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تضمين سالمت مردم 
و انتخابات

 1- در روزهــاى اخير با انتصاب رئيس 
ســتاد انتخابات كشــور و معرفى اعضاى 
شوراى مركزى نظارت بر انتخابات رياست 
جمهورى، تالش مجريان و ناظران انتخابات 
براى اجراى انتخاباتى ديگر آغاز شده است...

 2021 فوريـــه    13   1442 رجـــب   1   1399 مـــاه  بهمـــن   25 شـــنبه  
ــان  ــا  3000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 3974  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ

|ISNN: 2322-4665|

خبر

3

تان
دس

خبرما

2

صاد
اقت

6

رونمايــى از 
تمثال شهـدا 
در شهرك 
شهيد مدنى

افزايش
10هزار ميلياردى 
سرمايه گذارى 
در استان

بيش از
 70 عنوان برنامه
 فرهنگى و هنرى 
به مناسبت 
دهه فجر اجرا شد
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جناب آقاى مهندس

امير تيمور وكيل زاده 
بــا قلبــى آكنــده از غــم و انــدوه درگذشــت بزرگ 
خانــدان و پــدر گراميتــان آقــاى مهنــدس فيــروز 

ــم  ــى نمائي ــرض م ــليت ع ــل زاده را تس وكي
و بــراى ايشــان از درگاه خداونــد متعــال 
ــدگان  ــاير بازمان ــما و س ــراى ش ــرت و ب مغف

ــم. ــل خواهاني ــر جزي ــل و اج ــر جمي صب
مديران و كاركنان شركت مداوا داروى اكباتان پارت 

و شركت بازرگانى اتانول همدان

جناب آقاى مهندس

امير تيمور وكيل زاده 
و انــدوه درگذشــت بزرگ  آكنــده از غــم بــا قلبــى

ل و ر
گراميتــان آقــاىمهنــدسفيــروز پــدر و خانــدان
ــم ــى نمائي ــرض م ــليت ع ــل زاده را تس وكي
و بــراى ايشــان از درگاه خداونــد متعــال
ــدگان ــاير بازمان ــما و س ــراى ش ــرت و ب مغف

ــم. ــل خواهاني ــر جزي ــل و اج ــر جمي صب
مديران و كاركنان شركت مداوا داروى اكباتان پارت 

و شركت بازرگانى اتانول همدان
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ون  ه را ا  و ا ا

 عصر روز سه شنبه هفته گذشته فروشگاهى 
در شــهر همدان افتتاح شــد كه يكــى از 60

زيرمجموعه گــروه صنعتى گلرنگ اســت. با 
شنيدن نام مجموعه گلرنگ شايد نخستين اسمى 
كه به ذهن ها برســد حاج كريم فضلى است كه 
اصالتى همدانى دارد و حاال كه خودش نيســت 
هنوز هم نام و اقداماتش براى همدانى ها و شهر 

همدان ديده مى شود.
اين شــركت كه با شعار «خريد خوب را تجربه 
كن!» درحال فعاليت است و بيش از 50 درصد 
كاالهاى اين مجموعه از توليد تا مصرف متعلق 
به گروه صنعتى گلرنگ اســت و همين ســبب 
شــده تا يك مزيت رقابتى مثبت نسبت به ساير 

رقبا داشته باشد.
ــى  ــركت فاميل ــز ش ــعه و تجهي ــت توس معاون
مــدرن در آئيــن افتتــاح شــعبه فروشــگاه 
فاميلــى در شــهر همــدان بــا بيــان اينكــه 
ــتين  ــعيديه نخس ــرج س ــگاه در ب ــن فروش اي
ــت،  ــدان اس ــتان هم ــى در اس ــگاه فاميل فروش
ــاح شــد نزديــك  گفــت: فروشــگاهى كــه افتت
ــروش دارد. ــطح ف ــر س ــزار و 400 مت ــه ه ب

مهدى زارع منش ادامه داد: به واسطه اينكه مالك 
اصلى گلرنگ، جناب فضلــى اصالتى همدانى 
دارد برنامه ويژه اى براى اســتان همدان داريم و 
درنظر داريم تا در شهر همدان با سطح 14 هزار 

متر سرزمين فاميلى ايجاد كنيم.
زارع منــش بــا اشــاره بــه اينكــه برنامــه توســعه 
در شــهر همــدان بــراى ايــن فروشــگاه نزديــك 
7 هــزار مترســطح فــروش اســت، اضافــه كــرد: 
مجموعــه صنعتــى گلرنــگ بالــغ بــر 40 هــزار 
نفــر پرســنل دارد كــه به صــورت مســتقيم 

درحــال فعاليــت هســتند.
وى با تأكيد براينكه شــاكله اصلى گروه صنعتى 

گلرنگ بخش توليد اســت كــه در بخش هاى 
مختلف اعم از شــوينده، مواد غذايى، سلولزى، 
پليمرى، لبنيات، آرايشــى و بهداشــتى فعاليت 
دارد، اظهــار كــرد: در گروه صنعتــى گلرنگ 
برندهايــى ازجمله اوه، اكتيو، ســافتلن، اويال، 
فاميال، نانســى، مرســى و آريوپالست درحال 

توليد هستند. 
وى بيان كرد: از ســال ها پيش سياســت گروه 
صنعتــى گلرنگ كامل كردن زنجيــره از توليد 
تا مصرف اســت؛ ايــن گروه صنعتــى ابتدا از 
فروشــگاه افق كــوروش آغاز بــه كار كرد كه 

درحال حاضر بيش از 2 هزار و 300 شــعبه در 
سطح كشور دارد.

زارع منــش در ادامــه اظهار كرد : در ســال 96
تصميم بر اين شــد تا گروه صنعتى گلرنگ در 
متراژهاى بزرگتر ورود كند و با برند فاميلى در 
آذر 96 نخستين فروشــگاه را در گنبدكاووس 

تأسيس كرد.
وى بــا تأكيد بــر اينكه درحال حاضر شــركت 
فاميلى با 31 فروشــگاه در 16 اســتان فعاليت 
مى كند و به ســرعت درحال پيشــرفت است، 
گفت: برنامه توســعه اى شركت فاميلى در سال 

1404 رسيدن به 390 هزار متر سطح فروشگاه 
است.

زارع منش گســترش فروشــگاه هاى فاميلى در 
شــهر همدان را از ديگر برنامه هاى توسعه نام 
برد و تأكيد كرد: محصوالتى كه در فروشــگاه 
عرضه مى شود چيزى حدود 30 هزار قلم است 
كه براســاس متراژ و موقعيت فروشگاه اين 30
هزار كاال تقسيم مى شود و در فروشگاه همدان 
نزديــك به ده هزار قلم كاال در دســترس مردم 

قرار دارد.
وى درباره برنامه توســعه در كشور نيز اينگونه، 

بيان كرد: براى 183 شهر كه جمعيت باالى 45
هزار نفــر دارند اين فروشــگاه ها را راه اندازى 

مى كنيم.
زارع منش در بحث اشــتغال زايى گفت: شركت 
فاميلى مدرن هزار و 500 نفر پرسنل دارد و هر 
فروشگاهى كه افتتاح مى شــود حداقل 50 نفر 

به صورت مستقيم براى كار جذب مى شوند.
 زارع منش با اشــاره به اينكه اين شركت هم از 
نظر قيمت و هم تنــوع رضايت مردم را جلب 
كرده اســت، افزود: در گــروه صنعتى گلرنگ 
تمركز اصلى بر خود كشــور است و براى سال 
1400 بــه 80 هزار متر ســطح فروش خواهيم 

رسيد.
وى درباره فعاليت در عرصه بين المللى نيز اظهار 
كرد: شــركت فاميلى در بحــث بين المللى نيز 
برنامه هايى دارد و براى افغانستان و كشورهاى 
اطراف نيز درحال مذاكره و برنامه ريزى هستيم 

تا فروشگاه برون مرزى ايجاد كنيم.
زارع منــش درباره چيدمان فروشــگاه اين گونه 
گفــت: بــه علــت متــراژ پايين تر نســبت به 
فروشگاه هاى رقيب سعى شده است محصوالت 
تكى چيده شود تا تنوع كاالها محسوس باشد تا 
عموم مردم از طبقات باال تا طبقات پايين جامعه 
هر نوع قيمتى كه بخواهد كاالى موردنظر خود 

را تهيه كنند.
وى ادامه داد: ما همواره به دنبال تحقق شعارمان 
كه «خريد خوب را تجربه كن!» اســت، هستيم 
و تالش ما اين اســت تا مردم خاطره خوبى از 

خريد در فروشگاه ما داشته باشند.
معاونت توســعه و تجهيز شركت فاميلى مدرن، 
تصريــح كرد: شــرايط تحريم ســبب شــد تا 
شركت ها و كارخانه هاى داخى از اين وضعيت 
به خوبى اســتفاده كنند و بسته بندى و توليدات 

مناسب داشته باشند.
پرســنل  كــردن  كار  بــه  وى 
سخت  شــرايط  در  فروشــگاه 
كرونايى نيز اشاره كرد و گفت: 
در اين شــرايط سخت كاركنان 
ايــن مجموعــه بــا تالش هاى 
شــبانه روزى بــراى اينكه مردم 
براى تهيه اجناس و كاالى خود 
دچار مشــكل نشــوند، فعاليت 

كرده اند كه جاى قدردانى دارد.
زارع منــش در پايــان گفــت: ما 
به دنبال تحقق آرمان هايى هســتيم 
كــه حــاج كريم فضلى در ســر 
مى پروراند كه تالش براى خدمت 
به مردم براى ســهولت در زندگى 

و معيشت باشيم.

مديركل آموزش و پرورش خبر داد «فـاميـلى» براى همدانى ها تجربه اى خوب خواهد شد «فـاميـلى» براى همدانى ها تجربه اى خوب خواهد شد
ركوردشكنى دانش آموزان استان 

در المپيادهاى علمى كشور

 مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان از ركوردشــكنى دانش آموزان مراكز 
سمپاد استان همدان در المپيادهاى علمى كشور خبر داد.

  به گزارش اداره اطالع رســانى و روابط عمومى آموزش و پرورش اســتان، محمد 
پورداود گفت: دانش آموزان مراكز ســمپاد استان موفق به كسب 6 مدال كشورى در 

المپيادهاى علمى شدند.
وى افــزود: آيريا گــودرزى از دبيرســتان فرزانگان 2 همدان مدال نقره نخســتين 
دوره المپياد تفكر و كارآفرينى را كســب كرد و دانش آموزان، اشــكان ســهرابى از 
دبيرســتان عالمه حلى 2 همدان در سى وسومين دوره المپياد فيزيك، ياسين پرويزى 
از دبيرســتان دوره دوم عالمه حلى يك همدان در پنجمين دوره المپياد ســلول هاى 
بنيادى، محمدحسين جاويد از دبيرستان عالمه حلى 2 همدان در دومين دوره المپياد 
جغرافيا، محمدپارســا ميرزايى سرمد از دبيرستان دوره دوم عالمه حلى يك همدان 
در سى وســومين دوره المپياد فيزيك و محمدمهدى طاهرى از دبيرستان عالمه حلى 
2 همدان در پنجمين دوره المپياد سلول هاى بنيادى موفق به كسب مدال برنز شدند.

پورداود خاطرنشــان كرد: كســب اين تعداد مدال توســط دانش آموزان اســتان در 
سال هاى اخير بى سابقه بوده است.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

ادامه بازگشايى و تعريض معابر 
در منطقه 2 همدان

15 فروردين هم 
تعـريض شد 

به مناسبت يك سالگى شناسايى ويروس كرونا در همدان

هيوال 1497 قربانى در استان گرفت

شت
ددا

دورنماى انتخابات 1400 يا
 يكى از مباحث مطرح شــده در نشست 
اخيــر حاجى بابايى نماينده مــردم همدان و 
فامنين در مجلس شوراى اسالمى با اعضاى 
تحريريــه و كارشناســان همدان پيام، بحث 

انتخابات رياست جمهورى 1400 بود...

4 والدت امام محمدباقر(ع) را تبريك مى  گوييم
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خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

تضمين سالمت مردم و انتخابات
 1- در روزهاى اخير با انتصاب رئيس ستاد انتخابات كشور و معرفى 
اعضاى شــوراى مركزى نظارت بر انتخابات رياست جمهورى، تالش 
مجريان و ناظران انتخابات براى اجراى انتخاباتى ديگر آغاز شده است.

هر چند هنوز تا اين مرحله، از شور و نشاط انتخاباتى بين مردم چندان 
خبرى نيســت و به گفته وزير كشور حساس نشدن مردم به انتخابات 

جاى نگرانى دارد.
2- نگرانى از حساس نشدن مردم به انتخابات به اين دليل است كه در 
آخرين انتخابات برگزار شده در كشور ميزان مشاركت ثبت شده جاى 
افتخارى براى برگزار كنندگان و دست اندركاران انتخابات باقى نگذاشته 

است.
نگرانى از تكرار اين ميزان مشاركت نه چندان تعريفى در انتخاباتى ملى و 
محلى دليلى است كه وزارت كشور را به انتشار فراخوان براى دريافت 
پيشنهادها براى برگزارى انتخاباتى پرشور و نشاط رسانده، هر چند با اين 

اقدامات نيز تاكنون فضا تغيير نكرده است.
3- برخى دليل ثبت ميزان مشاركت زير 50 درصد انتخابات گذشته را 

همزمانى آن با شيوع كرونا مى دانند. 
از اين منظر، مباحث مطرح شــده دربــاره دورى از تجمعات و لمس 
نكــردن برگه و خودكار و ديگر لوازم ثبــت رأى، دليل دورى مردم از 

صندوق ها بوده است.
4- تأثير كرونــا در احتياط مــردم و دورى از حوزه هاى رأى گيرى را 
نمى تــوان رد كرد. به هميــن دليل باز هم احتمال تكــرار اين روند و 
دورى و احتياط براى مبتال نشدن طبيعى است. به همين دليل است كه 
تعريف شرايط براى مراقبت از سالمت رأى دهندگان و اعضاى شعبات 

رأى گيرى از سوى مجريان در توافق با ناظران ضرورى است.
5- در انتخابات  گذشــته به منظور كاهش هزينه ها و افزايش سرعت و 

دقت در اجرا، برگزارى الكترونيكى انتخابات، محل بحث بوده است.
در ايــن روند مجريــان و ناظران هر دو موافق برگــزارى الكترونيكى 
انتخابات بوده اند اما توافق نهايى حاصل نشــده و درنهايت در بهترين 
حالت بخش هايى از روند انتخابات با توافق دو طرف الكترونيكى برگزار 

شده است.
6- شــيوع كرونا را مى توان در تحول و نوسازى نظام ادارى ايران يك 

عامل تأثيرگذار مهم و تسريع بخش قلمداد كرد.
عاملى كه توانســت بســيارى از امور را كه شــايد در شــرايط عادى 
سال ها الكترونيكى كردن آنها طول بكشد، به راحتى و به بهترين شكل 

الكترونيكى كند.
هيــچ كس فكر هم نمى كرد كه روزى بانك ها با درخواســت پيامكى، 
تسهيالت بدهند يا تمام خدمات آموزشى كشور آنالين برگزار شود يا 
جلســات پرهزينه و همايش ها و ... همه در بستر اينترنت و با كمترين 

هزينه برگزار شود.
7- كرونا تحول رفتارى بزرگى در زندگى مردم جهان و ايران به وجود 
آورد و هر كشورى كه زيرساخت هاى مخابراتى بهترى داشت، ارتباطات 
بهتر و خدمات دهى باكيفيت ترى را با تكيه بر اين زيرساخت ها به مردم 

خود آغاز كرد.
از اين نگاه ايران را مى توان كشورى پيشرو دانست كه تالش دارد تمامى 
امور از اقدامات مالى تا نسخه نويســى و امــور ادارى را الكترونيكى و 

آنالين ارائه دهد.
در اين شــرايط و با اين تغيير سبك ارائه خدمات و فعاليت ها زمان آن 
است كه برگزارى الكترونيكى كامل انتخابات و رأى گيرى الكترونيكى 
نيز با نگاهى جدى تر دنبال شود و ستاد انتخابات و هيات مركزى نظارت 
در توافق با هم به شيوه اى كه تصمين كننده سالمت انتخابات و مردم در 
اين انتخابات است، برسند وگرنه اضافه كردن روزهاى رأى گيرى تكرار 
همان روش هاى قديمى است كه ممكن است تضمين كننده مشاركت در 

انتخابات و ثبت انتخاباتى با حضور حماسى نباشد.

نظارت بر كشتارگاه هاى طيور در پيشگيرى 
از آنفلوآنزاى پرندگان

 مديركل دامپزشكى استان همدان با تأكيد بر اينكه كشتارگاه هاى 
طيور در پيشــگيرى و كنترل بيمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
نقش مهمى دارند از اهميت رصد و تخليه محموله ها در كشــتارگاه 
و توزيع آن در بازار عرضه با نظارت مستقيم مسئول فنى كشتارگاه 

خبر داد.
محمودرضا رســولى در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه دامپزشــكى 

در خط مقــدم مبارزه بــا بيمارى هاى دام و طيور اســت، اظهار كرد: 
كشتارگاه هاى طيور نقش مهمى در پيشگيرى و كنترل بيمارى آنفلوآنزاى 

فوق حاد پرندگان دارند.
وى با تأكيد به ضدعفونى خودروهاى ورودى و خروجى به كشتارگاه ها 
و نيز رعايت ضوابط بهداشــتى قرنطينه اى، گفت: نظارت  بهداشــتى و 
قرنطينه اى توسط بازرسين دامپزشكى استان و شهرستان، مسئوالن فنى 

و بهداشتى و ناظرين كشتارگاه هاى طيور حائز اهميت است.
مديركل دامپزشــكى اســتان همدان رعايت كامل ضوابط انتقال مرغ 
زنده از محل مرغدارى تا كشــتارگاه با گرفتن مجوز حمل بهداشتى 

توســط مرغدار و صدور آن براى خودروهاى واجد شرايط را مهم 
دانســت و افزود: رصد و تخليه محموله ها در كشــتارگاه و توزيع 
آن در بازار عرضه با نظارت مســتقيم مســئول فنى كشتارگاه حائز 

اهميت است.
رسولى با اشــاره به اينكه كشتارگاه صنعتى طيور شهرستان بهار داراى 
مجوز و پروانه در زمينه كشتار بوقلمون است كه توليدات اين مجموعه 
بيشتر نياز استان را در حوزه گوشت گرم طيور تأمين مى كند، گفت: بايد 
نظارت هاى بهداشتى در كشتارگاه توسط بازرسان مستقر و كارشناسان 

دامپزشكى با قوت انجام شود.

ادامه بازگشايى و تعريض معابر در منطقه 2 همدان

15 فروردين هم تعريض شد 

ثبت يازدهمين اهداى عضو همدان
 مســئول واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشگاه علوم پزشكى 

ابن سينا از ثبت يازدهمين اهداى عضو در استان همدان خبر داد.
مجيد حميدى، از ثبت يازدهمين اهداى عضو استان همدان در امسال 
خبــر داد و اظهار كرد: اعضاى مهيار رضايى كودك يك ســاله كه در 
اثر مســموميت دچار ضايعه مرگ مغزى شده بود به 3 بيمار نيازمند 
پيوند زندگى دوباره بخشــيد و يازدهمين اهداى عضو استان امسال 

رقم خورد.
وى در گفت وگــو با فارس، ضمن قدردانى از خانــواده اين ايثارگر 
گفت: از دســت دادن عزيز امرى سخت و فراموش نشدنى است و از 
خداوند براى آن مرحوم علو درجات و براى بازماندگان صبراز درگاه 

ايزد منان مسألت مى نماييم.
مســئول واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشــگاه علوم پزشكى 
همدان بيان كرد: ثابت شــده كه افراد مرگ مغــزى ديگر به زندگى 
باز نمى گردند اما با پيوند اعضايشان مى توان حياتى دوباره به بيماران 

نيازمند و در انتظار پيوند بخشيد.
وى با اشاره به اهميت فرهنگ سازى در اهداى اعضاى بيماران مرگ 
مغــزى، گفت: ترويج فرهنگ اهداى عضــو بيمارانى كه ديگر امكان 
برگشت به زندگى ندارند براى اينكه به بيماران در انتظار اهداى عضو 
زندگى دوباره ببخشند مورد توجه بوده و نيز الزمه پيشرفت در حوزه 

اهداى عضو، كار گروهى و همدالنه است.

1- نامه نگارى هاى احمدى نژاد به ســران كشورها شدت يافته است. 
گويــا آخرين نامه وى خطاب به پوتين رئيس جمهور روســيه بوده 
اســت. گفتنى است پيش از اين وزير ارشــاد درباره نامه نگارى هاى 
رئيس جمهورى پيشــين خواستار سعه صدر مشــابه آنچه در برابر 

احمدى نژاد انجام مى شود، براى ديگران شده بود.
2- رصد تحركات انتخاباتى مديران در برخى استان ها كار دست آنها 
داده اســت. گويا پس از انتشــار عكس حضور يكى از مديران استان 
همســايه در ديدار با احمدى نژاد، وى از كار خود بركنار شده است. 
گفتنى است اســتفاده از مديران به اصطالح دو زيست مخالف دولت 
در دولــت روحانى در برخى اســتان ها از ويژگى هاى دولت تدبير و 

اميد است.
3- راهپيمايى موتورى هم در برخى اســتان ها حاشيه ساز شده است. 
گويا در راهپيمايى اصفهان به رئيس جمهور توهين شده است. گفتنى 
است اين اقدام برخالف تأكيد اخير رهبر انقالب بر حفظ حرمت ها و 

پرهيز از بدزبانى، است.
4- نيمــى از آژانس هاى مســافرتى به دنبال شــيوع كرونا تعطيل 
شــده اند. گويا مجموع آژانس هاى هواپيمايى در ماه حدود 500

ميليارد تومان زيان مى بينند. گفتنى اســت بيش از 150 شــغل كه 
به صورت مســتقيم به صنعت گردشگرى وابســته هستند در اين 

دوران آسيب ديده اند.
5- پروژه  «كهربا» با مشــكل نبود زيرساخت مواجه شده است. گويا 
پرداخــت بدون كارت از طريق فناورى ارتباط حوزه نزديك يا همان 
ان اف ســى (NFC) نيازمند زيرساخت سازى براى اجرا است. گفتنى 
است از 7 ميليون دستگاه كارت خوان در كشور تنها 20 درصد آنها از 
تكنولوژى NFC پشتيبانى مى كنند و همه دستگاه هاى تلفن همراه نيز 

از تكنولوژى NFC پشتيبانى نمى كنند.
 در هفتــه اى كــه گذشــت خيابــان 15 
فروديــن با حضور شــهردار همدان، رئيس 
آموزش وپرورش همــدان، مدير منطقه 2 و 

مديران شهردارى، تعريض شد.
عباس صوفى شــهردار همدان با بيان اينكه 
چندين بازگشايى و تعريض معبر در منطقه 2 
شهردارى طى سالجارى اجرايى شده است، 
افزود: درصورتى كه معابر شــهرى در تعامل 
با نيازهاى ســاكنان و كاربرى هاى مجاور آن 
طراحى و اجرا شــوند و كاركرد آن آسايش 
تمامى گروه هاى بهره بــردار را در حد بهينه 
تأمين كند اين معابر مى تواند نقش بسزايى در 
بهبود ســرزندگى و تحرك در فضاى شهرى 

ايفا كند.
در ادامه مدير منطقه 2 با اعالم اينكه تعريض 
خيابان 15 فرودين پروژه تأثيرگذارى خواهد 
بود، افــزود: در راســتاى بهبــود وضعيت 
ترافيكى و سهولت در رفت وآمد شهروندان 
تعريض خيابان 15 فروردين واقع در طالقانى 
در دســتور كار اين منطقه قــرار گرفت و با 
همدان  آموزش وپرورش  تأثيرگذار  همكارى 

اين پروژه اجرايى شد.
حامد جليلوند افزود: يكى از اساســى ترين 
مسأله ها در سيستم شــهرهاى پويا و موفق، 
داشتن معابر بازگشايى شده و داراى قابليت 

تردد بسيار مناسب است. 
وى با بيــان اينكه اجراى پروژه هاى تعريض 
خيابان هــا و معابر تأثير بســزايى در عبور و 
مــرور وســايل نقليه در مكان هــاى پرتردد 
دارنــد، افزود: بازگشــايى ها تأثير زيادى در 

كاهش بار ترافيكى معابر اصلى، سهولت در 
رفت وآمد و رضايت شــهروندان را به دنبال 
خواهد داشــت كــه شــهردارى منطقه 2 با 
آگاهى از اين امر بازگشــايى 3 معبر ورودى 

كوى محمديــه و خيابان اميركبير و تعريض 
خيابان نگارستان را در سالجارى اجرايى كرد 
و اينك تعريض خيابــان 15 فروردين واقع 
در خيابان طالقانى را در دستور كار قرار داد.

به گزارش روابط عمومى منطقه 2 شهردارى 
جليلوند، تصريح كرد: با توجه به قرار داشتن 
چندين مدرســه در خيابــان 15 فروردين و 
طالقانــى و تردد زيــاد در مواقع رفت وآمد 
دانش آموزان اهميــت اجراى پروژه تعريض 
اين معبر را دوچندان كرده است، به طورى كه 
تأثير بســزايى در عبور و مرور وسايل نقليه 
داشــته و همچنين سبب كاهش بار ترافيكى 
در معابر اصلى مى شود، درنهايت سهولت در 
رفت وآمد و رضايت شــهروندان را به دنبال 

خواهد داشت.
وى بــا اعالم اينكــه حدود هــزار و 200 
مترمربــع از معبر آزادســازى شــد، افزود: 
عمليــات خاكبردارى، زيرســازى و اجراى 
آســفالت معبر در دســتور كار قرار دارد و 

اكنون در مرحله اجرا است. 
جليلوند با اعالم اينكــه تملك امالك واقع 
در طرح هــاى مصــوب از اولويت هاى كار 
شــهردارى منطقه 2 است، افزود: با تالش و 
ممارســت واحد حقوقى و امالك اين منطقه 
و تعامل با ادارات مربوطه زمينه آزادســازى 
اراضى مورد نياز، تمام تالش خود را به كار 
بســته و فعاليت قابل توجهــى در اين زمينه 

داشته است.
وى در پايــان خاطرنشــان كــرد: ما براى 
تســريع در كار شــهردارى بــه همكارى 
داريم  نيــاز  شــهروندان  بيشــتر  تعامل  و 
زيرا ســرعت كار، خدمات دهى بيشــتر به 
به دنبال  شــهردارى  سوى  از  را  شهروندان 

داشت. خواهد 

 شــهردار همدان با اشــاره به اقدامــات فرهنگى و 
اجتماعى شــهردارى، در مراسم رونمايى از تمثال شهدا 
در شــهرك شــهيد مدنى به اهميت گراميداشت ياد و 
تفكر شهداى گرانقدر و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، 

پرداخت.
شــهردار همدان در مراســم رونمايى از تمثال شهدا در 
22 بهمن ماه در شــهرك شهيد مدنى، با اشاره به فعاليت 
ســازنده و مؤثر شــهردارى منطقه 3 در حوزه عمرانى، 
افزود: ايــن منطقه به رغم مشــكالت اقتصادى موجود 
توانسته است پروژ ه هاى فرهنگى تأثيرگذارى را در كنار 
انجام موفقيت آميز طرح هاى عمرانى به سرانجام برساند.

عباس صوفى، بــا بيان اهميت و ضــررورت اقدامات 
فرهنگــى در كنــار پرداختن به مقوله عمران شــهرى، 
تصريح كرد: مديريت شــهرى با انجــام امور فرهنگى 
و اجتماعــى در پى پاســخ به نيازهاى شــهروندان در 

حوزه هاى مذكور است.
وى با بيان اينكه آزادگى، ســرافرازى و امنيت حاكم بر 
كشــور مرهون خون شهداى واالمقام است، عنوان كرد: 
در اين ميان زنده نگاه داشــتن ياد و تفكر شهداى عزيز 
و گرانقدر از موضوعات فرهنگى مورد توجه شهردارى 
است كه منطقه 3 شــهردارى نيز در اين حوزه به خوبى 

ورود پيدا كرده است.
وى افزود: در راســتاى ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، 
شهردارى همدان اقدامات مختلفى را انجام داده است كه 
در اين ميان مى توان به رونمايى از 24 تمثال از شهداى 
عزيز كه توسط شــهردارى منطقه 3 با همكارى هيأت 

امناى بسيج در 22 بهمن ماه رونمايى شد.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى منطقه 3 همدان، 
شهردار همدان با اشاره به اقدامات فرهنگى و اجتماعى 
كه از ســوى شــهردارى انجام شده اســت، گفت: اگر 
چه شــهردارى ها عمدتا به عنوان سازمان هاى خدماتى 
و عمرانى شــناخته مى شــوند اما توجه شهردارى ها به 
مســئوليت هاى اجتماعى و فرهنگى همواره از شــدت 

مسائل اجتماعى كاسته است. 
صوفى يادآور شد: شهر نه فقط حامل رفتارهاى زيستى، 
جمعيتى، اقتصــادى، فعاليت ها و مبــادالت ميان فردى 
اســت، بلكه در ماهيــت اصلى همين رفتارها شــامل 

رفتارهاى پرورشى، آموزشى و فرهنگ سازى است.
وى با تأكيد بر برنامه هاى فرهنگى شــهردارى، مطرح 
كرد: شــهر براى ايجاد محيطى امن، آرام، پويا، سرزنده 
و بانشاط نيازمند بســط آموزه هاى فرهنگى ميان آحاد 
و گروه هاى اجتماعــى، كانون و واحدهاى جمعيتى با 

توجه به تقسيمات سنى، شغلى و حرفه اى، نوع زيست 
اجتماعى، وضعيت اقتصادى و نوع جنسيت است تا به 
اين طريق كنش هاى عمومى در جامعه شهرى را در پناه 
نشر آموزه هاى فرهنگى، اخالقى و دينى، شكل، محتوا، 

غنا و تعميق بخشد.
وى ادامه داد: فعاليت ســازنده شهردارى در حوزه هاى 
مختلف اجتماعــى و فرهنگى مى تواند دســتاوردهاى 
مناسبى در جهت بهبود كيفيت زندگى شهروندان داشته 
باشــد، براى مثال در آموزش هاى شهروندى مى توان با 
برنامه هاى فرهنگى و تشــويق مردم به مصرف درست، 
توليد زباله كمتر، تفكيك زباله در خانه و رعايت اصول 

بهداشتى تحويل كرد.

شــهردار همدان با اشــاره به اهميت مراكز فرهنگى و 
ايجاد فرهنگســراها، تصريح كرد: مراكز فرهنگى نقش 
مهم و اساســى در اعتالى شهرنشينى دارند و افزون بر 
آن كه مكان هايى براى گذران اوقات فراغت شهروندان 
محسوب مى شــوند رسالت مهم آموزش همگانى مردم 
را نيز عهده دار هستند. مراكز فرهنگى بخشى از عناصر 
فرهنگ جامعه قلمداد مى شــوند كه مردم به مرور زمان 
آنها را انتخاب و حفظ كرده اند. رشد كمى اين نهاده ها بر 

گستره كاربران آنها نيز تأثير مى گذارد.
 هويت بخشى به ســيماى شهرى و ترويج 

فرهنگ ايثار و شهادت
مدير منطقه 3 شهردارى همدان نيز ضمن تبريك ايام ا... 

مبارك دهه فجر و اعالم رونمايى 
از تمثال شــهدا در شهرك شهيد 
مدنــى، عنــوان كــرد: به منظور 
هويت بخشــى به ســيماى شهر، 
شــهادت  و  ايثار  فرهنگ  ترويج 
ياد  حفظ  ضــرورت  همچنين  و 
و خاطره شــهداى 8 ســال دفاع 
مقدس و مدافعيــن حرم، نصب 
تمثال 24 شهيد واالمقام در پارك 
وليعصر(عج) شهرك شهيد مدنى 

انجام شد.
محمدرضــا فيضى منــش افزود: 
اين حركت يك رسالت همگانى 
است و شهردارى منطقه 3 در اين 

موضوع پيشگام خواهد بود.
وى بــا اشــاره بــه اقدامــات 
شهردارى،  اجتماعى  و  فرهنگى 
عنوان كرد: بررســى و شناخت 
كمبودها، نيازها و نارســايى هاى اجتماعى و فرهنگى 
البته در چارچوب اختيارات مطرح در شــهردارى و 
تهيــه طرح ها و پيشــنهاد هاى اصالحى و راه حل هاى 
كاربردى در اين زمينه ها جهت برنامه ريزى و ارائه به 
مســئوالن مرتبط و طرف مشاركت از اقدامات مدنظر 

و مورد توجه است.
فيضى منــش ادامــه داد: همكارى با مســئوالن اجرايى 
و نهاد ها و ســازمان هاى موجود در زمينه هاى مختلف 
اجتماعى، فرهنگى و برنامه ريزى درباره مشاركت مردم 
در انجام خدمات اجتماعى، آموزشى و فرهنگى و امور 
رفاهى، تشويق و ترغيب مردم در زمينه گسترش مراكز 
فرهنگى، همكارى و مشاركت با سازمان هاى مردم نهاد 

در حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى، تأكيد بر آموزش هاى 
شــهروندى و ايجاد زيرساخت هاى ســخت افزارى و 
نرم افزارى الزم، برگزارى نمايشگاه هاى مختلف فرهنگى 
از ديگر برنامه هــا و اقدام هاى مطرح در حوزه فرهنگى 

است.
وى با اشــاره به كنترل و توانمندســازى و مشــاركت 
اجتماعى در طرح هاى مختلف، توسعه ورزش همگانى، 
توســعه فضاهاى فرهنگى، اجتماعى ورزشى و هنرى 
به عنوان عملكردى در حوزه فرهنگ، افزود: گســترش 
فرهنگ دينى و ارزش هاى انقالب اسالمى، برنامه ريزى 
اوقات فراغت و بهره از فرهنگسراهاى ايجادشده نيز از 
اعمال انجام شــده در اين زمينه است كه هر روز نسبت 
به گذشته حضور شهردارى ها در اين عرصه، ابعاد بيشتر 

و گسترده ترى مى يابد.
مدير منطقه 3 شــهردارى همدان ادامه داد: با اقدام هاى 
فرهنگى و اجتماعى، شــهردارى مى تواند افزون بر آنكه 
در ايجاد كانون هاى نويــن و جديد فرهنگى اجتماعى 
در شهر مفيد و مؤثر واقع شود بر حفظ عناصر فرهنگى 
و ميراث گذشــتگان نيز نافذ باشد و به اين ترتيب ميان 

ارگانيزم جديد و قديم شهر ارتباط الزم را برقرار كند.
فيضى منش افزود: وجود چنين ارتباطى باعث گسترش 
شــناخت و آموزش عناصر اجتماعى، علمى، فرهنگى 
و تاريخى به شهرنشــينان و باعث جلب توجه آنان به 

ضرورت پاسدارى از سرمايه هاى فرهنگى خواهد شد.
وى با اشــاره به جايگاه شهيدان در زندگى آدمى، گفت: 
از ســرمايه هاى فرهنگى كه نياز به ضرروت و پاسدارى 
در راســتاى ترويج افكار آنها مطرح اســت، مى توان به 
شــهيدانى اشــاره كرد كه در راه حفظ وطن پركشيدند 
و مى بايست ياد و تفكرشــان را با اقداماتى فرهنگى و 

اجتماعى ترسيم كرد.

به مناسبت گراميداشت ايام ا... دهه مبارك فجر 
برگزار شد

رونمايــى از تمثال شهـدا 
در شهرك شهيد مدنى
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حوادث

توقيف خودرو حامل لوازم خانگي قاچاق 
در كبودراهنگ 

 جانشــين انتظامي استان همدان، از توقيف يك دستگاه خودرو و 
كشف 80 دستگاه انواع لوازم خانگي قاچاق در شهرستان كبودراهنگ، 

خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، رضا زارعى، در تشريح اين خبر گفت: 
مأموران مبارزه با قاچاق كاال و ارز شهرســتان كبودراهنگ با اجراي 
ايســت و بازرســي در محور گل تپه - كبودراهنگ، به يك دســتگاه 
خودرو وانت نيسان مشكوك شده و آن را براى بررسى متوقف كردند.

وى افزود: در بازرسى از اين خودرو، 65 دستگاه آبميوه گيري چندكاره 
و 15 دســتگاه جارو برقي قاچاق كه از ســمت استان هاي غربي به 

سمت مركز كشور درحال تردد بود، كشف شد.
زارعى بيان كرد: ارزش ريالي لوازم كشف شــده برابر نظر كارشناسان 
2 ميليارد ريال برآورد شــده و يك متهم در اين زمينه پس از تشكيل 

پرونده تحويل مرجع قضايي شد.
جانشين انتظامي استان همدان در پايان گفت: از شهروندان درخواست 

مى شود موارد مشكوك را از طريق تلفن 110 به پليس اطالع دهند.

دستگيري باند سارقان مزارع و باغات 
در رزن 

 سرپرست انتظامي شهرستان رزن، از دستگيري باند 3 نفره سارقان 
باغات و مزارع و كشف 5 فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.

مظاهر عليجاني، در تشــريح اين خبــر گفت: در پي وقوع چند مورد 
ســرقت باغات و مزارع در سطح شهرستان رزن، پيگيري موضوع در 

دستوركار مأموران انتظامي شهرستان قرارگرفت.
وي افزود: مأموران بخش انتظامي درگزين با انجام اقدامات اطالعاتي 
و استفاده از شگردهاي خاص پليسي، محل اختفاي باند 3 نفره سارقان 
مــزارع و باغات را شناســايي و آنان را در يــك عمليات غافلگيرانه 

دستگير كردند.
به گزارش پايگاه خبري پليس، عليجاني بيان كرد: متهمان در بازجويي 
هاي فنــي و تخصصى، به 5 فقره ســرقت باغات، مــزارع و اماكن 
خصوصي اعتراف كردند و پس از تشــكيل پرونــده تحويل مرجع 
قضايي شــدند. سرپرست انتظامي شهرستان در پايان با اشاره به اينكه 
پليس تمام توان خود را براي پيشــگيري از ســرقت هاي ُخرد به كار 
مي گيرد، گفت: از تمام شهروندان درخواست مي كنيم ضمن عمل به 
هشــدار ها و توصيه هاي انتظامي، هرگونه مورد مشكوك را از طريق 

تلفن 110 به پليس گزارش دهند.

كشف كود شيميايي خارج از شبكه توزيع 
در بهار 

 فرمانده انتظامي شهرســتان بهار، از كشف 2 هزار و 500 كيلوگرم 
كود شــيميايي قاچاق به ارزش 200 ميليون ريال در اين شهرســتان 

خبر داد.
بزرگعلــي نوري، در تشــريح اين خبر بيان كرد: در راســتاي مبارزه 
همه جانبه با پديده شــوم كاالي قاچاق، احتكار و نظارت بر صنوف 
براي عرضه كاالهاي اساسي مردم، مأموران انتظامي شهرستان بهار در 
ايســت و بازرسي مقطعي در محور هاي مواصالتي اين شهرستان، به 

يك دستگاه وانت نيسان مشكوك شده و آن را متوقف كردند.
به گزارش پايگاه خبري پليس، وي افزود: در بازرسي از اين خودرو، 
2 هزار و 500 كيلوگرم كود شيميايي غيرمجاز و بدون مدارك و مغاير 
با شبكه توزيع كه كارشناسان ارزش اين محموله را 200 ميليون ريال 
برآورد كرده اند، كشــف و يك متهم در اين خصوص تحويل مرجع 

قضايي شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان بهار از شــهروندان خواست: درصورت 
اطالع از وجود هرگونه موارد مشــكوك، موضــوع را از طريق تلفن 

110 به پليس اطالع دهند.

كتاب «شماتت هاى انسان در قرآن كريم و روايات» 
در مالير رونمايى شد 

  كتاب «شــماتت هاى انســان در قرآن كريم و روايات» به تأليف رســول زرينى، در 
كتابخانه عالمه امينى مالير رونمايى شد.

مســول كتابخانه عالمه امينى مالير اظهار كرد: در ايام مبارك دهه فجر و همزمان با آغاز 
چهل ودومين بهار انقالب اســالمى از كتاب رســول زرينى كه از آموزگاران فرهيخته و 

ارزشى شهرستان مالير است، رونمايى شد.
پرند آزرم افزود: اين كتاب حاصل 4 سال تحقيق و مطالعه است و به بررسى مسأله انسان 

و شناخت بيشتر ابعاد وجودى خليفه الهى در فصول مختلف كتاب پرداخته است.

آزرم افزود: ما انسان ها هميشه در خسران و ضرر هستيم مادامى كه قدر لحظه به لحظه عمر 
خــود را درك نكرده و ارزش آنها را با پرداختن بــه مطالب پوچ دنيايى تنزل بدهيم، در 

اين صورت اين خسران به عينيت معنا پيدا مى كند.
رســول زرينى نويسنده كتاب در ادامه در ســخنانى ابراز كرد: اگر فردى دعوت شده و 
منتخب باشــد در وادى قــرآن گام بر مى دارد و در اين دريــاى بيكران معرفت و عرفان 

مى تواند وارد شود.
زرينى با ابراز خشــنودى از مدد الهى در تأليف و چاپ ايــن كتاب، افزود: اين كتاب با 
موضوع پايان نامه اينجانب در دوره دكترى همخوانى دارد و موضوع را از داستانى كه فخر 

رازى با اشاره به آيه «ان االنسان لفى خسر» روايت كرده است، انتخاب كردم.
خدابخش زرينى دبير دبيرستان هاى مالير، در ادامه به بحث درمورد فصول مختلف كتاب 

پرداخت و ضمن برشمردن نكات اشاره شده در كتاب، كتاب را حاصل تحصيل و تالش 
علمى چندين ساله مؤلف دانست.

رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان مالير نيز در اين جلســه ضمن قدردانى از 
نويسندگان بومى شهرستان مالير، از رسول زرينى به دليل انتشار كتاب وزين شماتت هاى 
انســان در قرآن كريم و روايات قدردانى كرد. در ادامه جوايز برندگان جشنواره رضوى 

كتابخانه عالمه امينى به برندگان اين مسابقات اهدا شد.
گفتنى اســت زرينى متولد 1357 در روستاى عباس آباد آورزمان مالير است، وى با رتبه 
1260 كنكور سراسرى در رشته الهيات تربيت معلم شهيدمقصودى همدان موفق به اخذ 
مدرك كارشناسى شــد. وى درحال حاضر دانشجوى رشته علوم قرآنى در مقطع دكترى 

است و همزمان به تدريس در دبيرستان هاى مالير اشتغال دارد.

دعوت به همكارى

شركت توليدى صنعتى فيلتر سركان

شــركت توليــدى صنعتــى فيلتــر ســركان در 
ســال جهــش توليــد از افــراد واجــد شــرايط 

ذيــل دعــوت بــه همــكارى مــى نمايــد:
1-كارشناس نقشه كشى 

1 نفــر كارشناســى يــا كارشناســى ارشــد مهندســى مكانيــك 
 solid ــى(ترجيحا ــه كش ــاى نقش ــرم افزاره ــه ن ــلط ب مس
 ، G&T آشــنا بــه تلرانــس گــذارى هندســى ، (works

ــد ــابقه كار مفي ــال س ــل 2 س حداق
2 - كارشناسى مهندسى سيستم ها و روش ها

1 نفــر كارشــناس يــا كارشناســى رشــته مهندســى مكانيــك 
يــا مهندســى صنايــع ، آشــنا بــه سيســتم مديريــت كيفيــت 
صنعــت خــودرو( اســتاندارد IATF)، مســلط بــه تدويــن 

ــد ــابقه كار مفي ــال س ــل 2 س ــدارك SQA / حداق م
3-تراشكار ماهر

3 نفــر آشــنا بــه ســاخت قالــب هــاى فلــزى ســنبه و ماتريس 
/ حداقــل 3 ســال ســابقه كار مفيد

 1399/12/20 تاريــخ  تــا  مى تواننــد  شــرايط  واجديــن 
ــاده  ــر 7 ج ــع در كيلومت ــه واق ــه آدرس كارخان ــورى ب حض
ــل  ــه آدرس ايمي ــود را ب ــه خ ــا رزوم ــه و ي ــاه مراجع كرمانش
m.taheri@serkanfilter.com ارســال و يــا جهــت كســب 
ــا شــماره تلفــن 34731119-081 تمــاس  اطالعــات بيشــتر ب

ــد. ــل فرماين حاص

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 
ضمن تبريك دهه فجر و پيروزى انقالب اســالمى 
به تشريح بيش از 70 عنوان برنامه فرهنگى و هنرى 
متنوع به مناسبت دهه فجر توسط اداره كل فرهنگ 

و ارشاد همدان، پرداخت.
احمدرضا احســانى با بيان اينكــه اين برنامه ها در 
همه شهرســتان هاى اســتان و به صورت مجازى 
اجرا شده اســت، گفت: آئين تجليل از فيلمسازان 
و عكاسان جوان اســتان، اجراى نمايش موسيقى 
و نمايشــگاه تجسمى و خوشنويســى در فضاى 
مجازى، تصويرســازى از ظرفيت هاى شــادى و 
نشــاط مثبت در اقوام و جامعــه ايرانى، برگزارى 
نشســت تخصصى كتابخوان با موضــوع نماز در 
فضاى مجازى و رونمايــى از كتاب قرآن كريم و 
تجليل از استاد شعبانى، برخى برنامه هايى است كه 

در همدان برگزار شد.
وى در ادامــه خاطرنشــان كرد: همزمــان با دهه 
فجر، شهرستان اســدآباد ميزبان برگزارى اختتاميه 
جشنواره موسيقى اســتان بود؛ در كنار اين برنامه 
هنرمندان  خوشنويسى  نمايشگاه  برگزارى  استانى، 
شهرستان، برگزارى محفل شــعر انقالب، اجراى 
نمايش «دمشــق خط مــرزى تهــران» به صورت 
مجــازى و برپايى نمايشــگاه و فروشــگاه كتاب 
از ديگــر برنامه هاى فرهنگى و هنرى شهرســتان 

اسدآباد بود.
احسانى برگزارى جلســه معرفى كتاب با موضوع 
انقالب اســالمى، برگزارى عصر شــعر انقالب و 
برپايــى نمايشــگاه روزنامه روزشــمار انقالب و 
نمايشــگاه كتاب را هم از برنامه هاى شهرســتان 
فامنيــن در اين ايام عنوان كــرد و گفت: همزمان 
با دهه فجر مراســم تجليــل از اصحاب فرهنگ و 
هنر، برگزارى جشن انقالب در ده كانون فرهنگى 
و هنرى مساجد، برگزارى نمايشگاه رويداد انقالب 
و آثار هنرى و مراســم محفل انســى با قرآن هم 
از برنامه هايى اســت كه در شهرستان كبودراهنگ 

برگزار شد.
وى در تشــريح برنامه هــاى فرهنگــى و هنرى 
برگزارى  گفــت:  هــم  تويســركان  شهرســتان 
نمايشــگاه عكس انقالب، عصر شعر و موسيقى 
انقالب، جشن انقالب و مسابقات در كانون هاى 
فرهنگــى هنرى مســاجد و تجليــل از اصحاب 
فرهنــگ و هنــر برخــى از ويژه برنامه هاى اين 

بود. شهرستان 
احسانى با بيان اينكه شهرســتان نهاوند همزمان 
با نخســتين روز از دهه فجر ميزبــان برگزارى 
اختتاميه جشــنواره اســتانى هنرهاى تجســمى 
و خوشنويســى نماز اســت، خاطرنشــان كرد: 
گراميداشــت  شــعر،  عصر  مراســم  برگــزارى 
مقام شــهداى هنرمند و تجليــل از خانواده هاى 
ايشــان، برگزارى نمايشــگاه هنرهاى تجسمى و 
بزرگداشت  مراسم  برگزارى  و  نماز  خوشنويسى 
پيروزى انقالب اســالمى در 60 كانون فرهنگى 

برخــى  مســاجد،  هنــرى  و 
برنامه هايى است كه براى اجرا 
در شهرســتان نهاونــد تدارك 

ديده شده بود.
احسانى با اعالم اين كه اختتاميه 
جايزه ادبى استان هم 16 بهمن ماه 
در شهرســتان بهار برگزار شده 
است؛ برگزارى نمايشگاه هنرهاى 
با  كتاب  نمايشــگاه  تجســمى، 
موضوع سردار دل ها شهيد حاج 
قاسم سليمانى و ديدار و تجليل 
از پيشكسوتان فرهنگ و هنر را از 
ديگر برنامه هاى اين شهرستان در 

دهه فجر عنوان كرد.
كه  هم  برنامه هايى  دربــاره  وى 
بــراى برگزارى در شهرســتان 
بود،  شــده  ديده  تــدارك  رزن 

گفت: برگزارى نمايشگاه كتاب از آثار نويسندگان 
شهرســتان، نمايشگاه عكس از روزشمار انقالب و 
آثار هنرى هنرمندان رزن، برگزارى مراســم عصر 
شــعر و رونمايى از آثار 5  نفر از نويسندگان اين 
شهرستان و ديدار با خانواده شهداى هنرمند برخى 

از برنامه هاى اين شهرستان بود.
مديــركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان در 
خصوص برنامه هاى شهرســتان مالير هم در ايام 
دهه فجــر توضيح داد و گفت: برگــزارى كارگاه 
خوشنويســى، كارگاه مهارت هاى زندگى، مراسم 
عصر شــعر و برپايى نمايشــگاه نقاشى و صنايع 

دستى از جمله برنامه هايى كه در 
مالير برگزار شد.

فرهنگــى  مؤلفه هــاى   
گران بهاتريــن  هنــرى  و 
جامعه  يك  شــاخص هاى 

هستند
ارشــاد  و  فرهنــگ  مديــركل 
اسالمى همدان با تأكيد بر اينكه 
شــاخص هاى فرهنگى و هنرى 
ملت  يك  شناســنامه  به نوعــى 
هســتند، گفت: آنچه هويت هر 
ملتى را مى سازد، فرهنگ و هنر 

آن ملت و نظام است.
احسانى با بيان اينكه در اهميت 
فرهنــگ و هنر هميــن بس كه 
چيزى گران بهاتــر از مقوله هاى 
جامعه  در  هنــرى  و  فرهنگــى 
وجود ندارد، گفت: هويت ويژگى خاصى است كه 
تفاوت جوامع با يكديگر را مشــخص مى كند، در 
نظام بين الملل هر سرزمينى مى تواند مرز جغرافيايى 
و جمعيت مشخصى داشته باشد، حكمرانى و نظام 
سياســى داشته باشــد؛ اما آنچه هويت آن ملتى را 

مى سازد، فرهنگ و هنر آن ملت و نظام است.
وى بــا تأكيد بر اينكــه هر نظــام و جامعه براى 
به رسميت شــناخته شــدن نيازمند هويت مستقل 
هســتند؛ افــزود: هنرهاى فاخر هر ســرزمينى در 
هويت بخشــى و شــناخت افراد از جوامع بشرى 
تأثيرگذار اســت، بنابراين ارج نهادن به فرهنگ و 

هنر يك سرزمين ضرورى است.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان با 
بيان اينكه با گذشت ســاليان زيادى برخى هنرها 
مانند ســينما در كشــور ما بومى سازى شده است، 
تصريح كرد: ســينما از 2 جنبه صنعتى و فرهنگى 
قابل بررســى است. ســينما يكى از قدرتمندترين 
ابزار هاى فرهنگ ســازى اســت؛ زيرا در زندگى 
روزمره زمــان زيــادى از اوقات ما را تماشــاى 
تصاوير سينما و تلويزيون مى گيرد كه قابل حذف 

هم نيست.
وى با اشاره به اينكه 4 دفتر انجمن سينماى جوان 
در ســطح اســتان وجود دارد، بيان كــرد: 3 دفتر 
همدان، نهاونــد و مالير از بهترين دفاتر كشــور 

محسوب مى شوند.
 احسانى از پيگيرى راه اندازى دفاتر انجمن سينماى 
جــوان در همه شهرســتان ها خبــر داد و گفت: 
درحال حاضــر انجمن ســينماى جوان شــهرهاى 
اسدآباد و بهار پيگيرى مى شود و مابقى شهرها نيز 

به مرور دنبال خواهد شد.
 راه اندازى فرهنگسراى هنر و رسانه 

در همدان
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان با 
تأكيد بر اينكه فرهنگسراى هنر و رسانه با حمايت 
و همكارى شهردارى در همدان ايجاد شده است، 
گفت: توســعه فرهنگى پيش زمينه توســعه ساير 
حوزه هــا از جمله بخش هاى اجتماعى و شــهرى 
اســت و اين امــر زمانى محقق مى شــود كه همه 
دستگاه ها هم افزايى داشته و از حوزه فرهنگ، هنر 

و رسانه حمايت كنند.
وى خاطرنشان كرد: تعامل با ساير ادارات و نهادها 
و اجراى برنامه هاى مشــاركتى از اولويت هاى اين 
اداره كل بود و تا امــروز در اين بخش برنامه هاى 

قابل توجهى به مرحله اجرا رسيده است.
 بزرگداشت فاضل عارف حضرت آيت ا... 

سيدرضا فاضليان در همدان
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان گفت: 
مراسم بزرگداشــت فاضل عارف حضرت آيت ا... 

سيدرضا فاضليان نيز در همدان برگزار مى شود.
احســانى اظهار كرد: ايشــان از ياران راستين امام 
خمينى(ره) و انقالب اســالمى بــوده و در دوران 
دفاع مقدس نقش بسزايى در بسيج مردم و ترويج 

روحيه ايثار و شهادت در جامعه داشت.
وى بــا بيان اينكه آيت ا... فاضليان ســال 1361 با 
حكم امــام خمينى(ره) به عنــوان امام جمعه مالير 
منصــوب  شــد، افزود: ايشــان پس از 34 ســال 
عهده دارى اين مسئوليت، شهريورماه سال 1395 از 
اين سمت كناره گيرى كرده و آبان ماه امسال پس از 
گذراندن يك دوره بيمارى، دار فانى را وداع گفتند.

مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان 
با بيان اينكه مراســم بزرگداشت اين عالم ربانى 
روز چهارشــنبه 30 بهمن مــاه برگــزار خواهد 
شد، خاطرنشــان كرد: اين مراســم با حضور و 
ســخنرانى حجت االسالم والمسلمين ابوترابى فرد 
امــام جمعه موقــت تهران و با حضــور علما و 
كشورى  برجســته  شــخصيت هاى  و  روحانيون 
در ســالن مجتمع فرهنگى و هنرى بوعلى ســينا 

مى شود. برگزار 
 صــدور هنركارت بــراى 757 هنرمند، 

نويسنده و روزنامه نگار همدانى
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان 
بــراى  هنــركارت   757 صــدور  از  همچنيــن 
هنرمندان، نويســندگان و روزنامه نگاران همدانى 
خبــر داد و افــزود: صدور و ارســال هنركارت 
به صورت مرحله اى درحال انجام است و تاكنون 
6 مرحله از اين روند اجرا شــده كه در 3 مرحله 
آن، كارت برخى اعضاى اســتان همدان ارســال 

شده است.
وى با بيان اينكه كارت هاى صادر شــده به تدريج 
توزيع مى شــوند، گفت: اعضا پس از فعال ســازى 

مى توانند از خدمات كارت استفاده كنند. 
احســانى خاطرنشان كرد؛ براى اين كار الزم است 
پس از دريافت هنر كارت، شــماره كارت خود را 
از طريق تلفن همراه اعالم شده در زمان ثبت نام به 

شماره 500028190 ارسال كنيد. 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان همدان 
تصريح كــرد: هنرمندانــى كه تاكنــون در بانك 
آينده حساب نداشــته اند و كمك هزينه ايام كرونا 
خود را دريافت نكرده اند، پيش از ارســال پيامك 
فعال سازى، براى احراز هويت به شعب بانك عامل 

مراجعه نمايند.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى:

بيش از 70 عنوان برنامه فرهنگى و هنرى 
به مناسبت دهه فجر اجرا شد

فرهنگــى  توســعه 
توســعه  پيش زمينــه 
جمله  از  حوزه ها  ســاير 
و  اجتماعى  بخش هــاى 
شهرى اســت و اين امر 
زمانى محقق مى شود كه 
همه دستگاه ها هم افزايى 
داشته و از حوزه فرهنگ، 
هنر و رسانه حمايت كنند

بيمارستان
 154 تختخوابى 

تويسركان افتتاح شد
 بيمارســتان 154 تختخوابــى شهيدقاســم 
سليمانى تويسركان، در آئينى همزمان با چندين 
طرح و پروژه ملى بهداشــتى و درمانى سراســر 
كشــور با فرمان رئيس جمهورى در يك ارتباط 

زنده تصويرى به بهره بردارى رسيد.
معاون وزير بهداشــت در آئين افتتاح بيمارستان 
154 تختخوابى شهيدسليمانى تويسركان، با بيان 
اينكه تويســركان شهرى انقالبى است و شهداى 
بســيارى را به انقالب هديه كرده، اظهار داشت: 
تاكنــون هزار تخت بيمارســتانى در اين شــهر 
راه اندازى شــده و هزار و 400 تخت ديگر آماده 

ساخت و تحويل به شبكه بهداشت است.
 همدان جزو استان هاى 

داراى بيشترين سالمند است
قاسم جان بابايى با اشــاره به اينكه استان همدان 
جزو اســتان هايى است كه بيشترين  سالمند دارد 
گفت: هر چه زيرســاخت هاى بهداشتى كشور 

بيشتر باشد امنيت مردم بيشتر تامين شود.
وى با بيان اينكه اســتان همدان در زمينه ويروس 
كرونا بيشــترين آلودگى را داشت  اما با مديريت 
خوب مسئوالن استان يكى از بهترين كارنامه هاى 

ما در حوزه  مقابله با كرونا مربوط به اين اســتان 
اســت گفت: اين حرف را از روى ســند و دليل 

مى زنم نه از روى احساسات.
استاندار همدان نيز در اين مراسم گفت: در 8 سال 
گذشته هزاران طرح بيمارستانى در سراسر كشور 
از جمله همدان به شبكه بهداشت و درمان اضافه 

شده كه جاى قدردانى دارد.
سيدســعيد شــاهرخى اظهار كــرد: 70 درصد 
تخت هاى ويژه آى.سى.يو بيمارستان هاى كشور 
در اين دولت راه اندازى شــده اســت كه امروز 
كارايى خــود را در مقابله با ويــروس كرونا به 

بهترين شكل نشان داد.
وى خاطرنشــان كــرد: بيمارســتان هاى قلــب 
فرشچيان، اكباتان، امام خمينى(ره)، آيت ا... بهارى، 
فاطميه و شهرستان اســدآباد، در كنار بيمارستان 
شهيد سليمانى تويسركان زيرساخت هاى درمانى 

استان را افزايش داد.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى 
و درمانى همدان درباره ايــن طرح ملى درمانى 
به ايرنا گفت: اين بيمارســتان 154 تختخوابى با 
زيربناى 16 هزار و 934 مترمربع شامل بخش هاى 
بســترى، جراحــى، مراقبت هاى ويــژه، بلوك 
تصويربردارى  و  آزمايشــگاه  اورژانس،  زايمان، 
است. بيمارســتان 154 تختخوابى شهيدسليمانى 
تويسركان به كارفرمايى دانشگاه علوم پزشكى و 
خدمات بهداشــتى و درمانى همدان و با اعتبارى 

معادل 314 ميليارد تومان ســاخته شــده 
است.

رشــيد حيدرى مقــدم اظهــار كــرد: با 
بهره بــردارى از بيمارســتان تخصصى و 
فوق تخصصى شهيدســليمانى تويسركان 
زمينه اشــتغال به كار 277 نفر نيز فراهم 

مى شود.
مدير شبكه بهداشت و درمان تويسركان 
نيــز در اين باره بيان كــرد: درحال حاضر 
بيمارســتان وليعصر تويسركان با ظرفيت 
50 تخت بيمارستانى به مراجعه كنندگان 
خدمات ارائه مى دهــد كه با بهره بردارى 
از بيمارســتان شهيد قاسم سليمانى، 154 

تخت به مجموع تخت هاى بيمارستانى شهرستان 
تويسركان اضافه مى شود.

ســيدابراهيم طواف زاده افزود: بيمارستان سردار 
ســليمانى مجهز به بخش مراقبت هاى ويژه با 6 

تخت تخصصى است.
 بيمارســتان تخصصى تويســركان 
گام بزرگى براى تكميل زيرســاخت هاى 

درمانى است
فرماندار تويســركان هم با اشاره به حمايت هاى 
دولت براى تكميل بيمارســتان تخصصى و فوق 
تخصصى اين شهرســتان نيز بيان كرد: راه اندازى 
اين طرح موجب پوشش گسترده خدمات درمانى 
و گام بزرگى براى تكميل زيرساخت هاى درمانى 

اين منطقه است.
سيدرســول حســينى اظهار كرد: اين بيمارستان 
تخصصى شــامل بخش هــاى پاراكلينيك، اتاق 
عمل، بخش زنان و زايمان، سى.سى.يو، نوزادان، 

دياليز و  اى.سى.يو است. 
 بيمارستان تخصصى تويسركان 

پس از 12 سال به ثمر نشست
 در ادامه معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى 
همدان از به ثمر نشســتن بيمارستان شهيد قاسم 
سليمانى شهرستان تويســركان خبر داد و گفت: 
اين طرح به همت دولت پس از 12 سال در روز 

پن شنبه به بهره بردارى مى رسد.
فرهــاد فرزانه اظهار كرد: عمليــات اجرايى اين 

بيمارســتان از سال 1387 در 9 هكتار زمين آغاز 
شــده و در زيربناى 17 هزار مترمربع در 5 طبقه 

بتنى ساخته شده است.
وى افزود: بيمارســتان شــهيد قاســم سليمانى 
تويســركان داراى 154 تخت است و به نيازهاى 

اين شهرستان پاسخ مى دهد. 
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى همدان 
خاطرنشان كرد: اين طرح از 12 سال پيش آغاز و 
در سالجارى به پايان رسيد، ارزش اين بنا اكنون 

314 ميليارد تومان است. 
وى به ميزان اشتغال اين پروژه اشاره كرد و گفت: 
با بهره بردارى از اين طرح براى 300 نفر اشتغال 

ايجاد شده است.
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دورنماى انتخابات 1400 

 يكى از مباحث مطرح شده در نشست اخير حاجى بابايى نماينده 
مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى با اعضاى تحريريه 
و كارشناســان همدان پيام، بحث انتخابات رياست جمهورى 1400

بــود كه در محور هاى مختلف از جمله نقد فضاى ســرد انتخاباتى، 
راهكارهاى ايجاد شــور و نشــاط انتخاباتى، مشــاركت حداكثرى، 

اخالق انتخاباتى و كانديداتورى احتمالى حاجى بابايى، دنبال شد.
تجربه دوره هاى پيشــين انتخابات رياست جمهورى نشان مى دهد 
كه بحث انتخابات تقريبا يك سال پيش از موعد برگزارى، آرام آرام 
در فضاى سياســى و رســانه اى مطرح مى شــود و 8 يا 9 ماه پيش 
حركت هايى هرچند غيررسمى در حد رايزنى ها و اظهارات رسانه اى 
شــكل مى گيرد و در چنين ايامى فضاى انتخاباتى با شور و حرارت 

خاصى ايجاد مى شود.
واقعيت آن است كه چنين شرايطى درحال حاضر كامال شكل نگرفته 
و يا در حد محدود مشــاهده مى شــود كه آن هــم تحرك نه چندان 
ملموس احزاب و ورود رســانه ها به موضوع اســت و از آن فضاى 

گرم و پرشور هنوز خبرى نيست. 
نگاه انتقادى به چنين فضايى در گفت وگوهاى نماينده مردم همدان 
و فامنين در نشست اخير كامال مشهود بود و از فضاى سرد انتخابات 
ســخن به ميان آمــد. فضايى كه بايد تغيير كند و جامعه به ســمت 

شرايط انتخاباتى حركت كند.
 راهكارهاى ايجاد شــور انتخاباتى و زمينه ســازى براى مشــاركت 
حداكثرى محور ديگر نشست مذكور بود. در اين زمينه حاجى بابايى 
مواردى چون حضور شــوراها، عملكرد مجلس شــوراى اسالمى، 
وجــود كانديداهايى كــه مــردم را ترغيب كنند، بهبــود وضعيت 
اقتصادى، شكل گيرى رقابت جدى رقابت، برنامه محورى كانديداها 
و پرهيز از اختالفات مشــمئزكننده را به عنوان عوامل ايجاد شور و 

نشاط انتخاباتى مطرح كرد. 
تمامى اين عوامل مى توانند محرك جامعه در جهت شــور و نشاط 
انتخاباتى باشند مشروط بر آنكه هم دست اندركاران انتخابات شرايط 
را به خوبى فراهم آورند، هم رســانه ها نقش خود را به شكل بهترى 
ايفا كنند و هم احزاب و جريان هاى سياســى با احساس مسئوليت 

مضاعف نسبت به آينده كشور به رسالت خود عمل كنند.
در اين ميان زمينه سازى براى حضور عينى و واقعى ساليق مختلف 
و شــكل گيرى فضاى رقابتى به عنوان نقطه آغاز مشاركت حداكثرى 

از اهميت بااليى برخوردار است.
موضوع مهم ديگرى كه در نشســت اخير تأكيد خاصى بر آن شــد، 
توجه به شــاخص هاى اخالق انتخاباتى و پرهيز از رفتارهاى زشت 

مانند تهمت و اهانت به شخصيت ها و افراد است.
هرگونه حركت زشــت و افراطى كه به هتك حرمت اشخاص منجر 
گردد، برخالف اصول و چهارچوب هاى نظام و مردم ساالرى دينى 
اســت و جز التهاب آفرينى و چالش سياسى حاصلى در پى نخواهد 

داشت.
نكته پايانى اين مباحث احتمال نامــزدى حاجى بابايى در انتخابات 
آتى بود كه نوع پاســخ نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى 
اســالمى به پرسش مطرح شــده در اين زمينه نشان داد كه او تمايل 
جدى به ثبت نام دارد اما از طرفى هم منتظر شــرايط خواهد ماند تا 
ارزيابى دقيق ترى از فضاى حاكم و ميزان موفقيت خود داشته باشد 

سپس اقدام كند.

هنوز حسن نيتى در دولت جديد آمريكا
 نديده ايم

 هيچ كسى ترديد ندارد كه فشار حداكثرى به ملت ما شكست خورده است. 
رئيس جمهور در مراســمى گفت: ما در شرايط سخت ارزى و مالى بوديم. آن 
جنايتكارى كه در كاخ سفيد سر كار بود، اجازه گردش پول هاى ما را نمى داد و 
هفته ها زمان مى برد تا پول ما از يك بانك به بانك ديگر منتقل شود. البته هنوز 

هم حسن نيتى در دولت جديد آمريكا نديده ايم.
به گزارش مهر، حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى، خاطرنشان كرد: 
كالم آمريكا تغيير كرده ولى بايد در عمل ببينيم چگونه مى خواهند جبران كنند 

آن جنايت را. 
اگر دولت جديد آمريكا در شعارهايش راستگو است، بايد بالفاصله راه خود را 

عوض كند و تا حد ممكن مسير گذشته را اصالح كند.

مناسبات ايران و عراق بايد توسعه پيدا كند
 آمريكا با ايجاد ايران هراسى به دنبال آن است كه دوستى كشورها با جمهورى 

اسالمى ايران را كاهش دهد.
به گزارش ايسنا، رئيس قوه قضاييه در ديدار با رئيس مجلس عراق، اظهار كرد: 
ارتباط 2 ملت عراق و ايران، ارتباطى عميق، تمدنى، ارتباطى و عقيدتى اســت 
كه 2 ملت را به هم پيوند داده و بسيارى تالش كردند كه اين روابط را متزلزل 

كنند، اما نتوانستند.
آيــت ا... ســيدابراهيم رئيســى رئيــس دســتگاه قضــا با ابــراز اميدوارى نســبت 
بــه مســتحكم تر شــدن هرچــه بيشــتر پيونــد قلبــى و همــكارى بيــن دولــت 
و ملــت عــراق و ايــران، اظهــار كــرد: امــروز مناســبات سياســى و اقتصــادى 
ــد  ــادى باي ــبات اقتص ــا مناس ــود دارد، ام ــراق وج ــران و ع ــن اي ــى بي خوب

توســعه پيــدا كنــد.

هتاكى ها به رئيس جمهورى 
خودسرانه و اتفاقى نيست

 هتاكى هــا به رئيس جمهــورى از تريبون ها و تلويزيون تا موتورســواران 
راهپيمايى 22 بهمن، اتفاقى و خودسرانه به نظر نمى رسد.

به گزارش ايرنا، معاون ارتباطات و اطالع رسانى دفتر رئيس جمهورى در رشته 
توييتى نوشت: اين تكرار هتاكى با وجود تذكرات روشن، علنى و چندباره مقام 
معظم رهبرى، نشــان از اراده اى عيان در جريانى مدعى دارد كه اينك سرپيچى 
و سركشــى را به عنوان يك كنش، برگزيده اســت. عليرضا معزى افزود: نفوذ 
را بايد اينجا جســت. در ستيز آشكار با نماد اراده ملى و با نافرمانى از دستور 
ولى، آن هم در روز ملى و ســالگرد انقالبى كه شعارش جمهورى اسالمى بود. 
اين ســريال هتاكى ها به رئيس جمهورى، عناد با اصولى است كه انقالب 57 را 
آفريده، عنادى كه به تهى شدن نظام از جمهوريت و جوهره  دينى آن مى انجامد.

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

محمد ترابى »
 كاظم غريب آبادى سفير و نماينده دائم ايران نزد 
سازمان هاى بين المللى پايان ماه گذشته بود كه از آغاز 
تحقيق و توسعه براى طراحى نوع ارتقايافته سوخت 
رآكتور تحقيقاتى تهران، خبر داد و اعالم كرد كه اين 
فعاليت در 3 مرحله انجام شده و در مرحله نخست 
آن اورانيوم فلزى با استفاده از اورانيوم طبيعى توليد 
مى شــود. تمامى اين مراحل به اطالع آژانس رسيده 

و مى رسد.
از اين رو پايان هفته  گذشــته الرنس نورمن خبرنگار 
وال اســتريت ژورنال اعالم كرد كه آژانس بين المللى 
انرژى اتمى به اعضاى شوراى حكام گزارش داد كه 
جمهورى اسالمى ايران در تاريخ 20 بهمن 1399 با 
وارد كردن تجهيزات جديد به تأسيســات هسته اى 
اصفهان، كار توليد اورانيوم فلزى را آغاز كرده است.

طبــق گزارش منتشرشــده از ســايت وزارت امور 
خارجه آمريكا، ند پرايش سخنگوى اين وزارتخانه 
در گفت وگويى واگنــش به گزارش آژانس از توليد 
فلز اورانيوم توســط ايران، گفت: نمى خواهم درباره 
گــزارش آژانس يــا حداقل گــزارش كذايى كه ما 
نديده ايم، صحبت كنم. درحال انجام مشــورت هايى 
با متحدان و شــركاى خود و اعضاى كنگره هستيم 
تا مطمئن شــويم كه با يكديگر هم راستا هستيم. ما 
بيانيه هاى بيرون آمده از تهران را شنيده ايم. چيزى كه 
مى توانم اكنون به  شما بگويم اين است كه مى خواهيم 
از وسوسه مذاكره علنى اجتناب كنيم. ما حداقل فعًال 
نمى خواهيم هيچ كدام از اقداماتى را كه ممكن است 

روى ميز باشد، نمايان كنيم.
اين صحبت ها درحالى اســت كه 3 كشور اروپايى 
عضــو برجام (انگليس، فرانســه و آلمان) پيش تر با 
صدور بيانيه اى به آغــاز فرايند توليد اورانيوم فلزى 
توسط ايران واكنش نشان داده و ادعا كردند كه توليد 

اين ماده از سوى تهران توجيه معتبرى ندارد.
 بايدن و معماى چندمجهولى برجام

 ايــاالت متحده آمريكا و كشــور هاى غربى در ابتدا 
هــدف خود را از برقرارى روابط بــا ايران و به ويژه 
برجام، تأمين امنيت كشــور هاى منطقه اعالم كردند. 

با اين حال طى اين سال ها شاهد اين مسأله هستيم كه 
كشور هاى دشــمن و رقيب ايران در منطقه از جمله 
اسرائيل و عربستان، از مخالفان سرسخت برجام بوده 
و برجام را به ضرر خود مى دانند تا ارتقا و پيشرفت 

برنامه هسته اى كشورمان را!
جو بايدن رئيس جمهور اياالت متحده كه با وعده هاى 
جبران خســارات ترامپ به بدنه اقتصاد و ديپلماسى 
اين كشور روى كار آمده، حال با معماى چندمجهولى 
برجام رو به رو است، كه به گفته برخى از كارشناسان 
بازگشــت به برجام از انعقاد اين معاهده ســخت تر 
خواهد بود.همان طور كه گفته شد يكى از اصلى ترين 
متحدان اياالت متحده يعنى رژيم اســرائيل در كنار 
عربســتان بزرگ ترين مخالفان برجام بــوده و اين 
كشور ها به ويژه اسرائيل، نشان داده از هر اقدامى براى 

جلوگيرى از اين اتفاق دريغ نمى كند. 
از ســوى ديگر خــروج ترامپ از برجــام توپ را 
در زميــن آمريكا انداخته و توســط كنگره آمريكا، 
كشور هاى اروپايى و مخصوصاً چين و روسيه براى 

بازگشت به برجام تحت فشار قرار دارد. 
اين درحالى اســت كه برخى تحوالت سياســى در 
داخل كشورمان نيز خواسته يا ناخواسته حل مسأله 

بازگشت به برجام آمريكا را سخت تر كرده است. 
با توجه به متغير هاى مذكور ســر راه رئيس جمهور 
دموكرات فعلى آمريكا، براى بازگشت به برجام چند 

پيش  بينى مى توان انجام داد. 
 توپ در زمين ايران، خروج از آفسايد

همان طور كه گفته شــده دولت بايدن درحال حاضر 
تحت فشار نســبى اذهان عمومى جوامع بين المللى 
از جمله ديگر اعضاى برجام قرار دارد. اين درحالى 

اســت كه انگشــت اتهام بايدن به سوى 
ترامپ نشــانه رفتــه و خــود را وارث 
اشتباهات او معرفى مى كند. از سوى ديگر 
بازگشت آمريكا به برجام تنها راه كاهش 
فشار هاى بين المللى براى بازگشت آمريكا 

به برجام نيست. 
انداختــن تــوپ در زمين ايــران كه از 
همان ابتدا نيز كابينــه بايدن اين عمل را 

در پيش گرفته انــد، يكى از كم هزينه ترين راه ها براى 
دولت بايدن خواهد بود. بايدن گناه خروج از برجام 
را به پاى ترامپ نوشته و اگر بتواند ايران را به عنوان 
مانع اصلى بر ســر راه دولت خود براى بازگشت به 
برجام نشــان دهد، توانسته بدون هزينه پاى خود را 
از اين جنگ ديپلماسى بيرون كشيده و سياست هاى 

خود را اجرايى كند. 
برخى از كارشناســان داخلــى و خارجى (آمريكا) 
همواره تأكيد كرده اند كه دولت بايدن تا پايان دولت 
فعلى در ايران، براى بازگشت به برجام و مذاكرات با 
ايران فرصت دارد. اما آن سوى سكه نيز مى تواند اين 
مسأله باشد كه دولت بايدن براى بازگشت به برجام 
اتالف وقت كرده تا گناه پايان عمر برجام را به گردن 

دولت بعدى در ايران بيندازد. 
 بازگشت به برجام 

هدفى حزبى براى بايدن
جو بايــدن كه يكــى از قديمى ترين ســناتور هاى 
دموكرات اياالت متحده بوده اســت، در زمان دولت 
اوباما يكى از طرفداران برجام به حســاب  مى آمد. از 
ســوى ديگر تأكيد وى براى بازگشت به برجام در 
زمان رقابت انتخابات خود با ترامپ و انتخاب اعضاى 
كابينه فعلى از افرادى كه بطن و يا حواشى مذاكرات 
ايران و آمريكا در دوره اوباما بودند را مى توان نشانه اى 
از تمايل واقعى اين رئيس جمهور براى رفع تحريم ها 

عليه كشورمان و بازگشت به برجام دانست. 
 در اين ميان 2 راهكار براى بازگشــت 

آمريكا به برجام ارائه شده است
■ راهكار ظريف: 

محمدجــواد ظريف وزير امور خارجه كشــورمان 

چندى پيش گفته بود: ما به دنبال اجراى برجام هستيم، 
مقام معظم رهبرى در سخنرانى 19 دى فرمودند اگر 
آمريكا تعهدات خود را اجرا كند و تحريم ها را بردارد 
ما به تعهدات خود برمى گرديــم و اين در باالترين 
سطح اعالم شد. اگر بايدن فرمان اجرايى داد، رئيس 
جمهور ما دستور مى دهد به سازمان انرژى اتمى كه 
مراحل را آماده كنند. اگر فرمان اجرايى رئيس جمهور 
عملياتى شد يعنى ما توانستيم نفت بفروشيم و پول 
آن را برگردانيم و پول هاى بلوكه شده برگشت ما هم 

آغاز به اجرا مى كنيم.
با اين حال يكى از مقامات دولت آمريكا درباره راهكار 
ظريف اعالم كرد كه ابتدا بايد با متحدان بين المللى و 
سپس با كنگره در اين زمينه رايزنى كنند و پس از آن 
به نقطه اى خواهيم رسيد كه به طور مستقيم با ايرانى ها 

وارد گفت وگو شويم.
■ گام ها كوچك:

خبرگزارى رويترز به نقل از 3 منبع مطلع نوشــت: 
«اياالت متحده درحال بررســى گستره اى از ايده ها 
درباره چگونگى احياى توافق هسته اى ايران است كه 
شامل گزينه اى نيز مى شود كه در آن 2 طرف گام هاى 
كوچكى، نه به ميزان پايبندى كامل، برخواهند داشت 

تا مقدارى زمان كسب كنند.»
رويترز دربــاره اين طرح جديد آمريكا درباره برجام 
توضيح داد كــه اين «رويكرد محتاطانــه» مى تواند 
وخيم تر شــدن روابط آمريكا و ايران را آهسته كند 
و همچنين تداوم اجرا نشدن برخى محدوديت هاى 

هسته اى توسط تهران را نيز متوقف نمايد.
 اهتزاز پرچم پيروزى مخالفان برجام 

برجام بــا وجود اينكه مــورد تأكيــد بين المللى و 
دولت هــاى ايــران و آمريــكا قــرار دارد، مخالفان 

سرسختى نيز دارد. 
■ برخى از اصولگرايان در كشورمان كه در اكثريت  نيز 
در اين حزب قرار دارند، از همان ابتداى برجام تاكنون 
بر مضرات و بى نتيجه بودن اين معاهده تأكيد داشته و 
خواسته يا ناخواسته طى سال هاى اخير از زمان آغاز 
مذاكرات با غرب تاكنون اقداماتى در راســتاى پايان 

برجام انجام داده اند. 

■حــزب جمهورى خواه در اياالت متحده آمريكا نيز 
يكى ديگر از مخالفان اين معاهده بين المللى اســت. 
البته خروج ترامپ از برجام و اقدامات 4 ســاله  اخير 
وى را نمى توان به پاى حزب جمهورى خواه نوشت ، 
با اين حال جمهورى خواهان همــواره از منتقدان و 

مخالفان برجام محسوب شده اند. 
■ دشمنان و رقباى ايران در منطقه به ويژه اسرائيل 
و عربســتان در زمان رياست ترامپ بر كاخ سفيد 
نشان داند كه براى پايان برجام حاضر به هر اقدامى 
خواهند بود. بنياميــن نتانياهو كه از حاميان اصلى 
ترامپ براى خروج از برجام بود، شــاهد هســتيم 
كه در چندين مقطع دولت بايدن را براى بازگشت 
به برجام به تيره شــدن روابط ميان 2 دولت كرده 

تهديد است. 
با اينكه مخالفان برجام در موضع ضعف قرار دارند، 
همان طور كه ترامپ با رياســت بــر دولت آمريكا 
عالوه بر اينكه نتوانســت اين معاهده را نابود كند، به 

انزوا در مجامع بين المللى نيز محكوم شد. 
درحال حاضر دولت آمريكا در دست دموكرات ها و 
موافقان برجام اســت. از سوى ديگر دولت عربستان 
نيز به فكر تغيير مواضع خود در منطقه افتاده و دولت 
اســرائيل نيز با كنار رفتن ترامپ بيش از گذشته در 

موضع ضعف در اين مورد قرار دارد. 
حال تنها نگرانى موافقان برجام اقدامات اخير مجلس 
اصولگــراى يازدهــم و پيروزى آنــان در انتخابات 
رياست جمهورى 1400 اســت. القدس العربى در 
گزارشى نوشت: «دولت بايدن قطعا احتمال پيروزى 
اصولگرايان در انتخابات رياست جمهورى ايران در 
ژوئيــه آينده را درنظــر دارد. عالوه بر اينكه مجلس 
شوراى اســالمى در ايران نيز در اختيار اصولگرايان 
است و بايدن مى داند تنش اخيرى كه در برنامه هاى 
هسته اى اخير ايران ايجاد شده و به افزايش غنى سازى 
اورانيوم منجر شد، بنابر تصميمات مجلس ايران بود.

از اين رو برخى از كارشناسان غربى بر اين باورند 
كــه كارى كه دولــت ترامپ براى پايــان دادن به 
برجام را نتوانســت انجام دهد، دولت آينده ايران 

تمام خواهد كرد. 

آگهى تاسيس،تغييرات شركت
شــركت  همــدان  ارم  مجريــان  آرمــان  شــركت  تغييــرات  آگهــى 
بــا مســئوليت محــدود بــه شــماره ثبــت 14296 و شناســه ملــى 
ــاده  ــوق الع ــى ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس 14009424471 ب
مــورخ 1399/11/03 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : بــه موضــوع فعاليــت" 
ــه در  ــاده مربوط ــد و م ــاق گردي ــاختمان" الح ــراى س ــات اج ــام خدم انج

ــد. ــالح گردي ــنامه اص اساس
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 
(1093895)

ر  آگهى دعوت شركت در مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده ساليانه (نوبت اول)

شركت خدماتى شهرك صنعتى 
اللجين  سهـامى خـاص

به شماره ثبت  734  و شناسه ملى 14003642464
بدينوسيله از تمامى سهامداران محترم شركت دعوت به عمل مى آيد تا در 
جلسه مجمع عمومى به طور فوق العاده ساليانه كه مورخ 1399/12/06 راس 
ساعت 10 صبح  در آدرس شركت واقع در  استان همدان ، شهرستان بهار ، 
شهر اللجين ، شهرك صنعتى اللجين  برگزار ميگردد حضور بهم رسانند . 

دستور جلسه :
1 ) تصويب ترازنامه و صورتهاى مالى سال 1398 

2 ) انتخاب حسابرس و بازرس براى 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  بررسى   (  6

(احداث مجتمع خدماتى و رفاهى)
7 ) اتخاذ تصميم در مورد پرداخت بخشى از هزينه تعريض و جدول گذارى 
جاده طاهرلو از انتهاى باغ رضوان تا ورودى دوم شهرك صنعتى اللجين 

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

شركت خدماتى شهرك صنعتى اللجين  

احتماالت معماى چندمجهولى برجام 
در ماه هاى آتى
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شهداى مدافع سالمت همدان
 همدان در آســتانه يك سالگى ابتال به كرونا است و در اين 
مدت با طغيان و جهشى كه بيمارى در زمان هاى مختلف از خود 
نشان داده است بيش از هزار و 497 نفر را به كام مرگ كشانده و 
10هزارو 282 را به خود مبتال كرده اســت. با اين حال در استان 
همدان 4 مرتبه آمار مرگ صفر شــده است كه آخرين مورد آن 

مربوط به پنجشنبه هفته گذشته است.
با نگاهى به آنچه آمارها از موارد ابتال و مرگ در همدان نشــان 
مى دهد، تعداد موارد ابتال از خرداد 99 با شــيبى افزايشى همراه 
بــوده و ميانگين با ابتالى بين 600  تــا 1000 نفر در ماه، امروز 

به مرز 10 هزار و282 نفرى خود رسيده است.اين تغيير ناگهانى 
براســاس آنچه كرونا در همدان رقم زده اســت نشــان دهنده 
اين اســت كه متأسفانه برداشته شــدن برخى محدوديت ها در 
ارديبهشــت ماه كه براى جلوگيرى از انتقال بيمارى در فروردين 
و موج نخست بيمارى اجرايى شده بود، لطمه بزرگ و سنگينى 
براى براى كنترل و مديريت بيمارى در همدان به جا گذشــته كه 
با مشــكالت و چالش هايى از جمله مرگ هاى چندين نفرى در 
24 ساعت همراه بود.مستند بر همين آمار، موارد مرگ پس از 30 
مهرماه سالجارى به شكل چشمگيرى افزايش يافته و از زير هزار 
نفر به هزار و 143 نفر در پايان آبان ماه رســيده است. همين آمار 

در آذرماه نيز مرگ هزار و 399  نفر را نشان مى دهد كه بيانگر به 
حقيقت پيوستن ترس و هشدارى است كه مسئوالن بهداشت و 
درمان در تابستان از انفجار بيمارى در فصل پاييز، آن را گوشزد 
كرده بودند. بنا بر آنچه تحليل هــاى آمارى مى گويد با افزايش 
ميانگين ماهانه 850 نفرى مبتاليان به كوويد-19 در همدان بروز 
طغيان و پيكى جديد از كرونا در اســتان دور از ذهن نيست، بر 
همين اســاس تا پيش از آنكه بار ديگر موج چهارم كمرشــكن 
آغاز شود و مرگ هاى چند ده نفرى گريبانگير استان گردد الزم 
است تدبير در مديريت محدوديت هاى جدى در همدان توسط 

مسئوالن اجرايى و درمانى از سر گرفته شود. 

باقرالعلوم به معناى شكافنده  دانش ها
 باقرالعلوم لقب امام پنجم است. امام باقر(ع)، در سال 57 هجرى 
در شــهر مدينه، ديده به جهان گشود. درباره روز والدت ايشان بين 
تاريخ نويســان اختالف نظر وجود دارد؛ برخى آن را اول ماه رجب و 
برخى ســوم ماه صفر مى دانند. از مهم ترين امتيازات امام باقر(ع) كه 
زمان، زمينه آن را فراهم كرد، اين است كه حضرت بنيانگذار انقالب 

فرهنگى و نهضت علمى شيعه و بلكه اسالم شمرده مى شود.
 شناسنامه امام محمد باقر(ع)

امام محمد باقر(ع) در روز جمعه يا دوشنبه يا سه شنبه اول ماه رجب 
يا ســوم ماه صفر سال 57 هجرى يا به روايتى ديگر سال 56 هجرى، 
در مدينه به دنيا آمد و در روز دوشــنبه هفتم ذى الحجه يا ربيع االول 
و يا ربيع االخر سال 114 هجرى، در همان شهر بدرود حيات گفت. 
بنابراين، آن حضرت 57 ســال در اين جهان زيست. از اين مدت 4

سال با جدش امام حسين(ع) و پس از وى 35 سال با پدرش زندگى 
كرد و 18 سال بقيه عمرش را به تنهايى به سر برد.

مادر آن حضرت، فاطمه دختر حسن بن على بود كه با كنيه ام عبدا... 
و بنابر قول ديگر، ام الحسن خوانده شده است. بنابراين امام باقر(ع) 
از سالله پدر و مادرى هاشمى علوى و فاطمى به شمار مى آيد. بدين 
جهت او نخســتين كسى اســت كه از نسل امام حســن(ع) و امام 

حسين(ع) به دنيا آمده است.
 دوران زندگى و سيره سياسى امام محمدباقر(ع)

در دوران امــام باقر(ع)، حاكمان امــوى به دليل تعارضات داخلى از 
نهضت عظيم علمى آن حضــرت غافل بودند، ولى اين به معناى در 
امان بودن آن امام نيست بلكه حجم وسيعى از روايات گوياى اوضاع 
خشــونت آميز آن دوره و ظلم و تجاوز حاكمان وقت نسبت به دين، 
مسلمانان و امام آنان است، به گونه اى كه امام(ع) بارها تقيه مى كرد و 
سرانجام نيز بر سر تعارضات مبنايى با نظام خالفت ظالمانه، توسط 

هشام به شهادت رسيد.
 سيره اخالقى امام محمدباقر(ع)

هر چند امام عائله زياد و زندگى ســاده اى داشــت، ولى بين مردم 
به بخشــندگى و كرامت مشــهور بود. همواره بــه نيازمند و بى نياز 
بخشش مى كرد و اين رفتار را مايه خرسندى خويش قرار داده بود. 
در بخشــش ها، هميشه شــأن و مرتبه افراد را در نظر مى گرفت به 
اندازه اى كه نه موجب اسراف و زياده روى و نه سبب تحقير و پايين 

آمدن شأن آنان شود.
امام از شــاد كردن ديگران خشنود مى شد و از زبان جد بزرگوارش 
رســول اكرم(ص) اين روايت را براى مــردم مى خواند كه هر كس 
مؤمنى را شــاد كند، مرا شاد كرده و هر كس مرا شاد كند، خداى را 

خشنود ساخته است.
 سيره علمى و فرهنگى امام محمدباقر(ع)

امام باقر(ع) در دوران امامت خويش، با وجود شــرايط نامساعدى 
كه بر عرصه فرهنگ اســالمى ســايه افكنده بود، با تالشى جّدى و 
گســترده نهضتى بزرگ را در زمينه علم و پيشرفت هاى آن طراحى 
كــرد. تاجايى كه اين جنبش دامنه دار به بنيانگذارى و تأســيس يك 
دانشگاه بزرگ و برجسته اسالمى انجاميد كه پويايى و عظمت آن در 

دوران امام صادق(ع)، به اوج خود رسيد.
* منابع:

المناقــب، ج 4، ص 211؛ الهدايه الكبــرى، ص 237؛ كشــف الغّمــه، ج 2، ص 318؛ 
حليه االولياء،ج 3،ص 181.

2. جامع المقال، ص 184؛ اعيان الشيعه، ج 1، ص 650.
3. دالئل االمامه، ص 94؛ المناقــب، ج 4، ص 211؛ الهدايةالكبرى، ص 237؛ تاريخ اهل 

البيت(ع)، ص 131.

ايران: شيوع اميد با شروع واكسيناسيون
 حواستون باشه يه موقع از هول حليم نيفتين تو ديگ!!

بهار: گوشت ها را  فقط دالل ها خريدند
 كى خريده و كى خورده، مسأله اين است؟!

كسب وكار: خروج بورس از شوك
 اينقدر اين امواج شوك رسانى دستكارى شده كه خود بورسم 

سرگيجه گرفته!!
همشهرى: موبايل جايگزين كارت در شبكه خريد

 هرچى زمان مى گذره وابستگيمون به دنياى مجازى بيشتر ميشه!!
همدان پيام: واكسن روسى تزريق شد

 يعنى دوباره داريم برمى گرديم به دورهمى هامون!؟
تجارت: توجه ديرهنگام به كسب وكار و توليد
 گويا مصرف كنند ه ها قابل توجه تر بودن!!
مجله شنبه: گردشگرى در انتظار تولدى دوباره

 ديگه از صدقه سرى واكسن فرنگى مسيرا داره باز ميشه!!
تيتر صبح: قيمت دالر با بايدن پايين كشيد

 حاال اولشه ، فعال جاپاش سفت نشده!!
ماهنامه درآمد: گره  كور اقتصاد

 اين گره با دندون هم باز نمى شه!!
اسكناس: اقتصاد در تله برجام 

 بدون شرح!!
همدان پيام: ورود مسافران نوروزى به استان مشروط است
 يه جورايى مى خوان بگن راه ها بازه روشون نميشه!! 

آرمان ملى: موتور خاموش مشاركت را روشن كنيد
 فقط با يه حركت!!

ابتكار: سفر نُت ها در درياى نِت
 نُت مى نويسيم نِت مى خونيم!!

درياى انديشه: پيشرفت پروژه هاى شهرى، بدون توقف
 به موازات ويروس جهش يافته در حركتند!!

اسفند
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مرداد
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شهريور
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خرداد
99/3/31

آبان
99/8/30

آذر
99/9/30

دى
99/10/30

بهمن
99/11/23

ارديبهشت
99/12/31

هشدارها براى رسيدن 
به فصل سر سال و 

افزايش تعداد مراجعات به 
بيمارستاها

99/11/21
آغاز

واكسيناسون 
كرونا

بازگشايى مدارس 

هريور 
در نيمه ش

به افزايش 
كه منجر 

ب ابتال شد
شي

كاهش 
محدوديت ها و 

بازگشايى اصناف 
كه موج و پيك 

كرونا در همدان 
را به دنبال 

داشت

موارد ابتال
يك نفر

موارد ابتال
174 نفر

موارد ابتال
505 نفر

موارد ابتال
440 نفر

موارد ابتال
2 هزار و 842 نفر

موارد ابتال
هزار و 425 نفر

موارد ابتال
هزار و 23 نفر

موارد ابتال
هزار و 221 نفر

موارد ابتال
422 نفر

موارد ابتال
222 نفر

موارد ابتال
هزار و 411 نفر

موارد ابتال
677 مورد

موارد ابتال
279 نفر

موارد فوت
يك نفر

موارد فوت
7 نفر

موارد فوت
69 نفر

موارد فوت
41 نفر

موارد فوت
371 نفر

موارد فوت
231 نفر

موارد فوت
82 نفر

موارد فوت
256 نفر

موارد فوت
54 نفر

موارد فوت
44 نفر

موارد فوت
178 نفر

موارد فوت
141 نفر

موارد فوت
22 نفر

 افزايش مراجعه موارد ســرپايي كرونا به 
مراكز درماني همدان و هم زمان با آن شــدت 
گرفتن حضــور در تجمعات، اســتان را به 
استقبال از خطر بيماري مى كشاند كه اگر اين 
روند ادامه دار شود به طور قطع تا 2 هفته آينده، 
همدان بايد در انتظار افزايش موارد مرگ ومير 

ناشي از كرونا باشد.
 متأســفانه از حدود 2 هفته پيش روند روبه 
افزايش بيماري در مراجعات سرپايى افرادى 
با عالئم مشكوك با شيبى ماليم فزونى شده 
و نمود آن در افزايش موارد بســتري به ويژه 
در بيمارســتان هاى كانون درمانى مانند سينا 

به وضوح قابل مشاهده است. 
از طرفى براســاس گفته هاى پزشــكان اين 
بيمارســتان ها بســياري از بخش هايي كه به 
سمت تعطيل شدن گام برداشته بودند دوباره 
و به اجبار در ابعاد محدود بازگشايي شده اند 
بر همين اســاس به نظر مى رسد اگر اين روند 
ادامه دار شــود بروز موج چهــارم بيمارى در 

استان ما دور از انتظار نيست.
اگرچه هنوز نمي توان قطعــي در مورد بروز 
موج چهارم بيمارى در همدان صحبت كرد اما 
بايد گفت تمام آنچه كرونا در همدان از خود 
بروز مى دهد بســتگي به رفتار مردم، رعايت 
ســفرها،  از  پرهيز  بهداشــتي،  پروتكل هاي 
دورهمى هــا و مدير مســئوالن در نظارت و 

مديريت اين ويروس در همدان دارد. 
از طرفى خوشبختانه اقدامات خوبي درحال 
انجــام اســت و اعمــال محدوديــت تردد 
بين شــهري به ويژه براي فصــل پيش رو كه 
وسوســه سفر در بين مردم تشديد مى شود تا 
حدودى مى تواند در كاهش موارد ابتال مؤثر 
باشــد اما اگر همين محدوديت ها با نزديك 
شــدن به فصل تعطيالت به فراموشى سپرده 

شــود تجربه نوروز 99 را بار ديگر در استان 
رقم مى زنــد و باعث جهــش صدها نفرى 
موارد مثبت مبتال به اين ويروس در بين مردم 
مى شود.در اين شرايط وقتي در يك روز آمار 
ورودي مســافر در تعطيالت از اســتان هايى 
كه وضعيت خطرناك ترى نســبت به همدان 
دارند بســيار باال مي رود، مي تواند آن منطقه 
را بــه يك كانون تجمعي براي افزايش موارد 
انتقال بيماري تبديل كند؛ دقيقا اتفاقى كه در 
فروردين 99 بــراى همدان رخ داد. به همين 
منظور به نظر مي رســد بهتر است پيشگيري 
از وقــوع موج چهارم بيمــاري اولويت كار 

علوم پزشكى و مسئوالن اجرايى استان باشد.
 آغاز روند واكسيناسيون كرونا

با اينكه خوشبختانه واكسيناسيون با گروه هاي 
در معرض خطر و كادر درمان آغاز شــد اما 
در ســطح جامعه و درحال حاضــر اين امر 
به صورت گسترده ميسر نيســت، بنابراين تا 
افزايش گستره واكسيناســيون در بين عموم 
مردم بايد بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي و 
پرهيز از حضور در تجمعات توجه ويژه شود. 
مــردم بايد بدانند كه رفتــن به اين تجمعات 
و دورهمى ها مســاوي بــا در معرض خطر 
ويروس كرونا قرار گرفتن اســت و نبايد به 
اســتقبال خطر بروند به همين دليل پيشنهاد 
مى شود به جاى حضور در جشن سال نو كه 
در پيش است، مردم مي توانند به جاي حضور 

در اين جوامع از طبيعت بهره ببرند. 
درســت اســت كه مــردم از اين يك ســال 
خانه نشــيني خســته شــده اند ولي وقتي در 
كشورهاى توســعه يافته تعداد زيادي از مردم 
روزانه جان مي  بازند ممكن است براي ما هم 
كه زيرساخت بهداشتي و درماني ضعيف تري 
داريم رخ دهد، بنابراين پافشــاري بر رعايت 

موارد بهداشتي بايد اولويت اول باشد.
 عالئم  بيماران در روزهاي اخير

بنا بر گفته هاى مقامات درمانى در استان شرايط 
بيماران با عالئم مثبت درست مثل موارد قبلي 
است ولي نكته حائز اهميت افزايش ابتالهاي 
خانوادگي اســت، به همين ترتيب وقتي يك 
نفر در يك خانواده مبتال مي شــود، بقيه هم 
مبتال مي شــوند. اين در شــرايطى است كه 
مطالعات در مورد ويروس جهش يافته كرونا 
مى گويد ممكن است شدت عالئم بيماري را 
در برخي افراد نسبت به كروناي عادي افزايش 
دهد و ميزان ســرايت پذيري را در كنار مرگ 
ناشــي از آن بيش از كرونــاي عادي به دنبال 

داشته باشد.
اين شــرايط درحالى اســت كه در آغاز سال 
نو و با رســيدن به ايام تعطيالت ممكن است 
خانواده ها مســافري از خارج از كشور داشته 
باشند كه بايد قرنطينه كردن اين افراد را جدي 
بگيرند  و به هيچ عنوان تا 2 هفته پس از ورود 
در مجامع حاضر نشــوند و مورد رصد قرار 
گيرنــد و از آنها نمونه گيري شــود، در غير 
اين صورت افزايش موارد ابتال به نوع جهش 

يافته ويروس دور از انتظار نيست.
 از طرفــى با تغييراتى كــه در اين 365 روز 
كرونا به خود گرفته است 85 درصد مبتاليان 
به كرونا يا بدون عالمت شــده اند و يا عالئم 
خفيــف دارند كــه لزومي بــراي مراجعه به 
بيماستان وجود ندارد ولي پزشكان مى گويند 
بيماري كه عالئم بيشتري دارد، اگر تبش بيش 
از 3 روز طول كشــيد، تنگي نفس پيدا كرد و 
سرفه هايش غيرقابل كنترل شد و احساس كرد 
با حداقل فعاليــت روزمره نفس كم مي آورد 
نبايد در خانه بماند و بايد ســريعا به پزشك 

مراجعه كند.

تعداد نفرات بسترى شده در بيمارستان همدان 

موج اول: 400 نفر 
موج دوم: 612 نفر 
موج سوم: 714 نفر ابتالى 900 پرستار 

به كرونـا
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نمودار تفكيكي ماهانه مرگ كرونايي در يكسال گذشته
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نمودار تفكيكي ماهانه مبتاليان كرونا در يكسال گذشته

 از ابتداى شــيوع كرونا تاكنون هزار و 900 پرســتار در اســتان 
به ويروس كرونا مبتال شــده اند كه متأســفانه 2 نفــر از آنها در راه 

خدمات رسانى به بيماران جان خود را از دست دادند.
بنا بر گفته رئيس نظام پرســتارى همدان در ماه گذشته تعداد بيماران 
مشكوك و مثبت كرونايى در استان همدان به حداقل رسيد و ورودى 
بيمارستان ها به طرز چشمگيرى كاهش يافت اما از هفته گذشته دوباره 

مراجعه بيماران تنفسى به بيمارستان ها افزايش يافته است.
به گزارش همدان پيام، هادى زرينى با بيان اينكه اگر روند افزايشــى 
بيماران تنفسى و مبتال به كرونا ادامه داشته باشد پيك چهارم بيمارى 
ايجاد مى شــود، تصريح كرد: پرســتاران هنوز هم مجبور به پوشيدن 
لباس هاى طاقت فرســا و خدمات رسانى به بيماران در شرايط سخت 
هســتند. وى با بيان اينكه پاداش كرونا براى پرســتاران هم پيگيرى 
و پرداخت شــده اســت، گفت: يكى از مطالبات پرستاران مربوط به 
تعرفه گذارى خدمات پرســتارى است كه با وجود اينكه سال 86 در 

مجلس شوراى اسالمى تصويب شده اما هنوز عملى نشده است.

تكميل  واكسيناسيون  كادر درمان و افراد 
آسيب پذير تا پايان سال 

 رئيس جمهور پس از گزارش كميته بهداشــتى و درمانى ستاد ملى 
مقابله با كرونا از روند واكسيناســيون در كشــور تاكيد كرد كه با ورود 
محموله جديد واكســن، تالش شود روند واكســينه كردن حدود يك 
ميليون و 300 هزارنفر كادر بهداشــت و درمان و همچنين افراد سالمند 

آسيب پذير يا داراى بيمارى زمينه اى، تا پايان امسال تكميل شود.
كميته بهداشتى و درمانى ستاد ملى كرونا در گزارش روز پنجشنبه خود 
به جلسه روســاى كميته هاى تخصصى اين ســتاد به رياست حجت 
االسالم و المسلمين حسن روحانى عنوان كرد كه فاز يك واكسيناسيون 
طبق سند ملى تدوين شده، شامل واكسينه كردن حدود 640 هزار كادر 
بهداشــت و درمان و حدود 700 هزار نفر افراد ســالمند آسيب پذير يا 

داراى بيمارى زمينه اى است.
در اين گزارش عنوان شــد كه حدود 4500 مركز درمانى و حدود 600 
بيمارستان كه از قبل جانمايى شده اند، آماده انجام واكسيناسيون توسط 
افراد ماهر و دوره ديده زير نظر تيم پزشــكى هستند و واكسيناسيونى كه 

براى گروه هاى پرخطر انجام مى شود كامال رايگان است.
كميته بهداشــتى و درمانى ستاد ملى مقابله با كرونا همچنين گزارشى را 
از روند تحويل محموله هاى بعدى واكســن كرونا و رايزنى هايى كه با 
همكارى و مساعدت وزارت خارجه، بانك مركزى و ساير دستگاه هاى 

ذيربط انجام گرفته، ارائه كرد.
روحانــى در هميــن ارتبــاط تاكيد كرد كــه تمامى مراحــل عمليات 
واكسيناســيون در كشور بايد دقيقا در چارچوب سند ملى تدوين شده، 
انجام گيرد و روند آن نيز دقيق و شــفاف به مردم گزارش داده شود به 

گونه اى كه هيچ ابهامى در اين خصوص بى پاسخ نماند.
رئيس جمهور به كميته تبليغات ستاد ملى ماموريت داد كه در ارتباط با 
روند اطالع رسانى، آگاهى بخشى و شفافيت در خصوص واكسيناسيون، 
دستورالعملى را براى رســانه هاى كشور، رسانه ملى و فضاى مجازى 

تهيه و ابالغ كند.
تداوم ابراز نگرانى ها از شــيب ماليم افزايش شــمار شهرهاى زرد به 
دليل عدم رعايت دقيق پروتكل هاى بهداشــتى و هشدار نسبت به بروز 
مــوج چهارم بيمارى، ارائه گزارش نهايى قرارگاه عملياتى در خصوص 
پروتكل هاى كسب و كارهاى فعال در ايام عيد و در عين حال مسافرت 
ها و همچنين بررسى پروتكل هاى تدوين شده براى مسافرانى كه وارد 
كشور مى شوند، از جمله موضوعات مطرح در اين جلسه روساى كميته 

هاى تخصصى ستاد ملى مقابله با كرونا بود.
در همين ارتباط مقرر شــد كه پروتكل هاى كسب و كارهاى فعال در 
ايام عيد و همچنين پروتكل هاى مرتبط با ورود مســافران به كشور كه 
بر اســاس توافق دستگاه هاى ذيربط از جمله قرارگاه و وزارتخانه هاى 
راه و شهرسازى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تدوين شده، براى 

تصويب به ستاد ملى مقابله با كرونا ارائه شوند.
روحانى با اشــاره به اينكــه با طراحى،   تدوين، اجــرا و نظارت دقيق 
دســتورالعمل هاى بهداشــتى در يكسال گذشته توانســتيم بسيارى از 
مناسبت ها و رويدادهاى ملى،   مذهبى و حتى آموزشى نظير كنكور را با 
موفقيت برگزار كنيم و قطعا با بهره گيرى از تجارب بدســت آمده و در 
عين حال بررســى و مطالعه تجربه هاى بين المللى مى توانيم انتخاباتى 
پرشكوه و با مشاركت باالى مردم همراه با تامين سالمت جامعه در سال 

1400 برگزار كنيم.
رئيس جمهور تصريح كرد: به هيچ وجه نبايد اجازه دهيم شرايط خاص 

كرونايى مانع از مشاركت حداكثرى در انتخابات سال آينده شود.

ل گ

آخرين وضعيت كرونا در شهرستانهاى استان
 شمار بيماران كرونايى بسترى(از ابتداى همه گيرى ويروس كرونا 

تا 23 بهمن ماه ) در بيمارستان هاى اسدآباد 367، بهار 591، تويسركان 

654 ، رزن 441، درگزين 196، فامنين 178 و كبودراهنگ 657 نفر بوده 

اســت. بنا بر گفته روابط عمومى علوم پزشكى همدان، همچنين يك 

هزار و 893 نفر در مالير، يك هزار و 132 نفر در نهاوند و سه هزار و 

898 نفر نيز در شهرستان همدان به اين ويروس مبتال و بسترى شده اند.

اين در حالى است كه  براساس اعالمآخرين جلسه  ستاد ملى كرونا و 

جديدترين بررســى هاى انجام شده در خصوص رنگ بندى شهرهاى 

ســتان همدان، «بهار، تويسركان، رزن و درگزين» در وضعيت نارنجى، 
ا

«همــدان، مالير و نهاوند» در وضعيــت زرد و «فامنين ، كبودرآهنگ، 
اسدآباد» نيز در وضعيت آبى كرونا قرار گرفته اند.

به مناسبت يك سالگى شناسايى 
ويروس كرونا در همدان

هيوال 1497قربانى 
در استان گرفت

جمع كل مبتاليان از ابتدا تا 99/11/22  
(10277نفر)
جمع كل فوتى ها 
(1497 نفر)
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مسائل فرهنگي، اجتماعي و محيط زيست 
در شهرها فراموش شده است

محمدمهدي سروش »
  مقررات ملي ســاختمان نگاه حداقلي به بعد معنوي انسان دارد و 
به ويژه بعد رواني و اخالقي شــهر، به عنوان مظروف انسان. در طرح 
هاي جامع و تفصيلي و در مرحله اجراي آن كامال به شهر كالبدي نگاه 
كرده و تغييرات بعدي آن هم در جهت درآمدزايي ســت. باغ و پارك 
و كاربري آموزشي و ورزشــي تغيير مي يابد و شهروند را به چندين 
كيلومتر خارج از شهر حواله مي دهند. در مركز محله يك سالن يا يك 
زمين كوچك ورزشي نيست و در چند كيلومتري شهر استاديوم چند 
ميلياردي ساخته مي شود كه روبه ويراني است(مديريت شهر مشكل 

دارد، بودجه ريزي كشور و حكمراني شهري آن هم مشكل دارد).
در اجراي مبحث سوم مقررات ملي مراقب پله فرار و فاصله پنجره ها 
از لحاظ ســرايت دود و آتش هستيم و مصالح آتش زا و اشتعال زا را 
ممنوع مي كينيم و درِ ضدآتش و دود را اجبار مي كنيم اما درِ ضدصوت 
خير!، در مقررات ملي در مباحث مختلف مواظب مســائل آتش زا و 
مخرب اخالق و رفتار براساس نوع طراحي شهر و معماري و جزئيات 

آن نيستند.
براساس آمار داده نشده از آتش سوزي در ساختمان هاي نوساز مسكوني 
كه داراي وســايل ايمن هستند، مقرراتي قطور نوشتيم و ساختمان ها را 
به ايستگاه آتش نشــاني تبديل كرديم و در مانورهاي تبليغاتي نيامديم 
يك ســاختمان را آتش بزنيم ببينيم اين سيستم ها در زمان آتش سوزى 
كار مي كنند؟؟ و غافل از هزاران پالســكو در ايران هستيم كه عزيزان 

آتش نشان را در زير آوارهاي سوزان خود مدفون كرد. 
شــهر مبتني بر عقالنيت و اخالق بايد ساخته شود نه براساس ضوابط 
و مقررات خشك؛ سازندگان اگر خود را حافظ مال ديگران بدانند و 
اخالق را در حرفه ســاخت و ساز رعايت كنند، ساختمان ها حتما با 

كيفيت باال تحويل خريدار مي شد، همچون دوره سنت.
شهرداران ما از كمبود درآمد گله مند هستند اما كسي توضيح نداده چرا 
زماني كه بلديه و نفت نداشتيم امپراتور و تمدن ساز بوديم و شهرهاي 

زيبا، كارآمد، ماندگار و به قول امروزي ها تاب آور داشتيم.
چندين بار با شــورا اسالمي شهر و شهرداري درباره دفترچه عوارض 
بحث كرديم كه اگر قصد فروش شــهر را داريد آن را به قيمت خوب 

بفروشيد ! 
همه اصناف به عنوان بســازبفروش وارد ساخت وساز شدند و با دادن 
عوارض حداقل به شهرداري با قيمت هاي نجومي واحدهاي بي كيفيت 
تحويل شهروندان مي دهند. در شغل اصلي خودشان بايد به تعزيرات، 
بهداشت و صنف خود پاسخگو باشــند اما در صنعت بسازبفروشي 
پاسخگوي كسي نيستند و كيفيت آن را كسي چك نمي كند و خدمات 
مهندســي با تخفيف 60 تا 70 درصد توسط بسازبفروش خريداري 
مي شــود و درنهايت با سود چندصد درصد واحدهاي ارزان ساز خود 
را بسياربســيار گران مي فروشد. پس جاي تعجب ندارد همه اصناف 
با مشاركت و شكل هاي مختلف با اندك سرمايه به دنبال ساخت چند 
واحد هســتند و پس از ساخت يك آپارتمان و دريافت سود سرشار 
به جرگه ســرمايه داران شهر اضافه مى شوند و به خود اجازه مي دهند 
به عنوان ولي نعمت مردم در ارتباط با شــهر و معماري اظهارنظر كنند 
و از كمبود زمين و گراني مســكن و كوچك بودن شــهر و رشد كم 

جمعيت سخن بگويند.
 نتيجه آن همين محالت، شــهرها و معماري مبتذل اســت كه با نما 
رومي و شــبه رومي با چندتا قوس كوچك و بزرگ آن را بزك كرده 
و بلبل رنگ شــده را به جاي قناري به خريدار مي فروشند كه بعدا هم 
مشخص مي شود بلبل نبوده و گنجشك بوده چون خود سازنده فرق 

بلبل و گنجشك را هم نمي دانسته ! 
اما همــه اينها مقدمه اي بود براي موضوع ديگري كــه روح و روان و 

اخالق شهر را ويران كرده است. بله واحدهاي شمالي!
واحدهاي شمالي هميشه در ديد و اشراف واحدهاي جنوبي هستند و 
هميشــه مجبورند پرده را كشــيده و از نور و تهويه بي بهره باشند و در 
قسمت شمال هم از نورگير(پاسيو) نوري دريافت نكرده و تهويه اي هم 
صورت نمي گيرد. نور و گردش هوا از اصول پايدار شهرها و معماري 

سنتي ماست.
انسان به عنوان خليفه ا... را به اجبار با گرفتن پول هنگفت در واحدهايي 
اســكان داديم كه ارزش ســكونت ندارد و اخالق و رفتار آن را تحت 

شعاع قرار داده است.
شــهر را به گونــه اي طراحي و طرح ريزي كرديم كــه 50 درصد آن را 
زمين هاي شمالي شامل مى شود، به عبارتي نيمي از واحدهاي شهر نور 

و تهويه كافي ندارد.
- مقررات ملي و مشاوران و مديران شهري نگران سرايت آتش و دود به 
پنجره كناري هستند (آماري از آن آتش سوزي فرضي و رؤيايي نداريم) 
اما نگران سرايت بوي جوراب مرد همسايه به اتاق خواب دختر جوان 

و بالغ همسايه نيست ! 
- نگران سرايت سروصداي اتاق استراحت و خصوصي والدين همسايه 

به همسايه ديگر از طريق پاسيو و ديوار كاغذي مشترك نيست.
- نگران سرايت صحبت هاي خصوصي اتاق خواب والدين به فرزندان 

از طريق پاسيو نيست.
فاصله عمودي پنجره همسايه با همسايه ديگر در پاسيو حداكثر 1/5 متر 

است (حتما در اين فاصله صدا منتقل نمي شود).
50 درصد از شــهر انســان را به سعادت نمي رســاند بلكه به شقاوت 
رهمنون مي نمايد و اينگونه خانه ها مربي خوبي براي فرزندان ما نيستند 
و در معماري و شهرســازي سنتي انســان باحيا و معتقد و محجوب 
تربيت مي شــد. در شهرها هم مردم به جاي مسجد، حسينيه و سقاخانه 
به بانك هاي سربه فلك كشيده شيشه اي و آپارتمان هاي بزك شده همان 

سرمايه دار يك شبه كه توضيح دادم اقتدا مي كنند.
شهر را با سطح اشغال 60 درصد ساختيم كه به 70 درصد هم مي رسد 
كه جايي براي درخت و ســبزه نيست و همچون نما رومي دنبال بزك 

كردن شهر سردسير با بام سبز هستيم.
* انديشمند و نظريه پرداز در حوزه معماري و شهرسازي ايراني اسالمي

قيمت نفت سال آينده به 100 دالر صعود مى كند؟
 قيمت نفت تحت تأثير سياســت پولى آسان و شعله ور شدن تورم تا مرز صد دالر در 

هر بشكه صعود خواهد كرد.
به گزارش ايســنا، آمريتا سن، تحليلگر نفتى ارشد شركت انرژى اسپكتس در مصاحبه با 
بلومبرگ با بيان مطلب فوق، اظهار كرد: به همين دليل اســت كه قيمت ها درحال حاضر 

روند صعودى پيدا كرده اند.
 مــا همچنان قيمــت نفت باالى 80 دالر و حتى صد دالر در ســال 2022 را با توجه به 

نقدينگى كه به سيستم مالى تزريق شده است، پيش بينى مى كنيم.

قيمت نفت برنت دوشــنبه هفته گذشته براى نخستين بار از زمان شيوع ويروس كرونا در 
اوايل سال 2020 به باالى مرز 60 دالر در هر بشكه صعود كرد.

از نظر عوامل بنيادين، آمريتا ســن مانند ساير تحليلگران معتقد است بازار هيجانى شده 
زيرا درحال حاضر تقاضا نسبتا ضعيف است. با اين حال نيمه دوم سال از نظر تقاضا بهبود 

بسيار بيشترى خواهد داشت.
 آمريتا سن مانند ساير تحليلگران و توربيورن تورنكوئيست، مديرعامل شركت بازرگانى 
نفت گانور معتقد اســت صعود نفت به باالى 60 دالر موانعى را براى رشد قيمت ايجاد 

مى كند زيرا توليد نفت آمريكا دوباره افزايش پيدا خواهد كرد.
طبق گزارش انرژى اســپكتس، توليد نفت آمريكا به اين زودى به ســطح پيش از شيوع 

ويروس كرونا بازنخواهد گشت؛ زيرا توليدكنندگان عمدتا روى پرداخت سود سهامداران 
متمركز شده اند. توربيورن تورنكوئيست هفته گذشته به بلومبرگ گفته بود قيمت نفت بعيد 
است صعود چندانى در باالى مرز 60 دالر داشته باشد زيرا اين سطح قيمت باعث تشويق 

عرضه ميزان زيادى نفت از جمله نفت آمريكا مى شود.
 ING براســاس گزارش اويل پرايس، وارن پاترسون و ونيو يائو، استراتژيستهاى موسسه
در گزارشــى اعالم كردند ســطوح قيمت فعلى براى توليدكنندگان بسيار جذاب به نظر 

مى رسد.
 بنابراين انتظار داريم بخشى از توليدكنندگان عرضه به بازار را افزايش دهند كه مقاومتى 

در برابر قيمت ها ايجاد خواهد كرد.

مديرعامل صندوق تاكيد مى كند

صندوق پژوهش و فناورى 
محرك شتاب در رشد اكوسيستم 

فناورى استان
 زويا اصالت- خبرنــگار همدان پيام: امروزه 
رشــد اقتصادى كشور به دســت شركت هاى 
دانش بنيان رقم مى خورد، اقتصادى كه ساليان سال 
متكى به نفت و خام فروشــى بوده است بايد به 
دانش و خالقيت جوانان تكيه كند. اين شركت ها 
براى پيشرفت خود نياز به حمايت دارند، حمايت 
شــركت هاى دانش بنيان از ســوى صندوق هاى 
خطرپذير تأمين مى شــود و صندوق پژوهش و 
فناورى توســعه فناورى هاى نويــن يكى از اين 

صندوق هاست.
اين مهم محقق نمى شــود مگر بــا حمايت از 
شــركت هاى دانش بنيان از ســوى صندوق هاى 
خطرپذير كه با جمع آورى و هدايت سرمايه هاى 
سرگردان به شــركت هاى تازه تأسيس، موجب 
بالفعل شدن ايده هاى بالقوه در صنايع تكنولوژى 

محور و فناورانه است. 
صندوق هــاى غيردولتى پژوهــش و فناورى با 
هدف ايجاد زمينه هاى مشاركت و سرمايه گذارى 
بخــش غيردولتى در عرصه فناورى و حمايت از 
پژوهش هاى كاربردى ايجاد شده اند. همچنين اين 
صندوق ها مى توانند براى اينكه عرضه و تقاضاى 
فناورى به راحتى صــورت پذيرد، در نقش يك 
ضامن معتبر ظاهر شده و عالوه بر تضمين جبران 
خسارت هاى احتمالى، دغدغه فروشنده و خريدار 
محصول را از طريق تضمينى كه انجام مى دهند، 

رفع نمايند.
يكى از ايــن صندوق هاى پژوهش و فناورى نيز 
به تازگى در اســتان همدان به بهره بردارى رسيده 
اســت و براى معرفى بيشــتر به منظور آشنايى 
و بهره مندى تســهيالت پيش بينى شــده توسط 
نوآوران استان همدان مصاحبه اى را با اصغر بيات 
همدان  فناورى  و  پژوهــش  صندوق  مديرعامل 

ترتيب داديم كه در ادامه آمده است.
 صندوق پژوهش و فناورى استان همدان 
چگونه نهادى است و با چه هدفى تأسيس 

شده است؟
پيش از هر چيز الزم مى دانم از نگاه توســعه مند و 
برنامه هاى هدفمند مديريت پــارك علم و فناورى 
اســتان كــه موجبات پيشــرفت برنامه هاى ســند 
چشــم انداز توسعه اين زيســت بوم را محقق كرده 
اســت، سپاســگزارى كنم. اگــر بخواهيم صندوق 
پژوهش و فناورى را تعريف كنيم بهتر است بگوييم 

پارك علم و فناورى يكى از نهادهاى پشــتيبان در 
حوزه علم و فناورى اســت كه صندوق پژوهش و 
فناورى از اركان كليدى اين نهاد است و وظيفه اش 
تأمين مالى اين اكوسيســتم اســت. بدين معنى كه 
دانشــگاه توليد علم مى كنــد و دانش و پژوهش را 
پيش مى برد ولى در ادامه ســوق دادن اين سيســتم 
به ســمت فناورى وظيفه دانشگاه نيست و اين مهم 
به عهده مراكز رشــد پارك هاست. حال اين زنجيره 
نيازمند پشــتيبانى مالــى و ســرمايه گذارى و نگاه 
كارآفرين محور خواهد بود تــا فناورى در كمترين 
زمان به بازار وصل شــود به طورى كه مطابق با نياز 
و استعداد زيست بوم ســاخته و پرداخته و حمايت 

گردد. اين مهم وظيفه صندوق است.
  صندوق اين وظيفه را چگونه مديريت و 

اجرا مى كند؟
همان طور كه گفته شد وظيفه اصلى صندوق تسهيل 
ســرمايه گذارى مورد نياز حوزه فناورى است. طبق 
اساسنامه صندوق اين وظيفه در 4 اصل تعريف شده 
اســت. اصل اول پرداخت تسهيالت به شركت هاى 
دانش بنيان، اصل دوم صــدور ضمانت نامه ها، اصل 

خطرپذير  ســرمايه گذارى  سوم 
و اصــل چهــارم كارگزارى ها و 

عامليت هاست.
دانش بنيان  شركت هاى   
چگونه مى توانند از تسهيالت 
حمايت  آيا  كنند؟  اســتفاده 

مى شوند؟ 
اصلى ترين  شركت ها  از  حمايت 
وظيفــه صندوق اســت. بر اين 
اســاس پرداخت تســهيالت با 
حداقــل نرخ ســود و شــرايط 
بازپرداخت آســان در 7 بخش به 
تصويب صندوق رســيده است. 
ازجمله تســهيالت ضــرورى با 
نرخ سود چهاردرصد، تسهيالت 
زيرساخت با نرخ سود 9 درصد، 
تسهيالت ليزينگ با نرخ سود ده 

درصد و تسهيالت وى.سى و پروژه هاى خطرپذير 
و هر طرحى كه پارك آن را فناور تشخيص دهد كه 
در اين بخش نرخ ســود مى تواند به صفر برسد. در 
واقع بايد بگوييم كارمزد، زيرا نرخ سود صندوق در 
مقايسه با بانك ها 4 تا 6 درصد كمتر است. در ضمن 

از  تســهيالت  سود 
زمان پرداخت اقساط 
محاســبه مى گــردد 
نــه زمــان پرداخت 
زيــرا  تســهيالت 

تســهيالت صندوق داراى زمان استراحت است و 
فناور فرصت مناسب را جهت سودآورى و پرداخت 

آسان تسهيالت را دارد.
 سقف تســهيالت را در هر حوزه بر چه 

اساس اختصاص مى دهيد؟
نرخ سود تسهيالت در حوزه عامليت ها 4 درصد و 
در حوزه صنــدوق از آنجا كه بخش خصوصى هم 
مشــاركت دارد نهايتا 11 درصد خواهد بود. سقف 
تسهيالت براساس سقف مدل ها تعيين مى شود. در 
حوزه پيش رشد از 25 تا 50 درصد سقف تسهيالت 
و در مرحله رشد تا 75 درصد. در حوزه دانش بنيان 
سقف تسهيالت به صد در صد نيز مى رسد كه از 50 
ميليون تا 150 ميليون تعريف شده است. شايان ذكر 
اســت در برخى منابع كه طرح مستقيم به تصويب 

پارك مى رسد تسهيالت سقف نخواهد داشت.
 درباره صدور ضمانت نامه 
براى شركت هاى دانش بنيان 
بگوييــد. ضمانت نامــه چه 
قرار  فناور  اختيار  در  امكانى 

مى دهد؟
هر  مى داند  خود  وظيفه  صندوق 
زمان كه فناور بخواهد در مزايده 
و مناقصه اى شركت كند، به طور 
مثال وقتى مى خواهد حسن انجام 
كار يك پروژه را در قالب قرارداد 
پيمــان تضمين نمايــد صندوق 
با هدف تســهيل اجــراى پروژه 
ضمانت نامه الزمه را براى شركت 

متبوع صادر كند.
پروژه هــاى  دربــاره   
خطرپذيــر، صندوق چگونه 

عمل مى كند؟
پروژه هاى خطرپذير همواره از سوى بانك ها استقبال 
نمى شــوند و فناور به ناچار در اجراى طرح متوقف 
مى شود. صندوق به رغم اين خطر در مقام مشاركت 
آماده تأميــن مالى و ســرمايه گذارى در پروژه هاى 
خطرپذير اســت و اين از مهم ترين اصول و اهداف 

و  پژوهش  صندوق هاى  شــكل گيرى  چشــم انداز 
فناورى است.

 ورود صندوق به كارگزارى ها و عامليت ها 
چه هدفى را دنبال مى كند؟

ايــن امر در حقيقت باعث مى شــود بارى از دوش 
نهادهاى اجرايى برداشــته شــود تا بتوانند وظايف 
اصلى خود را به نحو احسن انجام دهند. به طور مثال 
وقتى پارك به فناور تسهيالت اعطا مى كند صندوق 
صفر تا صد امور پرداخت و بازپرداخت را پيگيرى 

خواهد كرد.
 صندوق دولتى اســت يا به دست بخش 
خصوصى اداره مى شود؟ و سرمايه اى كه در 

اختيار دارد چگونه تأمين مى شود؟
صندوق استان همدان سوم تير اه سالجارى به ثبت 
رســيد و آغاز به كار كرد وتا امروز 6 ماه از فعاليت 
آن مى گذرد. صندوق در حقيقت يك نهاد خصوصى 
اســت كه سهامداران آن تركيبى از بخش خصوصى 
و دولتى هستند. سهامداران دولتى از جمله دانشگاه 
بوعلى سينا، دانشگاه علوم پزشكى، دانشگاه صنعتى 
همدان و پارك علم و فناورى ست كه 49 درصد از 
سهام متعلق به ايشان است و 51 درصد ديگر متعلق 
به سهامداران خصوصى كه از جمله به شركت كنترل 
گاز اكباتان، نوين رايانه همدان، آرياســير و شركت 

آرياسر و سپهر الوند مى توان اشاره كرد.
ســرمايه آغاز به كار صنــدوق 5 ميلياردتومان بوده 
است كه در قالب شــركت سهامى خاص با تعامل 
بخش دولتى شكل گرفته و اميدواريم در سال آينده 
با جلب نظر شركت هاى بيشتر و سرمايه گذارى در 
صندوق استان به چشم انداز سرمايه 20 ميلبارد تومان 

دست يابيم.
 عملكرد 6 ماهه صندوق را 

چگونه ارزيابى مى كنيد؟
صنــدوق بــا اخــذ مجوزهــاى الزم از كارگروه 
صندوق هــاى پژوهش و فنــاورى وزارت علوم و 
كسب مجوز فعاليت و جذب نيروى انسانى حدود 
6 ماه است كه در استان فعال است و از دستاوردهاى 
قابــل توجه آن مى تــوان به كســب عامليت مالى 

معاونت علمى رياست جمهورى 4/5 ميلياردى نام 
برد كه تاكنون 6 طرح از محل اين اعتبار تأمين مالى 
شده است. 41 طرح فناورانه از سراسر استان كسب 
كرديــم كه 36 طرح از جمله طرح هاى مســتقر در 
مراكز رشد دانشــگاه بوعلى، تحقيقات كشاورزى، 
مركز رشــد مالير رزن و ... و پارك علم و فناورى 
تصويب شده است و مراحل پرداخت را مى گذراند. 
مورد ديگر معرفــى 14 طرح به صندوق بوده كه 2 
طــرح تصويب و پرداخت آنها انجام شــده و باقى 

طرح ها درحال پرداخت است.
اخذ عامليــت صندوق نوآورى و شــكوفايى كه 
اصلى تريــن حامــى شــركت هاى دانش بنيان در 
سراســر كشور اســت با ســرمايه 3 هزار ميليارد 
تومــان جزو اهــداف جدى صندوق اســت كه 
موافقت هاى اوليه تأييد شــده است. اعطاى خط 
اعتبارى و اعطاى تســهيالت تا 9 برابر ســرمايه 
صندوق اســتان يعنى 45 ميليارد تومان از اهداف 
چشــم انداز است. ديگر دســتاورد اخذ كد يكتاى 
سپاس براى صدور رسمى ضمانت نامه هاى معتبر از 
معاونت علمى و فناورى است و نيز به جذب نيروى 
انسانى متخصص و كارشناس براى كارگزارى هاى 

نظارت و ارزيابى مى توان اشاره كرد.
شــايان ذكر است از اين پس تمامى طرح هاى فناور 
در اســتان براى ارزيابى و كارشناســى و همچنين 
تصويب و تخصيص تســهيالت تا عمليات نظارت 

به صندوق استان محول مى شود.
برگزارى كارگاه هاى تخصصى مورد نياز شركت هاى 
دانش بنيان و برنامه هاى مفصل از ديگر اهدافى است 

كه اميد است به زودى به مرحله اجرا برسد.
 سخن پايانى: 

در پايان الزم مى دانم از آقاى مرادى مدير پارك علم 
و فناورى استان، جناب عباسى مدير روابط عمومى 
و رسانه همدان پيام كه پيش از آئين افتتاح و پس از 
آن تا به امروز با مصاحبه ها و خبررســانى مستمر به 
صندوق يارى رساندند، سپاسگزارى كنم. اميدواريم 
در مرحله اجرا نيز از همكارى و هميارى اين رسانه 

استانى بهره مند باشيم.

 نهاوند-معصومــه كمالونــد- خبرنگار همدان 
پيام: پايان هفته گذشــته شهرســتان نهاوند ميزبان 

استاندار همدان بود.
اســتاندار همدان نخست براى اداى احترام به مقام 

شامخ 5شهيد گمنام واقع در بام نهاوند رفت.
سيد ســعيد شاهرخى در اين سفر يك روزه سپس 
از واحد توليدى ســود كاســتيك با نام شركت " 
گرين توربين ماندگار نهاوند" با ســرمايه گذارى 
110ميليارد ريال و ظرفيت 20هزارتن در مساحت 
5هزار مترمربع با مدير عاملى حميد خزايى بازديد 

كرد.
 پــس از آن هم با حضور در كارخانه روغن نگين 
نهاوند و بازديد از چرخه توليد اين واحد توليدى 

بازديد كرد.
ــه كشــت و  ــت: مجموع ــد گف ــن بازدي وى در اي
ــد واحــد  ــه شــامل چن ــد ك صنعــت خــزل نهاون
ــد  ــن نهاون ــن نگي ــه روغ ــزا از جمل ــدى مج تولي
ــر ، بخــش  ــراى 400نف ــغل ب ــاد ش ــت،با ايج اس
ــن  ــتان را تامي ــتغال شهرس ــى از اش ــل توجه قاب

ــرده اســت. ك
اســتاندار همــدان در پايــان اين ســفر گلخانه 
هيدورپونيك نهاونــد را با 33 ميليارد اعتبار هزينه 

شده را افتتاح كرد.
ساالنه 800تن محصول صيفى جات از جمله فلفل 
دلمه اى از اين گلخانه توليد خواهد شد كه عالوه 
بر مصرف داخل به كشورهاى حاشيه خليج فارس 

و اوراسيا هم صادر مى شود.
 توسعه كشاورزى و دامپرورى 

شاهرخى با بيان اينكه توجه به بخش كشاورزى هم 
از 2 نظر مورد تاكيد قرار گرفته است، تصريح كرد: 
با توجه به محدوديت منابع آب و خاك سياست بر 
توسعه كشت هاى گلخانه اى است كه هم افزايش 

يابد و هم از منابع آب حفاظت مى شود.
وى دربــاره گلخانه هيدروپونيــك نهاوند كه با 
تالش ســرمايه گذار بخش خصوصى راه اندازى 
و فعال شــده اســت، هم گفت: اين گلخانه يك 
واحــد نمونه و مزرعه شــاخص بــا جديدترين 
تكنولوژى روز اســت كه انتظــار مى رود نمونه 

هاى آن در استان توسعه يابد.
تاكيد بر حذف موانع سرمايه گذارى 

در استان
اســتاندار همــدان تصريــح كــرد: وجــود ســرمايه 
گذارانــى مثــل كاظمــى افتخــارى بــراى اســتان و 
اشــتغال بخــش خصوصــى اســت، حمايــت از اين 
افــراد بــراى مــا يــك وظيفــه محســوب مــى شــود 
ــذاران را  ــرمايه گ ــع ســر راه س ــا ســنگ و موان ت
برداريــم و راه ســرمايه گــذارى در اســتان همــوار 

شــود.

4گاودارى شستا 
براى تقويت اشتغال و توليد

شــاهرخى در ادامه گريزى هم به بخش دامدارى 
و تــالش براى رونق بخش توليــدات دامى زد، و 
گفت: با توافق شركت شســتا ايجاد 4گاودارى 6
هزار راسى در 4شهر استان( درگزين، قهاوند، مالير 
و نهاوند) در حال اجرا و انجام است كه تحول قابل 

توجهى در بخش دامپرورى خواهد داشت.
وى يكــى از اولويت هاى اســتان براى تقويت 
و توجــه به معيشــت مــردم را توســعه بخش 

دانست.  كشاورزى 
شاهرخى با اشاره به حضور شهبازى نماينده نهاوند 
در مجلس در اين آئين  او را نماينده موفقى دانست 
كه در حــوزه نمايندگى و اجرايى فعال و اثر گذار 
اســت، و ابراز اميدوارى كرد با حمايت و تعامل يا 
اين نماينده پروژه هاى عنوان شــده  به ســرانجام 

برسد.
 همدان روى ريل 

شاهرخى همچنين از راه اندازى پتروشيمى همدان 
پس از سال ها به چرخه توليد سخن گفت و افزود: 
30 نوع نواد معدنى از معادن اســتان استحصال مى 

شود كه پيش از اين خام فروشى مى شد.
وى همچنين از بيش از 2هزار پروژه در حال بهره 
بردارى در اســتان با 3هزار ميليارد سرمايه گذارى 
خبــر داد كه اشــتغال قابل توجهــى را هم بدنبال 

خواهد داشت. 
شــاهرخى تصريح كرد: ســرمايه گذارى هر سال 
5هزار ميليارد بوده كه امســال با جهش فوق العاده 
به 10هزار ميليارد افزايش يافته كه 20 هزار اشتغال 

در استان ايجاد خواهد كرد.
مراد ناصرى فرمانــدار نهاوند هم در اين اين آئين 
گفت: عليرغــم وجود معارضيــن دربحث تامين 
زمين، كمتر از يك ســال اجرا و بــه بهره بردارى 
رســيد، اين گلخانه با 5 هكتار زمين كه 4هكتار آن 

گلخانه است.
اين مجموعه سيســتمى مدرن و هوشمند با نيروى 
كار مشغول 37نفر در فاز نخست با33ميليارد هزينه 

كه 12ميليارد آن بصورت تسهيالت بوده است.

استاندار همدان در سفر يك روزه به نهاوند خبر داد

افزايش10هزار ميلياردى سرمايه گذارى در استان

صندوق هــاى غيردولتى 
فنــاورى  و  پژوهــش 
ايجــاد  هــدف  بــا 
و  مشــاركت  زمينه هاى 
بخش  ســرمايه گذارى 
غيردولتــى در عرصــه 
فنــاورى و حمايــت از 
پژوهش هــاى كاربردى 

ايجاد شده اند
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ورزشىورزشى
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همدان ميزبان مسابقات  پتانك قهرمانى استان 
 به مناسبت گراميداشت دهه فجر، مسابقات پتانك انتخابى استان به 

ميزبانى شهرستان همدان برگزار شد.
در اين رقابت ها 17 نفر حضور داشتند كه در 2 گروه مسابقات خود را 
برگزار كردند و در پايان حســن دهقان، عرفان شيرمحمدى، سيدصالح  
پورمعروفى و ســعيد شيرمحمدى همگى از شهرستان همدان با كسب 
عناوين برتر ســهميه حضور در مســابقات قهرمانى كشور را به دست 

آوردند.
مسابقات پتانك قهرمانى كشور از به مدت 2 روز به ميزبانى استان تهران 

برگزار مى شود.
پِتانك ورزشى است با هدف نزديك كردن توپى فلزى از طريق بازيكنان 
به جك مربوطه. اين رشته به صورت انفرادى، تيمى، 2 نفره و 3 نفره و 

ميكس برگزار مى شود.

ورزش عصرگاهى بانوان همدانى برگزار شد
 به مناســبت دهه مبارك فجر و پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى 

برنامه ورزش عصرگاهى بانوان همدانى برگزار شد.
رئيس ورزش شــهروندى شهردارى همدان با اشاره به برگزارى برنامه 
ورزش عصرگاهى بانوان همدانى به مناسبت دهه مبارك فجر و پيروزى 
شــكوهمند انقالب اســالمى به برنا، اظهار كرد: كميته بانوان ورزش 
شهروندى شهردارى همدان به برگزارى برنامه ورزش عصرگاهى اقدام 

كرد.
ســعيد پناه آبادى با اشاره به رشــد ورزش بانوان گفت: خوشبختانه 
ورزش بانوان همدان با رشد چشــمگيرى در اين سال ها همراه بوده 
اســت و در اين برنامه بيش از 150 نفر از بانوان همدانى حضور فعال 

داشتند. 
وى عنوان كرد: خوشــبختانه با تغيير ساختار ورزش شهروندى تعداد 
رشته هاى ورزشى به بيش از 20 رشته و در تمام محالت همدان اجرايى 
خواهد شد و در چشم انداز ما ده درصد جمعيت 700 هزار نفرى همدان 
در ورزش شهروندى شهردارى همدان فعاليت خواهند كرد. با بيان اينكه 
مادران محور سالمت جامعه هســتند، بيان كرد: وقتى در يك خانواده 
مــادر ورزش كند پدر و تمام فرزنــدان خانواده به ورزش گرايش پيدا 

خواهند كرد. 

سالن ورزشى شهداى دره  مرادبيگ 
افتتاح شد

 همزمان با 42مين ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى سالن ورزشى 
شهداى دره  مرادبيگ افتتاح شد.

همزمــان با ايام ا... دهه مبارك فجر با حضور مديركل ورزش و جوانان 
اســتان همدان، فرماندار همدان و رئيس دفتــر نماينده مردم همدان و 
فامنين در مجلس شوراى اسالمى سالن چند منظوره شهداى دره مرادبيگ 

همدان افتتاح و به بهره بردارى رسيد
شايان ذكر است ساخت سالن چندمنظوره شهداى دره مرادبيگ از سال 
1389 آغاز و با مساحت هزار و 500 مترمربع و اعتبار 12 هزار ميليون 
ريال از محل تأمين اعتبارات اســتانى به بهره بردارى رســيد. اين سالن 
ورزشى چندمنظوره تمرينى جهت ورزش هاى توپى فوتسال، واليبال، 

بسكتبال و هندبال است. 

1

2
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پيشخوان

آگهى تاسيس،تغييرات شركت
تاســيس شــركت ســهامى خــاص اطلــس كارتــن درگزيــن درتاريــخ 1399/11/11 بــه شــماره ثبــت 802 بــه شناســه ملــى 14009769171 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه 
خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. موضــوع فعاليــت :كارخانــه توليــد مقــواى روكــش دار بهداشــتى و صنعتــى درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــاى 
الزم از مراجــع ذيربــط مــدت فعاليــت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان رزن ، بخــش مركــزى ، شــهر رزن، محلــه بلــوار امــام رضــا(ع) ، 
خيابــان واليــت ، بلــوار امــام رضــا(ع) ، پــالك 180 ، طبقــه همكــف كدپســتى 6568144493 ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت اســت از مبلــغ 10,000,000ريــال نقــدى منقســم بــه 
1000 ســهم 10,000 ريالــى تعــداد 1000 ســهم آن بــا نــام عــادى مبلــغ 10,000,000 ريــال توســط موسســين طــى گواهــى بانكــى شــماره 302 مــورخ 1399/10/21 نــزد بانــك توســعه تعــاون 
شــعبه رزن بــا كــد 3707 پرداخــت گرديــده اســت اعضــا هيئــت مديــره آقــاى ميــالد نعمتــى اســد بــه شــماره ملــى 3980268160 و بــه ســمت عضــو اصلــى هيئــت مديــره بــه 
مــدت 2 ســال و بــه ســمت رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال آقــاى مصطفــى نعمتــى اســد بــه شــماره ملــى 3990305441 و بــه ســمت عضــو اصلــى هيئــت مديــره بــه مــدت 
2 ســال آقــاى ابراهيــم نعمتــى اســد بــه شــماره ملــى 3992041220 و بــه ســمت مديرعامــل بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان 
حــق امضــا : كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــركت از قبيــل چــك ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا عقــود اســالمى و همچنيــن كليــه نامــه هــاى عــادى و ادارى باامضــاء ابراهيــم 
ــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. اختيــارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان آقــاى مجتبــى طهماســبى بــه شــماره ملــى  نعمتــى اســد و ميــالد نعمتــى اســد همــراه ب
3980027988 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل بــه مــدت 1 ســال آقــاى بهمــن عســكرى بــه شــماره ملــى 3980132064 بــه ســمت بــازرس اصلــى بــه مــدت 1 ســال روزنامــه كثيــر 

االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن گرديــد.
 ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رزن 
(1093893)

تيم پاس در ليگ برتر قايقرانى بانوان 
سوم شد

 تيم پاس در دور رفت مسابقات ليگ برتر قايقرانى رشته رويينگ در 
جايگاه سوم كشور ايستاد.

مديرعامل باشــگاه پاس همدان با اعالم اين مطلب گفت: پس از انتقال 
باشــگاه پاس به همدان در بيشتر سال ها تمركز بر روى تيم فوتبال بوده 
و همين مسأله گاهى دلخورى ورزشكاران ساير رشته ها را در پى داشته 
اســت. وقتى نام باشگاه را يدك مى كشــيم بايد به معناى واقعى باشگاه 

باشــيم و به غير از رشته فوتبال در ساير رشته ها و در 2 بخش بانوان و 
آقايان فعاليت داشته باشيم.

امير عظيمى با بيان اينكه ظرفيت باشگاه پاس متعلق به همه ورزشكاران 
اســت، به مهرگفت: در اين فصل باشــگاه پاس دوران جديدى را در 
باشــگاه دارى و مديريت تجربه خواهد كرد و در نخســتين اقدام تيم 
قايقرانــى بانوان پاس تشــكيل و اين تيم راهى مســابقات ليگ برتر 
قايقرانى بانوان شــد، در ادامه باشگاه پاس در برخى از رشته هاى ديگر 

نيز تيمدارى خواهد كرد.
وى با اشــاره به اينكه تيم پاس در دور رفت مسابقات ليگ برتر بانوان 

كشــور (رشته رويينگ) به مقام سوم رسيد، تصريح كرد: اين مسابقات 
در 6 ماده در درياچه آزادى برگزار شــد و تيــم بانوان پاس با تركيب 
مريم كرمى، كيميا زارعى، ماريه ميهن دوســت، ســاقى ملكى و نرگس 

خدابنده لويى به عنوان سرپرست در اين مسابقات حضور داشت.
عظيمى عنوان كرد: كيميا زارعى در 2 ماده 500 و هزار متر ســبك وزن 
موفق به كسب 2 مقام دومى شد، مريم كرمى در هزار متر سنگين وزن 

به مقام سوم رسيد و مقام سوم امدادى 4 نفره نيز به تيم پاس رسيد.
در مجموع تيم پاس با 40 امتياز پس از تيم هاى آرتيميس و دانشــگاه 
آزاد در جايگاه سوم دور رفت مسابقات ليگ برتر قايقرانى بانوان ايستاد. 

مسابقات شطرنج 
ناشنوايان برگزار شد

 به مناســبت گراميداشت دهه مبارك 
فجر يك دوره مســابقات شــطرنج بين 

ناشنوايان استان برگزار شد.
مســابقات شــطرنج ناشــنوايان در 2 
بخــش آقايــان و بانــوان به مناســبت 
ــه شــطرنج  ــارك فجــر در خان ــه مب ده

ــد. ــزار ش ــدان برگ هم
در اين رقابت ها على سليم پور در بخش 
آقايان و خديجه دشتســتانى در بخش 
بانوان موفق به مقام نخست دست يافتند 
و در پايــان جوايــزى از طــرف هيأت 
ورزش هاى ناشــنوايان استان به نفرات 

برتر اهدا شد.

كاراته استان 
در ليگ برتر كشور

 تيم كاراته بانوان استان براى حضور 
در سومين دوره ليگ برتر كشور تمرينات 
آماده سازى خود را در خانه كاراته همدان 

دنبال مى كند.
مســابقات ليگ برتر كاراته كشور در 4 
گروه 3 نفره به صورت رفت و برگشت 
حذفى برگزار مى شود و تيم شهيد سردار 
همدانى اســتان در ايــن رقابت ها با تيم 
كردســتان و لرســتان در يك گروه قرار 

دارند.
شــايان ذكر اســت ليگ برتر بانوان از 
5 اســفند به مــدت 3 روز در ســالن 
شهيد افراســيابى تهران برگزار مى شود 
و تيم 22 نفره اســتان به سرمربيگرى و 
مربيگرى فائزه تركمان و فاطمه چاالكى 
و سرپرستى مريم همتى در اين رقابت ها 

حاضر خواهند شد.

ياوران قهرمان 
جام شهيد مالير

 مســابقات فوتبال گراميداشت دهه 
مبارك فجر با نام جام شــهيد سال اين 
شهرستان با قهرمانى تيم ياوران به پايان 

رسيد.
به همت هيأت فوتبــال و همكارى اداره 
ورزش و جوانان شهرستان مالير يك دوره 
مســابقات فوتبال در رده سنى جوانان در 
زمين چمن استاديوم 5 هزار نفرى شهيد 
گراميداشت  به مناسبت  روحيان  مرتضى 
دهه مبــارك فجر و گراميداشــت ياد و 
خاطره شهيد سال اين شهرستان در سالن 

شهيد فتحعلى مؤمنى برگزار شد .
دو تيــم ياوران و وحدت در اين دوره از 
مسابقات شــركت كردند و در ديدارى 
دوستانه به مصاف هم رفتند كه تيم ياوران 
موفق شد حريف خود را شكست دهد و 
عنوان قهرمانى اين دوره از مســابقات را 

ازآن خود كند .

آگهـي مـزايده

شهـردارى همدان

ف
مساحت موقعيتردي

(مترمربع)
كل مبلغ كارشناسى 

(ريال)
مبلغ سپرده شركت 

آدرسدر مزايده (ريال)

زمين مسكونى قطعه 1
بلوار فاطميه 18 مترى 24591/875/000/0005/000/000/000شماره 2

ذوالفقار

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا 
اوراق مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/12/5   تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى 

سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد 

قيمت را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
3-برنده مزايده مكلف است  حداكثر ظرف هفت روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 90٪ وجه پيشنهادى اقدام و 10٪ الباقى هنگام 

تنظيم قرارداد واحد امالك از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 
4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهردارى واريز نموده و هيچگونه تهاترى قابل قبول نمى باشد در صورت عدم واريز 

نقدى وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهردارى ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   
5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
7-شركت  در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 

8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
9- انتقال سند بعد از انجام تشريفات قانونى (ثبتى) متعاقبًا به برنده  مزايده  ابالغ ميگردد  و برنده مزايده مكلف است ظرف مدت يكماه از تاريخ ابالغ 
شهردارى  جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه ( 10٪ باقيمانده ) اقدام نمايد در غير اينصورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد 

ضمنا سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگرى كه برنده مزايده وى را كتبا با رضايت نامه محضرى به شهردارى معرفى نمايد انتقال خواهد يافت .
10 - متراژ زمين 245 متر به ابعاد شماالً 12/25 و جنوبًا 12/25 و شرقًا 20 و غربًا 20 متر از پالك ثبتى 10/683 بوده و موقعيت زمين جنوبى مى باشد ، 

ضمنًا شهردارى متعهد مى گردد حداكثر ظرف مدت شش ماه سند ثبتى هر قطعه را تحويل خريدار نمايد.
11- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/12/06 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.

(م الف 1635)

 شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش يك  قطعه زمين مسكونى مربوط به پالك 
ثبتى 10/683 از طريق مزايده كتبى اقدام نمايد. متقاضيان  مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند. 

 اســتاندار همــدان در مراســم تجليل از 
قهرمانان و مدال آوران ورزش استان با تمجيد 
از مديريت مديركل ورزش وجوانان اســتان، 
گفت: حميد سيفى، ورزش و جوانان استان را 

متحول كرده است.
به رغــم  گفــت:  شــاهرخى  سيدســعيد 
محدوديت هاى كرونايى، تالش شد تا مراسم 
تجليل از مدال آوران و قهرمانان و ورزشكاران 
فراملِى اســتان همدان برگزار شود. تجليل از 
ورزشكاران و قهرمانان استان، تجليل از همه 
صفات نيكو و ارزشــمند است كه در جوامع 

مختلف نيز به آنها ارج نهاده مى شود.
وى با بيان اينكه ورزشــكاران پيش كســوت 

استان، الگو و اسوه هاى جامعه هستند كه بايد 
به وجود آنها افتخار كرد، گفت: ورزشكاران 
اســتان توانســتند در اوج محدوديت هــا و 
محروميت هاى موجود، افتخارآفرين باشند و 

نام ايران در سطح جهانى بدرخشد.
اســتاندار همــدان با بيــان اينكــه 86 هزار 
ورزشــكار در استان وجود دارند كه در قالب 
50 هيأت ورزشــى، 486 هيأت شهرســتانى 
مشــغول فعاليت هســتند، گفت: از مجموع 
ورزشكاران اســتان، بيش از 35 هزار نفر را 
ورزشكاران خانم تشــكيل مى دهند و استان 
همدان يكى از اســتان هاى شاخص، در همه 

زمينه ها و رشته هاى ورزشى است.

وى با اشــاره به اينكه به مــوازات زحمات 
و تــالش ورزشــكاران، تالش مى شــود تا 
زيرساخت هاى الزم را در استان فراهم   كنيم، 
گفت: زمينه حضور حداكثرى مردم در هر رده 
سنى، براى شركت در ورزش همگانى فراهم 
شود. ورزشــكاران به عنوان سفيران سالمت، 
مى تواننــد مــردم را به رعايــت پروتكل ها 

بهداشتى ترغيب كنند.
شاهرخى تصريح كرد: در سياست گذارى ها و 
توزيع اعتبار، به ورزش و ورزشكاران استان 
توجه ويژه اى مى-شود و بايد جوانان را باور 
داشته باشند. توجه به جوانان، موجبات نشاط 

در جامعه را فراهم خواهد كرد.

همدان قهرمان 
وزنه بردارى بانوان 

استان 
مســابقات  نخســت  مقــام  همــدان   

وزنه بردارى بانوان استان را كسب كرد.
مسابقات وزنه بردارى بانوان قهرمانى استان 
همدان به مناســبت گراميداشت ايام ا... دهه 
فجر و يادبود شــهيدحاج قاســم سليمانى 
در ســالن اختصاصى وزنه بردارى تختى با 

حضور 19 ورزشكار برگزار شد.
از  وزنه بردارانــى  مســابقات  ايــن  در 
و  نهاوند  ماليــر،  همدان،  شهرســتان هاى 
اســدآباد شــركت داشــتند كه در پايان در 
دســته 45 كيلوگــرم رده ســنى نوجوانان 
معصومه فرآيين زاده، در دسته 49 كيلوگرم 
نوجوانــان كيانا ترك بيات، در دســته 55

كيلوگرم بزرگســال مريم خزايى، در دسته 
59 كيلوگرم بزرگســال حســيبه بهارلو، در 
دســته 64 كيلوگرم رده سنى بزرگسال طيبه 
بهارلو، در دســته 71 كيلوگرم بزرگســال 

مهديه محمدظاهرى، در دسته 76 كيلوگرم 
بزرگسال زهرا لطفى، در دسته 87 كيلوگرم 
نوجوانــان پريا جاج على اكبــرى و در رده 
نوجوانان عســل كدخدايى، زينب اســدى 
و غزل ابراهيمى عناوين نخســت را كسب 

كردند.
همچنين در نتايج تيمى، تيم همدان با كسب 
5 مدال طال، يك نقره و 2 برنز قهرمان شد؛ 
تيم نهاوند با كسب 4 مدال طال و 3 نقره به 
مقام دوم رسيد و تيم مالير با كسب 2 مدال 

طال و يك نقره مقام سوم را كسب كرد.

ورزشكاران سفيران سالمت جامعه هستند

مسابقات بين المللى 
شطرنج آنالين در مالير

 شهرســتان مالير براى نخستين بار ميزبان 
مسابقات بين المللى شطرنج آنالين به مناسبت 

گراميداشت ايام ا... مبارك فجر شد .
به مناسبت گراميداشــت ايام ا... مبارك فجر 
و چهل ودومين ســالگرد پيروزى شكوهمند 
بين المللى  مســابقات  ايران  اسالمى  انقالب 
شــطرنج آنالين به همت هيأت شــطرنج و 
همــكارى اداره ورزش و جوانــان مالير در 
فضاى مجازى به صورت آنالين برگزار شد و 

شطرنج بازان ماليرى با كسب 7 مقام برتر اين 
مسابقات خوش درخشيدند.

اين مســابقات به روش سوئيسى و با فرمت 
زمانى 1+3 در سايت اليچس برگزار شد.

115 شــطرنج باز در رده هاى ســنى آزاد از 
كشــورهاى ايران روســيه، اندونزى، هلند ، 
پرو، اســپانيا، هند، آرژانتين، لهستان، مالزى، 
گرجستان، بنگالدش، فيليپين، آمريكا، اردن، 
كلمبيا، ليبى، آلمان، تركيه و ايتاليا در اين دوره 

از مسابقات شركت كردند.
در ايــن رقابت ها حديــث نورى ازندريانى، 

ايرج نوروزى، وحيد عبدلى، سبحان رنجبر، 
محمدجــواد ميرزايى، هســتى هاشــمى و 
محمدصــدرا شــجاعى نژاد از مالير عناوين 

نخست را كسب كردند.

 در ديدارهاى هفته پانزدهم و معوقه هفته 
دهم ليگ برتر فوتبال كشور برادران حيدرى 

قضاوت مى كنند.
با اعالم كميته داوران كشور 2 داور همدانى 
در يك ديدار از هفته پانزدهم و بازى معوقه 
هفته دهم ليــگ برتر فوتبال داوران همدانى 

قضاوت خواهند داشت.
امروز شــنبه 25 بهمن ماه و از هفته پانزدهم 
ليگ برتر فوالد خوزســتان در ورزشگاه آرنا 
اهواز ميزبان شــهر خودرو مشهد است. اين 
بازى را بيژن حيدرى داور بين المللى همدانى 

سوت مى زند و در امر قضاوت آرمان اسعدى 
و صادق رستمى وى را كمك خواهند كرد. 

همچنين روز جمعه يكم اسفندماه در ديدارى 
معوقه از هفته دهم تيم گل گهر ســيرجان از 

تيم پرسپوليس تهران پذيرايى مى كند.
بنابــر اعالم كميتــه داوران كشــور ديگر 
داور بين المللــى همدان  ، پيام حيدرى اين 
بازى حســاس را قضــاوت خواهد كرد و 
در امــر قضــاوت ســعيدعلى نژاديان و 
همدانى را همراهى  فرهادپور داور،  فرهاد 

خواهند كرد.

قضاوت داوران همدانى در ليگ برتر كشور 

كشتى استان نيازمند تالش مضاعف است
 كشتى اســتان همدان به رغم شــيوع ويروس كرونا در يك سال 
گذشته از تالش دست نكشيد و تالش مضاعفى براى اعتالى كشتى 

استان داشته است.
رئيس هيأت كشــتى اســتان همدان با اعالم اين خبــر، تصريح كرد: 
برنامه هاى هيأت كشــتى هشدار خوبى براى مربيان سازنده استان بود 
تا بدانند كشتى گيرانشان در چه سطحى قرار گرفته اند و مشخص شد 
كشتى استان-هاى ديگر هم در اين مدت با تمام قدرت تمرينات خود 

را برگزار كرده اند كه اين مهم نشان از آمادگى كشتى كشور دارد.
حميدرضا يارى خاطرنشان كرد: با توجه به پيش بينى فدراسيون چه بسا 
امكان دارد فدراسيون در رده هاى نوجوانان و جوانان برنامه هايى براى 
مســابقات داشته باشــد؛ بنابراين مربيان و كشتى گيران بايد هر لحظه 

آمادگى كامل را داشته باشند.
وى خطــاب به رؤســاى هيأت هاى شهرســتان ها، گفت: رؤســاى 
هيأت هاى كشــتى شهرســتان ها در راســتاى تمرينات بدنسازى و 
آماده ســازى كشــتى گيران اقدامات الزم را انجام دهند و يار و ياور 

مربيان و قهرمانان ما باشند.

هيأت وزنه بردارى استان 
پويا و با نشاط است

 هيأت وزنه بردارى اســتان همدان از هيأت هاى پويا و بانشاط 
استان است.

مديــركل ورزش و جوانان اســتان در حاشــيه بازديد از مســابقات 
وزنه بــردارى بانوان اســتان همدان با بيان ايــن مطلب، گفت: هيأت 
وزنه بردارى اســتان با حضور حجت االسالم حميدوند از هيأت هاى 
فعال و بانشــاط اســتان اســت و تالش مى كنيم مشــكالت هيأت 

وزنه بردارى درباره توسعه زيرساخت ها را رفع كنيم.
حميد ســيفى ضمن قدردانــى از فعاالن و دســت اندركاران هيأت 
وزنه بردارى، تأكيد كرد: وحدت و همدلى امرى بســيار حياتى است 
زيرا موجب ارتقاى جايگاه هيأت مى شود لذا اميدواريم بيش از پيش 

شاهد درخشش اين ورزش در استان همدان باشيم.
وى خاطرنشان كرد: يكى از موارد مهمى كه به همه ورزشكاران توصيه 
مى كنم پرورش چندوجهى اســت، به-نحوى كــه در كنار ورزش به 
پرورش علمى، فرهنگى، اجتماعى و ... نيز توجه داشته باشند زيرا ايام 

جوانى زودگذر است.
وى تصريــح كرد: در بحث تحصيل بانوان درحال حاضر دانشــگاه 
ملى نهاوند در رشــته هاى متنوع آماده پذيرش ورزشكاران داراى 
شــرايط الزم اســت لذا توصيه مى شــود از فرصت موجود كمال 

استفاده شود.

ياران كوروش قهرمان نهاوند شد
 مســابقات جام فجر جوانان شهرســتان نهاوند يــادواره زنده ياد 

داريوش جهانيان با قهرمانى تيم ياران كورش به پايان رسيد.
به مناســبت چهل ودومين سال پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى در 
بازى فينال جام فجر تيم ياران كورش 2 بر يك آكادمى اســتعداديابى 

سپاهان (پاسارگادنوين) را شكست داد و قهرمان مسابقات شد.
اين مســابقات با همكارى هيأت فوتبال شهرســتان، اداره ورزش و 
جوانان، مديريت مجموعه ورزشى عليمراديان و با حمايت مالى اصغر 

جهانيان برگزار شد.

ايمان قهرمان فوتسال جام فجر بهار شد
 مسابقات فوتسال جام فجر شهرستان بهار «گراميداشت شهيد حاج 

قاسم سليمانى» با قهرمانى تيم ايمان به پايان رسيد.
فينال اين رقابت ها در سالن شهيد چراغى بهار برگزار شد كه در پايان 
تيم ايمان با نتيجه 2 بر يك تيم بســيج مالك اشــتر را شكست داد و 

به عنوان قهرمانى رسيد.
در ديدار رده بندى نيز تيم دانشــگاه آزاد بهــار با نتيجه 6 بر 3 بر تيم 

صنايع غذايى همدست غلبه كرد و به مقام سوم رسيد.

مسابقات چهارجانبه واليبال در فامنين
 به مناســبت گراميداشت دهه مبارك فجر مســابقات چهارجانبه 

واليبال بانوان در شهرستان فامنين برگزار شد.
به مناسبت گراميداشت چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
مســابقات واليبال بانوان با حضور 4 تيم در رده ســنى بزرگساالن با 
رعايت كامل پروتكل هاى بهداشــتى در سالن امام على(ع)شهرستان 

فامنين برگزار شد. 
در پايــان اين دوره از مســابقات به تيم هاى برتــر حكم قهرمانى و 

جوايزى به رسم يادبود اهدا شد.
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گزارش  

فرهنگخبـر

سمپوزيوم مجسمه سازى همدان راه 
ايجاد پويايى، اميدوارى و خالقيت در شهر 

اميدوارى به پويايى فضاى 
شهرى و هنرنمايى مجسمه سازان 

ايران
نخســتين  داور   
سمپوزيوم مجسمه سازى 
همدان با اشاره به شرايط 
امروز جامعــه برگزارى 
گردهمايــى هنرى با نام 
سمپوزيوم مجسمه سازى 
توســط ســازمان سيما، 

منظر و فضاى ســبز شهرى شــهردارى همدان را 
رويدادى مهم براى پويايى فضاى شــهرى همدان 
و ايجاد اميدوارى و خالقيــت نزد هنرمندان ايران 
قلمداد كــرد و گفت: اميدوارم شــرايط برگزارى 
اين گونه رويداد هنرى به شكلى مطلوب پيش برود 

و تداوم پيدا كند.
حسين على عسكرى از استقبال قابل توجه هنرمندان 
مجسمه ساز ابراز رضايت كرد و توضيح داد: با وجود 
چهره هاى صاحب نام متقاضى براى شــركت در اين 
گردهمايى هنــرى و وجود ديدگاه مثبت و همراهى 
هنرمندان، كار انتخــاب نهايى آثار نزد هيأت داوران 
به سختى و با دقت نظر بسيار انجام شد تا در نهايت 30 
هنرمند با ساختن سرديس ها بنا بر فهرست گفته شده 

در مرحله نخست شركت كنند.
على عســكرى درباره مرحله نخســت ســمپوزيوم 
گفت: در اين مرحله ارائه آثار به شــكل ماكت اوليه 
خواهــد بود تا پــس از تأييد نهايى توســط هيأت 
داوران، كار ســاخت ســرديس و قالب ريــزى آن 
توسط مجسمه ساز انجام شــود.عضو هيأت داورى 
و انتخاب آثار ســمپوزيوم مجسمه سازى همدان بر 
كيفيت ماكت هاى اوليه ســاخته شــده تأكيد كرد و 
گفت: كيفيت ماكت هاى اوليه سرديس ها بايد از تمام 
جوانب مانند جنس مصالح انتخاب شده براى نمايش 
جزئيات چهره، شخصيت پردازى درست با توجه به 
پژوهش هنرمند بر زندگى شخصيت موردنظر و در 
كل ســاخت ســرديس با ويژگى هاى حرفه اى خود 
مورد توجه هنرمندان مجسمه ســاز شركت كننده در 

مرحله نخست واقع شود.
على عســكرى درباره مرحله دوم و نهايى سمپوزيوم 
گفت: پس از تأييد ماكت هــاى اوليه، هيأت داورى 
وارد مرحله دوم ارزيابى آثار شــده تا انتخاب نهايى 
ســرديس ها انجام بشــود. آثار نهايى بــه نظرم بايد 
سرديس هايى سالم باشند. ســالم به معناى همراهى 
با خالقيت صحيح مجسمه ســاز است تا در نهايت 

سرديس هايى فاخر و قابل دفاع ساخته شوند.

معاون توسعه مديريت و منابع انسانى استاندارى همدان:
حراست از اسناد دولتى 

بخشى از دستاوردهاى ضرورى است
 اقدامات بسيارى در دولت هاى مختلف صورت مى گيرد كه نتيجه آن، 
تغيير و تحول در شرايط عمو مى  و اجتماعى جامعه است. اين رويدادها 
بخشــى از تاريخ معاصر كشورند كه اســناد و مدارك آن بايد در بهترين 
شــكل ممكن حفظ و نگهدارى شده و در اختيار محققان و پژوهشگران 

قرار گيرد.
معاون توسعه مديريت و منابع انسانى استاندارى همدان در حاشيه بازديد 
از نمايشگاه «انقالب اســال مى در همدان به روايت اسناد» كه به مناسبت 
ايام ا... دهه فجر در استاندارى همدان برگزار شد با قدردانى از مركز اسناد 
و كتابخانه ملى منطقه غرب كشــور براى جمع آورى و نگهدارى اسناد با 
ارزش تاريخى در آرشــيو ملى ايران، افزود: در برهه هاى تاريخى به ويژه 
تاريخ معاصر كشور و با روى كار آمدن دولت ها، تصميمات بسيارى اتخاذ 
شده و اقدامات بسيارى صورت مى پذيرد كه داراى نتايج متفاوتى است و 

نتايج حاصله مى تواند تجربه اى براى دولت هاى بعدى باشد.
وى افــزود: اگر مديران و تصميم گيران ســطح عالى و ميانى به ســوابق 
اقدامات قبلى مراجعه كرده و راه هاى رفته را بررســى كنند، در بسيارى 
از موارد هزينه هاى مالى و انســانى قابل توجهى صرفه جويى شده و در 

كمترين زمان مى توان بهترين تصميمات را گرفت.
ميرصفدرى اضافه كرد: براى بررسى پيشينه، راهى جز مراجعه به سوابق 
مكتوب نيســت، ســوابقى كه در قالب مكاتبات ادارى و يا گزارش هاى 
تحليلى و آمارى به صورت مســتمر تهيه مى شــود و در بايگانى ادارات 
موجود اســت. وى افزود: سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران و به تبع آن 
مديريت منطقه غرب كشور به مركزيت همدان با بررسى و انتقال اوراق 
و سوابق ادارى داراى ارزش نگهدارى به آرشيو ملى ايران و فراهم كردن 
زمينه دسترســى محققان به اين اسناد، به نوعى آرشيو و حافظه اجرايى و 
تاريخى كشــور را نگهدارى كرده و در بسترى امن براى مراجعه دوباره 

آماده مى كند كه اين كار بسيار مهم و حتى حياتى است.
ميرصفدرى تأكيد كرد: همه دستگاه هاى اجرايى و ادارات دولتى براى حفظ 
تاريخ و عملكرد خود بايد در باالترين ســطح ممكن با مركز اسناد غرب 
كشــور همكارى كنند و همه ســوابق خود را در آرشيو ملى ايران به ثبت 
برسانند تا آيندگان در جريان اتفاقات تلخ و شيرين تاريخ معاصر قرار گيرند. 
مديركل اسناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور  افزود: درحال حاضر بيش 
از 5 ميليون برگ ســند در مركز اسناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور 

نگهدارى مى شود و به سهولت در اختيار پژوهشگران است.
ميثاق گودرزى افزود: كارشناسان مركز براى شناسايى و جمع آورى برگ 
برگ اســناد و ميراث مكتوب كشور در وسعت جغرافيايى 5 استان غرب 
كشــور در تردد هستند و تالش مى كنند حلقه هاى مفقوده تاريخ مكتوب 

ايران اسالمى  را در آرشيو ملى ايران ثبت كنند.
وى از جمــع آورى بيــش از 16 هزار برگ ســند و 7 هزار و 800 قطعه 
عكس با موضوع انقالب در منطقه غرب كشــور در اين مركز خبر داد و 
اضافه كرد: اين اسناد در قالب نمايشگاه هاى سيار، نمايشگاه هاى مجازى 
و مستندهاى تلويزيونى در مناسبت هاى مختلف از جمله ايام ا... دهه فجر 
منتشر شده و گوشه اى از وقايع مهم سال هاى انقالب با حضور توده هاى 

عظيم مردم را روايت مى كند.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
مركب گيرم از خون رگانم قلم بتراشم از هر استخوانم  
بگيرم كاغذى از پرده ى دل                                                    نويسم بهر يار مهربانم
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

آرزوى رويارويى با دشمن را نكنيد و از خداوند عافيت مسألت كنيد. اما هر گاه با دشمنان رو در 
رو شديد پايدارى ورزيد و خدا را بسيار ياد كنيد و اگر دشمنان جار و جنجال و فرياد سر دادند، 

شما سكوت اختيار كنيد..   
كنز العّمال : 10905

فناوري

كاهش بويايى ناشى از كوويد-19
 ميل جنسى را كاهش مى دهد

 پژوهشگران آمريكايى در بررســى جديدى دريافتند كه كاهش 
بويايى ناشــى از ابتال به كوويد-19 مى تواند ميزان ميل جنســى را 

كاهش دهد.
به گزارش ايسنا، بررسى جديد پژوهشگران آمريكايى نشان مى دهد 
از دست دادن بويايى كه يكى از نشانه هاى كوويد-19 است، مى تواند 
بر ميل جنســى مؤثر باشد. پژوهشــگران آمريكايى در اين بررسى، 
ارتباطى را ميان از دست دادن بويايى يا «آنوسمى» (Anosmia) و 
كاهش ميل جنســى و رضايت عاطفى در بزرگساالن مسن تر يافتند. 
به گفته پژوهشــگران، حس بويايى، نقش منحصر به فردى را در ميل 

جنسى برعهده دارد و ارتباط ميان اين 2 مورد، بسيار نزديك است.

ابداع چاپگرى كه مى تواند 
ربات و پهپاد هم بسازد

 محققان مؤسســه فناورى ماساچوست(MIT) درحال توسعه يك 
چاپگر 3بعدى هســتند كه برخالف چاپگرهاى كنونى، قادر به چاپ 
سازه هاى پيچيده همچون ربات ها و پهپادها است.به گزارش مهر، اگرچه 
چاپگرهاى 3بعدى توانايى ساخت سازه ها و اجزاى بسيارى را در عين 
صرفه جويى در وقت و هزينه و همچنين در مدت زمان نسبتاً كوتاه دارند، 
اما آنها توانايى ساخت دستگاه هاى پيچيده تر مانند پهپادها يا ربات هايى كه 
بالفاصله پس از پايان فرايند چاپ كار كنند را ندارند. اكنون گروهى از 
محققان آزمايشگاه علوم رايانه اى و هوش مصنوعىMIT بستر جديدى 
را با فرايند خودكار چشــم نوازى توسعه دادند كه دستگاه هاى رباتيك 

كاربردى و سفارشى را بدون هيچ گونه دخالت انسان چاپ مى كند.

آغاز برنامه «دارپا» براى ساخت 
پهپاد موشك انداز

 (DARPA-دارپا)آژانس تحقيقات پيشرفته دفاعى اياالت متحده 
برنامه پهپادى موشك انداز خودكار خود را آغاز كرده است كه در آن 
هواپيماهاى بدون سرنشــين درحالى قادر به شليك موشك هاى هوا 
به هوا هســتند كه خطر آسيب رســاندن به غيرنظاميان را به حداقل 

مى رسانند.
به گــزارش ايســنا، آژانــس تحقيقات پيشــرفته دفاعــى اياالت 
متحده(دارپا-DARPA) به عنوان بخشــى از برنامه خود موسوم به 
«النگ شــات»(LongShot) درحال توسعه يك هواپيماى بدون 
سرنشــين(UAV) موشك انداز است كه شــبيه به پهپادى است كه 

توانايى شليك موشك هاى هوا به هوا را دارد.

درخشش يك سحابى تاريك
 ناسا به تازگى در حســاب كاربرى خود در اينستاگرام تصويرى 
خيره كننده از يك سحابى تاريك منتشر كرده است. به گزارش ايسنا، 
 (Coalsack) كه با نام كيسه زغال (99 Caldwell) «99 كالدول»
نيز شناخته مى شود يك سحابى تاريك واقع درصورت فلكى چليپا 
اســت و همانند يك لكه تيره كه در جنوب كهكشان راه شيرى قرار 
دارد، به راحتى با چشم غيرمسلح قابل مشاهده است. سحابى تاريك، 
ابرى از گرد و غبار و گاز اســت كه گازش نور ميدان هاى ستارگان 
يا ســحابى هاى تابان پشت سرش را كه از اين ابر مى گذرند، جذب 
مى كند. ســحابى هاى تاريك، كه به سحابى هاى جذبى نيز معروفند، 
هيچ تشعشعى از خود ندارند، ولى ممكن است نورهاى جذب شده 

را به شكل امواج راديويى يا انرژى مادون قرمز دوباره بتابانند.

دستگاهى كه هوا را براى ارتش آمريكا 
به آب تبديل مى كند

 يك دستگاه كه با فناورى چاپ 3بعدى ساخته شده، قادر است با 
استخراج آب از هوا تا 150 سرباز را سيراب كند.

به گزارش ايســنا، تيمى از محققان به سرپرســتى مؤسسه تحقيقات 
«جنرال الكتريــك» حائز قراردادى چندميليــون دالرى براى توليد 
دســتگاه هاى چاپ 3بعدى شده اســت كه به عنوان بخشى از برنامه 
 (DARPA)«متعلق به «دارپــا (AWE)«اســتخراج آب جــوى»
رطوبت موجود در جو را جمع آورى كرده و آن را به آب آشــاميدنى 
تبديل مى كند. نمونه هاى اوليه اين دستگاه كه درنهايت مى تواند براى 
150 ســرباز حتى در محيط هاى صحرايــى آب فراهم كند از اصول 

تبادل حرارت براى برداشت آب از هوا استفاده مى كند.

مريم مقدم  »
 هتل پارســيان بوعلى در همدان 
را بيشتر گردشگران مى شناسند. اين 
هتل در يكى از بهترين مناطق همدان 
از لحاظ دسترســى به نقاط مختلف 
جاى خــوش كــرده اســت و هر 
شهروند همدانى در طول روز و هفته 
بارها از كنار اين هتل عبور مى كند. 

پوشــش  تحت  ســتاره  هتل 4  اين 
پارسيان  بين المللي  هتل هاي  شركت 
در زمينــي بــه مســاحت ده هزار 
مترمربــع واقع در يكــى از ميادين 
مركزى شــهر همدان نه تنها يكى از 
قديمى ترين هتل ها بلكه از هتل هايى 
محسوب مى شود كه داراى معمارى 

ايرانى است.
اين مركز اقامتى به جهات گوناگون 
از هتل هاى مطلوب اســتان به شمار 

مى رود. اين هتل داراى 2 ســاختمان مجزا و براى 
پذيرايــى از ميهمانان داراى 38 اتاق و ســوئيت 
اســت. هتل بوعلى در ســال هاى پيش از انقالب 
اســالمى، در ســال 1332 فعاليت خــود را آغاز 
كــرد. آنچه اين هتل را براى اغلب مردم شــهر و 
گردشــگران متمايز جلوه مى دهد محوطه وسيع و 
سرسبزى است كه ساختمان مركزى هتل را از چند 

طرف احاطه كرده است.
در رســتوران هايش كــه ايــن روزهــا رعايــت 
پروتكل هاى بهداشتى حرف اول را مى زند، حاال با 
ارائه غــذاى باكيفيت و به ويژه صبحانه اى متفاوت 
با منويى دلچســب و تنورى داغ براى پخت نان، 
هتــل را به يكى از گزينه هاى انتخابى مردم شــهر 
براى سپرى كردن اوقاتى خاطره انگيز براى صرف 

صبحانه، ناهار يا شام تبديل كرده است.
از آنجا كه هتل پارســيان بوعلى در مركز شــهر، 
در خيابان بوعلى واقع شــده اســت. با رزرو اين 
هتل گردشــگران در اين منطقه مى توانند به اغلب 
ادارات و ارگان هــاى ادارى از جملــه ميراث فر 
هنگى؛ دادگســترى، اقتصاد دارايى و شــهردارى 
همدان و همچنيــن برخى اماكن تاريخى از جمله 

برج تاريخى قربان، كليساى انجيلى و آرامگاه ابن 
سينا به آسانى دسترسى پيدا كنند.

اغلــب بخش هاى موجــود در هتل بــا طراحى 
سنتى، فضاى دلپذيرى براى صرف اوقات فراغت 
ميهمانان اســت. ســاختمان مركزي هتل با 2 باغ 
مصفاي زيبا احاطه شده است كه زيبايي چشمگير 

باغ را مي توان از محوطه اتاق رؤيت كرد. 
ايــن هتــل مجهز به تمامــي امكانــات رفاهي و 
ارتباطي، ســالن برگزاري همايــش و اجتماعات 
شــغلي و خانوادگي بــا ظرفيت هــاي متفاوت، 
رســتوران هاي دائمي و فصلي بــا منوهاي غذايي 
متنوع و سالن سرو صبحانه با تنور پخت نان داغ، 
استخر روباز به همراه بهره مندي از نيروهاي جوان 
و مجــرب صنعت هتلداري تنها بخشــي از وجه 
تمايز هتل پارســيان بوعلى است كه با ساير مراكز 
اقامتي و پذيرايي فعال مى تواند خاطره ماندگاري 

را براي همه ميهمانان رقم بزند. 
تالش ها و اقدامات اثربخش ســال هاي اخير اين 
هتل در عرصه استانداردسازي خدمات، بازسازي 
و بهينه سازي مداوم اتاق ها، سوئيت ها، رستوران ها، 
اهتمام ويژه به آمــوزش ضمن خدمت كاركنان با 

هدف ارائه خدمات مطابق با اســتانداردهاي روز 
ميهمانان، راه اندازي بخش هاي متنوع  هتلداري به 
در راستاي فراهم كردن رضايتمندي مشتريان مانند 
بخــش ارتباط با ميهمــان، از جمله امتيازات ويژه 
هتل پارســيان بوعلى در مقايســه با ديگر هتل ها 

است.
هتل پارســيان بوعلــى همدان تنها هتــل دارنده 
اليســنس بين المللى مقابله بــا اپيدمى ها در ايران 
اســت از اين رو براى اقامت، گردشگران اطمينان 

بيشترى به اين هتل دارند. 
هتل پارســيان بوعلى كه همواره در كارنامه خود 
ســابقه ميزباني از خيل عظيم گردشــگران داخلي 
و خارجــي دارد، به طــور مداوم بــا تقويت نقاط 
مثبت رسالت خدمت رســاني خود به ميهمانان را 
به خوبــى ايفا كرده و از همــه امكانات و ظرفيت 
خود براي افزايش ارتقــاى كيفيت خدمات و در 
نتيجه جلب حداكثري رضايتمندي مشــتريان بهره 
مي گيرد تا بيش از گذشــته نامــي نيك در عرصه 
خدمات رساني از خود برجاي گذارد. همجواري 
با 2 ميــدان اصلى شــهر و نزديكى بــه آرامگاه 
بوعلى ســينا و زيباترين پياده راه كه پياده روي در 

آن از جملــه شــب ها از جاذبه هاي 
گردشــگري همدان به شمار مي آيد، 
دسترســي آســان به مراكــز متعدد 
تاريخي، ديدني، درماني و آموزشى، 
از ديگر امتيازات ويژه هتل 4 ستاره 
پارسيان بوعلى است كه ميهمانان اين 
هتل مي توانند ضمن اقامتي دلنشــين 
در آن، بدون دغدغه به اهداف خود 
از ســفر به پايتخــت تاريخ و تمدن 
دســت يابند. و اما نكتــه آخر كافى 
است اراده كنيد خودروى خود را در 
مكانى زيبا و در دسترس به كارواش 
ببريد توصيه مى كنيم به هيچ كجا جز 
كارواش هتل بوعلى فكر نكنيد، هم 
فال است و هم تماشا، هم خودروى 
خود را با كمترين هزينه تميز تحويل 
مى گيريــد هــم در ايــن فاصله در 
بهترين خيابان هاى شــهر كه هتل را 
احاطه كرده است گشــتى مى زنيد. حتى مى توانيد 
در ايــن فاصله از فضاى بــاغ و محوطه هتل هم 

لذت ببريد. 
به هر ترتيب اين هتل از جمله اماكن اقامتى لوكس 
اســت كه هم حال همشهريان و هم گردشگران از 

داشتن آن خوش است. 

اقامت با خيالى آسوده را در اين هتل تجربه كنيد

«پارسيان بوعلى» تنها هتل داراى 
استاندارد بين المللى مقابله با كرونا

تخصصــى  فرهنگســراى   
تاريخــى  خانــه  در  گردشــگرى 

پوستى زاده  مستقر شد. 
شهردار همدان گفت: همدان همواره 
در همه حوزه ها در كشور سرآمد بوده 
و در حوزه فرهنگى نيز اتفاقات بسيار 

خوبى در شهر در چند ســال اخير رقم خورده است. به 
گزارش همدان پيام، عباس صوفى در آئين افتتاحيه و آغاز 
به كار فرهنگسراى تشكل هاى مردمى، اظهار كرد: در ابتدا 
دهه مبارك فجر و پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى را 

تبريك عرض مى كنم.
وى افزود: خوشــبختانه در شهر همدان در كنار اقدامات 
عمرانى بزرگى كه در چند ســال اخير صورت گرفته در 

مباحث فرهنگى نيز اتفاقات خوبى رقم خورده است.
شهردار همدان با بيان اينكه توسعه مباحث فرهنگى نياز 
به كار مديريتى و انســجام دستگاه ها را الزم دارد، گفت: 
با تالش مجموعه ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى، 
حمايت هاى شــوراى اسالمى شهر و كميسيون فرهنگى 
اجتماعــى و نگاه بســيار حمايت كننده حجت االســالم 
والمسلمين شعبانى امام جمعه شــهر همدان كه همواره 
حامى مســائل فرهنگى بوده اند در چند سال اخير شاهد 

اتفاقات بسيار خوبى در حوزه فرهنگى بوده ايم.
شــهردار همدان عنوان كرد: نخستين فرهنگسراى كانون 

پرورش فكرى كودكان و نوجوانان توســط شــهردارى 
همدان به اين نهاد واگذار شد، همچنين با همكارى خانه 
مطبوعات فرهنگسراى هنر و رســانه نيز راه اندازى شد.  
صوفى خاطرنشــان كرد: همواره همدان در تمام حوزه ها 
در كشــور سرآمد بوده كه اين مهم در حوزه فرهنگى نيز 
رقم خورده است. وى با بيان اينكه به دنبال ساختن شهرى 
آباد و توسعه يافته هســتيم، بيان كرد: اميدواريم بتوانيم با 
همكارى ســازمان هاى مردم نهاد براى توســعه و آبادانى 
پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين همدان قدم هاى خوبى 

برداريم.
 در معرفى شهر همدان ضعيف عمل شده است

رئيس كميسيون گردشگرى شوراى اسالمى شهر همدان 
گفت: گردشــگرى امروز به عنوان يــك صنعت بزرگ 
شناخته مى شود و بنده دست هركسى كه در اين حوزه در 
همدان فعاليت مى كند را مى بوسم. حسين قراباغى اظهار 
كرد: شــهردارى همدان به انصاف در حوزه گردشــگرى 
به خوبى ورود كرده اســت. وى افرود: در اجالس 2018 

همدان در رأس شهرهاى گردشگرى جهان و در اجالس 
راه ابريشــم در آنتن 72 كشور قرار گرفت كه سبب شد 

گردشگرى ما توسعه خوبى پيدا كند. 
رئيس كميســيون گردشــگرى شــوراى اسالمى شهر 
همدان با اشــاره به ضربه كرونا بر صنعت گردشگرى، 
گفت: به واقع ويروس كرونا ترمز مباحث گردشــگرى 
را كشــيد و ضربه بســيار بزرگى را به اين صنعت زد. 
قراباغى خاطرنشــان كرد: در زمــان كرونا نيز حمايت 
خوبــى از صنعــت گردشــگرى صــورت نگرفت و 

حمايت ها تنها در حد شعار بود.
وى افزود: خوشــبختانه در همين دوران كرونا تفاهم نامه 
مسير گردشگرى تاريخ و تمدن با استان هاى كرمانشاه و 
سنندج امضا شده كه اين 3 استان بيش از 8 هزار آثار ثبت 

شده ملى دارند كه واقعا در معرفى مظلوم واقع شده اند. 
 7 فرهنگسرا به صورت تخصصى

رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى 
همدان نيز گفت: براى رشد و شكوفايى فرهنگسراهاى 

شــهردارى 7 فرهنگســرا به صورت تخصصى فعاليت 
خواهند كرد.

روح ا... وجدى هويدا اظهار كرد: براى رشد و شكوفايى 
فرهنگسراهاى شــهردارى و فعال كردن آنها با استفاده 
از ظرفيت تشــكل هاى مردمى فرهنگســراى راه كربال 
به صورت تخصصى در اختيار تشــكل هاى مردمى قرار 
گرفت. وى افــزود: به طور قطع با اســتفاده از ظرفيت 
تشكل هاى مردمى مى توان در مديريت شهرى هم افزايى 

خوبى انجام داد.
رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى 
همدان با اشــاره به تخصصى شــدن فرهنگســراهاى 
شــهردارى همدان، گفت: 7 فرهنگســراى شــهردارى 

همدان به صورت تخصصى فعاليت خواهند كرد.
 خسارت 250 ميلياردى كرونا 

به صنعت گردشگرى استان
معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى استان همدان گفت: 
ويــروس منحوس كرونا بالغ بــر 250 ميليارد تومان به 
حوزه گردشــگرى استان همدان خســارت وارد كرده 
اســت. على خاكسار سه شنبه گذشــته در آئين افتتاحيه 
و آغــاز به كار فرهنگســراى گردشــگرى اظهار كرد: 
در ســال هاى گذشــته تا ابتداى ســال 98 با برگزارى 
رويدادهــاى ملى و بين المللى وضعيت خوب و رشــد 
خوبى را در حوزه گردشــگرى اســتان همدان شــاهد 
بوديم. خاكســار خاطرنشــان كرد: همچنين بيش از 2 

هزار نفر كه به صورت مستقيم با صنعت گردشگر درگير 
بودند دچار مشكل شدند. 

معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى استان همدان با بيان 
اينكــه 40 درصد درآمد گردشــگرى در نوروز جذب 
مى شود، گفت: ستاد ملى كرونا اقامت در خانه مسافرها، 
مدارس و ميهمانســراها را ممنوع كرده و بايد اقامت در 
هتل ها و اماكن مجاز كه گواهى سالمت دارند، صورت 

بگيرد.
وى افــزود: از شــهردارى همدان بابــت راه اندازى 
فرهنگسراى تخصصى گردشــگرى سپاسگزار هستيم 
و تمامــى همكارى الزم را با ايــن مجموعه خواهيم 

داشت.

7 فرهنگسراى همدان به صورت تخصصى فعاليت مى كنند

راه اندازى فرهنگسراى تخصصى گردشگرى
 در خانه پوستى زاده


