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ورود با امید به سال مهدوی
 1- سال 1۳۹۹ با همه خاطرات مثبت و منفی و رویدادهای تلخ و 

شیرین روبه پایان است.
سالی که به دلیل شــیوع کرونا و افزایش تحریم ها و فشار حداکثری، 

بیشتر به سالی سخت و با رویدادهای تلخ شناخته خواهد شد.
۲- قرار بود در سال ۹۹ تولید جهش یابد اما تولید با مشکالت بسیاری 
مواجه شــد و تمام همت تولیدکنندگان عبور از وضعیت ســخت و 
بی ثباتی شد که کار را سخت تر از هر زمان دیگری برای آنان کرده بود.

این سختی همچنان ادامه دارد و تولید با سیلی، صورت خود را سرخ 
کرده است.

۳- ســال ۹۹ بیش از هر بخشــی برای فعاالن بخش خصوصی سال 
سختی و رکود بود.

بی ثباتــی و افزایش نامعقول قیمت دالر، بســته بــودن راه صادرات 
و واردات، ســختی تهیه ارز و مشکالت ناشــی از تحریم ها در کنار 
همه گیری جهانی کرونا و تعطیلی بســیاری از کسب وکارها، فعالیت 
بخش خصوصی را دچار مشکالت بسیاری کرد تا فعاالن این بخش با 

سختی به امید روزهای بهتر با تمام توان اما سخت کار کنند.
4- بخش خصوصی سال ســختی را گذارند اما هرگز از ایفای نقش 
مثبت خود عقب نشینی نکرد و تا آنجایی که در توان داشت به چرخش 

چرخ های اقتصاد کمک کرد.
این تالش اتفاقات مثبتی را در اســتان رقم زد کــه برخی از آنها در 
بهره برداری از پتروشیمی هگمتانه و دیگر طرح های بخش خصوصی 

نمایان شد.
5- سال ۹۹ ضعف های بخش بهداشت و درمان کشور را بیشتر نمایان 
کرد و نشان داد که به رغم تالش کادر درمان و پزشکان و پرستاران و 
اجرای طرح تحول نظام ســالمت، هنوز این بخش نیازمند تحول در 

خدمات سالمت به معنی واقعی است.
این خدمات باید برای همه ملموس و قابل دســترس باشد و همگان 
باید بتوانند در یک نظــام بیمه ای و تأمین اجتماعی قوی، از خدمات 

درمان بهره مند شوند.
۶- سال ۹۹ بار دیگر وحدت ملی ملت ایران را در سختی ها به نمایش 
گذاشت و ثابت کرد آنچه دلیل توفیق مردم ایران در هر صحنه ای بوده، 

وحدت، اتحاد و همدلی بوده است.
اقداماتی مانند به راه افتادن گروه های جهادی برای کمک به کادر درمان 
و مبتالیــان و خانواده آنان در کنــار پویش های همدلی و کمک های 
مؤمنانه ثابت کرد، مردم ایران در سخت ترین شرایط تحریمی و رکود 
اقتصادی با همدلی بر مشکالت فائق خواهند آمد و دشمن را شکست 

خواهند داد.
۷- حاال سال ۹۹ روبه پایان است و سال 1400 و جشن نوروز همزمان 
با جشــن های شعبانیه و به ویژه قرار گرفتن میالد منجی عالم بشریت 
حضــرت مهدی موعود)عج( در روزهای آغازین آن، نویدبخش آغاز 

سالی شاد و مهدوی برای تعالی و پیشرفت ملت ایران است.
ســال ۹۹ بســیاری از آســیب ها را در تمامی حوزه ها نمایان کرد که 
بررسی و درس گرفتن از آنها می تواند، توسعه استان و کشور را تسریع 
و بهتر از گذشــته به پیش ببرد و ســال 1400 را به سالی ماندگار در 
کسب توفیقات در تمامی حوزه ها به مدد توسل به فرهنگ مهدویت، 

تبدیل کند.

۳۰ هزار نفر در همدان مهارت های فنی وحرفه ای فراگرفتند

 بنابر گفته مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان همدان ۳0 هزار و ۷58 نفر با شرکت 
در دوره های آموزشی، مهارتی های فنی وحرفه ای را در آموزشگاه های آزاد و مراکز دولتی 

استان همدان فراگرفتند.
وهــب مختاران در گفت  وگو با ایرنا، ضمن اشــاره به تحقق 101 درصدی آموزش های 
بخش خصوصی اســتان همدان در ســالجاری، افزود: آموزشگاه های خصوصی استان با 
تعهد آموزش ۳ میلیون و 44 هزار و ۶۶۳ نفر ســاعت، در 4 خوشــه خدمات، صنعت، 
فرهنگ و هنر و کشاورزی ۳ میلیون و ۶۲ هزار و 1۲۷ نفر ساعت آموزش را ارائه کردند.

وی اظهار کرد: 11 هزار و 4۳1 نفر دوره در آموزشگاه های آزاد شامل ۶ هزار و 458 نفر 
دوره زن و 4 هزار و ۹۷۳ نفر دوره مرد برگزار شده است.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای اســتان همدان با اشاره به فعالیت 18 مرکز ثابت و 4 شعبه 
سیار دولتی در این استان، گفت: در مجموع 1۹ هزار و ۳۲۷ نفردوره آموزش های مهارتی 
در قالب 55۳ حرفه به صورت حضوری و مجازی در مراکز دولتی این اســتان ارائه شده 
اســت. مختاران با اشــاره به تعیین گروه های هدف در سازمان فنی وحرفه ای، اظهار کرد: 
دوره های آموزش های این ســازمان قشرهای مختلف شــامل دانش آموزان، دانشجویان، 
فارغ التحصیالن و بنگاه هــای اقتصادی و متقاضیان مهارت آموزی، آموزش در محیط کار 
واقعی، معتادین بهبودیافته، نیروی های مســلح، زنان سرپرســت خانوار و آسیب دیدگان 

اجتماعی را پوشش می دهد.
وی این مراکز را فرصتی برای جوانان جویای کار و بدون شــغل دانســت و خاطرنشان 
کرد: ســازمان فنی وحرفه ای استان همدان، افزایش توانمندی های علمی و عملی، تربیت 
نیروی انســانی ماهر و ایجاد شغلی هدفمند و پویا را برای متقاضیان آموزش های مهارتی 

در اولویت قرار داده است.
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان همدان افزود: جوانان جویای کار و افراد بدون شغل 
می توانند از منابع، امکانات و ظرفیت های موجود این مراکز در رشــته های فنی وحرفه ای 
جوشکاری، اتومکانیک، تراشکاری، تأسیسات، لوازم خانگی و سرمایشی، برق، کشاورزی، 
برق الکترونیک، صنایع دستی و هنری، مالی و بازرگانی و فناوری اطالعات بهره مند شوند.

سال۱۴۰۰وانتخاباتسرنوشتساز
2۸خرداد

توانمندسازی زنان مددجو
 از مهم ترین اهداف کمیته امداد است

امــداد همدان   مدیرکل کمیته 
زنان  توانمندســازی  اینکه  بیان  با 
اهداف کمیته  از مهم ترین  مددجو 
امداد است، از آغاز به کار ۳00 خانه 

»طرح ملی یاس« خبر داد.
پیمــان ترکمانــه در گفت وگو با 
تســنیم، از آغاز بــه کار ۳00 خانه 
»طرح ملی یاس« با همکاری کمیته 
امداد و جمعیت هــالل احمر در 
اســتان همدان خبر داد و اظهار کرد: توانمندســازی بانوان مددجو از 

اصلی ترین رویکردهای کمیته امداد است. 
ــز  ــاس نی ــی ی ــزود: طــرح مل ــن طــرح اف ــاد ای ــا تشــریح ابع وی ب
ــی  ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــدف ارتق ــا ه ــور و ب ــن منظ ــه همی ب
مددجویــان از آبان مــاه امســال بــا همــکاری ســازمان هــالل احمــر 

ــاز شــده اســت. آغ
این مقام مســئول بیان کرد: هدف از اجــرای طرح ملی یاس ارتقای 
عزت نفس، سطح دانش و مهارت مخاطبین و ایجاد انگیزه در دختران 
رده سنی ۳0 تا 40 سال تحت حمایت در عرصه شیوه های مواجهه با 

بحران و بالیای طبیعی است.
وی گفت: طرح »یاس« که برگرفته از نام حضرت فاطمه)س( است، 
با مشارکت جمعیت هالل احمر و کمیته امداد در ۷ گام اجرا می شود.
مدیرکل کمیته امداد اســتان همدان عنــوان کرد: با آغاز طرح یاس از 
آبان امســال، تعداد ۳8 نفر از دختران جوان به صورت پایلوت در این 
طرح ثبت نام کــرده و پس از گذراندن دوره موفق به دریافت گواهی 

پایان دوره شدند.
وی مطــرح کرد: درحال حاضر تعداد 188 نفر از دانشــجویان تحت 
حمایت این نهاد عضو سازمان جوانان استان هستند که با حمایت مالی 
و معنوی کمیته امداد و با اســتفاده از ظرفیت نیروهای جمعیت هالل 
احمر، مددجویان و افراد آسیب پذیر تحت حمایت خدمات آموزشی 
قرار می گیرند که می توان از این فرصت در بحران ها و بالیای طبیعی 

نیز استفاده کرد.

دادستان همدان از مرخصی »علیرضا 
نوری« عضو کانون نویسندگان خبر داد

 دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان همدان گفت که »علیرضا 
نوری« عضو کانون نویسندگان ایران، با قرار وثیقه و در قالب دریافت 

مرخصی، از زندان آزاد می شود.
حســن خانجانی در گفت وگو ایرنا افزود: دستور مرخصی نوری روز 
گذشته از سوی دادستانی صادر شــده و هم اینک درحال طی فرایند 

اداری برای استفاده از مرخصی است.
وی افزود: میزان وثیقه از سوی قاضی ناظر زندان تعیین شده با وجود 

این فرایند مرخصی رفتن این زندانی تسهیل شده است.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان همدان اظهار کرد: این فرد 
دچار اشــتباهاتی شــده و خود نیز به آن معترف است که با گذشت 

زمان تأدیب شده بود.
خانجانی بیان کرد: دستگاه قضایی همدان در صدد عفو این نویسنده 
اســت و برهمین اساس پرونده این فرد در کمیسیون عفو استان مورد 

بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این پرونده برای تأیید به کمیســیون عفو مرکزی در تهران 
ارسال شد اما این کمیسیون با نظر همدان مبنی بر عفو »علیرضا نوری« 

موافقت نکرد.
دادســتان همدان درباره مطالب طرح شده مبنی بر رعایت نشدن طرح 
طبقه بندی زندانیان و نگهداری همه زندانیان عمومی و امنیتی در یک 
بند، اظهار کرد: همــدان زندانی امنیتی ندارد با این وجود بندی برای 

این نوع محکومان پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: اتهام علیرضا نوری عضو کانون نویسندگان ایران »توهین 
به مقدسات از طریق نوشتن اشعار موهن در فضای مجازی« است که 
این نوع جرم، جرم امنیتی محسوب نشده و زندانی در کنار سایر افراد 

دوره حبس را می گذراند.

مصدومیت ۶۲ همدانی 
در شب چهارشنبه سوری

 ســخنگوی اورژانس پیش بیمارستانی استان همدان از مصدومیت 
۶۲ نفر در شب چهارشنبه سوری در سطح استان خبر داد.

عباس اولیاسمیع در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: تعداد مصدومان 
مراسم چهارشنبه سوری در استان تا صبح روز گذشته ۶۲ نفر گزارش 
شــده است که از این تعداد 5۳ نفر یعنی 85 درصد آقا و ۹ نفر یعنی 

15 درصد خانم بودند.
وی با بیان اینکه ۹1 درصد مصدومان به صورت سرپایی درمان شدند، 
درباره ســن این افراد توضیــح داد: 50 درصد مصدومان بین ۶ تا 18 
سال، ۲4 درصد بین 18 تا ۲۹ سال، 1۹ درصد بین ۲۹ تا ۶0سال و ۶ 

درصد زیر ۶ سال بودند.

1- با خرید ترقه وزیر ارتباطات از دستفروشان خیابان بوعلی سیاسی 
برخورد شده است. گویا یک رسانه در واکنش به گزارش خرید ترقه 
وزیر در فضای مجازی به وی هشدار داده پیش از ترقه بازی سرنوشت 
حجاریان را تماشــا کنید. گفتنی اســت جهرمی هم به مسئوالن این 

سایت توصیه کرده عاقبت سعید امامی را تماشا کنند!
۲- ماهی شمال هم با گرانی، از سفره شب عید برخی از مردم حذف 
شده است. گویا برخی از مردم با گرانی همزمان مرغ و گوشت قرمز 
کال قید هر نوع گوشــتی را در سبد خانوار خود زده اند. گفتنی است 
قیمت یک ماهی سفید برای شب عید در شهر های شمالی ۳50 هزار 

تومان شده و شاید چند روز دیگر باالتر هم برود.
۳- صندوق های سرمایه گذاری به کمک انیمیشن سازان استان می آیند. 
گویــا این صندوق ها به عرصه تولید انیمیشــن ورود یافته اند. گفتنی 
اســت صندوق ها قرار است برای ساخت فیلم سینمایی انیمیشن که 

نیازمند هزینه باال است، مشارکت کنند. 
4- وزارت نیرو آماده ســازی اذهان برای مواجهه با مشکل کم آبی در 
تابستان 1400 را از هم اکنون آغاز کرده است. گویا وزارت نیرو با ارائه 
آماری تعداد شهرهای دارای تنش آبی را ۲50 شهر اعالم کرده است. 
گفتنی است عملکرد وزارت نیرو در تأمین برق در تابستان و زمستان 

تعریف چندانی نداشت.
5- قنادان شــیرینی شب عید امســال را با سختی آماده کرده اند. گویا 
قنادان برای تهیه روغن مجبور به مراجعه به فروشگاه ها شده اند. گفتنی 
است با این شرایط، استقبال و خرید شیرینی مانند هر سال نبوده است.

 بنابر گفته مدیرعامل سازمان سیما، منظر 
و فضای ســبز شــهرداری همدان به منظور 
فضاسازی بهار 1400، ۳00 المان نوروزی در 

بیش از صد نقطه همدان جانمایی می شود.
حســین خانجانــی در گفت وگو با فارس 
با اشــاره به مجموعه فعالیت های سازمان 
در راستای طرح اســتقبال از بهار 1400، 
اظهار کرد: همزمان با فرارســیدن سال نو 
و طبق روال هرساله این سازمان به نصب 
المان های نوروزی در ســطح شهر همدان 

می کند. اقدام 
وی با اشاره به آغاز نصب المان های نوروزی 
از ۲0 اســفندماه، افزود: بیــش از ۳00 المان 
نــوروزی در صــد نقطه از شــهر جانمایی 

می شــود که شــامل المان های دائم و موقت 
نوروزی و همچنین المان های نوری است.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شــهرداری همدان گفت: با توجه به پیش رو 
بودن نیمه شــعبان در فروردین ماه حدود ۷ 
هزار متر ریسه ال .ای.دی در معابر سطح شهر 
نصب شــده و همچنین نورپردازی ۳بعدی 
)ویدئو مپینگ( به مناســبت ســال نو و نیمه 

شعبان در پیاده راه مرکزی اجرا می شود.
وی بــا بیان اینکــه اجرای نقاشــی دیواری 
شــهید همدانی و شهیدسلیمانی از مهم ترین 
اقدامات این سازمان است که تا پیش از پایان 
ســالجاری آغاز خواهد شــد، افزود: امحای 
گسترده دیوارنویسی به متراژ حدود ۳0 هزار 

متر در سطح شــهر و اجرای نقاشی بر روی 
دیوارهای امحا شده و شابلون در جداره معابر 

اصلی شهر انجام خواهد شد. 
رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شــهرداری همدان از کاشــت ۳ میلیون گل 
فصلی و ۲0 هزار درخت و درختچه در شهر 
در آستانه نوروز خبر داد و افزود: کاشت گل 
در سطح بوستان ها، میادین، بلوار های اصلی 
و المان های تلفیقی فضای ســبز با گل های 
بنفشه، همیشــه بهار، آنمون، شب بو و الله 

انجام می گیرد.
وی یادآور شد: در هفته درختکاری عالوه بر 
برگزاری مراسم های این هفته و کاشت نهال 
در پارک جنگلی اکباتان، بوستان ارم و مردم، 

بیــش از ده هــزار اصله نهال مثمــر در بین 
شهروندان توزیع و کاشته شد.

خانجانی از تجهیز آب نماهای سطح شهر در 
بهار 1400 خبــر داد و بیان کرد: رنگ آمیزی 
کافوهــای مخابراتی و ســایر شــرکت های 
خدماتــی، همچنیــن همه مبلمان و ســت 
ورزشــی بوســتان ها نیز از روزهای ابتدایی 
اســفندماه آغاز شــده و تا پایان ســال ادامه 

خواهد داشت.
وی با اشاره به تداوم شیوع ویروس کرونا در 
کشور افزود: همه اقدامات سازمان به گونه ای 
خواهد بود که مردم بتوانند به صورت عبوری 
و از داخل خودرو ها نیز از فضاهای ایجادشده 

در ساعات مختلف شبانه روز بهره مند شوند.

 پایان ســال 1۳۹۹ و ورود به سال 1400 
در شــرایطی رقم می خورد که ایران اسالمی 
در آستانه انتخاباتی مهم و سرنوشت ساز قرار 
دارد. انتخاباتــی که به لحــاظ زمان در موعد 
خاصی برگزار می شود و آن در شرایطی است 
که بیش از 4۲ سال از پیروزی انقالب اسالمی 

گذشته است.
براساس تجارب تاریخی و دوره های پس از 
وقوع یک انقالب، در چنین شــرایطی چالش 
اصلــی و مهم ترین موضــوع، کارآمدی نظام 

است.
 امــروز نظــام جمهــوری اســالمی در این 
مرحله حســاس قرار دارد و طبیعی است که 
اولویت های اصلی متناسب با اقتضائات روز 

برای تعالی و پیشرفت جامعه تعریف شود.
می تــوان گفت بیانیه گام دوم انقالب که مقام 
معظــم رهبری آن را در ابعــاد مختلف برای 
جامعه ترســیم نمودند، در راستای تحوالتی 
است که باید شاهد آن باشیم تا کارآمدی نظام 

بیش از پیش نمایان گردد. 
با این اوصاف انتخابات 1400 اهمیت خاصی 
دارد و شــرایط موجود ایجاب می کند فرایند 
انتخابات به گونه ای باشد که مردم را نسبت به 

آینده امیدوار کند. 
این اهمیت نه فقط به جهت مسائل مربوط به 
۲ حوزه سیاســت داخلی و خارجی، بلکه در 
نگاه کالن و همه جانبه به لحاظ کارآمدی نظام 

دوچندان شده است.
ما در ســال ۹۹ فراز و نشــیب های زیادی را 
پشت سر گذاشــتیم و اکنون در آستانه سالی 
قرار داریــم که مهم ترین رویداد آن انتخابات 

۲8 خردادماه خواهد بود.
این انتخابات می تواند تضمین کننده منافع ملی 
و ارتقای کارآمدی نظام باشــد، مشــروط بر 
آنکه با مشارکت حداکثری مردم همراه شود.

 اینکــه رهبر معظم انقالب حضور پرشــور 
افراد در پای صندوق هــای رأی را مهم ترین 
اصل در انتخابات خوانــده و تأکید کرده اند 
که »مشارکت اهم است«، بیانگر این موضوع 
است که ۲8 خردادماه 1400 گذشته از اینکه 
چه کســی رئیس جمهور خواهد شد، باید به 
یک جشن بزرگ ملی تبدیل شود و اثربخشی 
آن به حدی باشد که مسیر تحقق اهداف کالن 
و راهبردی کشــور در عرصه های مختلف را 

بیش از پیش هموار نماید.
از ایــن رو انتخابــات 1400 فرصتی گرانبها و 
بلکه بهترین فرصت در شرایط حساس کنونی 
برای کشــور اســت تا حرکت های روبه جلو 
شــکل بگیرد و نظام جمهوری اسالمی بالنده 
و شــکوفا کارآمدی خود را بیش از گذشــته 

نشان دهد.
قدر مســلم فراهم کردن چنین شرایطی بسیار 
حائز اهمیت اســت و این یک رســالت بزرگ 
برای دست اندرکاران انتخابات است تا زمینه های 
حضور حداکثری آحــاد جامعه را در انتخابات 
به گونه ای فراهم کنند که همه ســالیق احساس 

کنند در صحنه هستند و حق انتخاب دارند.

درک حساســیت های کنونــی و توجــه به 
اولویت هــای پیش روی نظام ســبب خواهد 
شد تا همه دست به دســت هم دهیم و برای 
یک حماسه حضور تاریخی در خرداد 1400 

تالش کنیم. 
در هرحال ســال 1400 با توجه به انتخابات 
خردادماه یک سال مهم و نقطه عطفی تاریخی 
اســت و چنانچه این انتخابات با مشــارکت 
حداکثری مــردم همراه شــود، فرصت های 
طالیی پیش روی جامعه قرار خواهد گرفت. 
پس به این فرصت ها بیندیشیم و اینکه تجلی 
دوباره مردم ســاالری دینی به عنوان یک الگو 

در انتخابات آتی مشاهده شود.

نصب ۳۰۰ المان نوروزی در ۱۰۰ نقطه همدان
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تعداد کل داوطلبان شهری ششمین دوره انتخابات شورای اسالمی

 ثبت نام داوطلبان شوراهای اسالمی شهرهای 
اســتان روز سه شنبه به پایان رســید و به گفته 
ابوالقاسم الماسی دبیر ستاد انتخابات استان، 11۳۶ 
نفر در ششــمین دوره انتخابات شوراهای شهر 

استان ثبت نام کردند.
از میان ثبت نام کنندگان 404 نفر در سنین ۲5 تا 
۳5 ســال، ۳۹1 نفر  ۳۶ تا 45 سال، ۲۳1 نفر 4۶ 
تا 55 ســال، ۹8 نفر 5۶ تا ۶5 و 1۲ نفر باالی ۶5 

سال هستند.
همچنین از تعداد 11۳۶ نفر ثبت نامی استان

 ۷/۶8 درصــد حضــوری و  ۳/ ۳1 درصد غیر 
حضوری ثبت نام کردند.

 ششــمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی در 
۹18 روستا و ۳۲ شهر این استان برگزار می شود.

نام نویسی داوطلبان شورای اسالمی شهر همزمان 
با سراســر کشور از ۲0 اسفند در این استان آغاز 

شد و تا ۲۶ اسفند ادامه داشت.
در یک هفته گذشــته افراد زیــادی کاندیدای 
انتخابات شوراها شــدند. در بین این داوطلبان 

شغل های مختلف دیده می شود.
بخش قابل توجهی از این افراد یا تجربه حضور 
در شوراها را دارند و یا به لحاظ شغلی مرتبط با 

امور شهری هستند.
عالوه بر اینها چهره هــای مختلفی از طیف های 
گوناگون وارد صحنه شده اند که نشان از نوعی 

تنوع در بین داوطلبان دارد.
در شهر همدان 11 نفر برای عضویت در شورای 
شهر انتخاب می شوند، همچنین شهرهای مالیر، 
نهاوند، اسدآباد و تویسرکان شورای شهر ۷ نفره 
و ۲۷ شهر دیگر این استان نیز دارای شورای شهر 
5 نفره هستند و در مجموع 1۷4 نفر در ۳۲ شهر 

استان انتخاب می شوند.
از ۲5 فراینــد انتخابــات، ۲4 فرایند به صورت 
الکترونیکــی و یک فرایند یعنی شــمارش آرا 
به صورت دســتی برگزار می شــود؛ البته در ۷ 

کالنشهر کشــور تمامی فرایند انتخابات 1400، 
الکترونیکی است. نام نویسی داوطلبان شوراهای 
اسالمی روستا نیز از 1۶ فروردین سال آینده آغاز 

و به مدت ۷ روز ادامه می یابد.
در ۹18 روستای استان همدان و ۲ تیره عشایری 
»جمور« و »ترکاشوند« انتخابات شورای اسالمی 
روستا برگزار می شود که روستاهای تا یک هزار 
و 500 نفــر جمعیت دارای شــورای ۳ نفره و 
روســتاهای باالی یک هزار و 500 نفر جمعیت 

دارای شورای 5 نفره هستند.
بر این اساس 10۶ روستای استان همدان دارای 
شــورای روســتای 5 نفره و 81۲ روستا دارای 
شــورای روستای ۳ نفره هســتند و درنهایت ۲ 

هزار و ۹۶۶ نفر به عنوان شورای اسالمی روستا 
انتخاب می شوند. با احتساب 1۷4 عضو شورای 
اسالمی شهر در مجموع شمار منتخبان ششمین 
دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 

در استان همدان به ۳ هزار و 140 نفر می رسند.
همچنین نام نویسی از داوطلبان نخستین انتخابات 
میان دوره ای مجلس شــورای اسالمی در حوزه 
انتخابیه بهار و کبودراهنگ از هشتم فروردین سال 
آینده آغاز می شود و به مدت ۶ روز ادامه خواهد 
داشت.شایان ذکر است ششمین دوره انتخابات 
شــوراهای اسالمی شهر و روســتا همزمان با 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 

روز جمعه ۲8 خرداد 1400 برگزار می شود.

ثبت نام 1136 نفر 
در انتخابات 
شورای شهر استان
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 اداره اوقاف شهرســتان اســدآباد با هدف 
انجام كارهاى خير، فرهنگى و اجتماعى، ترويج 

فرهنگ ايثار و شــهادت و فرهنگ جهاد و …
درحال خدمت است.

رئيس اداره اوقاف شهرستان اسدآباد با اشاره به 
اقدامات انجام شــده در اين اداره و ضمن تأكيد 
بر كمك و مســاعدت به بيمــاران بى نياز برابر 
نيــت واقف، توضيح داد: بــا توجه به نياز مبرم 
به وقف هاى درمانى، به ويــژه وقف هايى براى 
كمك به بيماران نيازمند ثبت اين وقف مى تواند 

راه گشاى بسيارى از بيماران نيازمند باشد.
ابوذر عباســى درباره انعقاد تفاهم نامه همكارى 
با بهزيســتى و كميته امداد و مؤسسه دارااليتام، 
گفت: با توجه به اينكه اداره اوقاف و امور خيريه 
در برخى از زمينه ها از جمله استفاده از ظرفيت 
خيريــن مى تواند كمك هاى خوبــى به جامعه 

هدف سازمان داشته باشد، اين تفاهم نامه تنظيم 
و امضا شده است. 

3 وقف جديداز ابتداى سال 99
ايجاد شد

وى افزود: از ابتداى سال 99، 3 وقف جديد شامل 
2 قطعه زمين و يك مغازه تجارى ايجاد شده است.

عباســى در ادامه به ديگر خدمات انجام شــده 
در اداره اوقاف شهرســتان اسدآباد اشاره كرد و 
گفت: كمك به حوزه علميه برادران و خواهران، 
برگزارى روضه خوانى مجازى هرشــب جمعه 
برابر نيت واقف، كمك بــه مددجويان انجمن 
حمايت از زندانيان و كمك به ســاخت برخى 
بقاع متبركه از جمله اقداماتى اســت كه در سال 

99 انجام شده است.

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

آگهي حصر وراثت
آقاى عزيزاله صالحى داراى شماره شناسنامه  969 به شرح دادخواست كالسه 9900585 
از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده حو چنين توضيح داده كه شادروان 
بلقيس فاطمى دانا به شــماره شناسنامه  4 در تاريخ 1387/5/5 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-عزيزاله صالحى 
فرزند فيض اله به شماره ملى 4031555121 متولد1349/12/9 صادره از كبودراهنگ فرزند 
متوفى 2-بختيار صالحى فرزند فيض اله به شــماره ملى 4031555131 متولد1350/12/2 
صادره از كبودراهنگ فرزند متوفى 3-ابوالفضل صالحى فرزند فيض اله به شــماره ملى 
4031555768 متولد1352/3/5 صــادره از كبودراهنگ فرزند متوفى 4-على صالحى 
فرزند فيض اله به شماره ملى 4031556985 متولد1353/4/2 صادره از كبودراهنگ فرزند 
متوفى 5-فرمان صالحى فرزند فيض اله به شماره ملى 4031556993 متولد1355/3/20 
صــادره از كبودراهنگ فرزند متوفــى 6-اكرم صالحى فرزند فيض اله به شــماره ملى 
4032128936 متولد1363/9/15 صادره از كبودراهنگ فرزند متوفى 7-رحمان صالحى 
فرزند فيض اله به شماره ملى 4040038053 متولد67/11/27 صادره از كبودراهنگ فرزند 
متوفى 8-مرضيه صالحى فرزند فيض اله به شماره ملى 4031554796 متولد1348/12/1 
صادره از كبودراهنگ فرزند متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 471)
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آگهي حصر وراثت
خانم اكرم اســالمى دلجو داراى شــماره شناســنامه  1060 به شرح دادخواست 
كالســه 111/9900674ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان رحمت اله اسالمى دلجو به شماره شناسنامه  2 در تاريخ 
1395/3/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/
متوفيه منحصر است به: 1-محمدرضا اسالمى دلجو كد ملى 4031742381 شماره 
شناســنامه1211 متولد1356/5/2 فرزند متوفى 2-اكرم اســالمى دلجو كد ملى 
4031840876 شــماره شناســنامه1060 متولد1355/5/2 فرزند متوفى 3-اعظم 
اســالمى دلجو كد ملى 3873316706 شماره شناســنامه286 متولد1345/5/1 
فرزند متوفى 4-مريم اســالمى دلجو كد ملى 4032160661 شــماره شناسنامه2 
متولد1360/3/2 فرزند متوفى 5-خديجه اســالمى دلجو كد ملى 4031742398 
شماره شناسنامه1112 متولد1359/7/14 فرزند متوفى 6-حسنيه اسالمى دلجو كد 
ملى 4031739230 شماره شناسنامه823 متولد1347/12/20 فرزند متوفى 7-گلزار 
ساسانى مفرد كد ملى 4031235380 شماره شناسنامه303 متولد1319/9/5 همسر 
متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
 (م الف 472)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف گل تپه

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

 تا چند روز ديگر، هفته آينده وارد صده جديد خواهيم شــد. ده شهرســتان همدان نيز مانند ســاير نقاط كشور از ابتداى سال 99 در تب وتاب كرونا بودند. در كنار مسأله اى همچون گرانى كه ديگر پاى ثابت اتفاقات اين روزها است، رويدادهاى مهمى از حوزه 
ورزش گرفته تا اقتصاد در شهرستان ها رخ داد كه به گزيده اى از آنها اشاره مى شود.

چهره مادستان در يك سال گذشته

مجتمع پتروشيمى نهاوند مجوز گرفت
 نماينده نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى در نشست كارگروه اشتغال و ســرمايه گذارى و ستاد تسهيل 
طرح هاى اشتغالزايى: مجتمع پتروشيمى نهاوند صاحب مجوز شد تا به زودى وارد چرخه اجرا شده و آغاز به كار كند.

در تالش هستيم تا صنايع كوچك، مشاغل خانگى زودبازده و اشتغالزا مورد توجه بيشتر قرار بگيرد.
برخى كارگاه هاى توليدى در شهرستان با ظرفيت هاى توليدى قابل توجه و اشتغالزايى به ويژه براى زنان سرپرست 

خانوار به حمايت ويژه اى نياز دارند تا با دريافت تسهيالت توسعه و اشتغال بيشترى را ايجاد كنند.

چاله هاى حادثه ساز جاده 
كبودراهنگ -عليصدر

 گويا جان مردم روســتاهاى كبودراهنگ ارزش 
ايــن را ندارد كه مديران راه اســتان همدان به خود 
زحمت جذب اعتبــارت را بدهند و مردم همچنان 
بايد شاهد تصادفات و تحمل خسارات مالى ناشى 

از تصادفات در راه هاى روستايى باشند.

دانشكده علوم پزشكى همدان آن را رد كرده و گفتند حتى هنگام بازديد مسئوالن وزارتخانه از بيمارستان ضمن رعايت پروتكل هاى بهداشتى، از پوشش چند منبع آگاه اطالع داده اند كه در بيمارستان هاى شهرستان مالير و همدان حضور همراه براى برخى بيماران مبتال به كرونا الزامى است، اما مسئوالن  آن طور كه گزارش شده در تعدادى از بيمارستان هاى همدان و مالير از حضور همراه در كنار بيماران كرونايى ممانعت نمى شود.حضور همراه بيمار كرونايى در بيمارستان هاى مالير و همدان!
طبق مشاهدات خبرنگار همدان پيام، در يكى از بيمارستان هاى همدان 2 نفر از همراهان بيماران كرونايى يكى با ماسك و ديگرى با ماسك و شيلد در «گان» هم استفاده كردند.

نگاه نخست نظرها را به خود جلب مى كردند.

باالخره حاشيه هاى دستگاه MRI نهاوند تمام شد
 پس از رايزنى ها و مطالبه گرى 4 ساله مردم نهاوند براى اختصاص دستگاه MRI، سرانجام 
اواخر اسفند 98 در بحبوحه انتخابات مجلس يازدهم به هر زحمتى كه مى شد، اين دستگاه تحويل 
نهاوند شــد تا پيگيرى ها و ديدارهاى بهرام نيا نماينده وقت نهاوند، با وزير سابق و فعلى وزارت 
بهداشت و درمان و تالش دانشگاه علوم پزشكى يك دستگاه MRI پيشرفته به ارزش 11 ميليارد 

تومان براى شهرستان اختصاص يابد.
اين دســتگاه آنچنان كه عنوان شده بود برند كشور كره با قطعات سخت افزارى شركت فيليپس 
اســت كه تاكنون 7 دســتگاه از آن در كشــور و مراكز دولتى نصب و راه اندازى شده و درحال 

سرويس دهى به مردم است.

دسترنج خودمان را مى خوريم

 روستاهايى هستند كه براى تأمين مايحتاج و امرار معاش خود از محل سكونت خود خارج نمى شوند و 

كســى را هم به روستايشان راه نمى دهند و به دليل مراودات كم با شهريان از گزند بيمارى هاى واگيردار در امان 

هستند. در اين روستاها از كرونا خبرى نيست.

غالب قوت غذاييشــان غالتى مانند گندم و لبنيات و نانى اســت كه خود توليد مى كنند و از دسترنج خود براى 

گذران زندگى استفاده مى كنند.

سيف آباد، چشمه قنداب، ترخين آباد، خنداب، پيفانج و منورتپه جزو 60 روستا در شهرستان اسدآباد هستند كه 

كرونا درآنها وجود ندارد. گزارش آن نيز در همين روزنامه با عنوان «60روستاى اسدآباد دور از كرونا» منتشر شد.

طبق تماس هاى تلفنى خبرنگار همدان پيام با تعدادى از روستاييان، به خودكفا بودن خود تأكيد دارند و اينكه «به 

كسى وابسته نيستيم» را شعار خود قرار داده اند.

روستاييان ساكن شهر هم مشمول بيمه روستايى شدند
  روستاييانى كه عضو صندوق بيمه روستايى هستند اما به شهر مهاجرت كرده اند و 

سكونت آنها تغيير كرده است هم مى توانند بيمه پردازيشان را ادامه دهند. البته اگر با ايجاد 
شــغل جديد تحت پوشش ســازمان تأمين اجتماعى قرار بگيرند ديگر نمى توانند تحت 

پوشش بيمه روستايى باشند.

ساخت ديوار چين در مالير
 شهردارى مالير پروژه ساخت المان ديوار چين با طول 
115 متر را كه از ســال 1399 در مجموعه مينى ورد مالير 

آغاز كرده بود، به پايان رساند. 
ديوار چين در امتداد مرز شــمالى اين كشــور قرار گرفته 
اســت، طول امروزى اين ديوار در حدود بيش از 7 هزار 
كيلومتر است. ديوار چين در طول چندين قرن و از به هم 
پيوستن ديوار هاى كوچكتر به شكل امروزى خود درآمده 
است، تاريخچه ساخت اين ديوار به بيش از 2 هزار سال 

پيش بازمى گردد.

توليدات  شــدن  برابــر 
شمش ذوب آهن آلياژى مالير

  سه هزار و 800 تن مجموع توليد شمش ذوب آهن آلياژى 

مالير در 3 ســال گذشته تا ابتداى شهريورماه بوده كه اين آمار از 

ابتداى شــهريورماه تا ابتداى دى ماه به 6 هزار و صد تن رسيده 
است.

تكرار جدال و سناريو انحالل 
در شوراى  كبودراهنگ

  زمزمه هايى درباره انحالل شوراى شهر كبودراهنگ 
به گوش مى رســد اما 2 عضو شورا همچنان بر ادامه كار 
پافشارى مى كنند و اذعان دارند كه هنوز نامه اى از وزارت 

كشور مبنى بر انحالل شورا براى ما نرسيده است.
ايــن 2 عضو مصمم و با اراده ايســتاده اند و منتظرند كه 
2 عضــو على البدل نيــز به جمع آنهــا بپيوندند و از لبه 
پرتگاه نجات يابند تا شــايد فرصتى دوباره براى خدمت 
به مردم داشــته باشند؛ اما غافل از آنكه شهر كبودراهنگ 
و مردمان آن در اين مدت ضرر و زيان بسيار سنگينى را 
متحمل شده اند كه حتى اگر شــوراها بمانند و بخواهند 
كارى هم انجام دهند به هيچ عنوان نمى توانند فرصت هاى 
ازدست رفته را جبران كنند، كبودراهنگ چندين سال هم 
از توسعه و پيشرفت عقب افتاده و مردمى كه با اعتمادى 
راســخ به پاى صندوق هــاى رأى آمده و ايــن افراد را 

برگزيده بودند نسبت به آنها بى اعتماد شده اند.
دوره پنجم شــوراهاى اســالمى كبودراهنــگ دوره اى 
بســيار پرچالش و پرحاشــيه بود و متحد نبــودن آنها، 
اختالف نظرها، جنجال و حتى كتك كارى ها و ... موجب 

شد كه كار به اينجا كشيده شود.

هنوز رخنه نكرده است.كه ويروس كرونا در برخى جوامع روستايى روستايى كشور به صدا درآمده است اما جاى اميد دارد ماه هاى زيادى اســت كه زنگ خطر و هشدار براى مناطق نمى شناســد و در تك تك شــهر ها رخنه كرده اســت. اگرچه درصــد زيادى افزايش خواهد داد؛ امــا اين ويروس مرز و ديوار مراودات باال با يكديگر شــانس ابتال به كرونا را بين روســتاييان تا و شهرنشينان انگشت شــمارى به ويروس كرونا مبتال مى شوند و مبتاليان و فوتى ها در روســتا ها و آبادى ها بيشتر از شهر هاست ذهن بيشتر مردم را به سمت اين موضوع سوق داده كه آمار   نبود امكانات رفاهى و بهداشــتى در روســتاها از كرونا60 روستاى اسدآباد دور 

الئوديسه 
پنهان و بالتكليفى 

دوخواهران
 نهاوند شــوراى ادارى شهرستان نهاوند با حضور 

يران دستگاه هاى اجرايى و ادارى شهرستان در محل سالن 
مد

انديشه مجتمع فرهنگى هنرى امام(ره) برگزار شد.

موارد متعددى در اين نشست مطرح شد، از گزارش هاى شهبازى 

درباره پيگيرى ها و نشســت هايى كه درباره پروژه ها و مطالبات 

مردم در شهرســتان داشــته تا گزارش هــا و اتمام حجت هاى 

ناصرى فرماندار درباره تالش براى اتمام پروژه هاى زمين 
مانده دولت تا پايان خدمتــش و البته مطالباتى كه از 

جانب برخى مديران شهرســتان و امام جمعه 
مطرح شد.

نبود 
سى .تى.اسكن مشكل 
بزرگ كبودراهنگى ها

 اســتقرار دســتگاه سى .تى.اسكن يكى از 
مهم ترين نيازهاى بهداشت و درمان در كبودراهنگ 
است. نبود دستگاه سى. تى.اسكن مشكالت بسيارى 

براى مردم اين شهرســتان ايجاد كرده اســت كه 
دانشگاه علوم پزشكى همدان براى استقرار اين 

دستگاه در شهرستان بايد تالش مضاعفى 
داشته باشد.

افتتاح 
سد نعمت آباد با حضور 

وزير نيرو
 در راستاى پويش «هر هفته الف-ب-ايران» 

افتتاح شد
حوضه آبريز اين سد 124 كيلومتر بوده و قرار است 
در راســتاى تأمين آب بخش كشاورزى و توسعه 

گردشگرى مورد بهره بردارى قرار گيرد.

بهره بردارى رسيد.و با دســتور وزيــر نيــرو در مالير به الف-ب-ايران» به صــورت ويدئوكنفرانس مالير در قالب چهل وسومين پويش «هر هفته،  پروژه آبرســانى از ســد كالن به شهر افتتاح شدافتتاح شداز سد كالن به مالير از سد كالن به مالير آبرسانى آبرسانى 
كلنگ 

همدان كلنگ زنى شد.پرديس ســينمايى شهرســتان در اســتان و به محض تأييد اين طرح به عنوان نخســتين وزارت ارشــاد معاونت امور سينمايى ارسال شد  نقشه هاى پرديس سينمايى اسدآباد آماده و به به زمين  خورداسدآباد به محض تأييد نقشه پرديس سينمايى 

مجوز مجوز 
تأسيس شهردارى تأسيس شهردارى 
پاليز صادر شدپاليز صادر شد

  كد تأسيس شــهردارى پاليز جهت 
استقرار، براســاس مراحل ادارى و قانونى 
صادر شــده و همزمــان با آغــاز به كار 

5 ميليــارد ريــال به اين شــهردارى 
اختصاص خواهيم داد.

خبـر

انجام 21 هزار و 893 مورد بازرسى
 در سال 99 

 مالير-خبرنگار همدان پيام: 21 هزار و 893 مورد بازرسى در سال 99 
توسط اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان مالير انجام شد.

رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مالير در اين زمينه گفت: 
2 هزار پرونده با ارزش ريالى 88 ميليارد ريال به تعزيرات معرفى شده 

است.
 كامران زنگنه در جمع خبرنگاران گفت: براى مشكل مرغ در شهرستان 
مالير با مســئوالن فرماندارى و ادارات مربوطه جلساتى تشكيل شد تا 

بتوانيم اين مشكل را حل كنيم.
وى با بيان اينكه كمبود مرغ در اســتان نداريم، افزود: متأسفانه مشكلى 
كه ســبب ايجاد جو روانى كمبود مــرغ و ايجاد صف هاى طوالنى در 
بين مردم شــده تقاضاى بيش از اندازه مصرف و نبود نظارت بر توزيع 

درست است.
وى با اشاره به اينكه جوجه ريزى امسال بيش از سال هاى گذشته بوده و 
خوراك و نهاده ها هم مى رسد، گفت: درحال حاضر مرغ به اندازه كافى 

وجود دارد و در سطح كشور نيز مشكلى نداريم.
زنگنه با بيان اينكه اجازه خروج مرغ زنده از استان داده نشده و مرغ به 
اندازه كافى وجود دارد، افزود: در روز گذشته و امروز حدود يكصد تن 
هر روز 50 تن شــامل 35 تن مرغ گرم و 15 تن مرغ منجمد در سطح 

بازار شهرستان توزيع شده است.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان مالير با اشاره به اينكه 
تأمين مرغ بر عهده جهاد كشاورزى و نظارت آن در سطح خرده فروشى ها 
بر عهده وزارت صنعت و معدن است، گفت: اولويت اول ما مردم است 
اما متأسفانه مشكلى كه وجود دارد اين است مردم دنبال مرغ و تقاضاى 

بيش از حد هستند و همين سبب صف هاى طوالنى شده است.
وى با بيان اينكه براى روزهاى بعدى هم برنامه ريزى شده است، گفت: 
مردم بايد به اندازه مصرف خريد كنند و نگران نباشــند كه مرغ يافت 
نشــود، پس از يكى دو روز تعطيلى در روزهاى نوروز دوباره كشتارگاه 

نسبت به كشتار اقدام مى كنند.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان مالير در ادامه درباره 
بازرسى ها با بيان اينكه گرانى با گرانفروشى تفاوت دارد و برخى اجناس 
گران شده اســت، گفت: در ماه گذشته 227 مورد تخلف به تعزيرات 

داشتيم.
وى با بيان اينكه ما به اندازه تالش خود را براى خدمت رسانى به مردم 
داريم، تصريح كرد: در اين زمينه در راســتاى نظارت و بازرســى ها در 

شهرستان مالير را به 8 منطقه تقسيم كرده  ايم.
 زنگنه با بيان اينكه درحال حاضر در سطح حوزه تنظيم بازار ورود پيدا 
كرده و صبح و عصر اكيپ هاى ما در سطح بازار هستند، گفت: عالوه بر 
اين گشــت هاى مشترك نيز با ادارات مربوطه نظارت الزم را بر توزيع 

مرغ، برنج ميوه و ساير اقالم در سطح بازار دارند.
وى اضافه كرد: بيشتر مراكز فروش پوشاك و جاهايى كه بيشتر فروش 
دارند تذكر الزم درباره نشــان دادن فاكتور و آنهايى كه برچسب قيمت 

نداشته، داده شده است.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان ماليــر با بيان اينكه 
كارگروه تنظيم بازار نيز به صورت مستمر تشكيل مى شود، گفت: بيشتر 

تذكرات ما در ايام كرونا درباره مسائل بهداشتى بوده است.
وى درباره توليد و توزيع ماســك نيز گفت: از بهمن ماه سال گذشته تا 
امروز بيش از 5 تا 6 ميليون عدد ماسك با فعاليت بيش از 50 كارگاه در 
شهرستان انجام شــد و 800 هزار عدد ماسك رايگان با همكارى اداره 

صنعت و معدن در بين اقشار ادارات و نهادها توزيع شده است.
202 واحد صنعتى معتبر در مالير داريم

زنگنه بــا بيان اينكه توزيع ميوه به ميــزان يكصد تن پرتقال به قيمت 
مصوب ده هزار و 800 تومان و ســيب زرد و سيب قرمز نيز به قيمت 
8 هزار تومان از ديروز آغاز شــد، گفت: در اين زمينه ده نقطه در شهر 
مالير و چند نقطه در شهرها و بخش هاى تابعه درنظر گرفته شده است.
وى در ادامه با اشــاره به اينكه 21 هزار و 893 مورد بازرســى تا پايان 
بهمن ماه توســط اين اداره انجام شده است، تصريح كرد: در اين زمينه 
2 هزار پرونده با ارزش ريالى 88 ميليارد ريال به تعزيرات معرفى شده 

است.
 رئيــس اداره صنعت و معدن و تجارت مالير بــا بيان اينكه مالير از 
نظر صنعت از استان جلوتر است، گفت: سرمايه گذارى هاى زيادى در 
شهرستان انجام شده و آينده خوب و درخشانى را براى مالير پيش بينى 

مى كنيم.
وى با بيان اينكه جواز تأســيس صادره در سال 99 حدود يك ميليارد و 
594 ميليارد تومان بوده است، اظهار كرد: همچنين در سالجارى 9 مورد 

پروانه بهره بردارى با 206 ميليارد و 180 نفر اشتغال انجام شده است.

  اداره اوقاف اسدآباد پيشرو در خدمت
توزيع 1500 بسته 

معيشتى به همت 
سپاه ناحيه مالير 

 مالير-خبرنگار همدان پيام: به مناسبت اعياد شعبانيه 
هزار و 500 بسته معيشتى به همت سپاه ناحيه مالير بين 

نيازمندان توزيع شد.
فرمانده ســپاه ناحيه مالير در اين زمينه گفت: يك هزار 
و 500 بسته كمك هاى معيشتى مؤمنانه سپاه ناحيه مالير 

به مناسبت اعياد شعبانيه بين نيازمندان توزيع شد.
سيدجواد حســينى افزود: ارزش هر بسته معيشتى 350
هزار تومان اســت كه به همت مركــز نيكوكارى ثارا...

(هيأت رزمندگان اسالم) تأمين شده است.

وى گفــت: همچنيــن در ايــن طرح بــراى خريد 4 
كمك هزينه جهيزيه 40 ميليون تومان هزينه شده است.

حســينى در بخش ديگرى از ســخنانش گفت: امروز 
به مناسبت فرارسيدن اعياد شعبانيه 3 واحد خانه محروم 

نيز به همت سپاه و گروه هاى جهادى افتتاح شد.
وى افزود: براى اين 3 واحد منزل مسكونى اعتبارى بالغ 

بر 450 ميليون تومان هزينه شده است.
فرمانده سپاه ناحيه مالير ضمن قدردانى از دستگاه هاى 
خدمات رسان شهرســتان، افزود: كارهاى عمرانى اين 
منازل مســكونى با همت و كمك گروه جهادى شهيد 

مدافع حرم ميالد مصطفوى ساخته شده است.
وى با اشاره به مجازى شــدن مدارس به دليل ويروس 
كرونا افزود: 16 گوشــى و تبلت نيز توسط سپاه تهيه و 

در اختيار دانش آموزان نيازمند قرار گرفت.
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آخرين دلنوشته در آخرين شماره 
رسانه سال 99

صد سالی که به اندازه صد بار 
جهان تازه تر شد 

 به عنوان دبير ســرويس گردشــگرى روزنامه همدان پيام، آغاز سال 1400 هجرى شمسى را همراه بهترين 
آرزوها، خدمت همه مخاطبان و شهروندان همدانى و هم ميهنان تبريك مى گويم و به بهانه تحويل سال نو، در همين 

لحظه آغازين برايتان يك دل سير آرامش با تنى سالمت آرزومندم. 
اين آخرين مطلب در آخرين روزهاى سال است؛ صد ساله هايمان را خوب مراقبت كنيد. اينها عجيب ترين مدل هاى 
تاريخ اند. دنيا وقتى ياد تولد اين صدســاله ها مى افتد سرگيجه مى گيرد از خود؛ چنان تحولى گرفته كه آغاز و انجام 
اين صد ســال انگار فاصله اى به اندازه چندين قرن اســت. در البه الى سال هاى اين قرن، انگار صده ها و قرن هايى 

رخنه كرده اند متوالى و متناوب، كه فاصله آغاز و پايان را چندين برابر يك قرن ساده مى كند.
به هر سمتى رو كنى، به هر چه دست زنى، به هر چه تخيل كنى، جهان در همان مسير، در همان شىء، در همان 
تخيل، چندين و چند اليه فرورفته و شكافته و پرداخته، و هزاران بار، هزاران چيز تازه تر يافته است؛ آن گونه كه 

هزاران هزار يافته، هزاران هزار بار كهنه شده اند و فراموش شده اند و حاال اگر باشند، عتيقه اند.
حاال من در آغاز فصلى نو با بهارى تحريم خورده و ويروس زده، در آخرين سال قرن، هر طور كه مى انديشم 
و هــر طور كه مى بينم باور مى كنم كه هر چند اقتصاد همه چيز نيســت اما باالخره به يك جاى اين دنيا 
رســيدم كه دريافتم ثروت هزاربار بهتر است تا علم، مى دانيد چرا؟ چون روزگارى كه پدربزرگ برايم 
انشا مى گفت تا اين اندازه پول نقش اول را در رفاهيات به جا مانده از تكنولوژى نقش بازى نمى كرد.

اى كاش كه سال آغازين صده جديد، با اين همه بيم، و نيز مختصرى اميد، آغازى باشد بر انديشيدن 
و درســت انديشيدن؛ كه جهان هر چه هســت، و هر چه خواهد شد، اما درد صد ساله من 

درمان شود.

ما که فراموش نکرده ایم سردار
 نزديك به 6 ســال اســت كه 
عمار رهبر انقالب پاســدار شهيد حاج حسين 
همدانى به آرزوى ديرينه  خود دســت يافته و جام 
شهادت را سر كشيده است. وى در عمر گرانمايه خود 

همواره در بزنگاه هاى انقالب دوشــادوش ديگر مردان 

بزرگ انقالب ايســتاد تا كشــور را از دست دشمنان و 
نا اهالن در امان نگاه دارد. 

حاج حسين آقا در 8 سال دفاع مقدس در كنار شهيدان 

همت، متوســليان، وزوايى، شــهبازى و ديگر شهدان 

گرانقدر مهين اسالمى حماسه ساز بود. 

با اين حال شــايد بتــوان گفت كه يكــى از مهم ترين 

مسئوليت هاى ســردار همدانى فرماندهى سپاه محمد 

رســول ا... تهــران بــزرگ آن هم در دوران ســخت 
اغتشاشات سال 88 است.

پس از آغاز بحران در ســوريه حاج حسين همدانى در 

كنار ديگر بزرگانى همچون حاج قاسم سليمانى، رفتند 
تا بارى ديگر دست دشمنان را كوتاه كنند. 

سردار همدانى با اســتفاده از تجربيات خود و آگاهى 

از قدرت بســيج مردمى عليه دشمن، توانست نخستين  

پايه هاى تشــكيالت دفاع وطنى را در سوريه پايه ريزى 
كند.

در اسفندماه سال 91 شــرايط بحران سوريه به مرحله 

خطرناكى رسيد، تا جايى كه كاخ رياست جمهورى اين 
كشور در آستانه سقوط قرار گرفت. 

حاج حســين آقــا آن روزهــا را اينگونــه تعريف 
مى كند: تروريســت ها كامال به نقطه پيروزى 

نزديك شــده بودند. آنهــا با حمايت 

امارات  قطر،  عربستان،  همه جانبه 
توانسته  غربى  كشــورهاى  و 

محاصره  حلقــه  بودنــد 
كاخ  را تنگ تــر و به 

رياست جمهورى 
در  سوريه 

دمشــق نزديك تر شــوند، طورى كه عن قريب كاخ را 
به اشغال خود درآوردند. آن شب وضعيت 

بســيار بغرنجــى پيش آمــده بود. 
بشار اســد هم كار را تمام شده 

رفتن  دنبــال  و  مى دانســت 
بــه يك كشــور ديگر بود. 
شب  آن  پيشنهاد  «آخرين 
شد،  داده  اســد  بشار  به 

گفتــم: حاال كــه همه 
چيز تمام شــده و كاخ 
جمهورى  رياســت 
در آســتانه ســقوط 
مى باشد شما بايد اين 
آخرين پيشنهاد ما را 
عملى كنيد. گفتند: چه 

اسلحه  در  گفتم:  كنيم؟ 
خانه ها را باز كنيم و مردم 

را با اسلحه هاى موجود در 
آن مسلح كنيد تا خود مردم 

را  تروريســت ها  اين  جلوى 
بگيرند.»

آن شــب نه تنها سوريه 
ســقوط  از 

نجات پيدا كرد، بلكه هسته اوليه تشكيالتى 

به نام دفاع وطنى شكل داده شد 
كه تاكنون نيز در سوريه با 
النصره  اى ها  داعشى ها، 

و... مى جنگند.
آخرين  ســوريه؛ 
مأموريتى بود كه 
همدانى  سردار 
از  دفاع  بــراى 
مــردم عازم آن 
حاج  بود.  شده 
درباره  قاســم 
شــهادت  روز 
همدانى  سردار 
 : يــد مى گو
لحظه اى  آخرين 
شــهيد  من  كــه 
همدانــى را ديدم، 
تقريباً چند ســاعت 
پيش از شهادتش بود. 
يك حالــت جوانى  در 
او ديدم. من در آن لحظه  
آخر كه شــهيد همدانى را 
ديدم، يك لحظه 
ن  تــكا

خــوردم. بعداً فهميدم كــه او از 
شــهادتش مطلع بوده است. اينكه مى گويم در 

يك شكل جوانى او را ديدم، چون آن حالت خاص 

را در او نديده بودم، آن ســكوت خــاص را، خيلى 

بشــاش و خندان بود؛ خيلى. در آنجــا با خنده به من 

گفت «بيا باهم يك عكســى بگيريم، شايد اين آخرين 
عكس من و تو باشد.»

حبيــب حرم 16 مهرماه 1394 زمانى كه درحال بازديد 

ســايى در يكى از مناطق در دستان تكفيرى ها در 
و شنا

حلب ســوريه بود، پس از برخورد به كمين، ماشــين 

حامل وى منحرف شــده و دشمن ماشين ايشان را به 

رگبــار مى بندند كه در اين درگيرى از ناحيه چشــم و 

سر آسيب جدى ديده و با وجود اعزام به بيمارستان به 
آرزوى ديرين خود يعنى شهادت نائل مى آمد. 

آن روزها خبر شــهادت ســردار همدانى، شهر را در 

شــوكى همراه با بغض فروبرده بود. همه جا صحبت از 

حاج حســين آقا و رشادت هاى وى بود. در آن روزها 
سرباز نيروى انتظامى(آماد و پشتيبانى) بودم. 

رئيــس واحد ما ســهراب قافالنى از ســردار همدانى 

تعريف مى كرد. آن روزها چنــدان با جزئيات زندگى 

سردار آشنا نبودم. رئيس مى گفت نام سرداران بزرگ در 
طول تاريخ خواهد ماند. 

روز تشيع سردار شهيد همدانى، بسيارى از مردم همدان 

در باغ بهشت و در گلزار شهدا جمع شده بودند. حال 

و هــواى عجيبى بــود. در آنجا خيلــى از خاطره هاى 

پدرانمان درباره شكوه شهادت رزمندگان دفاع مقدس 
را مى توانستم به خوبى درك كنم. 

مى توانم به صراحت بگويم كه ياد و خاطره عمار رهبر 

در دل مردم كشور و به ويژه ما همدانى ها، همواره 
زنده خواهد ماند و نام «شــهيد حاج حسين 
همدانــى» در كنار ديگر بزرگان بر ســر 

زبان ها خواهند. 

ورزش استان 
زیر سایه کرونا

 نوشــتن درباره ورزش استان در سال 99 كار دشوارى است 
زيرا ورزش نيز در زير ســايه بيمارى منحوس كوويد-19 قرار 

گرفت و نتوانست توانايى هاى خود را نشان دهد.
بيشتر رشته هاى ورزش استان نتوانستند مسابقات داخلى و حتى 
كشــورى برگزار كنند و تنها به مسابقات در فضاى مجازى دل 

خوش كردند.
درحالى كه در سال المپيك قرار داشتيم و انتظار مى رفت كه استان 
همدان نيز همچون استان هاى ديگر نمايندگانى در اين آوردگاه 
بزرگ جهانى داشــته باشد، متأسفانه ميسر نشد و برخالف دوره 
گذشته در المپيك توكيو هنوز نتوانسته ايم سهميه اى كسب كنيم 
و پــس از چند دوره احتمال اينكه بــدون نماينده راهى المپيك 

بشويم زياد است.
درحال حاضر شيما صفايى در تنيس روى ميز و كيميا زارعى در 
قايقرانى شانس دريافت سهميه دارند كه اميدواريم حداقل اين 2

بانوى ورزشكار استان بتوانند براى المپيك سهميه بگيرند.
در سال 99 هيچ مسابقه  قهرمانى كشورى انجام نشد و از رقابت  

المپياد ورزشى نيز خبرى نبود.
ورزش همگانى يكى از هيأت هاى پركار بود كه توانست با شعار 
ورزش در خانه، برنامه هاى متعــددى را به اجرا در بياورد و در 

اين زمينه از استان هاى برتر بود.
فوتبال اســتان به رغم وجود كرونا از معدود رشــته هايى بود كه 
فعاليت خود را دنبال كرد و توانســت تا حدودى مسابقات خود 
را برگزار كند، هرچند اين رقابت ها متمركز انجام شد اما توانست 

چرخ زنگ زده ورزش را به حركت درآورد.
در فصل گذشــته در فوتبال تيم پاس نمايش خوبى داشت و تا 
يك قدمى صعود به ليگ يك پيش رفت اما درنهايت در گام آخر 
نتوانست جواز حضور در ليگ يك را به دست آورد و ناكام ماند. 
اين تيم در ســال 99 و در نيم فصل نخست نمايش قابل قبولى 
ارائه نكرد و با حضور در ميانه جدول اميدى به صعود ندارد؛ 
اما ديگر تيم اســتان در ليگ 2 در فصــل جديد با مربى 
بومى مقتدر و توانمند ظاهر شــد و با كسب 

قهرمانى نيم فصل نخست اميد 
زيادى براى صعود دارد.

كشتى استان نيز به  رغم تالش 
در  نتوانست  گوش شكسته ها 
جايگاهى  ملــى  تيم  انتخابى 
كسب كند، هرچند با وحدت 
و يكپارچگــى تالش مى كند 
تا در ســال آينده نفراتى را در 
داشــته  ملى  تيم هاى  تركيب 

باشد.
هرچند ابتــدا در برابر اين بيمارى منحــوس تمام فعاليت هاى 
ورزشــى به حالت تعليق درآمد؛ اما با گذشت زمان وقتى كرونا 
ماندنى شد چاره انديشيده شــد تا در كنار كرونا، ورزش نيز به 
حيات خود ادامه دهد و حاال مى بينيم كه با رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى بيشتر رشــته هاى ورزشى فعال شده و فعاليت روزمره 

خود را انجام مى دهند.
همه ســاله اخبار ورزش اســتان در سالى كه گذشــت را گرد 
مى آورديم و در آن از قهرمانى هاى به دست آمده سخن مى گفتيم 
كه متأســفانه به دليل حضور كرونا امســال فعاليتى انجام نشد و 

نتوانستيم كارنامه خوبى در ورزش داشته باشيم.
حضور يك مدير بومى در رأس ورزش اســتان اين نويد را داد 
كه ســيفى با شناخت از ظرفيت هاى ورزش استان بتواند تحولى 

ايجاد كند.
كارهــاى اوليه صورت گرفته و قضــاوت و نتيجه گيرى را بايد 
به ســال آينده موكول كنيم تا سيفى نشــان دهد چقدر توانسته 
شــعارهاى زيباى خود را عملى كند با ورود به دهه 1400 اميد 
مى رود كه ورزش اســتان نيز متحول شود و بتوانيم در تيم هاى 

ملى حرفى براى گفتن داشته باشيم.
دســتگاه ورزش برنامه هاى متنوعى براى تحول ورزش استان در 
دست دارد و اميدواريم كه سال 1400 سال شكوفايى ورزش استان 
باشد. تكميل پروژه هاى نيمه تمام، جذب حاميان مالى و حضور 
پرقدرت در ليگ هاى كشور از جمله برنامه هاى ورزش استان در 

سال 1400 است.
به هرحال نوروز در پيش است و بايد گذشته را فراموش كرده و 

با درس گرفتن از گذشته، آينده روشن و زيبايى را ترسيم كنيم، 
بايد جامعه را به ورزش كردن تشويق كنيم و ورزشكاران 

توانمندى پرورش دهيم.

نوروزانهنوروزانه
 siasat@hamedanpayam.com

نوروزانهنوروزانه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

توكل دارائى»
 «يكى است شــاد به سيم و يكى اســت شاد به زر/ 
يكى است شــاد به چنگ و يكى است شاد به رود/ همه 
به چيزى شادند و خرمند وليك/ مرا به خرمى ملك شاد 

بايد بود»
سعدى
سالى كه گذشت براى ملت ايران همه جوره پُرحادثه بود.

فالكت اقتصادى برآمده از بى تدبيرى در داخل و سعايت 
تحريم كننده بيرونى؛ كارد را به اســتخوان رساند و و داد 

مردم كوچه و بازار و كوچك و بزرگ را درآورد.
سال هاســت گل و بلبل نمايــى مديــران و مجريــان و 

سفيدنمايى، شاكله اصلى سياست كشور بوده است.
در اين نگاه براى سوءاســتفاده نكردن بيگانه واقعى و يا 
خيالى، برخى گزارش ها مبتنى بر اغراق و درشــت نمايى 

تنظيم و ارائه شده  است.
با تفوق اين نوع نگاه و عمل، راه براى سيطره تفكر امنيتى 
بر مصادر اقتصاد و فرهنگ چنان باز شــده كه به رويه اى 

مألوف تبديل شده است.
از اين رو غليظ شــدن ايــن روش در برخــى مناطق و 
استان ها، فضاى نقد و انتقاد را به محاق برده و راهكارهاى 

احتمالى نيز كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراين شــايد اگر گره هاى ناگشــوده اى سال ها معطل 
مى ماند، از اين سياســت نوشــته و نانوشــته سرچشمه 

مى گيرد.
با اين حال، در سالى كه گذشت عالوه بر مشكالت تلنبار 
و مزمن دهه هاى پيشين؛ همه گيرى ويروس كرونا خيلى 

از كاسه كوزه هاى برنامه ريزى و اجرا را در هم ريخت و 
به اصطالح قوزى شد باال قوز.

كرونــا كه آمد همچنان كــه در روابط فيزيكى جامعه 
شــكاف انداخت، بر روابط ادارى نيز ســايه افكند و 
درباره  به ويژه  پنهان كارى  نوعى  شفاف سازى،  به جاى 
مديريت كرونا و نحــوه مواجهه با مديريت اقتصادى 
آن، با بهانه ورود به شــرايط جديد، در كشــور رايج 

كرد.
از ســويى بــه مدد شــبكه هاى مجــازى بســيارى از 
تناقض هاى مديريت كرونا، از قرنطينه گرفته تا حواشى 
ناشى از تعطيلى اماكن عمومى، اعم از بازار و مدارس و 
ادارات و برخى كم كارى  و يا ناهماهنگى هاى سيستمى 

آشكار شد.
نيــز رفتار با كوويد19 كه با وجود ناخواندگى، اما به مدد 
علم بشــر ناشــناخته نبود، در اليه هاى مختلف مرتبط با 
دولت و ساير اركان كشور دچار تناقض و چندگانگى شد.

اگر بپذيريــم كه برخى نواقص _ نه همه آنها_ ناشــى 
از ناشــناختگى نــوع مواجهه، تازگــى و غافلگيرى اين 
قضيــه بود؛ عده اى از مردم و منتقــدان بر اين باورند كه 
لج بازى هاى سياسى و رقابت هاى بى مورد، مديريِت عالى 
كشور را به انفعال و سســتى كشاند و در حرف و عمل 

مديران ارشد ميدانى نيز شقاق و چندگانگى رخ داد.
البته اگر برش اســتانى همدان را درنظر بگيريم، مديريت 
كرونا كمتر دچار چندگانگى شد، اما بنا به اظهار منتقدان، 
در زمينه اطالع رســانى و اعالم عدد و رقم و رنگ بندى 
كرونا، احتمال پنهان كارى و يا ســفيد نمايى دور از ذهن 

نبود.
بــا اين حال كرونا و تحريم، چنان يار هم شــدند كه اگر 
دچار بدبينى فاحش نشويم، در دوره معاصر كمتر زمانى 
يأس و نوميدى در ذهن و زبان ايرانيان، چنين گسترده و 

همگانى شده است.
هرچند بيان نظر قطعى در اين باره منوط به در دســترس 
بودن آمار و اطالعات دســت اول است، اما بى اعتمادى 
رسوخ كرده در بين مردم نسبت به مديريت كشور، نياز به 

صغرى، كبرى چيدن هاى فلسفى ندارد.
كافى اســت با مردم كوچه و بازار دمخور شويم تا عمق 
شكاف اجتماعى و سياسى رخنه كرده در جامعه را دريابيم.

كرونا با همــه بگير و ببندها و مديريت هاى شــل كن و 
ســفت كن، راه خود را همچنان ادامــه مى دهد و از اين 

قافله، شكارها دارد.
پشت صحنه سياسى و مشــكل كمبود دالرهاى حاصل 
از نفــت و درصد تأثيــر آن بر مديريــت كرونا و تهيه 
داروهاى اين بيمارى و همچنين تهيه و تدارك واكســن 
و واكسيناســيون بر ما پوشيده اســت؛ اما حال كه ديوانه 
واشــنگتنى رفته اســت و اين يكى خواهان بازگشت به 
تعهدات برجامى اســت؛ توقع عمومى اين است كه دوره 
سختِى جان فرســا گذشته است و بايد گشايش اقتصادى 

به دست آيد.
از حواشــى و متن چگونگى اجراى سياست هاى ملى كه 
بگذريم؛ مردم مى گوينــد آيا از اين حرف و حديث ها و 
گفت و شنود و خط و نشان كشيدن هاى اميران، آبى براى 

رعيت و ضعفا گرم مى شود يا نه؟

به نظر مى رســد، شمارش آراى شــركت كنندگان در دو 
انتخابات خرداد آينده؛ قســمت اعظمى از اين نارضايتى 

اجتماعى را در معرض و علن قرار خواهد داد.
سردى و خمودى 3 ماه مانده تا آن زمان، نشانه و قرينه اى 

براى اين برداشت تلقى مى شود.
سال 1400 درحالى مى آيد كه آخرين سال اين صده 
به شــمار مى رود و براســاس رويه مطبوعاتى اگر به 
صده پشــت ســر نگاهى بيندازيم، با سرنوشــت 3

سلســله حكومتى گره خورده است. برافتادن قجران 
و برآمــدن و برافتادن آخرين دودمان شاهنشــاهى و 
ظهور حكومتى برآمده از انقالبى مردمى و جمهورى 
و گذر از حادثات مهــم و متصل به بقا و فناى ملى، 
صــده اى متفاوت از همه قرون پس از اســالم پديد 

آورده است.
 اين تحليل اگر درســت باشد، ما باشندگان كنونى جزو 
آخرين نســل هايى هســتيم كه با واســطه اى كوتاه و يا 

بى واسطه، حكومتگرانى متفاوت را تجربه كرده ايم.
تفاوتى كه با هر تفسير جانب دارانه يا بى طرفانه؛ مى توان 
آن را منشــأ تحوالت صده آينده ايران دانست و انكارش 

نتوان كرد.
به هــزار و چهارصــد خوش آمد مى گوييــم و در اوج 
نوميدى هايى كه محاصره مــان كرده اند؛ همنوا با صائب 

تبريزى مى سراييم:
«در زلــف نااميدى روى اميد باشــد/ صبح اميد يعقوب 
چشــم سفيد باشــد/ دوران نااميدى سرحلقه اميد است/ 

صائب ز نااميدى چون نااميد باشد» همين.

مرا به خرمى ُملك شاد بايد بود

سالم بر ۱۴۰۰

آداب و رسوم و سنت هاى 
مردم همدان در نوروز

 عيد نوروز كه يك ســنت كهن در ايران است، همه ساله توسط 
مردم جشــن گرفته مى شــود و آداب و رسوم مربوط به آن در كل 

كشور به اجرا درمى آيد، اما هر شهرى سنت هاى مربوط به خود را 
دارد كه در نوروز انجام داده مى شود.

نوروز در همدان آداب و رســوم خاص خــود را دارد كه امروزه 

بســيارى از اين آداب زيبا و داراى حكمت فراموش شده است و 
تنها نامى از آنها در ميان است.

نوروز كه روز آغاز ســال و ابتداى بهار اســت، بزرگ ترين جشن 

ملى ايرانيان است كه مراسم آن در چندين هزار سال به طور مستمر 

در خانواده هاى ايرانى برگزار شده و مى شود و شايد هيچ ملتى در 
جهان داراى يك چنين عيد كهنى نباشد.

 مراسم نوروز
در اســتان همدان نيز همچون ديگر نقاط ايران عيد نوروز جايگاه 

ويژه اى داشــته و هميشه مراســم آن با آداب و سنن خاص كهن 
برگزار مى شده است.

در گذشته از اوايل اسفندماه خانواده ها در تدارك كار ها و تهيه 

مقدمات برنامه هــاى نوروزى بودند. نخســتين اقدامات، تهيه 

مواد الزم جهت پخت شــيرينى بــود. تهيه لباس نو و مايحتاج 

شب عيد مانند برنج و روغن نيز از جمله اين اقدامات به شمار 
مى رفت.

از ديگر برنامه هاى نوروز، خانه تكانى بود و گردگيرى و به اصطالح 

«دوده گيرى» انجام مى شد. از جمله كارهاى مربوط به ايام عيد تميز 

كردن و شســتن فرش بود. يكى از راه هاى تميز كردن فرش، فرش 
تكانى بود كه در بيشتر محوطه كوچه ها و خانه ها ديده مى شد.

ه انداختن نيز از رسوم ديگر نوروز بود. بر مبناى عقيده ايرانيان 
سبز

قديم ســبزه هميشه ظهر حيات و سبزى و شادى زندگى و سمبل 

اقتصــاد و بركت خانواده ها بود و چون نزد ايرانيان باســتان گندم 

سمبل بركت و اقتصاد به حساب مى آمد، از قديم االيام براى انداختن 

سبزه نوروزى از گندم استفاده مى كردند. بعضى خانواده ها از شاهى، 
ماش يا عدس سبزه مى انداختند.

 كوسه و زن كوسه
يكى از مراسم جالب سنتى در روزهاى پيش از عيد، كوسه و زن 

كوســه بود، كه در نقش زن و شــوهر چوپان ظاهر مى شدند و با 

ســاز و دهل از روستا ها به راه مى افتادند و به شهر مى آمدند. تمام 

اندام اين دو پوشــيده شده بود و فقط دو سوراخ جلوى چشمان 

و يك سوراخ جلو بينى داشت. روى لباس نمدى كوسه تعدادى 

منگوله دوخته شــده بود كه به اطراف آويزان بود و، چون بلندى 

در دســت داشت كه يك سر آن برجسته بود و به آن «قورچنگ» 

مى گفتند. زن كوسه نيز روى لباس نمدى خود يك دامن كوتاه از 

چيت رنگارنگ مى پوشــيد. به اين دامن پرچين، «تنبان قرى» يا به 

گويش محلى«تومن قرى» مى گفتند؛ كوسه و زنش با ساز و دهل 

وارد شهر مى شــوند و تعدادى بچه ها به دنبال آنها راه مى افتادند. 

آنها به هر خانه اى كه درش باز بود وارد مى شدند و معموالً وارد 

خانه اعيان و اشراف مى شدند و در محوطه حياط آغاز به حركات 

جالب و خنده دار و رقص و پاى كوبى مى كردند. صاحبخانه ها نيز 

در حد وســع و طبع خود كمكى نقدى يا جنسى به آنها مى دادند. 

كوسه و زن كوسه همچون حاجى فيروز پيام آورن شادى نوروزى 
و بهار بودند.

 چهارشنبه سورى
مراســم آتش بازى نيز مفصل انجام مى شــد. انواع و اقسام ترقه و 

فشفشه و كوزه آتشفشان وجود داشت.
 تحويل سال

دقايقــى پيش از تحويل ســال تمام اعضاى خانواده دور ســفره 

هفت سين نشسته و دعا مى كردند. رفتن مسافرت در گذشته اساساً 

متداول نبود و برعكس كســانى كه در سفر بودند، سعى مى كردند 

بــراى عيد خود را به منزل برســانند تا لحظه ســال تحويل كنار 

خانواده خود باشــند. در لحظات پيــش از تحويل، بزرگ خانواده 

مرتب دعا مى خواند و بقيه نيز دعاى سال تحويل را به صداى بلند 

مى خواندند. پس از تحويل ســال روبوسى مى كردند و به يكديگر 

ك مى گفتند. بزرگتر ها به كوچكتر ها عيدى مى دادند. كوچكتر ها 
تبري

يدار بزرگتر ها مى رفتند و ديد و بازديدهاى فاميل و دوســتان 
به د

آغاز مى شد.
 سيزده به در

در همدان نيز مانند ســاير مناطق ايران روز سيزده نوروز با آداب و 

مراسم خاص برگزار مى شــد. از ساعات اوليه بامداد تمام اعضاى 

خانواده ها دسته دسته به طرف باغ ها و چمن زارهاى كنار رودخانه ها 
و كوهپايه ها مى رفتند و به شادى مى پرداختند.

6نزديك به 6 ســال اســت كه 
ب پاســدار شهيد حاج حسين 
يرينه  خود دســت يافته و جام 
ست. وى در عمر گرانمايه خود 
قالب دوشــادوش ديگر مردان 
كشــور را از دست دشمنان و  ا

د. 
مقدس در كنار شهيدان  ل دفاع
وايى، شــهبازى و ديگر شهدان 

حماسه ساز بود. 
ان گفت كه يكــى از مهم ترين 
همدانى فرماندهى سپاه محمد 
زرگ آن هم در دوران ســخت 

ت.
ســوريه حاج حسين همدانى در 
چون حاج قاسم سليمانى، رفتند 

منان را كوتاه كنند. 
فاده از تجربيات خود و آگاهى 
عليه دشمن، توانست نخستين   ى
فاع وطنى را در سوريه پايه ريزى 

شــرايط بحران سوريه به مرحله 
كه كاخ رياست جمهورى اين  ى

ط قرار گرفت. 
ن روزهــا را اينگونــه تعريف 

كامال به نقطه پيروزى 
آنهــا با حمايت 

امارات  طر، 
توانسته 

صره 
خ

دمشــق نزديك تر شــوند، طورى كه عن قريب كاخ را 
به اشغال خود درآوردند. آن شب وضعيت 

بســيار بغرنجــى پيش آمــده بود. 
بشار اســد هم كار را تمام شده 

رفتن  دنبــال  و  مى دانســت 
بــه يك كشــور ديگر بود. 
شب  آن  پيشنهاد  «آخرين 
شد،  داده  اســد  بشار  به 

گفتــم: حاال كــه همه 
چيز تمام شــده و كاخ 
جمهورى  رياســت 
در آســتانه ســقوط 
مى باشد شما بايد اين 
آخرين پيشنهاد ما را 
عملى كنيد. گفتند: چه 

اسلحه  در  گفتم:  كنيم؟ 
خانه ها را باز كنيم و مردم 

را با اسلحه هاى موجود در 
آن مسلح كنيد تا خود مردم 

را  تروريســت ها  اين  جلوى 
بگيرند.»

نه تنها سوريه  آن شــب
ســقوط از 

نجات پيدا كرد، بلكه هسته اوليه تشكيالتى 

دفاع وطنى شكل داده شد  به نام
كه تاكنون نيز در سوريه با
النصره  اى ها  داعشىها، 

و... مىجنگند.
آخرين  ســوريه؛ 
مأموريتى بود كه 
همدانى  سردار 
از  دفاع  بــراى 
مــردم عازم آن 
حاج بود.  شده 
درباره  قاســم 
شــهادت  روز 
همدانى  سردار 
 : يــد گو مى
لحظه اى  آخرين
شــهيد  من  كــه 
همدانــى را ديدم، 
تقريباً چند ســاعت 
م ى

پيش از شهادتش بود. 
يك حالــت جوانى  در 
او ديدم. من در آن لحظه 
آخر كه شــهيد همدانى را 
ديدم، يك لحظه 
ن تــكا

فهميد خــوردم. بعدا
شــهادتش مطلع بود
يك شكل جوانى او
را در او نديده بودم،
بشــاش و خندان بو
گفت «بيا باهم يك ع
عكس من و تو باشد
6حبيــب حرم 16 مه
در يكى و شناســايى
حلب ســوريه بود،
حامل وى منحرف
رگبــار مى بندند كه
سر آسيب جدى ديد
آرزوى ديرين خود
آن روزها خبر شــه
شــوكى همراه با بغ
حاج حســين آقا و
سرباز نيروى انتظامى
رئيــس واحد ما س
تعريف مى كرد. آن
سردار آشنا نبودم. ر
طول تاريخ خواهد
سردار ش روز تشيع
بهشت و در در باغ
ب هــواى عجيبى و
پدرانمان درباره شك
را مى توانستم به خو
مى توانم به صراحت
ك در دل مردم
زنده خوا
همدانـ
زبان ه

بتکانیم بذر امید را 
خانه دل 

در دل بکاریم

ر مى كرديم كه اين هم 
 در ابتدا چندان جدى اش نگرفته بوديم، فك

از همان ويروس هاى اپسيلونى است كه پس از مدتى راهش را مى كشد 

 هم كه فكر مى كرديم 
فهميديــم كه آنقدرها

و مى رود؛ اما با گذشــت زمان 

و كبير هم رحم نكرد؛ 
خوش خيم نيست. همين ويروس اپسيلونى به صغير 

ك و ورزشكار بلندقامت گرفته تا آن سالمندانى كه چشم و چراغ فرزندانشان 
از پزش

هستند را، از پا انداخت.

ن افكار عمومى، نوعى 
 مى گذرد با درگير شد

اكنون كه يك سال از آمدن ويروس كرونا

ترس اجتماعى ايجاد شــده و اين نگرانى حتى تا ترك عادت هايى كه جدايى از آنها 

 به نظر مى رسيد هم پيش رفته است.
ناممكن

ونا همه كشــورهاى جهان را مورد حمله قرار داد و اقتصاد آنان را در هم 
هرچند كر

ود؛ از بعد ديگر به هريك 
ت اجتماعى و روانى ب

شترين تأثير آن بر سالم
شكست؛ اما بي

مين دور ماندن از هم چقدر 
در از كنار هم بودن لذت مى بريم و ه

از ما فهماند كه چق

أثير منفى بگــذارد. به طور كلى مى توان گفت كه نوعى 
ـته بر روح و روان ما ت

توانسـ

ز زندگى را به ما آموخت.
سبك جديد ا

ا و رويدادهاى تلخ و شــيرين به ساعات پايانى 
همه اين فراز و فرود ه

ســال 99 با 

همه دارد كه همه اين حوادث پايانى دارد و 
ود و اين پيام را براى 

خود نزديك مى ش

حاال بايد خودمان را براى يك سال جديد و با يك عدد جديد كه براى هريك از ما 

دگى با همين پستى و 
م و اين را بدانيم كه زن

تازگى خاص خودش را دارد، آماده كني

ت و اميد داريم كه با سپرى شدن روزهاى پايان سال 
بلندى هاســت كه در جريان اس

سبز مى كند، به يقين از پِس سبز كردِن 
و فرارســيدن نوروز 1400، بهارى كه خاك را 

اين اتفاق ايمان دارم. سال نو بر همه مبارك باد.
ز هم برمى آيد. من به 

چراغ هاى قرم

نيلوفر بهرمندنژاد
دبير اجتماعى

مريم مقدم

گرى و فرهنگى
دبير گردش

عموسليمان رحيمى
دبير ورزشى

مهدى كلوندى
دبير سرويس عكس

شكوفه رنجبر
دبير خبر

 اين روز ها در آستانه سالى نو و حال و هواى عيد نوروزى، 
دل مشغولى هاى مردمان ايرانى بسيار است. اين سنت باستانى 
عيد نــوروز چنان در تار و پود ايرانى و فارســى زبان تنيده و 
بافتينه شده اســت كه در هر بحبوحه اى از مشكالت روزگار 
هم از استثنا جدا نيست و براى ما اقوام ايرانى، عيد، عيد است 
و حرمت و جايگاهش ســنت دارى و رفتارى شــكوهمندانه 
مى طلبد، حتى اگر باليى خانمانسوز به نام ويروس كرونا جهان 
را زمين گير كرده باشــد. عظمت و شكوه نوروز باستانى براى 
ايرانيان با نام و ياد و نشــانه هاى الهى هم عجين و پشــتيبان 
اســت و همين به قوام و دوام آن افزوده است. نوروز را رسم 
و رسومى بزرگ و معنوى شايسته است اما متأسفانه سال ها و 
دوران زيادى است در حوصله و توان و فهم نسل هاى امروزى 

نيست، هربار وقتى از روزهاى عيد و طراوت فصل بهار سخت 
به ميان مى آيد، خاطرات دوران كودكى و نوجوانى از ســور و 
ســات پذيرايى نوروز و عيدانه پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها و 
بزرگان فاميل، همراه بازيگوشــى با هم ساالن آن دوران است 
كه زيبايى ها و شــكوه عيد نوروز و آواز پرندگان در البه الى 
شاخسار هاى نورسته را برايمان صدچندان مى سازد. و اال تنها 
رســم و رسومى خشك و خالى و دل سپردن به اشعار بهارانه 
شــاعران درحال وهوا و هياهوى غم ها و شــادى ها نيست كه 

خاطره شود و بماند!
خوب بود گذر ماه و سال و تغيير ايام و هر نوروز كه سالى را 
برايمان مى گرداند و نو مى كند، به يادمان بياورد كه ايام همچنان 
مى آيند و مى روند و ســال ها از پى هم ســپرى مى شوند و در 

قاموس كاينات هيچ جاندار و بيجانى نيســت كه بدون تغيير 
بماند. عبور امروز از ديروز و گذشتن سال از پارسال، واقعيت 
زندگى و كليد چرخه حيات اســت و مقرر است تا سرنوشت 
هر موجود بيشعور و ذيشعور را رقم بزند و متأسفانه تنها نقطه 
كور شــعور انسانى اين اســت كه چنين چرخه و حقيقتى را 
مى بينــد و مى داند اما باور نمى كند و مى خواهد چرخه حيات 
و روزگار را مقهــور خــود كند اما نمى دانــد و چه خوب كه 
نمى داند، چون اگر مى توانســت، تاكنون چيــزى از دنيا براى 

ديدن و دانستن و اندك توانستن هم باقى نمانده بود.
بهار و آغازين روز بهارى و حقيقت اين دنياى متغير و ماندگار 
خيلى زيباست و جاى افتخار و مباهات است كه نياكان ايرانى 
حضور بهار و فلســفه نوروز را درك كرده اند و راه و رسمى 

باشــكوه و ســزاوار بر آن نهاده اند و چه ســزاوار سنت هايى 
زوال ناپذير كه پل ارتباط نســل هاى ايرانى از ديروز هاى بسيار 
دور تا فرداهاى بسيار دورتر باقى مانده است. در چنين گردشى 
از آمد و شد روزگار، هر سينه و هر نفس و هر دست نسل هاى 
آدم براى وصل همه ديروز ها به فردا هاست و بهار كه مى رسد 
نفس تازه مى كنيم تا اين راه دراز را ادامه دهيم، هرچند ســهم 
هر آدم از اين راه دراز، تكه اى كوچك و كوتاه اســت كه زود 
به پايان مى رســد و حيرت انگيز كه هر كس بداند و قبول كند، 
ســهم او از اين راه فقط همان يك تكه خواهد بود و نه بيشتر، 
آن وقت رهنوردى داناتر خواهد بود. يك نقطه آغاز و يك نقطه 
پايــان و توقفى كوتاه بين اين 2 نقطه ســهم همه ما از اين راه 
بلند است و بهار نقطه آغازى براى هر قصه تمام شدنى است. 

سالی چشم گشودیم، سالی پای گرفتیم و چه سال هایی که پیرمان کرد

نیاز به گفتمان 
جدید با جوانان 
در صده پیش رو
 پايان ســال 1398 با شــيوع ويــروس كرونا و 
برخى مشكالت اقتصادى ديگر به استقبال 1399 رفتيم. مى توان گفت كه بيشتر 
روزهاى 99 مردم درگير بيمارى منحوس كرونا و برخى مشــكالت اقتصادى و 

معيشتى بودند.
حال در پايان ســال 1399 با وجود مشــكالت پيش رو، اميد رفع برخى از اين 
مشــكالت همچون واكسينه شدن كشــور براى مقابله با ويروس كرونا و رفع 

تحريم هاى ظالمانه با بازگشت اياالت متحده آمريكا به برجام، وجود دارد. 
آغاز صده جديد را كه در ماه هاى ابتدايى آن دولت جديد نيز آغاز به كار خواهد 
كرد، به فال نيك مى گيريم. اميدواريم با رفع مشــكالت مذكور، دولت سيزدهم 
بتواند در امر جبران خســارات وارده از تحريم هاى يكجانبه و شــيوع ويروس 

كرونا به اقتصاد و معيشت مردم كشور، بكوشد. 
صده جديد مى تواند آغازى براى هم صدايى بيشــتر در كشــور باشــد. به قول 
ديپلمات ها براى دســت يافتن به توافق بايد مذاكره كــرد و در اين ميان براى 
رســيدن به توافق مى بايســت با حفظ خط قرمز ها امتيازاتــى داد، تا امتيازهاى 

مهمترى گرفت. 
به اعتقاد بنده در ابتداى صده جديد كشور نيازمند به مذاكره با نسل جوان است. 

نسلى كه در سال هاى آينده سكان دار اين نظام و حكومت خواهند بود. 
با توجه به اين احســاس نياز، برخى مقامات كشورى و فعاالن سياسى، دولت 

جوان را گره گشاى اين مسأله مى دانند. 
به هرحال توجه بيشــتر به جوانان و هم صدايى بيشتر هر دو از توصيه هاى مقام 

معظم رهبرى بوده كه در اين روزها احساس نياز مى شود. 
طى دهه گذشــته خواسته يا ناخواسته اختالف نظر ميان احزاب در داخل شدت 
گرفته و اين مسأله از مديريت هاى شهرى تا سياست خارجه رخنه كرده است. 
البته اختالف نظر ميان احزاب امرى پذيرفته شــده است اما درمورد شدت اين 
اختالف نظرها صحبت در ميان اســت. رهبر كبير انقالب توصيه فرموده اند كه 

نبايد دوصدايى در سياست خارجه كشور وجود داشته باشد. 
همواره جوانان پرشورتر و باانگيزه تر از رهبران فكرى خود هستند و اين مسأله 

اصالح «شاگرد همواره از استاد متعصب تر است» را تداعى مى كند. 
انتقال اين اختالف  نظرهاى ميان احزاب اصلى به نســل جديد، كه در كشور كه 
بدنه بزرگ اجتماعى در كشــورمان دارند، مى تواند زمينه ساز ادامه اين روند در 

سال هاى آينده باشد. 
از اين رو به اعتقاد نگارنده اين مطلب، گفتمان و مذاكرات عميق تر و جامع تر با 
جوانان به صورت كاربردى، مى تواند يكى از اهداف سال جديد باشد، تا هر چه 

بيشتر به سوى جوان گرايى و هم صدايى بيشتر در كشور حركت كنيم.

محمد ترابى
دبير سياسى

 يك هفته بود كه تحليلي از وضعيت كلي اقتصادي استان همدان در شاخصه هاي مختلف را آماده مي كردم تا در آخرين نسخه رونامه 
منتشر كنم اما ديروز به من گفتند تحليل وضعيت حوزه اقتصاد در سال 99 و آرزويت براي سال جديد را در 400-300 كلمه بنويس. 

هرچه فكر كردم، ديدم تنها يك كلمه مي توانم در تشريح اقتصاد 99 بنويسم: «تورم». 
آنقدر تورم و گراني در تمام بخش هاي معيشــتي و اقالم، باال بوده و مردم با تك تك ســلول هاي خود آن را لمس كرده اند كه نوشتن 

درباره آن و چيزي كه گذشته، بيهوده است. 
اما بزرگ ترين مسأله اي كه در سال 99 زندگي مردم را تحت تأثير گذاشت و از اقتصاد مريض كشور بدتر بود «ترس، استرس و نگراني» از آينده مبهم متأثر از تورم بود؛ اين بيش از 

خودِ تورم و گراني هاي چندبرابري ما را آزار  داد و به زندگي ما آسيب زد. 
حتي بيشــتر از اينكه كرونا ما را مريض كند اســترس ها و ترس هاي ناشي از مبتالشدن به آن بود كه اعصاب و روان ما را به هم ريخت. ترس از بيمارشدن آن قدر ما را دچار وسواس 
كرد كه عزيزترين اعضاي خانواده و دوستان خود را به خاطر آن  رنجانديم و آزارشان  داديم. همين نگراني ها بود كه كل اقتصاد را هم، بيش از حد نرمال، تحت تأثير گذاشت و بسياري 

از مردم ايران را نااميد كرد.
تورم در ســال 99 بيداد مي كرد؛ طال و دالر حدود 2 برابر شــد و تا 3 برابر هم باال رفت. قيمت لوازم الكترونيكي تا 3 و حتي 4 برابر باال رفت. دستمال كاغذي 3 برابر و برخى مواد 
غذايي نيز كمياب شــد. براي مرغ، روغن و شــكر صف كشيديم. اما هيچ كدام از اينها به اندازه ترس هاي يكي دو سال گذشته در زندگي ]اغلب[ مردم تأثير منفي نگذاشت، ولي آنچه 

زندگي همه ما را دربرگرفت نگراني  از آينده اقتصاد كشور بود.
امروز كه اين مطلب را مي نويسم 27 اسفند است و وقتي به سالي كه سپري شد نگاه مي كنم، مي بينم تمام 363 روز را با نگراني از گراني هاي بيشتر و ترس از آينده مبهم اقتصادي و 

دچارشدن به كوويد-19 گذشت. 
چيزي از سال 99 نفهميديم؛ نه خوشي داشتيم و نه آرامش؛ درصورتي كه مي توانستيم راحت تر زندگي كنيم. چون دهه هاست كه با تورم و گراني دست وپنجه نرم مي كنيم و آن را با 
گوشــت و خون خود احســاس كرده و با بيماري هاي كشنده مانند سرطان ها و مشكالت قلبي و مغزي كه همه ناشي از استرس و خوردن مواد غذايي ناسالم موجود در بازار است. 

عزيزان مان را از دست داده ايم و خودمان را هم كم وبيش درگير كرده است، اما با اين حال با همه آنها كنار آمده ايم. 
من به عنوان يك روزنامه نگار خوشــحال نيســتم كه سال گذشته اخبار منفي را هم پوشش دادم و تحليل ها و گزارش هايي نوشتم كه بر نگراني خودم و مردم مي افزود، گاهي وقت ها 
چاره اي نداشــتم. ولي به اين فكر مي كنم كه هرچقدر هم نگران بوديم و مي ترســيديم اما نتوانستيم جلودار افزايش هاي افسارگسيخته و ريشه كن شدن كرونا باشيم. پس مي توانستيم 

به جاي اينها كمي بيشتر به انجام كارهاي مفيد براي آرامش و اقتصاد خودمان فكر كنيم. 
امروز وقتي تصميم گرفتم اين مطلب را بنويسم، متوجه شدم كه پشيمانم از اين همه نگراني از ابهام اقتصادي، پشيمانم از اين همه فكر كردن به وضعيت پيش رو و پشيمانم از اينكه يك 

 سال از زندگي خودم را برپايه سال اقتصادي تنش زا برنامه ريزي كردم و درِ خوشي هاي دنيا را به روي خودم بستم.
اين آرزوي من براي ســال 1400 اســت؛ تخصص كافي نيست بايد توانايي تحليل مان را ]از پيرامون[ باالتر ببريم و نگذاريم همه اخباري كه منتشر مي شود، براي طرز فكر و آينده ما 
تصميم بگيرند. هر چقدر كه اين اخبار منابع معتبر دارد و كل دنيا را درگير كرده باشد اما نمي تواند صد درصد زندگي ما را رقم بزند. بلكه تصميم بگيريم با وجود همه مشكالت به 

بهترين نحو فكر و زندگي كنيم و از آينده نامعلوم نترسيم؛ اقتصاد كامال سياسي و كوويد-19 آينده نامعلوم است. 

  پشيمامن

غزل اسالمى
دبير اقتصاد

 دو عيد پياپى حال و هواى نوروز مانند ســال هاى خود را نتکاندیمعیدآمد و ما خانه 
گذشته نيســت؛ عيدهايى كه از اواسط اسفندش بوى 
عود و سبزه حال و هوايمان را دگرگون مى كرد. شور 
و شــوقى نيســت، انگار برايمان ديگر عيد كرونايى 
عادى شده اســت، كرونا رنگ و بوى دو نوروز را از 
ما گرفت. گويى نوروز 98 مهر خاموشــى زد به تمام 
نوروزهاى بعدى. كرونا و گرانى اغلب مردم را پژمرده 
كــرد. حال ديگر نه تنها كرونا جانــى براى پهن كردن 
علت است. سفره هفت سين نگذاشته، جيب خالى مان هم مزيد بر 

در بازار شــلوغ كه قدم مى زنى مردم پچ پچ كنان به هم 
مى گويند، خوب اســت كه كرونا بهانه اى شد تا ديد و 
توان خريد يك كيلو شيرينى هم نداشتيم.بازديد نداشته باشيم وگرنه با اوضاع نابسامان قيمت ها 

نــوروز 99 را متفاوت گذرانديــم، متفاوت خوب نه، 
متفاوت بد. اغلب مان اميد داشتيم كه سال1400 را دور 
هم بدون كرونا جشن مى گيريم. دلمان براى سنت هاى 
قشــنگ عيد باستان تنگ شده است، عيد بدون كرونا، 
عيد بدون دغدغه هاى اقتصــادى و... هرچند همه مان 
دلتنگ روزهاى بدون كرونا هســتيم. سفره اى نيست 
كه بزرگترها دانه دانه «ســكه هاى نــو» را كه در كنار 

كودكانه بكارند.سفره برق مى زنند و بوى عيد مى دهند، در دست هاى 
حاال چيزى به ثانيه  هاى آغازين ســال نو نمانده است. 
يك سال گذشــت و واپسين ثانيه، فاصله ميان زمان ها 
عيد آمد و ما خانه خود را نتكانديم»طوفان بتكاند مگر «اميد» كه صدبارمسكين من و دل در خم اين زاويه مانديماز نه خم گردون بگذشتند حريفانبستيم و جز افسانه بيهوده نخوانديمماننده ى افسون زدگان، ره به حقيقتما اين خرك لنگ ز جويى نجهانديمصد قافله رفتند و به مقصود رسيدندسالى سپرى گشت و تو را ما نپرانديممن دانم و غمگين دلت،  اى خسته كبوترو اصحاب جوان را نه يكى بوسه ستانديماحباب كهن را نه يكى نامه بداديمپيكى ندوانديم و پيامى نرسانديمآفاق پر از پيك و پيامست ولى ماما آتش اندوه به آبى ننشانديمهرجا گذرى غلغله شادى و شورستاز بيدلى او را ز در خانه برانديمديديم كه در كسوت بخت آمده آن عيدگردى نسترديم و غبارى نفشانديم«عيد آمد و ما خانه خود را نتكانديمزيباى اخوان ثالث نزديك مى شوم:را دو نيمه كرد. هرچه بيشتر فكر مى كنم بيشتر به شعر 

دبير مادستانسپيده راشدى

باد د  ز آزرده  ود  باد                                                                      و د  یاز بان  ز    
باد د  د و  ص  ت                                                      عار  و ت  ق  سال ه آ ت  سال

باد د  ت  م و با ت  ت                                             ظا و ت  ن  ی ز ا ورت و  مال 
باد د  ت ب ی  و  ش   ی                                                                 ر ما ان   د  آ و  ن   ان 

 ســال كرونايى دشــوارى را با همه چالش هايى كه داشــت 
پشت ســر گذاشــتيم، اين ايام بــراى برخى از مــا تلخ و براى 
برخى  شــيرين تمام شــد؛ تلخى آن زمانى بود كه اين بيمارى 
هموطنان مان را از پاى درآورد و شيرينى آن زمانى بود كه دچار 
اين بيمارى شديم و بهبود پيدا كرديم و يا اصال مبتال نشديم. 

خواه ناخــواه اين روزهــا ويروس كرونا در ميــدان زندگى مان 
ترك تازى مى كند و به ناچار و به دور از تعارف و شــوخى، به هر 
نحوى كه مى توانيم بايد با اين هيوال مبارزه كنيم تا طعم شيرين 
حضور در كنار عزيزان مان را در اين روز هاى تلخ و طاقت فرسا 
سالمتى و آرامش باشد، عكسش با من ...!بچشــيم. در پايان اميدوارم لحظه به لحظه عمرتان پر از لبخند و 

ا



Y K

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

پنجشنبه  28 اسفندماه 1399  شماره فوق العاده 4000

6
اقتصـاداقتصـاد

يادداشت ميهمان

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

وظايف خدمات شهرى در شهردارى
 شــهردارى به عنــوان متولى اداره 
شهر و مسئول عمران، آبادانى، توسعه 
و تأمين امكانات و تسهيالت خدماتى 
- رفاهى و حوزه معاونت خدمات نيز 
به عنوان مجــرى طرح ها و پروژه هاى 
خدماتى و رفاهى، وظيفه برنامه ريزى، 
هماهنگــى و نظارت بر امور خدمات 
شهرى و رفاهى را در راستاى وظايف 
و مســئوليت شــهردارى برعهــده دارد كه در ايــن ارتباط، تالش 
نموده اســت با افزايش اعتبارات، جلب مشــاركت عمومى، تقويت 
ســازمان ها و بهره گيرى از همكارى مراكز علمــى به عنوان يكى از 
ضرورت هاى زندگى شهرنشــينى و پارامترهاى پژوهشى در جهت 
بهبود محيط زيست شــهرى و ارتقاى كيفى و كمى خدمات شهرى 
كه امروزه به اصل ســنجش رفاه عمومى شناخته مى شود، اقدامات 

مؤثرى انجام دهد.
از ديگر فعاليت هاى حوزه در اين زمينه مى توان به سياســتگذارى، 
برنامه ريــزى، هماهنگــى، هدايت و نظارت بر عملكــرد مناطق و 
ســازمان هاى زيرمجموعه كه شامل ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ايمنى، آرامســتان، پارك ها و فضاى سبز، سازمان مديريت پسماند، 
ميادين ميوه و تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى، فرهنگى و ورزشى 
و خدمات موتورى اشــاره كرد كه در سال هاى اخير تالش مستمر و 
گسترده اى را در زمينه ايجاد تأسيسات حفاظتى و ايمنى، بهبود محيط 
شــهرى، هدايت و دفع آب هاى ســطحى و ايجاد تسهيالت شهرى 
با اســتراتژى هاى معينــى چون تخصص گرايى، خصوصى ســازى، 
آموزش وپرورش و نوآورى انجام داده اســت كه برآيند آن ايجاد و 
افزايش ســرانه فضاى سبز، ساماندهى مشاغل شهرى، جذب نيروى 
انســانى در سطوح كارشناسى و كارشناسى ارشد و درنهايت، بهبود 
خدمات شــهرى، تأمين رفاه و آســايش عمومى و حركت به سوى 

ايجاد شهرى سالم، زيبا و ايمن بوده است.
 چكيده اى از وظايف خدمات شهرى

■ پاك سازى و پاكيزه سازي
از وظايف مهم حوزه معاونت خدمات شهرى، ارتقاى سالمت شهر، 
افزايش سالمت و رفاه شهروندان، كاهش آالينده هاي محيط زيست، 
ايجاد نماي زيباي شــهر كه در اين راستا پاكسازي مواد زائد جامد 
شهري، نخاله هاي ساختماني رها شــده، رفت وروب، لجن كشي از 
كانال ها و آبروها، امحاى آگهي ها و پوســترهاي تبليغاتي، نصب و 
نظافت ســطل هاي زباله و اليروبي جوي هــا و كانال ها جزو موارد 
اصلي در پاكســازي شــهري هســتند. با توجه به اينكه بهداشــت 
شهروندي در سطح شــهر از وظايف اصلي مديريت شهري است، 
پاكسازي و تنظيف معابر شهري در راستاي ايجاد سالمت شهروندان 
و آســايش و رفاه حال آنها مهم ترين هدف حوزه معاونت خدمات 

شهري است.
■ نظافت معابر و ميادين

برنامه ريزي و نظارت بر اجراى از وظايف معاونت خدمات شــهري 
و اجرايي آن از طريق پيمانكاران اســت. كه پاكسازي و تنظيف اين 
معابر به همراه ميادين و مبادي ورودي هاي اصلي شهر، وظيفه  دشوار 

و حساس حوزه معاونت خدمات شهري است.
■ فضاي سبز

نگهداري، توسعه و ساخت فضاى ســبز نيز يكي از وظايف حوزه 
معاونت خدمات شهري اســت كه توجه به پاكسازي فضاي سبز و 

پارك ها جهت رفاه حال مسافران اهميت زيادى دارد .
■ نظافت آب روها و كانال ها

با توجه به انتقال قســمت اعظم فاضالب ها و پسماندهاي شهري از 
آب روها و كانال هاي مختلف شــهري توجه به پاكسازي و تنظيف 
آنها را دوچندان مي نمايد و تجمع حيوانات موذي و النه گزيني آنها 
در كانال ها و جوي ها شديدا سالمت شهروندان را تهديد مي كند كه 
در اين راســتا حوزه معاونت خدمات شهري با راهكارهاي مناسب 
عالوه بر تنظيف اين مسيل ها، پاكسازي آنها از طريق حوزه معاونت 

خدمات شهري انجام مى شود. 
*از ديگر اقدامات معاونت خدمات شــهرى مى توان موارد ذيل 

برشمرد:
■ هماهنگى بين ســازمان ها، واحدهاى ستادى و نظارت بر عملكرد 

آنها
■  شركت در جلسات هيأت مديره سازمان هاى تابعه

■  شركت در سمينارها، همايش ها، كميسيون ها و جلسات حوزه
■  نظــارت بر عملكــرد خدماتى مناطق و ســازمان هاى تابعه برابر 

سازمان تفضيلى و اساس نامه
■  نظارت و انجام بازديدهاى ميدانى و عملياتى از عملكرد و فعاليت 

حوزه هاى ادارى و ستادى
■  انجام گردهمايى و تشكيل جلسات با سازمان هاى تابعه

■ بررسى و تأييد مكاتبات ادارى و ارجاع از سوى حوزه معاونت
■ اهتمام كامل به امر نظارت و هماهنگى در امور پيمانكاران

■ نظارت و مديريت عاليه بر امور پســماندها، زيباسازى، تأسيسات، 
كنترل و اجرائيات و تخلفات شهرى.

* گردآورنده: محمدرضا فيضى منش

براى حفظ قدرت معيشت كارگران
 ايستادگى كرديم

 نماينده كارگران در شــوراى عالى كار با بيان اينكه مى دانيم افزايش 
39 درصدى دستمزد جبران هزينه هاى زندگى كارگران را نمى كند، ابراز 
اميدوارى كرد: سال آينده شرايط اقتصادى و وضعيت قيمت ها در بازار 
به گونه اى باشد كه كارگران با دستمزد تصويب شده قادر به اداره زندگى 
خود باشــند.ناصر چمنى در گفت وگو با ايســنا، در ارزيابى تصويب 
افزايش 39 درصدى حداقل مزد سال آينده كارگران ابراز عقيده كرد و 
گفت: ما بارها اعالم كرديم كه اگر كارفرمايان احساس مسئوليت بيشترى 
نشــان بدهند و امسال به شكل منطقى تر وارد مذاكرات دستمزد شويم، 

مى توانيم قدرت معيشت كارگران براى سال آينده را بهبود ببخشيم.
وى ادامه داد: گروه كارفرمايى به رغم مشــكالتى كه در طول سال با آن 
مواجــه بودند ولى با آگاهى از وضع معيشــت كارگران مدارا كردند و 
مذاكرات برخالف سال گذشته از روال معقول و منطقى برخوردار بود 
و به نتيجه رسيديم. نماينده كارگران در شوراى عالى كار تصريح كرد: 
معتقدم افزايش 39 درصدى ايده آل نيســت و كفاف هزينه هاى زندگى 
كارگران را نمى دهد ولى مشكل مزدى كارگران مربوط به يك يا 2 سال 
گذشته نيست كه يكى دو ساله حل شود، بلكه در سال هاى گذشته به ويژه 
طى 8 سالى كه افزايش مزد نداشتيم و دولت هاى بعد هم سبد معيشت 
و تورم را در تعيين مزد درنظر نگرفتند، سبب شد تا عقب افتادگى مزدى 

كارگران بيشتر شود و اين مسأله يك شبه قابل جبران نيست.
چمنى گفــت: ما مى دانيم كه اين رقم با توجه به شــرايط اقتصادى و 
قيمت هاى بازار رقم ايده آل و رضايت بخشــى نيســت ولى اميدواريم 
جامعــه كارگرى درك كند تا آنجا كه مى توانســتيم براى حفظ قدرت 
معيشت آنها ايستادگى كرديم تا از تصويب افزايش 39 درصدى حداقل 

مزد، رضايت نسبى حاصل شود.
به گفته رئيس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران، در سال هاى آينده 
بايد به پر كردن فاصله و شكافى كه از سال هاى گذشته بين حداقل مزد 
و سبد معيشت كارگران به وجود آمده، فكر كرد تا دستمزدى كه ساالنه 
مصوب مى شود جوابگوى معيشت كارگران باشد و بخشى از هزينه هاى 

زندگى آنها را پوشش دهد.

بيش از 2500 خودرو در استان
 رايگان دوگانه سوز شدند

 مدير شــركت پخش فرآورده هاى نفتى همــدان با اعالم تبديل رايگان 
2 هزار و 578 خودروى عمومى از آغاز طرح تبديل خودروهاى مســافربر 

اينترنتى و آژانس ها نيز خبر داد.
به گزارش روابط عمومى شــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان 
امين روستايى گفت: از اين تعداد 2 هزار و 500 و 8 خودرو از انواع وانت و 
70 دستگاه نيز تاكسى درون و بيرون شهرى بوده كه واجد شرايط و از طرح 

تبديل رايگان خودروهاى عمومى بهره برده اند.

وى ادامه داد: كارشناسان منطقه به صورت مستمر از كارگاه هاى مجاز تبديل 
بازديد و از نزديك روند و نحوه انجام كار را پايش و نظارت خواهند كرد.

مدير منطقه همدان با اشــاره به مصاحبه اخير مهندس ده چشمه قائم مقام 
مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران، گفت: مسافربرهاى 
اينترنتى و آژانس ها براى اســتفاده از تســهيالت بالعــوض دولتى براى 
گازســوزكردن خودروها بايد منتظر پيامكى از سوى وزارت كشور باشند، 
افزود: شناســايى خودروهاى مسافربر اينترنتى و آژانس ها از سوى وزارت 
كشور انجام  شده و پيامك دعوت به تبديل اين دسته از خودروها نيز از سوى 

آن وزارتخانه ارسال مى شود.
وى افزود: ثبت نام اين دسته از خودروها آغاز شده و قرار است دولت حدود 

75 تا 80 درصد از منابع مالى موردنياز براى گازســوزكردن مســافربرهاى 
اينترنتى و آژانس ها را در قالب وام بالعوض تأمين كند و مالكان خودرو تنها 

20 تا 25 درصد هزينه را پرداخت مى كنند.
روستايى با اشاره به اينكه خودروهاى مسافربر اينترنتى و آژانس ها براساس 
پيمايــش و پرمصرف بودن اولويت بندى شــده اند، اظهار كرد: پرداخت از 
سوى مالك خودرو زمانى انجام مى شــود كه متقاضى در سامانه اينتنرنتى
GCR.NIOPDC.IR با موفقيت ثبت نام كرده وكارگاه مربوطه انتخاب 

شده و در صف انتظار قرار گيرند.
وى از افزايش تعداد كارگاه هاى مجاز تبديل خودروهاى تك سوز به دوگانه 

سوز استان از 5 به 7 مركز براى تسهيل و تسريع در امور مربوط خبر داد.

غزل اسالمي »
 با اينكه شكالت هاي خارجي در بازار با 
قيمت هاي چندبرابر نسبت به شكالت هاى 
ايراني  فروخته مي شوند اما طعم اغلب آنها 
تفاوت چنداني با مشابه ايراني خود ندارد.
نوعي شــكالت ويفري خارجــي و برند 
نســبتا معروف در بازار كيلويي 310 هزار 
تومان است. در سايت اين برند آمده كه به 
انتخاب مشتريان برترين طعم شكالت دنيا 

شناخته شده است.
 اين شكالت، ويفري و بسيار شيرين است 
كه به نظر مي رسد بســياري از انواع ايراني  
به  نسبت  بهتري  طعم  ويفري  شكالت هاي 
آنها دارند. يا نوعي آبنبــات با همين برند 
كيلويــي 220 هزار تومان در بازار فروخته 
مي شود. طعم نعنايي آن مشابه طعم برخي 
از آبنبات هــاى نعنايي  ايراني اما با 20 برابر 

قيمت است!
بــا اينكــه بســياري از شــكالت هاي خارجي 
طعــم بهتــري نســبت بــه ايراني هــا ندارنــد؛ 
ــكيل تر  ــيار ش ــته بندي بس ــاظ بس ــا به لح ام
هســتند. در واقــع در اغلــب مــوارد تفــاوت 
ســبب  كــه  شــكالت ها  ايــن  عمــده 
ــي  ــادي حت ــت زي ــا رغب ــردم ب ــود م مي ش
ــد در  ــا را بخرن ــت آنه ــر قيم ــا 20 براب ب

آنهاســت.  شــكيل  بســته بندي  هاي 
البته به تازگى بســياري از برندهاي ايراني 
هم بــه بســته بندي شــكالت ها توجه و 
هزينه هــاي كالنــي بــراي آن پرداخــت 
مي كنند، همين تغيير هم سبب شده تا مردم 

راحت تر شــكالت هاي ايرانــي را بخرند؛ 
امــا با اين حــال به نظر مي رســد هنوز هم 
موفق تر  خارجي ها  تبليغ  در  فروشــندگان 
عمل مي كنند، چون وقتي از طعم شكالت 
خارجي تعريف و تأييد مي شــود به راحتي 
اطمينان مشــتريان را جلــب مي كند. اين 
جلب اطمينان برمي گــردد به پيش زمينه اي 
كــه در مورد شــكالت  وجــود دارد و با 
اينكه در چند ســال گذشته شكالت هايي 
توليدشــده كه بــا انواع خارجــي رقابت 
مي كند امــا همچنان اگر درآمــد خانواده 

اجازه بدهد اغلب به شكالت هاي خارجي 
گرايش دارند. 

هميــن اطمينان و البته در موارد زيادي هم 
نوع بســته بندي ها به راحتي جلب مشتري 

مي كنند.
 آبنبــات كيلويي 220 هــزار تومان همان 
طعمــي را دارد كه آبنبــات 20 و 25 هزار 
توماني دارد، اما مدل آبنبات سبب مي شود 
تا مشــتري بــا كمال ميــل آن را بخرد. يا 
همان شــكالت ويفري 310 هزار توماني 
تنها به خاطر خارجي بودن و نه بســته بندي 

شكيل، پرمخاطب است. چون شكالت هاي 
ارزان تــر و خوش طعم تري هســتند كه به 

اندازه آن طرفدار ندارند.
شــايد خــوردن ايــن نوع شــكالت هاي 
خارجي براي يك بار هم كه شــده ارزش 
داشته باشــد تا بتوانيم تفاوت ها را دريابيم 
اما استفاده هميشگي از آنها تنها هزينه هاي 
چندبرابــري و پررنگ تــر شــدن فرهنگ 
چشم وهم چشــمي را ســبب مي شود، كه 
براي حل اين مســأله تنهــا توليدكنندگان 

هستند كه مي توانند اقدام كنند.

مهدى ناصرنژاد»
 چنديــن ماه اســت كه بــا توجه به 
آشــفتگى كار گردش توليــد و عرضه 
گوشــت مرغ در كشــورمان، مسئوالن 
تالش هســتند بــا تدبيرى  در  مربوطه 
درســت به ايــن آشــفتگى و در نتيجه 
نارضايتى مردم در اين زمينه پايان بدهند، 
اما دســت هايى پنهان هم هميشه در كار 
هستند تا تصميمات دولت را نقش برآب 
كرده و هر رشته اى در كنترل نظام توليد 
و توزيــع ، نه تنها گوشــت مرغ بلكه هر 

كاالى مورد نياز مردم را پنبه كنند.
روز دوشــنبه 25 اســفندماه قرار براين 
بــود تا همزمان با ديگر شــهرها و نقاط 
كشورمان گوشت مرغ با قيمت مصوب 
20 هــزار و 400 تومــان در همــدان 
توزيع شــود. قطعا همــكاران خبرنگار 
از رســانه هاى مختلــف از كم و كيف 
توزيع اين ماده پروتئينى در ساعت هاى 
گزارش هــاى  دوشــنبه  روز  آغازيــن 
متنوعــى تهيه كردند، امــا آنچه يكى از 
خبرنــگاران روزنامــه همدان پيام مقارن 
شــامگاه همين روز از يك مورد توزيع 
به ظاهر گوشــت منحمد مرغ در خيابان 
شــهدا و ورودى بازار ســرگذر همدان 
مشاهده كرده است، وضعيت اسفبارى از 
چنين برنامه اى اســت كه واقعا در شأن 
دولتمردان زحمتكش، نظام گســترده و 
پرسبقه اقتصادى و همچنين مردم نيست. 
وانت اتاق دار كوچكى(پرايد) در وســط 
خيايان و در ازدحام شديد تاكسى و ون 
و خودروهاى ديگر جا خوش كرده و در 
محاصره شديد و شلوغ و پر سروصداى 
مردان و زنانى است كه به هيچ صراطى 
براى تشــكيل صف و رعايــت نوبت، 
مستقيم نبودند. معلوم نبود چكار مى كند، 
امــا گويا صــف توزيع گوشــت مرغ 
منجمد بود و در همين حال هر شهروند 
خوشــبختى كه با ضرب و زور و تحمل 
فشار هاى فراوان موفق به تحويل كارتن 
مرغ شــده بود، هاج و واج و ذوق زده، 
در محاصره خيل مردم قرار مى گرفت و 
مجبور به پاسخ پرسش هاى حسرت آلود 
همشــهريان خود  بود كه چند عدد مرغ 
گرفتى؟ و كيلويى چند حساب كرده اند؟ 
و مرغــش مال كجاســت؟ و تــا چند 
پرســش هاى  و  گرفت؟  مى توان  كارتن 
به دست  مرغ  خوشبخت هاى  كه  ديگرى 

را مجبــور به فرار مى كــرد. تعدادى از 
تماشاگران و پرسش كنندگان اجتماع اين 
معركه، خود مغازه داران و مرغ فروشــان 
خيابان شــهدا و راسته سرگذر بودند كه 
كركره مغازه هاى خود را پايين كشيده و 
يا جز گوشــت ماهى و بوقلمون و پاى 
مرغ، چيز ديگرى (گوشــت مرغ) براى 
فروش نداشتند و بيكاره در گوشه اى كز 

كرده بودند. 
بدون شك دسترسى سازمان ها و ادارات 
مسئول براى تأمين و توزيع مرغ در اين 
سطح گسترده از كشور به راحتى ممكن 
نبوده است و چنين قيمت گذارى هم در 
اين شــرايط براى هر كيلوگرم مرغ ( 2
هزار و 400 تومــان)، قطعا با نارضايتى 
توليدگنندگان و صاحبان مرغ دارى ها كه 
قيمت هــاى باالتــرى را مى طلبند، براى 
دولتمردان بســيار دشــوار بوده است و 
خالصه اينكه اتخــاذ چنين راهكار هم 
براى تأميــن نياز مردم و هم براى جلب 
رضايــت جامعه توليدكنندگان، بســيار 
پرهزينه اســت، اما چرا بايد در مرحله 
نتيجه گيرى از ايــن برنامه ريزى چندين 
ماهه و پرهزينه و پر زحمت، شــتابزده 
عمل كرده و با روش هاى بســيار ناپسند 
و غلط توزيع، همه زحمات را بر باد داد. 
آيا نمى شــود با هدايت اصولى و صنفى 
خود مرغ فروشــان و مغازه داران كه بهتر 
قابل كنترل و نظارت هســتند، در سطح 
گسترده ترى اقدام به توزيع كرد تا چنين 

موجب آبروريزى نشود؟! 
كــه  ايرانى هــا  مــا  همــه  قطعــا 
ــى  ــم پذيراي ــه مراس ــزارى هرگون برگ
ــو و  ــد خلق وخ ــعر بلن ــاه بيت ش را ش
ــه  ــن نكت ــه اي ــم، ب ســنت خــود مى داني
ــتيم  ــف هس ــم واق ــاس ه ــم و حس مه
كــه مظاهــر زشــت و زيبــاى هــر آئيــن 
پذيرايــى و مراســم ميهمانــى بســتگى به 
ــالح  ــراد به اصط ــدارى اف ــوه ميهمان نح
ــرودارى و  ــه آب ــرپايى) دارد و شيش (س
ــت  ــان در دس ــزى صاحب ميهم آبروري
ــده  ــراد ســرپايى و پذيرايى كنن همــان اف
ــد و  ــا بيندازن ــد ي ــه نگــه دارن اســت ك
بشــكنند. حــال ايــن توزيع كننده هــا 
ــادى  ــامانه اقتص ــع در س ــام توزي و نظ
جامعــه مــا نيــز بــه منزلــه همــان 
ســرپايى ها در ميهمانــى هســتند كــه 

ــد!!!  ــه آب دهن ــى ب ــته گل ــه دس چ

ويفر 310 هزار تومني!

توزيع غلط، رشته هاى اقتصادى را 
پنبـه مى كند

يادداشت 

مدرك تحصيلى مقطع كاردانى به نام جعفر قديمى، فرزند 
بيرامعلى، به شماره شناسنامه: 1548 و شماره دانشجويى 
843701010065 ، رشته مكانيك خودرو از دانشگاه علمى 

كاربردى مالير مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.
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خبـرورزشى خبـرورزشى
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همدان ركورددار دوره هاى آموزشى ورزش 
همگانى 

 استان همدان ركورددار برگزارى دوره هاى مربيگرى و كارگاه هاى 
دانش افزايى رشته هاى زيرمجموعه ورزش همگانى كشور شد.

رئيس آكادمى آموزش هيأت ورزش هاى همگانى همدان با اعالم اين 
خبر گفت: از ابتداى امسال تاكنون بيش از 20 دوره آموزشى به صورت 
آنالين و حضورى برگزار شــد. حتى شيوع كرونا مانع از فعاليت هاى 
آموزشى ورزش هاى همگانى همدان نشد و به صورت آنالين نسبت 

به برگزارى كالس ها و كارگاه ها اقدام كرديم.
عليرضــا نوروزى اظهار كــرد: برگزارى نخســتين كارگاه بازى هاى 
روميزى، دوره ساختار قامتى، نخستين كارگاه جامپينگ فيتنس بانوان، 
دوره مربيگرى آمادگى جسمانى، آزمون مرحله 7 يوگا، سمينار كراس 
ترينينيــگ، كارگاه طراحــى تمرين و كارگاه تغذيــه جزو مهم ترين 
برنامه ها بود. وى اجراى طرح ساختار قامتى وزارت ورزش و جوانان 
را يكى از دســتاوردهاى مهم ورزش همگانى همدان در ســالجارى 
دانســت و گفت: در اين طرح هيأت همگانى اســتان سال موفقى را 

سپرى كرد و جزو برترين هاى كشور بود.

از فعاالن هيأت ناشنوايان قدردانى شد
 آئين قدردانى از ورزشــكاران و مــدال آوران هيأت ورزش هاى 

ناشنوايان شهرستان همدان برگزار شد.
اين مراسم با حضور رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان و 
با حمايت رئيس هيأت ورزش هاى ناشنوايان استان همدان برگزار شد.

رئيس هيأت ناشــنوايان شهرســتان همدان، ضمن ابراز خرســندى 
از حضور در جمع ورزشــكاران و مدال آوران و قدردانى در مراســم 
بر حمايت همه جانبه به منظور گســترش و توســعه ورزش در ميان 
ناشــنوايان و تداوم فعاليت ها و برنامه هاى گذشته و تدوين و اجراى 
برنامه هاى توسعه اى در سطح كشور با حمايت هاى دوستانه همكاران 
اداره ورزش و جوانان شهرســتان همــدان و حمايت زيورى رئيس 
هيأت اســتان و عوامل هيأت ورزش هاى ناشــنوايان اســتان همدان 
به عنوان حامى اصلى برگزارى اين مراسم و ساير برنامه ها تأكيد كرد.

گفتنى اســت در پايان اين مراســم از مدال آوران مســابقات ورزشى 
مختلف در يك سال گذشته، با اهداى لوح و هديه قدردانى شد.

دعوت 5 كشتى گير بزرگسال استان 
به اردوى تيم ملى كشتى ناشنوايان

 پنج كشــتى گير ناشنواى همدانى به دومين اردوى تيم ملى كشتى 
ناشنوايان در رده سنى بزرگساالن دعوت شدند.

دومين اردوى ارزيابى و انتخابى تيم ملى كشتى آزاد ناشنوايان كشور 
در نخستين هفته سال جديد برگزار مى شود.

محمد زارع، محمدمهدى ســروش، محمدرضا كمالى مهد، سعيد 
فروتن نژاد و محمد سياهوشــى، 5 كشــتى گير آزادكار ناشــنواى 
همدانى هســتند كه به دوميــن اردوى انتخابى تيم ملى كشــتى 
بزرگســاالن بــراى اعزام بــه مســابقات قهرمانى جهان كشــتى 
ناشــنوايان 2021 دعوت شده اند. همچنين شهاب عزيزى و مسلم 
عبدى 2 كشــتى گير ناشــنواى همدانى به دومين اردوى تيم ملى 

كشتى جوانان نيز دعوت شدند.
ايــن اردو از 6 فرودين ماه 1400 به مدت ده روز به ميزبانى اســتان 

قزوين برگزار مى شود.

مسابقات آمادگى جسمانى در مالير
 هيأت ورزش هاى همگانى شهرســتان مالير با برگزارى مسابقات 
آمادگى جسمانى ويژه آقايان در سالن ژيمناستيك شهيد شاملوى اين 

شهرستان حلول ماه شعبان و اعياد پر بركت آن را گرامى داشت.
يــك دوره مســابقات آمادگى جســمانى ويــژه آقايان به مناســبت 
گراميداشت حلول ماه شــعبان و اعياد پر خير و بركت اين ماه عزيز 
به همت هيأت همگانى و همكارى كميته آمادگى جســمانى و هيأت 
ژيمناستيك شهرستان مالير در رده هاى سنى پايه در سالن ژيمناستيك 

شهيد شاملو مجموعه ورزشى شهيد حاج حسن تاجوك برگزار شد.
تعداد 30 نفر از ورزشــكاران اين رشته ورزشــى در 6 گروه سنى با 
سرپرســتى و مربيگرى مهرابى، مرادى و ميرزابيگى در اين مسابقات 
شركت كردند و در آيتم هايى چون كشش، بارفيكس، دراز و نشست 
در 60 ثانيه، دو 9×4 متر، شنا سوئدى در 60 ثانيه و ... با هم به رقابت 

پرداختند.

مسابقات مقدماتى قهرمانى
 زير 23 سال آسيا متمركز شد

 مســابقات مرحله مقدماتى قهرمانى زير 23 ســال آسيا قرار شد 
به صورت متمركز در بــازده زمانى 23 تا 31 اكتبر 2021( 1 تا 8 آبان 

1400) برگزار شود.
پيش از اين قرار بود ايــن بازى ها در ماه ژوئن(خرداد 1400) برگزار 

شود ولى به دليل همزمانى با بازى هاى المپيك به تعويق افتاد.

شهردارى سيرجان قهرمان ليگ برتر
 فوتبال زنان شد

 مســابقات ليگ برتر فوتبال زنان با قهرمانى شهردارى سيرجان به 
پايان رسيد.

هفتــه پايانى از دور نهايى ليگ برتر فوتبــال زنان با 4 ديدار پيگيرى 
شــد. در نخستين بازى شهردارى بم 4 بر صفر از سد وچان كردستان 
گذشت. شهردارى سيرجان نيز 3 بر صفر سپاهان اصفهان را شكست 
داد تا با كسب 13 امتياز قهرمان ليگ برتر فوتبال زنان شود و شهردارى 

بم نيز با 11 امتياز عنوان نايب قهرمانى را ازآن خود كرد.
همچنين سپاهان اصفهان و وچان كردستان با 7 و 2 امتياز در رده سوم 

و چهارم جدول قرار گرفتند.

ارتقاى مربى و داور بين المللى ماليرى
 رضا صفرخانيان مربى و داور بين المللى و خوش نام ماليرى موفق 

به دريافت و ارتقاى دان 7 تكواندو در كشور شد.
دوره ســى ويكم آزمون كمربند دان 7 تكواندو به ميزبانى فدارسيون 
تكوانــدو جمهورى اســالمى در خانه تكواندو تهران هفته گذشــته 
برگزار گرديد. صفرخانيان مربى و داور بين المللى و خوش نام ماليرى 
با شــركت در اين آزمون مراحل اجراى فرم، تكنيك هاى پا، آمادگى 
جسمانى، ارائه تز و دفاعيات را با موفقيت به پايان رسانده و درنهايت 

موفق به دريافت دان 7 تكواندو در كشور شد.
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پيشخوان

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9000078

به موجب پرونده اجرايى كالسه فوق له بانك سپه شعبه مركزى نهاوند و عليه شركت نگين پليمر موضوع سند رهنى شماره 52908 � 87/7/30 دفتر 89 نهاوند پالك هاى مشروحه ذيل كه توسط كارشناسان رسمى 
دادگســترى ارزيابى گرديده و قطعيت يافته است از طريق مزايده حضورى با جميع متعلقات و ملحقات شرعيه و عرفيه آن به فروش خواهد رسيد جلسه مزايده روز چهارشنبه از ساعت 9 الى 12 و 1400/1/18 در 
محل اجراى ثبت اسناد نهاوند برگزار مى گردد مورد مزايده از مبلغ ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى از سوى خريداران فروخته خواهد شد كسانى كه تمايل به خريد داشته باشند مى توانند جهت كسب 
اطالعات بيشــتر و بازديد از محل مورد مزايده در وقت مقرر به اجراى ثبت مراجعه نمايند ضمناً بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز و نيز بدهى هاى مالياتى و شهردارى و ساير هزينه هاى ديگر اعم از حق حراج و 
نيم عشر دولتى بر عهده برنده مزايده مى باشد بديهى است چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيلى غيرمترقبه گردد روز بعد از تعطيل روز مزايده خواهد شد 1-ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 171/50 مترمربع 
پالك 1336 فرعى مجزى شــده از 3871 اصلى بخش يك نهاوند به نام غالمرضا شــجاعيان به ثبت رسيده و سند مالكيت صادر گرديده است با حدود اربعه شماالً به طول 17/70 متر ديوار به ديوار عمارت يارولى 
سياوشى باقيمانده پالك 3871 اصلى شرقا در دو قسمت اول به طول 1/95 متر ديوار به ديوار مراد رستمى دوم به طول 8/10 متر ديوار به ديوار عمارت حبيب نصرالهى باقميانده مذكور جنوباً به طول 16 متر ديوار 
به ديوار عمارت حبيب نوربخش باقيمانده مذكور غرباً به طول 10/40 متر درب و ديواريست كه به كوچه نشانى نهاوند خيابان مهديه نرسيده به كوچه مسجد پشت باشگاه حجاب كه توسط كارشناس رسمى به مبلغ 
8/700/000/000 ريال (هشــت ميليارد و هفتصد ميليون ريال) ارزيابى گرديده 2- ششــدانگ يك باب انبارى به مساحت 177/95 متر مربع از پالك 15 از 8 فرعى مجزى شده از 213 اصلى بخش يك نهاوند به نام 
خدامرادعلى بخشى به ثبت رسيده و سند مالكيت صادر گرديده است با حدود و مشخصات شماالً اول به طول 10/67 متر دوم كه به صورت بخ مى باشد به طول 2/80 متر هر دو قسم ديوارى است به كف كوچه 8 
مترى شرقاً اول به طول 5/52 متر ديواريست به كف پياده رو خيابان آزادگان دوم كه جنوبى محسوب است به طول 4/35 متر سوم به طول 2/45 متر چهارم كه شمالى است به طول 5/15 متر كه قسمت دوم الى 
چهارم ديوارى است به راه پله مشاعى پنجم به طول 3/90 متر ديواريست به كف پياده رو خيابان آزادگان جنوباً به طول 17/88 متر ديواريست به كف پالك 12 فرعى از 8 فرعى از 213 اصلى غرباً در سه قسمت كه 
قسمت دوم شمالى است به ترتيب به طول هاى 2/65 متر 90 سانتى متر و 8/50 متر هر سه قسمت ديواريست به محوطه مشاعى نشانى نهاوند خيابان آزادگان طبقه فوقانى صندوق قرض الحسنه مهر ميهن كه توسط 
كارشناس رسمى به مبلغ 21/254/000/000 ريال (بيست و يك ميليارد و سيصد و پنجاه و چهار ميليون ريال) ارزيابى گرديده است 3- ششدانگ يك باب عمارت از پالك 18 از 8 فرعى مجزى شده از 213 اصلى بخش 
يك نهاوند به مساحت 87/65 مترمربع به نام خانم پرى شهبازى به ثبت رسيده و سند مالكيت صادر گرديده با حدود اربعه: شماال اول به طول 11/57 متر دوم كه به صورت بخ مى باشد به طول 2/80 متر هر دو قسمت 
ديواريست به كوچه 8 مترى سومى طول 90 سانتى متر ديواريست به فضاى پياده رو شرقا در سه قسمت كه دوم شمالى است به ترتيب به طول هاى 2/20 متر و 90 سانتى متر و 3/45 متر هر سه قسمت ديواريست به 
فضاى پياده رو خيابان جنوبا اول به طول 6/10 متر ديواريست به راه پله مشاعى دوم به طول 2/05 متر سوم كه غربى است به طول 1/82 متر جهارم به طول 6/90 متر كه قسمت دوم الى چهارم ديواريست اشتراكى 
با پالك 19 فرعى پنجم به طول يك متر ديواريست اشتراكى با بالكن مجاور غرباً به طول 4/75 متر ديواريست به فضاى محوطه مشاعى كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 4/908/400/000 ريال (چهار 
ميليارد و نهصد و هشت ميليون و چهارصد هزار ريال) ارزيابى شده 4- ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 213/90 مترمربع از پالك 867 از 439 فرعى از 3 اصلى بخش 2 نهاوند ملكى خانم پرى شهبازى به ثبت 
رسيده و سند مالكيت صادر گرديده با حدود و مشخصات شماالً اول به طول 12 متر درب و ديواريست به خيابان كمربندى احداثى دوم به طول 1/20 متر ديواريست به خيابان 10 مترى احداثى شرقاً به طول 25 متر 
ديواريست به پى پالك 866 فرعى جنوباً به طول 10 متر ديواريست به پى پالك 871 فرعى غرباً به طول 16/80 متر ديواريست به پى پالك 868 فرعى كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 34/807/000/000 
ريال ارزيابى گرديده 5- كليه ماشين آالت و تأسيسات شركت مذكور به مبلغ 100/000/000/000 ريال (يكصد ميليارد ريال) برآورد شده است به موجب پرونده اجرايى كالسه 9000078 و برابر اسناد رهنى مذكور الفوق 

كه در دفتر 89 نهاوند در رهن رفته و منجر به صدور اجرائيه شده است با جميع متعلقات و ملحقات شرعيه و عرفيه آن از طريق مزايده حضورى به فروش خواهد رسيد.( م الف 989)
تاريخ انتشار: 99/12/28

كفيل اداره ثبت نهاوند -  عليرضا غالمى 

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
به موجب پرونده اجرايى 9900760 موضوع ســند رهنى شــماره 24398 تنظيمى دفتر اسناد رسمى 
شــماره 50 نهاوند، بانك كشــاورزى مركز جهت وصول مبلــغ 5/530/922/182 ريال (پنج ميليارد 
و پانصد و ســى ميليون و نهصد و بيست و دو هزار و صد و هشــتاد و دو ريال) موضوع الزم االجرا و 
خســارت تأخير الى يوم الوصول عليه آقاى عليرضا عمرانى و شركت كشت و صنعت آناهيتا عمرانى 
مبادرت به صدور اجرائيه نموده اســت. اجرائيه صادره به متعهدين ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاى 
بستانكار مورد وثيقه برابر نظريه مورخ 1399/11/1 كارشناس رسمى دادگسترى مورد ارزيابى كه ارزش 
و مشخصات آن به شرح ذيل مى باشد: ششدانگ يك باب عمارت پالك 13 فرعى از 3782 اصلى مفروز 
و مجزا شده از 2 فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش يك حوزه ثبتى نهاوند استان همدان به مساحت 
171/75 ســانتى مترمربع كه به نام عليرضا عمرانى فرزند غالمرضا سند مالكيت صادر گرديده بنا به 
اظهار كارشناس رســمى دادگسترى: واقع در شهرستان نهاوند، كوى دستغيب، كوچه كاج و به قيمت 
15/298/000/000 ريال (پانزده ميليارد و دويست و نود و هشت ميليون ريال) ارزيابى گرديده و محدود 
اســت به حدود: شماالً: در دو قسمت اول ديواريســت به طول 13/25 سانتى متر به شماره 2 فرعى از 
3782 اصلى دوم ديواريست به طول 4/10 سانتيمتر به شماره 2 فرعى از 3782 اصلى شرقاً: ديواريست 
به طول 10 متر به شــماره 2 فرعى از 3782 اصلى جنوباً: در دو قســمت اول ديواريست به طول 4/10 
سانتيمتر به شماره 2 فرعى از 3782 اصلى دوم ديواريست به طول 12/90 سانتيمتر به شماره 2 فرعى 
از 3782 اصلى غرباً: درب و ديوار به طول 10 متر به كوچه پالك فوق از ســات 9 الى 12 روز سه شنبه 
مورخ 1400/1/17 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ ارزيابى شروع 
و به باالترين قيمت پيشــنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد 
و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و... تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده 
يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجود پرداختى بابت هزينه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمنًا 
چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر 

برگزار خواهد شد. (م الف 987)
تاريخ انتشار: 1399/12/28

عليرضا غالمى  - كفيل اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت
آقاى عزيزاله صالحى داراى شــماره شناســنامه  969 به شــرح دادخواســت كالسه 
111/9900586ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده  و چنين توضيح 
داده كه شــادروان فيض اله صالحى به شماره شناســنامه  490 در تاريخ 1380/7/11 در 
اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر اســت به: 
1-عزيزاله صالحى فرزند فيض اله به شماره ملى 4031555121 متولد1349/12/9 صادره از 
كبودراهنگ فرزند متوفى 2-بختيار صالحى فرزند فيض اله به شماره ملى 4031555131 
متولد1350/12/2 صادره از كبودراهنگ فرزند متوفى 3-ابوالفضل صالحى فرزند فيض اله 
به شــماره ملى 4031555768 متولد1352/3/5 صــادره از كبودراهنگ فرزند متوفى 
4-على صالحى فرزند فيض اله به شماره ملى 4031556985 متولد1353/4/2 صادره از 
كبودراهنگ فرزند متوفى 5-فرمان صالحى فرزند فيض اله به شماره ملى 4031556993 
متولد1355/3/20 صادره از كبودراهنگ فرزنــد متوفى 6-اكرم صالحى فرزند فيض اله 
به شــماره ملى 4032128936 متولد1363/9/15 صــادره از كبودراهنگ فرزند متوفى 
7-رحمان صالحى فرزند فيض اله به شماره ملى 4040038053 متولد67/11/27 صادره از 
كبودراهنگ فرزند متوفى 8-مرضيه صالحى فرزند فيض اله به شماره ملى 4031554796 
متولد1348/12/1 صادره از كبودراهنگ فرزند متوفى 9-بلقيس فاطميه دانا فرزند امامعلى 
به شماره ملى 4032107387 متولد1328/2/2 صادره از كبودراهنگ همسر متوفى اينك 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 470)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف گل تپه

شهردارى شايسته صعود به 
ليگ دسته يك است

 تيــم فوتبــال شــهردارى همــدان بــا نتايــج درخشــان در 
نيم فصــل نخســت ثابــت كــرد اليــق صعــود بــه ليــگ دســته يــك 

ــت. ــور اس ــال كش فوتب
ــه نتايــج درخشــان  ــا اشــاره ب ــان اســتان ب ــركل ورزش و جوان مدي
تيــم فوتبــال شــهردارى همــدان، اظهــار كــرد: تيــم فوتبــال 
ــد  ــم تأكي ــداى فصــل ه ــه در ابت ــور ك ــدان همان ط ــهردارى هم ش

ــى  ــود كادر فن ــيه اســت. وج ــدل و بى حاش ــم هم ــك تي ــتم، ي داش
و عوامــل اجرايــى صــد درصــد بومــى، بيــش از 80 درصــد شــاكله 
بازيكنــان بومــى و مديريــت حرفــه اى يــك مجموعــه بســيار همــدل 

ــم تشــكيل داده اســت. ــن تي و خــوب را در اي
حميد ســيفى با بيان اينكه اين تيم به شايســتگى قهرمانى نيم فصل را 
كســب كرد، افزود: بهترين خط حملــه، بيش ترين پيروزى و كمترين 
شكست و يكى از بهترين تيم هاى ايران در كسب نتايج خارج از خانه 

نشان از عملكرد كامًال درخشان تيم فوتبال شهردارى همدان است .
ــم فصــل  ــى ني ــژه قهرمان ــاداش وي ــه پرداخــت پ ــاره ب ــا اش وى ب

ــان كــرد: اداره  ــال كشــور، بي گــروه نخســت ليــگ دســته دوم فوتب
كل ورزش و جوانــان اســتان همــدان مبلــغ هرچنــد اندكــى را پيــش 
از پايــان ســال به عنــوان پــاداش قهرمانــى نيم فصــل بــراى افزايــش 
انگيــزه و روحيــه بــه بازيكنــان و كادر فنــى و عوامــل اجرايــى تيــم 

فوتبــال شــهردارى همــدان تقديــم خواهــد كــرد.
ســيفى در پايــان ابــراز كــرد: اميدواريــم در پايــان فصــل نيــز بتوانيــم 
ــم و  ــهردارى را بگيري ــال ش ــم فوتب ــود تي ــى و صع ــن قهرمان جش
اســتان همــدان بــا شايســتگى صاحــب يــك نماينــده در ليــگ يــك 

شــود.

اختتاميه ورزش 
صبحگاهى و عصرگاهى 

در همدان
 در روز هــاى پايانــى ســال 1399 
ايســتگاه هاى ورزش روزانه شهرستان 

به كار خود پايان دادند.
مراسم اختتاميه با حضور مربيان ورزش 
صبحگاهى در پارك پرواز برگزار شد. 
در پايان مســئول ورزش بانــوان اداره 
ورزش شهرستان همدان با اهدا يادبودى 
از زحمــات مربيان فعال ايســتگاه هاى 
ورزشى تجليل كرد. همچنين به مناسبت 
به  ميــوه  درختكارى،درخــت  هفتــه 

ورزشكاران حاضر در مراسم اهدا شد.

لطفى مدال برنز 
دانشجويان كشور را 

كسب كرد
 رضــا لطفى ورزشــكار جــوان و 
خوش آتيه ماليرى مقام ســوم و مدال 
برنــز مســابقات تيراندازى بــا كمان 

دانشجويان كشور را ازآن خود كرد.
ورزشــكار جوان و خوش آتيه ماليرى 
با همكارى و هماهنگى هاى انجام شده 
از سوى هيأت تيرو كمان با حضور در 
مســابقات قهرمانى تيراندازى با كمان 
دانشــجويان كشور توانســت در رشته 
كامپوند مقام ســوم و مــدال برنز اين 

مسابقات را ازآن خود كند.

حسينى پيشنهاد تمديد 
ترابوزان را رد كرد

 مدافــع ايرانى ترابوزان پيشــنهاد 
تمديــد قرارداد اين باشــگاه را قبول 

است. نكرده 
يك ســايت تركيه اى در خبرى نوشت 
مجيد حســينى مدافع ايرانى باشــگاه 
اين  پيشــنهاد  تركيه،  اســپور  ترابوزان 
باشــگاه را براى تمديد قــرارداد قبول 

نكرده است.

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهاوند
(آگهي فراخوان داوطلبين عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه هاي صنفي)

اتحاديه صنف خياطان

نقى كاكاوند-  رئيس هيات اجرايى انتخابات

تاريخ انتشار :28 /99/12  نوبت دوم
بر اساس ماده 6 آئين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى، در نظر است انتخابات هيات مديره و بازرس اتحاديه صنف خياطان شهرستان نهاوند 
برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيات مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت بعمل مى آيد 
از روز پنج  شنبه مورخ 99/12/28 لغايت روز يك شنبه مورخ 1400/01/08 به مدت 10 روز با مراجعه به سامانه iranianasnaf.ir (قسمت ثبت نام 
داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاى صنفى در صفحه اول سامانه) نسبت به ثبت نام و اخذ كد رهگيرى اقدام، سپس شخصًا با در دست داشتن مدارك 
ذيل و كد رهگيرى اخذ شده به هيات اجرايى برگزارى انتخابات اتحاديه هاى صنفى واقع درميدان امام اداره صنعت،معدن وتجارت مراجعه و ثبت نام 

نمايند.
شرايط داوطلبين:

■ تابعيت جمهورى اسالمى ايران.
■ اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران.

■ عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس.
■ نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر (در اين خصوص استعالم مربوطه از سوى هيات اجرايى صادر مى شود).

■ عدم اشتهار به فساد.
■ داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيات مديره اتحاديه(مدرك تحصيلى و يا گواهى نامه معتبر از اداره آموزش 

و پرورش).
■ حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.

■ داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبى است كه تاريخ اعتبار آن منقضى نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد 
صنفى خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده، واحد صنفى فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.

■ وثاقت و امانت.

مدارك مورد نياز ثبت نام:
*سه قطعه عكس 4*3 جديد.

*يك برگ تصوير پروانه كسب همراه اصل آن.
*پنج سرى تصوير از صفحه اول ويك برگ از تمام صفحات شناسنامه همراه با اصل آن

*يك برگ تصوير كارت ملى همراه اصل آن.
*يك برگ تصوير مدرك تحصيلى( ديپلم به باال) به همراه اصل آن.

*يك برگ تصوير اعتبار نامه جهت افرادى كه داراى سابقه عضويت در هيات مديره مى باشند.

غروب خورشيد توسط گرين كشاورز

 تيم فوتبــال پاس همدان در آخرين بازى 
در ســال 99 در بندر ماهشهر شكست خورد 
تا كامال اميدهايش بــراى صعود رنگ ببازد 
و كادر فنــى جديد بايد تمام تــوان خود را 

معطوف بقا در ليگ كند.
هفته سيزدهم ليگ دسته دوم فوتبال قهرمانى 
باشگاه هاى كشور با انجام 4 بازى در شهرهاى 
مختلف دنبال و پرونده اين رقابت ها در سال 

99 بسته شد.
تيم فوتبال پاس كه كادر فنى فصل گذشــته 
خــود را در رأس كار داشــت در غياب چند 
بازيكــن جدايى طلب خود در ماهشــهر به 
مصاف شهردارى اين شــهر رفت و بازى را 
2 بر يك واگذار كرد تا تمام اميدهايش براى 
صعود رنگ ببازد و حاال احمد جمشيديان با 
كادر فنى خود بايد بــراى بقا در ليگ تالش 

كند.
تيم فوتبال پاس كه تمركز الزم را در اين بازى 

نداشــت خيلى زود باخت را باور كرد و در 
همان 2 دقيقه نخســت بازى 2 بار دروازه اش 
به روى پاشنه چرخيد و 2 بر صفر از حريف 

خود عقب افتاد.
پاســى ها كه دريافت زودهنــگام گل را باور 
نداشتند سراســيمه و بى هدف بازى را دنبال 
كردنــد و كم كم خود را باز يافته و بازى را به 
تعادل كشيدند، همچنين براى جبران گل هاى 
خورده تالش كردند كه در نيمه نخســت راه 
به جايى نبردند و با شكســت راهى رختكن 

شدند.
با آغاز نيمــه دوم پاس بازى را هجومى آغاز 
كــرد و پس از چند حملــه نصف و نيمه در 
دقيقه 59 توسط سيامك رضايى به گل دست 
يافتند تا فاصله به حداقل برســد. شــاگردان 
جمشيديان در ادامه تالش زيادى براى گلزنى 
داشــتند كه موفق نبودند. درحالى كه پاس از 
نبود بازيكن رنج مى بــرد و چند بازيكن نيز 

قصد جدايــى دارند، پــاس را در اين بازى 
همراهى نكردند و نتوانســتند از باخت فرار 
كنند، از اين رو با شكست به استقبال سال نو 
رفتند.پاس با اين شكست يك پله سقوط كرد 
و در رده نهم قرار گرفت، البته پاس يك بازى 

كمتر دارد.
در ديگر ديدارهاى انجام شــده در اين گروه 
شاهين بندرعامرى با يك گل ميالدمهر تهران 
را شكســت داد تا به صعود اميدوار باشــد. 
در اين گروه مس شــهر بابك بــا 26 امتياز 
صدرنشين اســت و نفت اميديه با يك بازى 

كمتر و 25 امتياز، دوم است.
در گروه نخســت نيز 2 ديدار انجام شــد و 
آواالن كاميــاران برابر مس نويــن كرمان و 
ويستاتوربين تهران مقابل اميد گناوه به تساوى 
يك بر يك دســت يافتنــد. در اين گروه تيم 
شهردارى همدان با 26 امتياز صدرنشين است 
و تيم علم و ادب تبريز با 25 امتياز، دوم است.

شكست پاس در عوارضى ماهشهر

 هفته دوازدهم مرحله نخســت ليگ دسته 
ســوم قهرمانى باشــگاه هاى كشور با انجام 6

بازى در شــهرهاى مختلف دنبال شــد و در 
يكــى از ديدارها تيم گرين كشــاورز نهاوند 

ميهمان تيم خورشيد مهر قروه بود.
تيم نهاوندى كه بــا پايان ليگ اوج گرفته در 
اين بــازى نيز تيم برتر ميــدان بود و با ارائه 
فوتبال برتر حريف خود را در خانه شكســت 

داد.
شاگردان على گروســى در اين بازى فوتبال 
روانى را به نمايش گذاشــتند، درنهايت با 2

گل احمدرضا گيوى و اميد ظفرى به پيروزى 
رســيد. گرين كشــاورز با ايــن پيروزى 20

امتيازى شــد و به رده چهــارم جدول صعود 
كرد.

گرين كشــاورز به رغم اين پيــروزى اميدى 
براى صعود ندارد اما اين شــانس را دارد كه 

با قرار گرفتن در رده چهارم سهميه نهاوند را 
براى فصل آينده در ليگ 3 حفظ كند.

در ســاير ديدارها نيكان مهر با 7 گل جام جم 
بيله سوار را گلباران كرد. آكادمى كيا 2 بر يك 
بر ستارگان آژند فائق آمد. عقاب مقابل نفت 
ايرانيان بــدون گل متوقف شــد و درنهايت 
كاويان نقــده 2 بر يك تيم ذوب آهن اردبيل 

را مغلوب ساخت.
در پايــان هفتــه دوازدهم نفــت ايرانيان با 
كســب 26 امتياز صدرنشين است و شهداى 
گــروس بيجار با 25 امتياز در رده دوم قرار 
دارد و تيــم كاونيا و اشــنويه بــا 24 امتياز 

است.  سوم 
در ليــگ 3 صعود نفت ايرانيان به مرحله دوم 
قطعى شــده است و براى معرفى تيم دوم نيز 
رقابت بين شــهداى گروس بيجــار و كانياو 

است. اشنويه 

جدول رده بندى ليگ دسته سوم(هفته دوازدهم) گروه سوم
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1226+11821175نفت ايرانيان1
1125+11731176كانياو اشنويه2
325+128131714شهداى گروس بيجار3
1420+11623239گرين كشاورز نهاوند4
419+115421410كاويان نقده5
618+115331610نيكان تهران6
317+114521714كيا تهران7
316-11515129ستارگان آژنگ آذربايجان8
1310-113171225جام جم بيله سوار9
128-112271527اوحدى مراغه10
148-11227923عقاب تهران11
76-11137613خورشيد قروه 12
106-11137515ذوب آهن اردبيل13
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گردشگري

يك سال زورآزمايى كرونا با گردشگرى 
 آمارهــا، صنعت گردشــگرى را بزرگ ترين قربانــى ويروس كرونا 
مى دانند. گزارش هاى ســازمان ملل از خســارت چندين و چند تريليون 
دالرى ويروس تاجدار به صنعت گردشــگرى جهان خبر مى دهد كه در 

گذر شيوع آن 120 ميليون شغل از دست رفته است.
ضررى كه اين ويروس در ســال 2020 به صنعت گردشــگرى وارد 
كرد، چندين برابر ضررى اســت كه در كل بحران اقتصادى 2009 به 
صنعت توريســم وارد آمده بود. بسيارى دست به دعا برداشته و آغاز 
پســاكرونا را آرزو مى كنند. بدترين پيش بينى ها مى گويد كه بهبود در 
صنعت گردشــگرى تا ســال 2022 رخ نخواهد داد. اين آمار پيش از 
شيوع سويه انگليسى و آفريقايى ويروسى بود كه از چين شيوع پيدا و 

تمام جهان را مبتال كرد.
 كرونا صنعت  گردشگرى كدام كشورها را فلج كرد؟

 (UNWTO)زوراب پلوليكاشويلى دبيركل سازمان جهانى گردشگرى
مى گويد، درحالى كه تمام دنيا شــاهد كاهش گردشــگر است، صنعت 
گردشــگرى اروپا كمتر از كرونا تأثير پذيرفته است. او كاهش مسافرت 
گردشگران در سال گذشته ميالدى را 70 درصد اعالم مى كند. حرف هاى 
پلوليكاشويلى به معناى گذشتن خطر از بيخ گوش گردشگرى اروپا نيست. 
اروپا توريست پذيرترين مقصد گردشگرى جهان به شمار مى رود. براساس 
آمارهاى سازمان جهانى گردشگرى، فرانسه،  اسپانيا، آمريكا، چين و ايتاليا 

جزو 5 كشور اول داراى بيشترين تعداد گردشگر خارجى هستند.
 گردشگرى ايران بزرگ ترين قربانى كرونا

دولــت اول روحانــى و برجام به اقبال گردشــگران خارجى به ايران 
انجاميد. به ويژه گردشــگران اروپايى و آمريكايى مســافر شــهرهاى 
توريســت پذير ايران شدند. سن گردشــگران اروپايى به مقصد ايران 
كاهش يافت و بســيارى از گردشــگران جوان اروپايى با خانواده به 
ايران ســفر كردند. تا پيش از آن ايران تنها مقصد گردشــگران پير و 
ماجراجوى اروپايى و آمريكايى بود. مســافرت به ايران براى جوانان 
سفرى پرريسك محسوب مى شد. شرايط اما با خروج آمريكا از برجام 
تغييــر كرد. اروپايى ها خيلى زود ايران را از مقاصد گردشــگرى خود 
خط زدند. آنها معموالً ســريع ترين واكنش را به تحوالت سياســى و 

اجتماعى در مقاصد گردشگرى نشان مى دهند.
اعتراضات به دنبال گران شدن بنزين، شهادت سردار سليمانى، سقوط 
هواپيماى اوكراينى و... باز هم تعداد گردشگران ورودى را كاهش داد. 
دولت برنامه را به ســمت جذب گردشگران كشورهاى همسايه برد و 
از چينى ها خواســت تا ســال نو چينى را در ايران جشن بگيرند. اين 
دعوت همزمان شــد با شيوع  ويروسى به نام كرونا كه سبك زندگى در 
جهان را تغيير داد و آن طوركه على اصغر مونســان به «ايران» مى گويد 
به ورشكســتگى گردشگرى در ايران منجر شد. گردشگرى چين خود 
نيز از كرونا متضرر شد اما بيشترين خسارت را هم به مقاصدى زد كه 

150 ميليون گردشگر چينى مسافر آن بودند. 
 گردشگرى غيررسمى همگام با كرونا

شــايد بتوان گفت كه گردشــگرى غيررســمى در ايران در زمان كرونا، 
گردشگر خودش را به مقصد برد. ردپاى پررنگ اين گردشگران را مى توان 
در شــهرهاى قرمز استان هاى شــمالى و بنادر گردشگرپذير در جنوب 
ديد. كيش در اين مدت مقصد پرمســافرى بود. مسير مازندران همچنان 
پر از گردشــگر است. گردشگرانى كه البته كمتر ساكن هتل ها مى شدند. 
خوش نشــينى هاى اســتان هاى شــمالى در برخى مواقع به سردرگمى 
مســئوالنى كه مبادى ورودى را براى جلوگيرى از مســافران مى پاييدند، 
منجر شد. مسافرانى كه ســاكن هميشگى شهرهاى قرمز شمالى نبودند، 
پالك هايشان متعلق به شــهرى ديگرى بود اما در شهرهاى سبز شمالى 

ويال داشتند.
وزارت گردشــگرى به هتل ها پيشنهاد داد ميزبان دوره بهبودى و قرنطينه 
مبتاليان به كرونا باشد. اين پيشنهاد درظاهر هرگز از سوى هتلى پذيرفته 
نشــد. چون آنها از حك نام هتل كرونايى ها روى تأسيسات گردشگرى 
خود ترســيدند. در تازه ترين محدوديت هاى سفت و سختى كه استاندار 
هرمزگان براى ورود گردشــگران به اين استان جنوبى- بندرى گذاشت، 
برخى از بومى ها با برخى راهنمايان گردشگرى قرار گذاشتند تا تورهاى 
غيررســمى را از مسيرهاى دور و كور سواحل جنوبى به جزاير مختلف 

هرمزگان ببرند. 
 آژانس هاى بى مسافر، هتل هاى خالى

راهنمايان گردشگرى رسمى دست خالى ترين قشر صنعت گردشگرى در 
دوران كرونا بودند. كسانى كه كارفرما نداشتند، بيمه نبودند و نمى توانستند 
از تسهيالت دوران كرونا سود ببرند. بسيارى از آنها سعى كردند به سمت 
شــغل هاى موقتى چون رانندگى تاكسى هاى اينترنتى بروند و در فضاى 
مجازى به كالس هاى آنالين روى بياورند و توليد محتوا كنند. برخى هم 
به ســمت تورهاى غيرقانونى رفتند. البته مجلس در زمستان جارى براى 
دومين بار سازمان برنامه و بودجه را مكلف به بيمه 2 هزار و 500 راهنماى 

فعال گردشگرى كرد.
راهنمايان اميدوارند اين قانون از اسفند اجرايى شود و آنها سال 1400 را 
با دغدغه كمترى پشت ســر بگذارند. سالى كه همچنان كرونا پرچمدار 
است و محدوديت هاى جدى را براى گردشگرى اعمال مى كند. هتل ها، 
خانه هاى بومگردى  و آژانس ها بيشــترين خسارت را از اين ويروس ريز 

تاجدار ديدند. 
 گردشگرى در خانه!

آمارها از خسارت 12 هزار ميليارد تومانى كرونا به صنعت گردشگرى ايران 
تا پايان تابستانى كه گذشت، خبر مى دهد. صنعتى كه بارها از آن به عنوان 
جايگزين نفت ياد مى شد و مى شود. وقتى كرونا مسافران را خانه نشين كرد 
و آژانس هاى مسافرتى، هتل ها و بومگردى ها را بى مسافر گذاشت، بسيارى 
از گردشگرى مجازى حرف زدند. برخى از موزه هاى معروف دنيا به سمت 
فيلم هاى چند بعدى رفتند تا گردشگران در خانه خود سرى به موزه هاى 
لوور و متروپوليتن بزنند. رفتن به ســمت گردشگرى مجازى، گشتن  در 
موزه هاى 3 بعدى و... يك مســكن موقتى بود كه همان ماه هاى نخست 
جذابيت خود را از دست داد. شايد يكى از داليل اصرار على اصغر مونسان 
وزير ميراث فرهنگى به باز بودن موزه ها برخالف پروتكل هاى ستاد ملى 

پيشگيرى از كرونا همين بود. 
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
النه در كوه دارم سايبانى مو آن باز سفيدم همدانى  
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■ حديث:
امام حسين(ع):

خداى من! از گوناگونِى آثار و تغيير حالت ها دانستم كه تو مى خواهى خود را در هر چيز به من 
بشناسانى تا در هيچ چيز از تو بى خبر نمانم .          

اإلقبال : ص 348

مريم مقدم »
 امسال درحالى گذشت كه ردپاى كرونا بر پيشانى گردشگرى تا هميشه خدشه اى 

ماندگار انداخت. 
سرويس گردشگرى همدان پيام در يك سالى كه گذشت بدون هيچ چشم داشتى پابه پاى 
فعاالن و مديران حوزه گردشــگرى تالش كرد تا حامى و بيانگر مصائب و ارائه دهنده 

راهكارهاى اجرايى بر اى آنها باشد. 
هر چند ايران و اســتان همدان به عنوان يكى از اســتان هاى مســتعد در گردشگرى، 

سرزمينى سرشار از جاذبه هاى طبيعى، تاريخى و فرهنگى هستند، اما صنعت گردشگرى 
آن مورد غفلت قرار گرفته اســت. نداشتن نگاه كالن در راستاى تقويت و توسعه اين 
صنعت و سياست حمايتى از فعاالن بخش خصوصى يكى از ضعف هاى اساسى اين 

صنعت است كه در سالى كه گذشت با شيوع ويروس كرونا تشديد شد.
فعاالن خصوصى عرصه گردشگرى كه بيشــترين آسيب را از بحران كرونا ديده اند، 
بدون دريافت حمايتى از دولت فعاليت خود را ادامه مى دهند و به آينده گردشگرى در 
پساكرونا اميدوار هستند، منتها از حاال بايد در برنامه ريزى هاى خود تغييراتى را متناسب 

با مطالعات و پيش بينى ها و مبتنى بر شرايط پيش رو ايجاد كنند. به اينكه شرايط چگونه 
خواهد بود و اين تغييرات چه بايد باشــد و دولت چه نقشى مى تواند در ادامه حيات 
اين صنعت ايفا كند، اينها چالش هايى بود كه در ســالى كه گذشت در كنار پيگيرى 
پروژه جهانى شدن همدان و مستقر نشدن دفتر يونسكو در همدان و اعطاى تسهيالت 

به فعاالن گردشگرى مورد بررسى در سرويس گردشگرى روزنامه قرار گرفت.
در اين نوشــتار گزيده اى از اهم اتفاقات حوزه گردشگرى كه در روزنامه همدان پيام 

منعكس شد را مطالعه مى كنيد. 

همدان در گردش يكساله

 جنجال بر سر يك توئيت
 آذرى جهرمى وزير ارتباطات دولت تدبير و اميد در اكانت توييتر خود در تاريخ دوم 
فروردين 1399 نوشت: براساس مصرف اينترنت حدود يك ميليون نفر از تهران به 

مسافرت رفته اند كه اين رقم 25 درصد سال گذشته است.

1399/01/18
بالتكليفى 177 تأسيســات تعطيل و 2 هزار و 500 

شاغِل بيكار! تسهيالت 12 درصدى و تب 40 درجه گردشگرى
 درحالــى حدود 45 روز از شــيوع ويروس كرونا در اســتان همدان مى گذرد كه 
خسارت هاى ناشى از اين ويروس بر گردن صنعت گردشگرى همدان به عنوان يكى 

از استان هاى گردشگرپذير در غرب كشور همچنان سنگينى مى كند.

1399/01/24
بيكار شدن 150 نفر از پرسنل مجموعه عليصدر

پس از شيوع كروناويروس و تعطيلى عليصدر از اسفندماه سال گذشته تاكنون حدود 
150 نفر از پرسنل قراردادى فصلى و يكساله شركت بيكار شده اند.

سرپرســت شركت ســياحتى عليصدر با بيان اينكه تعدادى از اين افراد داراى بيمه 
بيكارى هســتند و برخى هم به دليل مدت زمان كم قرارداد مشــمول شــرايط بيمه 
بيكارى نيســتند، از مرحله دوم توزيع بيش از 150 عدد بســته معيشتى 500 هزار 

تومانى به كاركنان شركت كه تاكنون دعوت به كار نشده اند، خبر داد.

1399/02/14

از بيستم خردادماه انجام مى شود
برقرارى پرواز مشهد از فرودگاه همدان

 «پرواز همدان-مشهد از بيستم خردادماه از فرودگاه بين المللى همدان دوباره برقرار مى شود.»
مديــر فرودگاه همدان با عنــوان اين مطلب و با تبريك دوباره عيد فطــر، افزود: ضمن توجه به 
دستورالعمل هاى صادرشده درباره رعايت پروتكل هاى بهداشتى از سوى وزارت بهداشت به منظور 
جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا انجام ضدعفونى روزانه تمام ترمينال ها و اماكن ادارى مطابق با 

دستورهاى صادره از سوى ستاد ملى كرونا صورت مى گيرد.

 1399/03/07

وعده شهردار همدان پس از نامزدى كرمانشاه
پيگير جدى ايجاد نمايندگى يونسكو در همدان هستيم

 پيشنهاد ايجاد دفتر نمايندگى يونسكو در همدان كه از كرمانشاه سر درآورد، مورد انتقاد رسانه هاى 
استان واقع شد. اين پيشنهاد همزمان با برگزارى اجالس راه ابريشم از سوى همدانى ها به حجت ا... 
ايوبى دبيركل كميسيون ملى يونسكو در ايران داده شد و قرار شد همدان پس از يزد جايگاه دوم 

نمايندگى يونسكو در كشور ايران باشد.
از آن پس قرار بر پيگيرى همدان براى به ثمر رسيدن اين پيشنهاد شد اما گويا تأخير در اجراى آن 
يونسكو را دلسرد و انگيزه ايجاد اين دفتر در كرمانشاه را براى متوليان امور استان همسايه باال برد 

تا اين مهم را در آنجا محقق كنند.

1399/05/20

مسير گردشگرى پايتخت تاريخ و تمدن
به نام همدان به كام كرمانشاه

 ميزبانى كرمانشــاه در آخرين جشــن نوروز صده 14 فرصت بى نظيرى براى معرفى و توســعه 
گردشگرى اين استان خواهد بود كه همدان از آن بى نصيب ماند، گويا مسير گردشگرى پايتخت 

تاريخ و تمدن به نام همدان است اما به كام كرمانشاه.

1399/06/11

ســرمايه گذارى  مرز 
تله كابين گنجنامه را مشخص كنيد

■  دادستان: هيچ شكايتى نشده، اين يك دروغ 
بزرگ است.

■  هيــچ اتفاقى به انــدازه تردد مديــر راه  و 
شهرسازى با خودروى شخصى نمى توانست به 
همه ثابت كند اين جاده مســيرى مهيا و بدون 
ممانعــت براى رفت وآمد آســان با خودرو به 

ميدان ميشان است!

1399/03/27

آيا منابع طبيعى و ملى 
كشور ملك شخصى برخى افراد است!

از جاده كشى در الوند تا وقف در دماوند
 «ســازمان جنگل ها از صدور سند وقف يك 
برش از كوه دماوند خبر داده اما سازمان اوقاف 
در واكنش بــه اين خبر اعالم كــرد كه زمين 
وقف شده بخشــى از كوه دماوند نيست، بلكه 
بخشى از يك مرتع اســت.» وقتى با اين خبر 
مواجه مى شوى بايد تحقيق كنى كه آيا اين يك 
شوخى است و يا واقعا براى دماوند سند ثبت 
شــده و از طرفى بخشى از مراتع آن هم وقف 

شده است.

 1399/05/07

كاهش سفرها 
به همدان در فصل بهار و تابستان

اســتان همدان در فصل بهار و تابستان با كاهش 
70 درصدى حضور مسافران روبه رو بوده  است.

1399/06/26

تعطيالت در همدان با 6500 گردشگر
شــش هزار و 500 گردشــگر و مسافر در تعطيالت نيمه خرداد كه همدان را براى تفريح همدان برگزيده بودند، در 

اين استان اقامت داشتند.
معاون گردشگرى ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان همدان گفت: در تعطيالت نيمه خرداد بيش از 

25 هزار و 360 نفر از اماكن بازديدى استان همدان بازديد كردند.
على خاكسار گفت: غار عليصدر، آرامگاه بوعلى و باباطاهر از جمله اماكن پر بازديد در اين ايام بودند.

1399/03/17

تعريف مسيرى جديد براى توسعه گردشگرى در منطقه غرب كشور
 رئيس كميســيون سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شــهر همدان گفت: انعقاد تفاهم نامه همكارى بين همدان، 

سنندج و كرمانشاه در حوزه مديريت شهرى مقصد جديد گردشگرى در منطقه غرب كشور را رقم خواهد زد.

1399/04/09

نخستين قطار گردشگرى 12 تير وارد همدان مى شود
 معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان همدان گفت: نخستين قطار گردشگرى 

تهران- همدان 12 تيرماه سال 99 وارد همدان مى شود.

1399/04/11

ســهم  اخبار،  انتشــار 
همدان از وعده هاى جهانى

دفتر منطقه اى «سازمان جهانى گردشگرى» نصيب 
عربستان شد.

روزهاى خوب گردشــگرى همــدان در اجالس 
UNWTO جا ماند.

1399/07/05

وضعيت وخيم صنعت گردشگرى كشور
88 هزار فعال گردشگرى بيكار شدند

 صنعت گردشــگر ى ايران از آبان ماه سال98 تا پايان شــهريورماه سالجارى، به گفته معاون گردشگرى كشور بيش 
از 30 هزار ميليارد تومان خســارت ديده و 88 هزار و500 تن از فعاالن صنعت گردشــگرى كشور نيز به طور كامل 

بيكار شده اند.

 1399/09/16

رقابت 
شهرها براى كسب امتياز

همدان 3 ستاره شد
هدف پروژه «شهر گردشگر» ارتقاى 
گردشگرپذير  مقاصد  رقابت پذيرى 

است.

 1399/10/15

معاون گردشگرى استان خبر داد

اعطاى 10/5 ميليارد تسهيالت 
به تأسيسات گردشگرى همدان

 تاكنون ده ميليارد و 500 ميليون تومان تســهيالت به 
تأسيسات گردشگرى همدان پرداخت شده است.

 1399/11/11

مجوز سفر به همدان زرد بدون عليصدر بى فايده است

■ معاون گردشگرى: عليصدر بر تصميم خود براى تعطيلى نوروز تجديدنظر كند

■ نايب رئيس جامعه هتلداران ايران: تعطيلى غار در كارنامه مديرعامل سوءمديريت ثبت مى شود

■ شهردار: ستاد كرونا بر تصميم بازنگرى كند غار باز مى شود

■ استاندار همدان: پيگيرى پرونده هگمتانه براى جهانى شدن تسريع شده است■ معاون وزير ميراث فرهنگى: همدان داراى يكى از مخازن مهم و استاندارد كشور براى حفظ اشياى تاريخى شد■ مونسان: جريان مرمت بناهاى تاريخى در دولت تدبير و اميد به   وجود آمده است■ روحانى: همدان مركز بسيار مهم و داراى جاذبه هاى طبيعى و تاريخى استهمدان صاحب مخزن موزه  استاندارد  شد1399/12/23

 1399/12/19

تخصصى  به صورت  همدان  فرهنگســراى   7
فعاليت مى كنند

راه اندازى فرهنگســراى تخصصى گردشگرى در خانه 
پوستى زاده

 فرهنگسراى تخصصى گردشــگرى در خانه تاريخى 
پوستى زاده مستقر شد.

اقتصاد 1399/11/25 كميسيون  رئيس 
سرمايه گذارى و گردشگرى شورا تأكيد كرد

دفتر يونسكو فرصت طاليى براى جهانى شدن آثار 
تاريخى همدان

 راه اندازى دفتر منطقه اى يونســكو در اين شــهر 
تاريخى، سرآغاز معرفى جهانى شدن همدان خواهد 
بود، زيرا اين شهر بخشى از هويت و شناسنامه ايران 

است.

1399/12/13

سخنگوى 
ستاد مديريت 

كروناى استان اعالم كرد

ورود خودروها از شهرهاى قرمز و 
نارنجى به همدان ممنوع

با اينكه تنها يك هفته به آغاز سال جديد 
و تعطيالت نوروز مانده اســت، تكليف 
سفر معلوم نيســت؛ درحالى كه بيش از 
يك ميليون صندلى هواپيما و 35 درصد 

هتل ها رزرو شده است.

1399/12/26

براى  گردشــگرى  فعــاالن 
گرفتن بسته حمايتى كوتاه نيايند

 مصوبه ســتاد ملى مقابله با كرونا در راستاى تصويب 
بسته حمايتى در حوزه گردشــگرى الزم االجراست و 
نبايد فعاالن گردشــگرى براى دريافت اين بسته كوتاه 

بيايند.

 1399/08/15
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