسنامه: 14096 و شماره دانشجويى: 8432262026 

رشته ادبيات فارسى از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

پروانه اشتغال به كار حرفه هاى مهندسى معدن بنام حسام 
دهقانى به شماره پروانه 93539 و كد ملى 0383878667 در 
رشته استخراج معدن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

گرديده است.

بانوان كوهنورد همدانى 
تاريخ ساز شدند

 بانــوان كوهنورد اســتان همــدان براى 
نخستين بار به فتح قله سبالن از مسير يخچال 

شمالى موفق شدند.
ــاى  ــوردى و صعوده ــأت كوهن ــس هي رئي
ــب،  ــن مطل ــالم اي ــا اع ــتان ب ــى اس ورزش
گفــت: مينــا بيــات و ليــال فرضايــى 2 بانــوى 
كوهنــورد همدانــى به همــراه تيــم هدايتگــر 
توانســتند ايــن صعــود را در 12 ســاعت 
ــط  ــى توس ــود فن ــن صع ــد. اي ــام دهن انج
تيمــى 6 نفــره انجــام شــد و ســعيد عريانپور 

ــده داشــت. ــه را برعه ــتى برنام سرپرس

عليرضــا گوهرى اضافه كــرد: اين صعود از 
منطقه شابيل آغاز شد و با مسيرسازى از مسير 
يخچال شمالى توسط تيم فنى، فتح قله سبالن 
با موفقيت انجام شــد. صعود از اين مســير 
دشوار و يخى افتخار بسيار ارزنده براى بانوان 
كوهنورد همدانى به شــمار مــى رود و براى 
نخستين بار در تاريخ كوهنوردى استان شاهد 

اين اقدام تحسين برانگيز بوديم.
وى با تأكيد بر اينكه هيأت كوهنوردى توجه 
ويژه به توســعه كوهنــوردى و صعودهاى 
ورزشــى بانوان دارد، گفــت: بانوان همدانى 
از توان بالقــوه در صعودهاى مهم برخوردار 
هســتند و همدان در اين حوزه سرآمد كشور 

است.
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فناوري

گزارش 

فرهنگگردشگري

استقامت از نگاه مدارگرد ردياب گاز
 آژانــس فضايــى اروپا به تازگى در حســاب كاربــرى خود در 
اينســتاگرام تصاويرى منتشــر كرد و نوشــت: مدارگرد ردياب گاز 
سازمان فضايى اروپا و سازمان فضايى روسكاسموس موفق به رصد 
مريخ نورد استقامت ناسا همراه با چتر نجات، سپر حرارتى و مرحله 

فرود آن در دهانه جزرو مريخ شده است. 
 CaSSIS به گزارش ايسنا، تصاوير مذكور 23 فوريه توسط دوربين

اين مدارگرد ثبت شده است.
 اجزاى مريخ نورد به صورت پيكســل هاى تيره يا روشن در تصاوير 
ديده مى شوند. مريخ نورد استقامت در 18 فوريه 2021 در مريخ فرود 
آمد و نخستين بار در تصاوير مدارگرد شناسايى مريخ ناسا شناسايى 

شد.

شناسايى يك نوع سلول استخوانى جديد
 دانشمندان دانشگاه نيو ساوت ولز استراليا در مطالعه اخيرشان با 
بررسى ساختارهاى اسكلتى بدن انسان، نوع كامًال جديدى از سلول 
اســتخوانى را كشــف كرده اند و معتقدند كه ممكن است آنها نقش 

مهمى در ايجاد بيمارى هاى مختلف استخوانى داشته باشد.
به گزارش ايسنا، محققان نوع جديدى از سلول استخوانى را كشف 
كرده اند كه مى تواند درك ما از بيمارى هايى مانند پوكى اســتخوان را 

تغيير دهد. 
ســلول جديد تعدادى از ژن هاى منحصر به فرد را كه سبب تخريب 
و تغيير شكل استخوان ها مى شود را فعال مى كند. به عنوان بخشى از 
رشد طبيعى استخوان، سلول هاى ويژه سطحى بافت قديمى استخوان 

را تجزيه مى كنند و دوباره آن را مى سازند.

عكس روز ناسا؛ نيمه تاريك سياره زهره
 ناسا به تازگى در حساب كاربرى خود در اينستاگرام تصويرى زيبا 
از نيمه تاريك سياره زهره كه توسط كاوشگر خورشيدى پاركر ثبت 

شده، منتشر كرده است.
به گزارش ايسنا، كاوشگر خورشيدى پاركر كه براى مطالعه خورشيد 
پرتاب شــده است، در ماه ژوئيه ســال 2020 طى پرواز از نزديك و 
درحالى كه 7 هزار و 693 مايل از سياره زهره فاصله داشت موفق به 

ثبت اين تصويرخيره كننده از نيمه تاريك سياره زهره شد.
دوربين كاوشگر خورشــيدى پاركر يك لبه روشن را در اطراف لبه 
اين سياره شناســايى كرد كه ممكن است شب تاب باشد. شب تاب 
نورى است كه توسط اتم هاى اكسيژن در باالى جو منتشر مى شود و 

در شب دوباره با مولكول تركيب مى شود.

احتمال ابتال به ويروس كرونا 
براى بار دوم چقدر است؟

 (NIH)يك مطالعه رصدى بزرگ از مؤسسه ملى سالمت آمريكا 
نشان داده اســت ابتال به ويروس كوويد-19 مى تواند حداقل براى 

چند ماه فرد را از عفونت دوباره محافظت كند.
به گزارش ايســنا، مطالعه جديدى كه اطالعــات بيش از 3 ميليون 
نفر را بررســى كرده است، نشان مى دهد كه عفونت يا ابتالى دوباره 
به ويــروس SARS-CoV-2، ويروســى كه موجــب بيمارى 
كوويد-19 مى شود، هنوز بسيار نادر است. اين تحقيق تأييد مى كند 
كــه يك آزمايش آنتى بادى مثبت در پى ابتالى اوليه مى تواند با خطر 
بسيار كمترى نسبت به ابتالى دوم در آينده مرتبط باشد، با اين حال 

هنوز مشخص نيست كه اين محافظت تا چه مدت ادامه دارد.

مقابله با صرع به كمك نور
 پژوهشــگران آلمانى در بررســى جديد خود تالش كرده اند تا با 
اســتفاده از نور، به مقابله با صرع بپردازند. بــه گزارش مهر، يكى از 
روش هايى كه دانشــمندان اميدوارند به واســطه آن بتوانند درمان هاى 
دقيق تر و مؤثرترى براى بيمارى هاى مربوط به مغز انجام دهند، استفاده 
از نور براى هدف قرار دادن ســلول هايى است كه مى توانند به واسطه 
پروتئين ها و مولكول هاى حساس به نور، به اين محرك ها پاسخ دهند. 
پژوهشگران دانشگاه فرايبورگ آلمان، در بررسى جديدى نشان داده اند 
كه شايد اين روش بتواند با پيشگيرى از تشنج در مدل هاى حيوانى، به 
مقابله با صرع كمك كند. پژوهشگران اميدوارند كه با هدف قرار دادن 
پروتئين ها و مولكول هاى حساس به نور در سلول هاى خاص، سلول ها 

رفتار خاصى را براى ارائه نتايج مثبت سالمتى منعكس كنند.

نتايج بررسى پژوهشكده مردم شناسى
كرونا آئين هاى مرگ را تغيير 

داده است
 آئين هاى مرگ در نتيجه ويروس كرونا يا با تغيير 
مواجه شده اند و يا اشكال جديدى از آن ظهور كرده 

است.
پژوهشكده مردم شناسى در نشست «پويايى و تغيير 
آئين ها در عصر كرونا» به بررسى پيامدهاى اجتماعى 
و فرهنگى كرونــا بر حوزه هاى ميــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع فرهنگى خالق و هنرهاى سنتى 
پرداخــت و به تغييراِت برخى آئين ها و بازگشــت 

برخى سنت ها در اين دوره اشاره كرد. 
با وجود اين، ، حسين ميرزايى استاد دانشگاه عالمه 
طباطبايى معتقد اســت: آئين هاى ايرانى چون بسيار 
كهن و ريشه دار هستند توان تاب آورى و انعطاف باال 
داشــته و در تمام تاريخ، خود را با بحران ها سازگار 
كرده اند و در اين دوره نيز شــاهد سازگارى آئين ها 
با بيمــارى كوويد-19 به ويژه با اســتفاده از فضاى 

مجازى بوده ايم.
امــا رضا تســليمى طهرانــى عضو هيــأت علمى 
پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات كه پژوهشى در 
زمينه آئين هاى مرگ در دوره كرونا داشــته، معتقد 
است: آئين هاى مرگ از دو منظر تعويق آئين و ظهور 

اشكال جديد قابل بحث است.
وى تعويق آئين مرگ را در مراســم تطهير، تدفين، 
ترحيم و يادآورى، متمركز دانســت و از مشكالت 
روحى بازماندگان چون «سوگوارى معيوب» سخن 
گفت و نقش كاهش بروكراســى مرگ را به مجازى 

شدن آئين هاى مرگ ربط داد.
ژيال مشيرى مدير گروه اسطوره و آئين پژوهشكده 
مردم شناســى نيز به بيان چنــد نمونه از روايت هاى 
اتنوگرافيــك مرگ بــه روش مردم نــگارى برخط 
پرداخت و پس از آن، بحران آئين هاى مرگ را فراتر 
از بحــران متوفايان بر اثر ويروس كرونا كه مســأله 
آلودگــى پديده مرگ و گورســتان در عصر اپيدمى 

است، دانست.
نتايج تحقيقات پژوهشكده مردم شناسى نشان مى دهد 
هرچند كه آئين هاى مرگ با تغييراتى روبه رو شــده 
اســت، اما آئين هاى ديگر، ســازگارى و تاب آورى 
داشته اند. ژانت بليك، حقوق دان و دانشيار دانشگاه 
شهيد بهشتى از اهميت تاب آورى در دوره كرونا از 
طريق بازگشت به صورت هاى اصيل سنت ها سخن 
گفــت و افزود: تمام جوامع در طول تاريخ از طريق 
ميــراث ناملموس، توان مقاومت خــود را در برابر 

بحران هاى مختلف باال برده اند.
نويســنده كتاب حقوق ميــراث فرهنگى بين المللى 
بــراى مثال به تجربه پخت نان در خانه اشــاره كرد 
و افــزود: درحالى كــه ديگر در روســتاهاى ما نان 
نمى پزند، يك نشان از بازگشت به تجربه هاى قديمى 
و صورت هاى ميــراث ناملموس و زنده را با تكرار 

تجربه نان پزى در خانه در دوران كرونا شاهديم.

معاون گردشگرى:
از فعاالن گردشگرى با ايجاد امكان سفرهاى 
كنترل شده در نوروز 1400 حمايت مى شود 

 «ايجاد امكان سفر هموطنان در قالب تورهاى مسافرتى كنترل شده 
و نيز بهره مندى از تأسيسات گردشگرى داراى مجوز رسمى از وزارت 
گردشــگرى در تعطيالت نوروز 1400، بســته حمايتى ديگرى براى 

فعاالن گردشگرى كشور محسوب مى شود.»
معاون گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
با عنوان اين مطلب گفت:«به دليل ناپايدار بودن شرايط كشور به واسطه 
شيوع كرونا، سفرهاى نوروزى همچون سال گذشته با محدوديت هايى 
مواجه اســت؛ اما در اين ميان وزارت گردشــگرى با تشريح و تبيين 
برنامه هــا و تمهيــدات به عمل آمده و با معرفى 2 راهكار ســبز براى 
سفرهاى ايمن، اعضاى ســتاد را براى انجام سفرها در قالب تورهاى 
مســافرتى و نيز با رزرو مراكز اقامتى شــامل هتل ها، ميهمانپذيرها و 
بوم گردى هاى داراى مجوز از سوى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 

و صنايع دستى متقاعد كرد.»
ولى تيمورى با اشــاره به اينكه براساس تالش هاى به عمل آمده، ستاد 
ملى كرونا مراكز گردشــگرى را در ميان گروه اول مشاغل طبقه بندى 
كرده اســت؛ تأكيد كرد: «پيش از اين بخش گردشگرى در گروه دوم 
و سوم قرار داشت اما اكنون به واسطه پيگيرى ها و تالش هاى صورت 
گرفته در راســتاى حمايت از فعاالن گردشگرى، اين حوزه در گروه 
اول يعنى در كنــار مراكز داراى فعاليت ضرورى قرار گرفته اســت. 
بنابراين در هر صورت مراكز اقامتى و تأسيســات گردشــگرى داراى 
مجوز كشــور باز خواهند بود و مجــاز به ارائه خدمات در ايام نوروز 

هستند.»
وى تصريح كرد: «ضمن تشــديد نظارت ها و بازرسى ها نياز است از 
فعاليت مراكز اقامتى و به  طور كل تأسيســات گردشگرى بدون مجوز 
جلوگيرى شود و اجازه ندهند خطاى يك مركز سبب تخريب فرصت 

پيش آمده براى تمامى فعاالن اين حوزه شود.»
معاون گردشگرى همچنين خطاب به مديران ادارات كل استانى تأكيد 
كرد: «فرصت فراهم شــده مبنى بر ممنوعيت نصب چادر در پارك ها 
و نيز اســكان در مراكز متفرقه از جمله ســالن هاى ورزشى، كمپ ها، 
مدارس و ... بهترين فرصت براى افزايش ضريب اشغال مراكز اقامتى 
سراسر كشور به شمار مى آيد و نقش ادارات كل استان در ايجاد زمينه 
بهره منــدى بخش خصوصى از اين امكان با اطالع رســانى و حمايت 

همه جانبه بسيار پررنگ است.»
تيمورى با اشاره به اينكه يكى از اهداف مديريت سفر در نوروز 1400 
ممانعت از شــكل گيرى ســفرهاى انبوه و بى برنامه است؛ اظهار كرد: 
«سفر مطمئن و ايمن در ايام نوروز پيش رو در انتظار هموطنان است. 
ما در وزارت گردشــگرى براى اينكه امكان سفر با تور و بهره مندى از 
مراكز اقامتى مجاز را فراهم آوريم بسيار تالش كرده ايم؛ بنابراين انتظار 
داريم بخش خصوصى حوزه گردشــگرى با رعايت كامل پروتكل ها 

دغدغه هاى موجود را برطرف نمايد.»
معاون گردشــگرى با بيان اينكه به رغم ابالغ پروتكل هاى بهداشــتى 
به مراكز گردشگرى سراســر كشور؛ دوباره آموزش فعاالن اين حوزه 
در دســتور كار قرار گرفته اســت؛ گفت: «طى برنامه ريزى و تدوين 
ســرفصل هاى آموزشــى جديد توســط دفتر آمــوزش و مطالعات 
گردشگرى، دوره آموزشــى رعايت پروتكل هاى بهداشتى براى كليه 
تأسيسات گردشگرى كشــور اعم از دفاتر خدمات مسافرتى، هتل ها، 

ميهمانپذير، بوم گردى و نيز راهنمايان در نظر گرفته شده است.»
معاون گردشــگرى در گفتگوى مجازى با مديران كل ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى كشــور تأكيد كرد: «نياز است در قرارداد 
گشت تورهاى مســافرتى بين مسافر و تأسيسات گردشگرى يا مراكز 
مرتبط با هم، بخشــى پيش بينى شود كه با توجه به ناپايدارى احتمالى 
ســفر، درصورت لغو ســفر در شــرايط خاص، امكان ارائه خدمات 
موردنظر تا پايان زمانى مشــخص به عنوان مثال تا اواخر شــهريورماه 

سالجارى مهيا شود.»
 نمايشگاه گردشــگرى، فرصتى براى بهره مندى بيشتر 

فعاالن گردشگرى از نوروز 1400
تيمــورى همچنين در بخش ديگرى از نشســت مجازى با مديران 
كل اســتانى درباره تبيين روند برگزارى نمايشــگاه گردشــگرى و 
صنايع دســتى كشــور كه از تاريخ 5 لغايت 8 اســفند ماه در محل 
برگزارى نمايشــگاه هاى بين المللى تهران برگزار مى شــود؛ گفت: 
«نمايشــگاه پيش رو بهترين فرصت براى فعاالن گردشگرى به منظور 
معرفى ظرفيت ها و بستر فراهم شده در ايام تعطيالت نوروز 1400 

به شمار مى آيد.»
معاون گردشــگرى ادامه داد: «طبق تأييديه و مصوبه ســتاد كرونا كه 
پيشتر اطالع رسانى شده اســت؛ امكان مشاركت حضورى به صورت 
محدود و برنامه ريزى شده و مجازى در نمايشگاه پيش رو فراهم است 
و انتظار مى رود ادارات كل اســتانى از فرصت فراهم شده با توجه به 

نزديكى ايام نوروز، بيشترين بهره ورى را داشته باشند.»
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر گاه يكى از شما دعا كرد ، براى همه دعا كند ؛ زيرا اين، دعا را به اجابت نزديك تر مى كند.       
كافى ، ج 2، ص 487، ح 1

 درحالى كه برخى ادعا دارند، كروناى يكســاله، 
گردشــگرى چندده ســاله را به رخوت كشــانده، 
چهاردهمين نمايشگاه گردشگرى برگزار شد تا اين 
ادعا رنگ ترديد بگيرد، اما همچنان كم وكاســتى ها 

حرف اول را مى زد.
ميراث فرهنگى و شهردارى همدان با بهره گيرى از 
توانمندى بخش خصوصى و فرهنگى براى معرفى 
ظرفيت ها راهــى اين رويداد شــدند؛ اما در كمال 
نابــاورى نه اثرى از منبت گلريز بــود و نه اثرى از 

سفال اللجين.
 اين نمايشگاه با شعار «سفرهاى ايمن و مسئوالنه» 
به مدت 4 روز از سه شــنبه 5 تا جمعه 8 اســفندماه 
درحالى برگزار شــد كه جاى هنر دستان هنرمندان 

همدانى در آن خالى بود.
همدان داراى 2 شهر جهانى مالير با منبت و اللجين 
با ســفال است. از سوى ديگر شــهر تويسركان نيز 
داراى نشــان ملى جغرافياســت و به تازگى هم در 
حوزه صنايع دستى روستاى اشترمل با منبت گلريز، 

ملى شد.
در نظر بگيريد همين توانمندى ها در رويدادهاى ملى 
يا بين المللى معرفى مى شــد، آيا مردم ايران و جهان 
براى ديدن ظرفيت هاى گردشــگرى استان همدان 

ترغيب نمى شدند.
همين داشــته ها ما را بس بود تا همدان را در سطح 

استان هاى رتبه نخست گردشگرپذير قرار دهيم.
اما در تازه ترين رويداد مهم گردشگرى، چهاردهمين 
نمايشــگاه بين المللى گردشــگرى شاهد در غربت 
ماندن نام و نشــان آنها و معرفى نكردن اين شهرها 
بوديم. درحالى كه 170 مترمربع مساحتى از سالن 35 
نمايشــگاه تهران براى غرفه همدان اختصاص پيدا 
كرده بود اما هيچ كدام از شــهردارى هاى شهرهاى 
ملــى و جهانى بــه غير از مالير در اســتان همدان 
براى معرفى برندهاى شاخص خود در اين رويداد 
حضور پيدا نكردند. مديركل ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشگرى همدان در پاسخ به چرايى اين 
اتفاق گفت: اين غيبت از دست رفتن فرصتى بود كه 
تكرار نخواهد شد. در سالى كه شيوع ويروس كرونا 
فعاليت حوزه گردشگرى جهان، ايران و استان را با 

چالش روبه رو كرد،
نمايشگاه بين المللى فرصت خوبى شد براى معرفى 
ظرفيت هاى ملى و جهانى و ظرفيت صنايع دســتى 

استان.
على مالمير گفت: با توجه به اينكه همدان رتبه يك 

كشور را از لحاظ دارا بودن شهرهاى ملى و جهانى 
دارد و اين رويداد مى توانست با محوريت ارائه اين 
شاخص ها شهردارى ها را براى جذب گردشگر پاى 
كار آورد امــا اين مهم نتوانســت به بازديدكنندگان 

نمايشگاه القا كنيم.
وى ادامه داد: اما متأســفانه از بين شهردارى ها تنها 
مالير در اين رويداد براى معرفى شهر مبل و منبت 
مشــاركت كرد اما انتظار داشــتيم اللجين به عنوان 
شهر جهانى سفال و تويسركان به عنوان شهر داراى 
نشــان جغرافيا در اين نمايشگاه شركت مى كردند و 

ظرفيت هاى مهم شان را معرفى مى كردند.
مالمير عنوان كرد: از آنجا كه شهردارى ها و شهرداران 
به عنوان دبيرشهر جهانى و شهردارى ها نقش بسزايى 
را در معرفى اين شهرها دارند، توقع اين بود همدان 
با اين جايگاه ها پررنگ تر در نمايشــگاه گردشگرى 
معرفى مى شــد اما بنا به خواست خود شهردارى ها 
و به رغم اطالع رســانى در اين رويداد حضور پيدا 

نكردند.
 حمايت مديريت شهرى از صنايع دستى 

بايد نهادينه شود
كارشــناس امور شــهرى در اين زمينــه بيان كرد: 
حمايت مديريت شهرى از صنايع دستى بايد نهادينه 
شود، پس از كســب برندهاى جهانى نبايد شهر را 

رها كنيم زيــرا در نبود عملكردى مثبت، اين اعتبار 
از ما اخذ مى شود.

ميرزاصادقى گفت: جاى خالى مستندسازى و تاريخ 
شــفاهى در اين هنرصنعت احساس مى شود و الزم 
اســت اين مبحث از ســوى هنرمندان، عالقه مندان 
و دوســتداران واقعى ســفال و منبت دنبال شــود. 
خوشــبختانه در مورد سفال و منبت، اتفاقات بسيار 
خوبى را به بهانه جهانى شدن براى اين هنرصنعت 
شاهد هستيم، به طورى كه زيلو با ترفيع جايگاه خود 
در اذهان عمومى و نگاه جامعه، بيش از پيش معرفى 

شده است.
ايــن كارشــناس عنــوان كــرد: اســتارتاپ ها و 
شــتاب دهنده ها را بايــد در دوران كرونا به خدمت 
گرفته و براى ســفال و منبت توليــد محتواى غنى 
انجام شــود؛ زيرا معرفى سفال و منبت به رونق اين 

هنرصنعت ها منجر خواهد شد.
 بايد در اين رابطه آسيب شناســى شــود و با درنظر 
گرفته برنامه اى درازمدت جهت افق چندساله براى 

توسعه اين هنرصنعت، شبكه سازى كنيم.
ميرزاصادقــى ادامه داد: درباره اقدامات شــهردارى 
براى توســعه اين هنرصنعت، مى توان گفت، ايجاد 
2 محوطه يا باغ منبت و سفال در مالير و اللجين و 
ايجاد بســترى براى تجربه و درك حس به سفال و 

منبت از مهم ترين برنامه هاى شهردارى در اين زمينه 
مى تواند باشد.

بايــد با اقداماتى مانند اختصاص تســهيالت خريد 
صنايع دســتى در كشــور، بــراى ســفال و منبت 
فرهنگ ســازى شود، با توســعه فرهنگ هايى مانند 
خريد سفال و منبت و احياى سنت هايى مانند اهداى 
اين هنرهاى دستى به مناسبت هاى مختلف، مى توانيم 

دوباره شاهد توسعه اين هنرصنعت باشيم.
وى گفت: بايد صنايع دستى بزرگ و پرفروش كشور 
نيــز در اين شبكه ســازى و ماركتينگ همراهى كند 
و فرصت جهانى شــدن عاملى براى توسعه شبكه 

فروش صنايع دستى شود.
اين اتفاقات موجب تشويق و ترغيب جوانان به اين 
هنرصنعت ها خواهد شــد و در برندسازى استان و 
قرار گرفتن سفال و منبت در سبد خانواده تأثيرگذار 
خواهد بود. هنر ايرانى قابليت عرضه در سطح جهان 
را دارد و بايــد اين كيفيت را حفــظ كنيم. بهترين 
دستاورد ثبت شــهرهاى ملى دميده شدن روح اميد 
ميان هنرمندانى بود كه سال ها براى زنده نگه داشتن 
صنايع دستى شهرشان همت گماشتند كه تنها به دليل 
عشق و عالقه بود. حمايت مديريت شهرى، شوراى 
شــهر و شهردارى ها از صنايع دستى بر نهادينه شدن 

اين موضوع تأثيرگذار خواهد بود

همدان صدرنشين 
شهرهاى ملى و جهانى 

صنايع دستى
 پايتخــت تاريخ و تمدن نخســتين بار در دولت 
تدبير و اميد طعم جهانى شدن با ميزبانى از مهم ترين 
رويدادهاى گردشگرى و ثبت شدن شهرهاى صنايع 

دستى خود چشيد.
 اللجين با سفال جهانى شد

همزمان بــا ميزبانى همــدان از رويدادهاى جهانى 
گردشــگرى 2018 شهر اللجين يكى از مناطق مهم 
توليد ســفال كشور در استان همدان كه سالها عنوان 
پايتخت ســفال ايران را از آن خودش كرده بود، در 
ســال 1395 نيز موفق به كسب عنوان شهر جهانى 

سفال شد. 
ثبت شــهرهاى جهانى صنايع دستى مزاياى بسيارى 
دارد كــه مى توان آنها را در 2 شــاخه كلى «مزاياى 
اقتصادى» و «مزاياى فرهنگى و اجتماعى» دسته بندى 

كرد. مزاياى اقتصادى اين دســتاورد شــامل معرفى 
محصوالت در ســطح جهانى، تبديل شدن به برند 
بين المللى، فروش محصوالت در ســطح جهانى و 
درنهايت رونق كســب وكار هنرمندان و صنعتگران 
مى شــود. از ســوى ديگر، از جملــه نتايج مزاياى 
فرهنگى و اجتماعى نيــز مى توان به معرفى زواياى 
فرهنگــى جامعه موردنظر و اســتوار شــدن پايه 
ملى فرهنگى صنايع دستى جامعه در سطح بين المللى 

اشاره كرد.
 مالير با مبل و منبت جهانى شد 

دى ماه 1398 مالير به واسطه هنر مبل و منبت جهانى 
شد.

بى ترديد جهانى شــدن مبلمان منبــت مالير فصل 
جديــدى بــه روى اين هنرصنعت گشــود و حاال 
پس از گذشت يك سال، جهان شهر منبت به خوبى 
توانسته توانمندى ها، ظرافت ها و استعدادهاى هنرى 

بى همتاى خود را به رخ جهانيان بكشد.
پيش از اينكه مالير به عنوان شــهر جهانى مبلمان و 
منبت در فهرســت جهانى ثبت شود، به عنوان شهر 

ملى منبت ثبت شــده بود. پس از ثبت به عنوان شهر 
ملى منبت، ثبت اين شهر به عنوان شهر جهانى مبلمان 

و منبت در دستور كار قرار گرفت.
شــهر مالير واقع در همدان بيشتر از 5 هزار كارگاه 
براى توليد مبل و منبت دارد كه باعث شــده 9 هزار 
اســتادكار و 20 هــزار هنرمند فعال در اين رشــته 
مشــغول كار باشند. به طور كلى 11 شهر و روستا از 
ايران در اين فهرست جهانى ثبت شده اند كه باعث 
شــدند ايران در رتبه اول بين كشورهاى جهان قرار 
بگيرد. پيش از ثبت مالير به عنوان شهر جهانى مبل 
و منبت شــهرهاى ديگرى مثــل تبريز براى فرش، 
اصفهان براى صنايع دســتى خالقانه، اللجين براى 
ســفال، ميبد براى زيلوبافى و چند شــهر ديگر در 
فهرست شوراى جهانى صنايع دستى به ثبت رسيده 

بودند.
هنر منبت كارى هنرى اســت كــه در آن هنرمندان 
و جوانان و اســتادكاران با دستاى زحمتكش خود 
روى چــوب آثار بى نظيرى را خلق مى كنند و به آن 
نقش و نگار مى دهند. هنر منبت امروزه در خانه هاى 

بيشتر ايرانيان به چشم مى خورد و حتى در تمام دنيا 
شناخته شده است.

براى  جغرافيايــى  نشــان  تصويــب   
تويسركان

شــهريور 1396 نيز اســتاندار وقت همدان با بيان 
اينكه نشان جغرافيايى براى تويسركان تصويب شده 
است، گفت: تويســركان و مالير رقيب هم نيستند 

بلكه مكمل و تقويت كننده يكديگر هستند.
مبل و منبت، گردو و فرش، گردشگرى، آب و هوا 
و آثار تاريخى از داشــته هاى تويســركان است و با 
همه اينها بايد به روزى برسيم كه تويسركان يكى از 

شهرهاى مهم گردشگرى ايران شود.
 اشترمل روستاى ملى صنايع دستى شد

در تازه تريــن اخبار آخرين روزهاى بهمن ماه 1399 
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
همدان به رســانه ها اعالم كرد: طى حكمى از سوى 
وزير ميراث فرهنگى روستاى «اشترمل» تويسركان 

نخستين روستاى صنايع دستى نام گرفت.
على مالمير با اعالم اين خبر، اظهار كرد: طى صدور 

حكمى از سوى وزير ميراث فرهنگى،گردشگرى و 
صنايع دستى كشور و براساس رأى نهايى چهارمين 
شوراى راهبردى انتخاب شهرها و روستاهاى ملى، 
روســتاى اشــترمل از توابع شهرســتان تويسركان 

به عنوان روستاى ملى منبت گلريز معرفى شد.
 اشترمل، روستايى از توابع بخش مركزى شهرستان 
تويسركان در اســتان همدان است كه با رأى نهايى 
شــوراى راهبردى انتخاب شهرها و روستاهاى ملى 

موفق به كسب اين عنوان شد.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
همدان با بيان اينكه در اين روستا، بيش از 730 نفر در 
قالب 520 كارگاه توليد صنايع مبل و منبت فعال هستند، 
گفت: يكى از مهم ترين مزاياى ويژه و شاخص توليدات 
مبل و منبت روستاى اشترمل، توليد طرح گلريز است 

كه سبب شد اين عنوان را به خود اختصاص دهد.
وى تصريح كرد: دريافت اين دست عناوين اثرگذار 
در كنار فعاليت بيشــتر و اثرگذارتر مركز تخصصى 
مبل در روستاى اشترمل مى تواند تحوالت مهمى در 

بازار صنايع دستى تويسركان ايجاد كند.

شكست سكوت گردشگرى در نمايشگاه بين المللى

شهرهاى جهانى و ملِى همدان
 غايبان نمايشگاه گردشگرى بودند
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