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ترس از اطالع رسانى
 1- تقريبا 6 ماه به پايان كار دولت تدبير 
و اميد، زمان باقى اســت، 6 ماهى حساس 
كه عمده تــالش دولت در آن بر برگزارى 
انتخاباتى آبرومند در كنار پايان پروژه هاى 
تعريف شده و تحويل كار با كمترين نقص 
به دولت بعدى خواهد بــود.در اين زمينه 

دولت اعالم كرده...
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فيلم هاى 
جشنواره فجر 
در سينماهاى 
همدان
 اكران مى شود

صدقه هر شهر 
به محرومان همان 
شهر مى رسد

1632 بيمار 
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همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كند

براى هفدهمين بار

 سال پايانى دولت تدبير و اميد
 همدان و 42مين پيروزى 
انقالب اسالمى
 نگاهى به عملكرد 
بخش خصوصى و دولتى

ويژه ويژه 
دهه فجردهه فجر

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433
مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى

ويژه 42 مين سالروزپيروزى انقالب اسالمى

2

2

دى
لون
ى ك

هد
س: م

عك
/

 كارشناس اداره كل ثبت جهانى 
در وزارتخانه ميراث فرهنگى 

در گفت وگو با همدان پيام: 

پرونده پيش نويس 
ثبت جهانى هگمتانه 

تا پايان سال 
ارائه مى شود 

 حضــرت آيت ا... خامنه اى در پيامى 
درگذشت عالم بزرگوار آيت ا... نظرى را 

تسليت گفتند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، متن پيــام رهبر انقالب 

اسالمى به اين شرح است:

بسم ا... الّرحمن الّرحيم
درگذشت عالم بزرگوار مرحوم آيت ا... 
آقاى حاج شــيخ عبــدا... نظرى(ره) را 
به خاندان مكّرم و ارادتمندان ايشــان و 
به عموم مردم عزيز مازندران تســليت 

عرض مى كنم.

ايشــان از شــاگردان قديمى امام راحل 
بودند و سابقه  مبارزاتى شان به سال هاى 
كه  برمى گردد  طاغــوت  دوران  اختناق 
محور و شــمع جمع جوانان حق طلب 
و تشــنه  حقايق اسالمى در مسجدجامع 
سارى به شمار مى رفتند و پس از انقالب 

همواره پشتيبان و مروج مفاهيم انقالبى 
و حركت هاى انقالبى بودند. از خداوند 
متعال رحمت و مغفرت و علّو درجات 

براى ايشان مسألت مى كنم.
* سّيدعلى خامنه اى
13 بهمن1399

آيت ا... نظرى به ملكوت اعلى 
پيوست

 آيت ا... عبدا... نظرى خادم الشــريعه از علماى بنام 
مازندران به ملكوت اعلى پيوست.

آيت ا... عبدا... نظرى، عالم مجاهد و پارسا كه از يكشنبه 
چهارم بهمن ماه به دليل بيمارى در يكى از بيمارستان هاى 
تهران بسترى شد، ظهر روز گذشته در سن 88 سالگى 

به ديار معبود خود شتافت.
به گزارش فارس، آيت ا... نظرى خادم الشريعه يار ديرين 
امــام و رهبــرى و از مبارزان صديــق نهضت انقالب 
اسالمى بود كه عمر بابركت خود را در راه اعتالى دين، 

انقالب، نظام اسالمى و خدمت به مردم صرف كرد.
اين عالم انقالبى از شــاگردان برجسته حضرت آيت ا... 

بروجردى و امام خمينى(ره) بود كه دروس فقه و اصول 
را به مدت 8 سال از محضر اين بزرگان آموخت.

آيت ا... نظرى خادم الشريعه كه از شاگردان حلقه درس 
امام خمينى(ره) بود از همان روزهاى اوليه آغاز نهضت 
42، جزو پيشتازان و پايه  – روحانيت شيعه در سال 41

گذاران نهضت به ويژه در سطح مازندران بودند.
مســئوليت هماهنگى علما آن عصر مازندران با خيزش 
انقالبى حوزه علميّه قم به رهبرى مراجع عظام تقليد آن 
زمان مخصوصاً حضرت امام خمينى(ره)، تنظيم و امضا 
اعالميّه ها و بيانيّه ها و تلگراف اعتراض آميز و روشنگر 
عليه دستگاه ســلطنت كه از طرف مدرسين و بزرگان 
حوزه علميه قم صادر مى شــد، جهت دادن به فضال و 
طالب جوان و مبارز آن دوران حوزه تا پيروزى انقالب، 
مشاوره و همكارى با بزرگان و زبدگان انقالب از جمله 

فعاليت ها و اقدامات اين عالم پارســا در به ثمر رسيدن 
انقالب اسالمى ايران به شمار مى رود.

48 – آيت ا... نظرى خادم الشــريعه در ســال هاى 47
شمســى بنا به دعوت علما و مؤمنين شهرستان سارى 
و به جهــت ضرورت امر تبليغ و ارشــاد و هدايت و 
پيگيرى امر نهضت روحانيت در ســارى مستقر شد و 
اقامه جماعت و پايه گذارى جلسات مذهبى مخصوصًا 
دهــه غدير از اثرات ماندگار اين رجل واليى به شــمار 

مى رود.
آيــت ا... نظرى خادم الشــريعه در اوج كشــتارها و در 
بحبوحه انقالب، پيام همبستگى مردم و عشاير سوادكوه 
را بــه محضر امام اّمــت در نوفل لوشــاتوى پاريس 
رســاندند و امام راحل طى نامه اى از اين امر تشــكر 

فرمودند و قدردانى خود را ابالغ كردند.

رهبر انقالب 
اسالمى درگذشت 
آيت ا... نظرى را 
تسليت گفتند

 معــاون توســعه مديريــت و منابع 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همــدان با تأكيد بر كمبــود نيرو در اين 
ســازمان، گفت: اين كمبــود در بخش 
معدن، بازرســى و صنعت مشهود است 
كه با توجه بــه ظرفيت بخش معدن در 
اســتان نيازمند نيروى متخصص در اين 

زمينه هستيم.
سيدحسين خوانسارى در نشست مجازى 
بــا خبرنگاران، اظهار كرد: در ســال هاى 
گذشته 55 نفر از كاركنان سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان بازنشسته 
شده اند اما تاكنون مجوز جذب نيرو براى 

جايگزينى صادر نشده است.
وى گفــت: جبران اين كم و كاســتى ها 
به ويژه در بخش معادن، بازرسى و صنايع 

به ارائه خدمات بهتر منجر مى شود. 
همدان  اســتان  صمت  ســازمان  معاون 
خاطرنشــان كــرد: 52 نفر بــازرس كار 
نظارت و كنترل بــازار را بر عهده دارند 
كــه اين ميزان پاســخگوى تنوع و تعدد 

واحدهاى صنفى و صنعتى استان نيست.
به گفته وى كمبود نيرو از مشكالت مهم 
اين سازمان اســت كه نياز به توجه ويژه 

مسئوالن و متوليان دارد.
خوانسارى تصريح كرد: با وجود كمبود 

نيروى انســانى بــه موفقيت هاى بزرگى 
دســت يافته ايم كه كســب رتبه نخست 
تحول ادارى در كشور و جشنواره شهيد 

رجايى نمونه اين توفيقات است.
معاون ســازمان صمت اســتان همدان، 
ارائه آمــوزه هاى تخصصى و عمومى به 
كاركنان، راه اندازى ميز خدمت الكترونيك، 
اختصاص خطوط تلفن و موبايل مختص 
توليدكننــدگان و فعــاالن اختصاصــى 
براى ارتبــاط با كارشناســان، راه اندازى 
اتوماسيون ادارى در تمام شهرستان ها را از 

شاخص هاى تحول ادارى برشمرد.
وى همچنيــن به رعايت شــيوه نامه هاى 

بهداشــتى در اين سازمان اشــاره كرد و 
افزود: روزانه با حجم زيادى از مراجعان 
مواجه هســتيم كه ايــن ازدحام موجب 
تشديد مراقبت و رعايت نكات بهداشتى 

در اين مجموعه شده است.
خوانسارى همچنين به تشريح مسئوليت 
هاى اجتماعى و اخالقى كاركنان سازمان 
پرداخــت و گفت: در زمــان حوادث و 
بالياى طبيعى به ويژه زلزله غرب كشــور 
يار و همراه مناطق آســيب ديده بوديم. 
يك هزار و 66 واحد صنعتى در اســتان 
و 30 هزار واحد صنفى در شــهر همدان 

فعايت دارند.

معاون سازمان صمت استان: كمبود نيرو داريم

رئيس صنعت، معدن و تجارت استان:

صنعتى شدن همدان كليد خورده است
■ متين: به خـودم توهين نمي كنـم

آق گل قربانى كشمكش و دعواى متوليان شده است

رقص فالمينگو 
در تاالب خشك!

خيابان هاى همدان 
ديگر پاسخگوى خودروها نيستند
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ترس از اطالع رسانى
 1- تقريبا 6 ماه به پايان كار دولت تدبير و اميد، زمان باقى اســت، 
6 ماهى حســاس كه عمده تالش دولت در آن بر برگزارى انتخاباتى 
آبرومند در كنار پايان پروژه هاى تعريف شده و تحويل كار با كمترين 

نقص به دولت بعدى خواهد بود.
در اين زمينه دولت اعالم كرده نيازمند آرامش و فضايى بدون حاشيه 
براى كار و فعاليت و انجام وظايف باقيمانده در دقايق پايانى كار است.
2- از جمله مشــكالت دولت ها در ماه هاى پايانى فعاليت، ناهمراهى 
برخى مديران با آنها و توجه اين دسته از مديران به گزينه هاى با شانس 
باالى پيروزى در انتخابــات و همراهى با آن طيف پيش از انتخابات 

براى بهره بردارى پس از پيروزى است.
 رفتار اين دســته از مديران دليلى مى شــود تا دولت عمال از انسجام 

برخوردار نباشد و هر مديرى سازى بنوازد و سياستى را دنبال كند.
3- در روزهاى اخير ترس از دست دادن انسجام در بين مديران دولتى 
و دســتگاه هاى دولتى اســتان با عزل برخى مديران و انتصابات افراد 

متعهد به دولت همراه شد.
البته اين نوع رفتارها نيز نتوانسته مانع بروز رفتارهايى از برخى مديران 
و تالش آنها براى بقا در دولت بعد كه به زعم بسيارى با شرايط فعلى 
موجود در سپهر سياسى ايران از مخالفان دولت مستقر تشكيل خواهد 

شد، بشود.
4- از جملــه رفتارهاى اين دســته از مديران، فرار از اطالع رســانى 
اقدامات با توجيه امكان بهره بردارى دولت پس از آن به عنوان موافقت 

با دولت مستقر و تالش براى تبليغ عملكرد آن است.
اين رفتار كه چند ماهى است در همدان از سوى برخى مديران شدت 
يافته به خوبى نشان مى دهد كه بقا در مديريت در كدام مديران ترس از 

اطالع رسانى و فرار از رسانه را ايجاد كرده  است.
5- اين دولت از ابتدا در اطالع رسانى مشكل داشت و همواره از اينكه 

اقدامات دولت به اطالع مردم نمى رسد، گاليه داشت.
در اين زمينه در استان اقداماتى چون تدوين سند اطالع رسانى و ... هم 
انجام شــد كه به دليل ضعيف بودن سند و مجريان آن، امكان اجرايى 
شــدن خوب و بــدون نقص نيافت و اكنون در پايــان دولت باز هم 
استاندار در نشست خبرى از نبود پيوست فرهنگى پروژه هاى بزرگ 

گاليه مى كند و آن را الزم مى داند.
6-دولتى ها معموال در 2 مناســبت هفته دولــت و دهه فجر به ارائه 

گزارش عملكرد خود به مردم مى پردازند.
با احتســاب اينكه مهلت فعاليت دولت در مرداد ســال آينده به پايان 
مى رســد، دهه فجر امســال آخرين فرصت ســنتى دولت در استان 
براى اطالع رســانى اقدامات به مردم است درحالى كه همان ترس از 

اطالع رسانى براى بقا، مانعى در اين مسير است.
7- انتظار مى رود استاندار به عنوان نماينده عالى دولت در استان ديگر 
نمايندگان دولت را نسبت به جايگاه خود آگاه كرده و اطالع رسانى از 
عملكرد دولت به عنوان عاملى براى افزايش اميد در جامعه كه نشانگر 
كارآمدى نظام نيز هست، در دهه فجر براى همه مديران الزامى شود.

با اين الزام، مديران ترسو نيز بهانه خواهند داشت كه دفاع از عملكرد 
دولت را كه در واقع دفاع از عملكرد خودشــان در مديريت است، از 
روى اجبار دانســته و براى بقــا در دولت بعد و همراهى با آنها بهانه 

داشته باشند.

صدقه هر شهر به محرومان همان شهر 
مى رسد

 مديركل كميته امداد استان همدان مدعى است صدقه هر شهر تنها 
براى رفع نياز محرومان همان شهر مصرف مى شود.

پيمان تركمانه در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه سرمايه اصلى كميته 
امداد اعتماد عمومى، باورهاى دينى و روحيه نوع دوســتى مردم است 
و با همين ســرمايه هاى ارزشمند اســت كه براى رفع محروميت در 
جامعه تالش مى كنيم، افزود: صدقات و كمك هاى مردمى در هر يك 
از شــهرهاى استان، وجوه شــرعى و امانت مردم است كه در اختيار 
ايــن نهاد قرار مى گيرد و تنها براى رفع نياز محرومان همان شــهرها 

مصرف مى شود.
مديركل كميته امداد استان همدان ادامه داد: صدقه و ساير كمك هاى 
مردمى براســاس ضوابط شرعى و قانونى هزينه مى شود كه بر همين 
اســاس حتى يك ريال از صدقه يا ســاير كمك هاى مردمى اســتان 

همدان، در خارج از استان هزينه نمى شود.
تركمانه مطرح كرد: براســاس اصل امانت دارى، ما امدادگران خود را 
امانت دار كمك هاى مردم مى دانيم و تالش مى كنيم تا در ســريع ترين 
زمان ممكن و به بهترين شــيوه ها ايــن كمك ها را به صاحبان واقعى 

آن برسانيم.
وى گفت: همه امدادگران اين نهاد كارمند دولت هســتند و برخالف 
برخى اظهارات نادرســت، حقوق و مزاياى كاركنان اين نهاد از محل 
بودجه دولت تأمين مى شــود و صدقات مردم تنها در راستاى تأمين 
مســكن، جهيزيه، درمان، تحصيل و ساير مايحتاج ضرورى نيازمندان 

هزينه مى شود.
وى همچنين با بيان اينكه 680 ســرى جهيزيه و كمك هزينه جهيزيه 
از ابتداى سالجارى تاكنون به نوعروسان زير پوشش كميته امداد امام 
خمينى(ره) اين استان اهدا شده است، گفت: براى اجراى طرح تأمين 
جهيزيه، امســال 6 ميليارد و 800 ميليون تومــان كمك  هزينه خريد 

جهيزيه به نوعروسان زير حمايت اين نهاد پرداخت  شده است.
مديركل كميته امداد اســتان همدان در پايان بيان كــرد: اميدواريم با 
افزايش كمك هاى مردمى از طريق روش هاى نوين مانند شماره گيرى 
8877* و برقرارى تماس با سامانه تلفنى 0968877، شاهد سرعت  #

بيشتر در كمك رسانى به نيازمندان باشيم.

كاروان «آواى انقالب» در همدان به راه افتاد
 همزمان با چهل ودومين ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى و دهه مبارك فجر، كاروان 
سرود با عنوان «آواى انقالب» با خواندن سرودهاى انقالب در نقاط مختلف شهر همدان 

به راه افتاد.
معاون فرهنگى هنرى سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان در گفت وگو با ايرنا، بيان كرد: 
پيش از فرارســيدن دهه فجر 30 گروه سرود سازماندهى شدند كه در محله هاى مختلف 

شهر به اجراى سرود اقدام مى كنند.
وحيد خادمى افزود: آغاز به كار كاروان «آواى انقالب» اجراى سرود در ميدان اصلى شهر 

همدان همزمان با ورود بنيانگذار كبير انقالب اسالمى در ساعت 9:30 دقيقه 12 بهمن بود، 
سپس اين كاروان در نقاط مختلف شهر حضور يافت.

دبير كارگروه بســيج و نيروهاى مسلح ســتاد دهه فجر استان همدان، گفت: با آغاز دهه 
مبارك فجر فضاســازى الزم انجام شــد و در اين راستا از تابلو، بيلبورد و تلويزيون هاى 
شهرى موجود نيز استفاده شد. معاون فرهنگى هنرى سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان، 
اظهار كرد: برگزارى جشن انقالب در پايگاه هاى بسيج استان همدان پيش بينى شده است 
و به مناسبت دهه فجر و ميالد حضرت زهرا(س) در هر پايگاه مقاومت يك جشن برگزار 
مى شــود. خادمى ادامه داد: 230 نشست بصيرتى با هدف تبيين دستاوردهاى انقالب در 
مساجد برگزار شده و به منظور رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى اين نشست ها پس از نماز 

و حداكثر به مدت نيم ساعت برگزار مى شود.
وى گفت: تداوم نهضت كمك مؤمنانه در پايگاه هاى بســيج مورد تأكيد اســت تا بتوان 

مشكالت مردم را در اين برهه حساس گره گشايى كرد.
دبير كارگروه بســيج و نيروهاى مسلح ستاد دهه فجر استان همدان اظهار كرد: برگزارى 
ده يادواره براى شــهداى انقالب، سركشى به خانواده معظم شهدا، توليد و انتشار كليپ، 

عكس و دلنوشته در فضاى مجازى از ديگر برنامه هاى سپاه براى دهه فجر است.
خادمى ادامه داد: شيفت ايثار با محوريت بسيج كارگرى در كارخانه ها و واحدهاى توليدى 
اين استان با هدف كمك به توليدكننده اجرا شده با اين توضيح كه كارگر يك روز بدون 

دريافت حقوق كار مى كند.

آق گل قربانى كشمكش و دعواى متوليان شده است

رقص فالمينگو در تاالب خشك!

معرفى اثربخش انقالب اسالمى و 
دستاوردهاى آن براى نسل هاى آينده

 انقالب اســالمى ايران، تجلى شكوهمند حماسه و سرافرازى ملتى 
اســت كه با فريادشان آزاديخواهى و استقالل طلبى را در گوش و جان 

جهانيان طنين انداز كرد.
معاون سياسى امنيتى و اجتماعى فرماندار همدان با تبريك فرارسيدن 
چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى، افزود: ملت ايران با اين 
پيروزى الگويى جامع و كامل براى كشــورهاى در بند استبداد و ظلم 
شــدند كه توانستند اســتقالل طلبى و آزاديخواهى خود را در سراسر 
منطقه و حتى دنيا تســرى بخشند. فاطمه حبيبى افزود: با گذشت 42
ســال از پيروزى انقالب اســالمى و جدال راهبردى و مبارزه بى امان 
و مســتمر ملت بابصيرت ايران اســالمى با نظام سلطه و استكبار، با 
صراحت مى تــوان گفت پيــروز اين ميدان بــزرگ، ملت مصمم و 

باصالبت ايران بوده است.
حبيبى خواســتار معرفى اثربخش انقالب اســالمى و دستاوردهاى آن 
براى نســل هاى آينده شــد و تأكيد كرد: يكى از وظايف كنونى توجه 
و تبيين آرمان هاى امام راحل،حركت در مسير رهبر گرانقدر و صيانت 
از خون شــهيدان گلگون كفن انقالب اسالمى، دفاع مقدس و مدافعين 
حرم است. معاون سياسى امنيتى فرماندارهمدان افزود: شعار استقالل، 
آزدى، جمهورى اســالمى از 4 ركن تشــكيل شده است كه بايد براى 
نســل هاى جديد انقالب تبيين شود تا بدانند اين انقالب به چه بهايى 

به دست آمده است.
 وى با بيان اينكه تقارن ميالد با ســعادت حضرت فاطمه زهرا(س) با 
دهه فجر انقالب، بركات معنوى اين ايام را دوچندان كرده، اظهار كرد: 
اميــدوارم به بركت اين ايام و بــا اتحاد و همدلى كه اكنون بين مردم و 
مسئوالن به وجود آمده، بتوانيم بر بيمارى منحوس كرونا كه داغ بزرگى را 

بر دل ملت مان و همه كشورهاى ديگر قرار داده، فائق آييم.
حبيبى در پايان گفت: همزمان با دهه مبارك فجر در شهرستان همدان 
132 طرح توليدي اقتصادي و پروژه عمراني با اعتبار 334 ميليارد تومان 
به بهره برداري مي رسد كه شامل افتتاح 111 پروژه با اعتبار 206 ميليارد 
تومان و آغاز عمليات اجرايي 21 طرح با اعتبار 128 ميليارد تومان است.

1- خاموشــى معابر براى صرفه جويى بوده است. گويا 340 مگاوات 
برق از خاموشى معابر صرفه جويى شده است. گفتنى است خاموشى 
بزرگراه ها و كمى نور معابر شــهرى در ماه هاى اخير با انتقاد افزايش 

ناامنى مواجه بوده است.
2-واكنش ها به خريد واكســن كرونا از روســيه، ادامه دارد. گويا 98

عضو مجمع عمومى سازمان نظام پزشكى در نامه اى به رئيس جمهور، 
خريد واكســن روسى «اســپوتنيك وى» را از اين كشور غيرموجه و 
خطرآفرين دانسته و پرسش هايى را در اين زمينه مطرح كرده اند. گفتنى 
است وزير بهداشت در اظهاراتى عجيب اين انتقادات را خيانت ملى 

خوانده است.
3- يكى از اســتانداران خواستار اصالح ساعت محدوديت هاى شبانه 
براى فصل تابستان شده است. گويا استاندار تهران گفته است، ساعت 
آغاز طرح محدوديت هاى شــبانه براى زمستان مناسب است، ولى در 
تابستان نياز است اين زمان تغيير كند. گفتنى است طرح محدوديت شبانه 

تردد خودروها دليلى بر پيشگيرى از دورهمى هاى خانوادگى است.
4- نهاد اجماع ساز با انتقاد جوانان اصالح طلب هم مواجه شده است. 
گويا اين جوانان در اين زمينه به رئيس دولت اصالحات نامه نوشته اند 
و ده پيشــنهاد براى ارتقاى نهاد اجماع ساز اصالح طلبان ارائه كرده اند. 
گفتنى اســت اين نامه را 131 نفر عمدتاً از نســل هاى جديد و جوان 

اصالح طلبان امضا كرده اند.
5-هر قطعى اينترنــت به تالش ايراتورها بــراى راه اندازى اينترانت 
تحليل مى شود درحالى كه برخى هجوم كاربران براى اينترنت رايگان 

و پايين بودن ظرفيت زيرساختى، مى دانند.
 گويا قطعى اينترنت در چند شب پيش و فعال بودن امكان دسترسى 
به سايت هاى داخلى اين گمانه را تقويت كرده است. گفتنى است تبديل 

اينترنت به اينترانت در كشور چندان طرفدار ندارد.
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 بار ديگر نفس هايش به شــماره افتاده و 
باال نمى آيد، با اينكه 830 هكتار دارد و بيش 
از 46 گونــه جانــورى را در خود پرورش 
مى دهد حاال چندان وضعيت خوبى ندارد و 
ديگر فالمينگو ها بر فراز آق گل رقص شادى 
نمى كنند و اين يعنى بار ديگر به خطر افتاده 

است.
ســال گذشــته بود كه پس از 20 ســال اين 
تاالب زيباى استان كه مى تواند مزيت بااليى 
براى محيط زيســت و گرشگرى داشته باشد 
زنده شد و اميد ها را براى جان بخشى دوباره 
به محيط اطرافش پررنگ كرد اما متأســفانه 
زمان زيادى از آن نگذشــته اســت كه حاال 
مسئوالن از خشــكى و نابودى در كمين آن 

هشدار مى دهند.
معــاون هماهنگى امور عمرانــى فرماندارى 
شهرســتان مالير بــا تأكيد بــر اينكه تاالب 
آق گل جزو 20 تاالب در معرض خطر است 
و بايد احيا و بازســازى شــود، گفت: 233 
حلقــه چاه عميق در اســتان مركزى در كنار 

تاالب با عمق 180 متر حفارى شده است.
اين درحالى است كه در سال 98 مديرعامل 
آب منطقه اى اســتان اعالم كرد 6 حلقه چاه 
غيرمجاز اسالم آباد و توتل توسط اين سازمان 
مسدود شده است تا حداقل آب باريكه اى كه 

در آق گل جريان دارد، حفظ شود.
ضربه اى كه حفــر چاه هاى غيرمجاز به جان 
آق گل مى زند از سوى كشاورزان منطقه است 
كه با بهره بردارى غيرمجاز از حقابه اين تاالب 
سعى در تأمين آب مورد نياز كشت هاى خود 
در اين منطقــه دارند و متأســفانه با وجود 
هشــدارها، نظارت و برخــورد جدى با آنها 
صورت نگرفته است كه بتواند بازدارنده اين 
عمل ناهنجار باشــد، تاجايى كه امسال هم با 
حفر صد ها حلقه چاه، خنجر به گردن آق گل 

كشيده اند.
از طرفى مشــكل ديگرى كــه روزگار اين 
تاالب زيبا را در همدان ســياه كرده اســت، 
رفتارهاى موازى و حتى در مواقعى مقابالنه 
برخى مســئوالن اســت كه حتــى با وجود 
تشــكيل چندين كارگاه تهيه و تدوين برنامه 
مديريت جامع تاالب آق گل هنوز نتوانســته 

است چاره اى به حال زار آق گل بينديشد.
در 20 ســال گذشــته 2 اســتان همــدان و 
مركــزى با متهــم كردن يكديگــر در ايجاد 
خطر خشكسالى آق گل همواره به جاى حل 
مسأله رويكرد توجيه آن را ر پيش گرفته اند 
و همين اختالف نظر ها ســبب شده است تا 
مسير براى افراد ســودجو بيشتر باز شود و 
با حفر چاه هاى غيرمجاز همان اندك حيات 

موجود اين تاالب را هم به يغما برند.
از آنجايى كــه منطقه جغرافيايى اين تاالب 
در نزديكى ماليــر قرار دارد حاال به تازگى 
معاون هماهنگى امــور عمرانى فرماندارى 
شهرســتان مالير از ورود جدى قضايى به 
امور آق گل ســخن مى گويــد و مى خواهد 
تا براســاس قانون مســدود كردن ورودى 
آب به تاالب كه جرم محســوب  شــود و 
و  ادارى  عدالت  ديــوان  قضايى،  مقام هاى 
به  مربوط  مشكالت  پيگير  بازرسى  سازمان 

اين تاالب شوند.
عظيم باويسى در كارگاه تهيه و تدوين برنامه 

مديريــت جامع تــاالب آق گل در همدان با 
تأكيــد بر اينكه تاالب آق گل جزو 20 تاالب 
در معرض خطر است و بايد احيا و بازسازى 
شــود، عنوان كرد: چرا مديران شركت آب 
منطقه اى 2 اســتان براى رفع مشكل تاالب با 
هم همكارى و همدلــى نمى كنند؟ چرا بايد 
اجازه دهيم در مناطقى كه صحبت از كم آبى 
اســت، 11 حلقه چاه در يك روســتا حفر 
شــود؟ چرا نبايد بگذاريم تاالب احيا شود؟ 
اگر احيا شــد ســودش براى كيست؟ استان 

مركزى يا همدان؟
وى افزود: در مسير باالدست حاشيه رودخانه 
9 روســتا وجود دارد كه 7 روستا در استان 
مركزى واقع شده و 2 روستا متعلق به همدان 
است. 233 حلقه چاه عميق در استان مركزى 
در كنار تاالب با عمق 180 متر حفارى شده 
اما در اســتان همــدان 17 حلقه چاه با عمق 
120 متر وجود دارد، پس استان مركزى آب 
بيشــترى مصرف مى كند. در استان مركزى 
ســالى 45 هكتار يونجه كارى انجام مى شود. 

چرا بايد اين گونه باشد؟
به گزارش ايســنا، وى با اشــاره بــه اينكه 
تــاالب آق گل بيشــتر براى اســتان مركزى 
ســود و منفعت دارد، مطــرح كرد: 46 گونه 
پرنده از 19 تيره پرندگان در تاالب داريم كه 
تنوع زيســت محيطى خوبى است، چرا بايد 
ايــن موضوع را رها كنيم؟ در گذشــته گفته 
مى شــد ريزگردها از ســمت كويت و عراق 
وارد كشور مى شــود، اما اكنون اين موضوع 
دست خود ماست و نبايد اجازه دهيم مشكل 
ريزگرد تاالب هم به مشكالتمان اضافه شود.

باويســى با بيــان اينكه چرا اســتان مركزى 
بــا وزارت نيرو مخالفــت مى كند و حق آبه 
تاالب را نمى دهد؟ خاطرنشــان كرد: انتظار 
همدلى و هماهنگى بيشترى از استان مركزى 
داريم، بنابراين تقاضا داريم مديران 2 استان 
به صورت دوســتانه يا از طريق وزارت نيرو 
پيگير مشخص شــدن حق آبه تاالب آق گل 

باشند.
وى ادامه داد: در بحــث منابع آبى امور آب 
مناطــق خنــداب و مالير همفكرى داشــته 
باشــند و آب منطقــه را كنتــرل كنند زيرا 
آب هاى زيادى به صــورت غيرمجاز درحال 

خروج اســت. در واقع چــرا بايد عمق چاه 
در جايى كه تــاالب و رودخانه وجود دارد، 
180 متر باشد؟ بايد كشت هاى آب بر را براى 
كشــاورزان منطقه توضيح دهيــم و آنها را 
تشويق به كشت محصوالت كم آب بر كنيم يا 
اگر اصرار به كشت يونجه دارند، روش هاى 

آبيارى را تغيير دهند.
 از بــاب اســناد تاريخــى تاالب 

حق آبه اى از رودخانه قره چاى ندارد
بخشــدار خنداب نيز با انتقاد از صحبت هاى 
معاون فرماندار مالير به دليل زير سؤال بردن 
يك شهرستان، مطرح كرد: آمارهاى گفته شده 
را از كجا اســتخراج كرده ايد؟ از كجا براى 
كرده ايد؟  مشــخص  هكتــار  يونجــه كارى 
خنداب قطب كشــاورزى اســت و ساليانه 
30 هزار تن كشــمش تحويــل كارخانه هاى 

كشمش پاك كنى مالير مى شود.
رضا بهارى با اشاره به اينكه ما اصًال در زمينه 
آب و حق آبــه تــاالب آق گل اعالم موضع 
نكرده ايــم اما از باب اســناد تاريخى تاالب 
حق آبه اى از رودخانه قره چاى ندارد، افزود: 
از كجا بايد آب به سمت تاالب هدايت كنيم؟ 
در سيالب سال 98 سرريز رودخانه قره چاى 
به ســمت تاالب هدايت شد و كمك كرديم 
اين اتفاق بيفتد اما به چه اســاس مى گوييد 
مسير رودخانه قره چاى به سمت تاالب بسته 
شــده، اصًال مسدودسازى نشده و اقدامى در 
اين زمينه صورت نگرفته اســت. آيا مسيل يا 
كانالى هســت كه مسدود كرده باشيم تا يك 

جرم تلقى شود؟
وى بــا بيان اينكه 4 جلســه قبلى پيگير حل 
مشــكل تاالب آق گل بوديم و تالشــمان بر 
اين بود تــا تاالب احيا شــود و زنده بماند 
كه خداروشــكر زنــده ماند، ادامــه داد: در 
كوچك ترين  فرمانــدار  معاون  صحبت هاى 
اشــاره اى نشــده كه از طريق احياى تاالب، 
اسالمشــهر هم بهره مند مى شــود، آيا فقط 
روســتاهاى ما منتفع مى شــوند؟ روســتاى 
تاالب  با  ديواربه ديــوار  همســايه  مجيدآباد 
اســت، روستاى قاســم آباد بيشتر چاه هايش 
خشك شده، روستاى نصيرآباد 5 حلقه چاه 
نيمه عميق دارد. ما اصًال چاه غيرمجاز نداريم 
بنابراين بهتر اســت مباحث به سمت وسوى 

سياسى نرود. ما هم بلديم از منافع شهرستان 
خود دفاع كنيم.

بهــارى اظهار كرد: در واقــع تخريب هم از 
سمت كشاورزان مالير و هم قاسم آباد بوده، 
ما پيگيرى كرديم، كشــاورزان قاســم آباد را 
احضار كرديم و گفتيم نبايد تخريبى صورت 
بگيرد، آيا شما هم چنين كارى انجام داديد؟ 
به كشاورزان گفته شــد اگر آب نياز نداريد 
از آب ســد اســتفاده كرده و راه آب را باز 
كنيد تا به ســمت تاالب بــرود كه پذيرفتند. 
را  آب  ميزان  كمتريــن  تاالب  درحال حاضر 
دارد و اگــر توجهى به اين موضوع نشــود 

تابستان خشك خواهد شد.
 نبود پاسگاه محيط بانى 

در تاالب «آق گل»
در هميــن راســتا نيــز مديــركل حفاظت 
محيط زيست اســتان همدان از نبود پاسگاه 
محيط بانى در تاالب آق گل از سمت 2 استان 
همــدان و مركزى گاليه مند اســت و گفت: 
متأســفانه براى حفاظت از اكوسيستم تاالب 
و براى پيشــگيرى از برداشت آب، شكار و 
صيد غيرمجار، تصرف اراضى و ... پاســگاه 

محيط بانى نداريم.
محسن جعفرى نژادبسطامى اظهار كرد: اگر 
سياسى  همكارى بين مسئوالن  هماهنگى و 
2 اســتان همدان و مركزى نباشد و تأمين 
اعتبار با رويكرد مشــاركتى در حفظ تاالب 
آق گل صورت نگيــرد، اثرات جبران ناپذير 
نابودى اكوسيســتم تاالب به خود استان ها 

برمى گردد.
وى بــا تأكيد بر اينكه اگر مشــاركت صورت 
نگيرد خيلى زود دير مى شــود و شــرايطى را 
شــاهد خواهيم بود كه اين تاالب چالش هاى 
بيشترى داشته باشد، تصريح كرد: امورى چون 
مقابله با برداشــت هاى غيرمجــاز، ورودهاى 
نابهنگام شكارچيان و شكار و صيد غيرمجاز، 
تصرف اراضى و آنفلوآنزاى پرندگان به تنهايى 
شــدنى نيســت و اگر 2 اســتان ورود نكنند 
و مشــاركت فعال نداشته باشــند، نمى توانيم 
به تنهايى اين راه را ادامه دهيم و آثار و تبعات 
آن به 2 اســتان برمى گردد و درنهايت مردم و 
جوامع محلى بيشــترين خسارت و صدمه را 

خواهند ديد.

 رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى 
اسالمى شــهر همدان از جوابگو نبودن معابر 
اين شهر از افزايش بى رويه خودروها خبر داد 

كه نيازمند چاره سازى است.
كامــران گردان در گفت وگو ايرنا، اظهار كرد: 
براساس آمارهاى موجود روزانه نزديك به 45 
دستگاه خودرو در استان و به طور تقريبى 30 
دستگاه خودرو در شهر همدان شماره گذارى 
مى شــود، كه فراتر از ظرفيت فضاى شهرى 

است.
وى افزود: معابر شــهر پاسخگوى اين حجم 
از افزايش بى رويه خودرو نيســت و به ازاى 
هر خودرو بايد حدود 40 مترمربع به فضاى 

شهرى اضافه شود.
گــردان بيان كــرد: افزايــش خودروها بايد 
متناســب با گسترش فضاى شهرى باشد و با 
توجه به شرايط موجود اجراى طرح مطالعات 

ساختمان هاى  ترافيكى براى  عارضه ســنجى 
ويژه شهر همدان بسيار حايز اهميت است كه 
درصورت اجرايى شدن مى تواند مؤثر بوده و 

در كاهش ترافيك شهر اثرگذار باشد.
رئيس كميســيون خدمات شــهرى شوراى 
اسالمى شهر همدان افزود: اين طرح با توجه 
به اينكه رويكرد دوره پنجم شــوراى شهر و 
مديريت شــهرى برمبناى كيفى سازى، عمل 
به طرح تفصيلى و تصميم ســازى از مســير 
كارشناسى و توجه به مطالعات است، به طور 
قطــع مى تواند يك اقدام مهــم و ماندگار در 
راستاى خدمتگزارى بهتر به شهروندان باشد.

وى خواســتار تشــكيل كميتــه راهبردى و 
مطالعات براى طرح عارضه سنجى ترافيك در 

اسرع وقت توسط شهردارى همدان شد.
 آالينده هــاى جــوى در همــدان 

افزايش مى يابد

در هميــن راســتا رئيس بخــش پيش بينى 
اداره كل هواشناسى استان همدان از افزايش 
غلظت آالينده هاى جوى در سطح شهرهاى 
بــزرگ و مناطق صنعتى اســتان با توجه به 
پايدارى نسبى شرايط آب و هوا در روزهاى 

آينده خبر داد.
محمدحســن باقرى شــكيب افزود: براساس 
بررســى داده هــا و نقشــه هاى پيش يابــى 
هواشناسى، آســمان بيشتر نقاط استان در 24 
ســاعت آينده صاف تا قسمتى ابرى همراه با 

افزايش آالينده هاى جوى پيش بينى مى  شود.
باقرى شكيب اظهار كرد: سامانه جديد بارشى 
از شامگاه پنجشنبه آتى، از سمت شمال غرب 
وارد اســتان و موجب ريزش برف و بارش 

باران در برخى نقاط مى شود.
وى ادامه داد: اين ســامانه آنچنان قوى نيست 

و ريزش برف آن خفيف پيش بينى مى شود.

ايجاد مركز مراقبت هاى خيابان هاى همدان ديگر پاسخگوى خودروها نيستند
ويژه در بيمارستان 
فاطميه همدان

 براى مديريت بحران كرونا و غلبه 
بر شــرايط بيمارى، مركز مراقبت هاى 

سيار در بيمارستان فاطميه ايجاد شد.
رياست بيمارســتان فاطميه همدان در 
ديدار با پژوهشــگر مركــز تحقيقات 
ركتا بسيج دانشــجويى همدان كه در 
راســتاى احصاى تجــارب مديريتى 
مقابله بــا كرونا صورت گرفت، اظهار 
كرد: بيمارستان فاطميه تنها بيمارستان 
تك تخصصى در غرب كشــور است 
كه درحال ارائه خدمات به زنان باردار 

است.
شــهره على محمدى با بيان اينكه اين 
بيمارســتان حــدود 130 تخت فعال 
و 500 پرســنل اعم از پرســتار و ماما 
مشــغول به كار دارد، اضافه كرد: زنان 

باردار به دليل حساسيت هايى كه براى 
سالمتى آنها وجود دارد در هر جامعه 
مورد اهميت و توجه واقع مى شــوند 
و بحث درمان و بهداشــت آنها براى 

جوامع مهم است.
وى با اشاره به اينكه در دوران كرونا 
با اينكه ما درحال خدمات رســانى به 
همه بيمــاران بوديم، توجه خاصى به 
زنان بــاردار كرونا به عنــوان بيماران 
پرخطــر نيز داشــتيم، افزود: ســعى 
سياست هاى  و  پروتكل ها  از  كرده ايم 
وزارت بهداشــت تبعيــت كنيم و به 
لطف خدا با بحران جدى و كمبودى 

مواجه نشديم.
رئيــس بيمارســتان فاطميــه همدان 
سالمت كادر درمان به عنوان خط مقدم 
مقابله با ويروس كرونــا را مهم ترين 
اولويــت دانســت و ادامــه داد: تمام 
ســعى خودمان را براى حفظ سالمت 
همــكاران و تأميــن لــوازم امنيتى و 

حفاظتى آنها به كار برده ايم.
على محمدى با اشاره به اين مورد كه از 
ابتداى شــيوع ويروس كرونا تا به حال 
هيچ يــك از كادر درمانى بيمارســتان 
فاطميــه از نوبت حضــور و خدمت 
خود خارج نشده اند، افزود: كادر درمان 
بيمارستان فاطميه متقاضى حضور در 
نوبت خدمت ســاير بيمارســتان هاى 

درگير با ويروس كرونا بودند.
وى با بيان اينكه در بيمارستان فاطميه 
بخش مراقبت هاى ويژه وجود نداشت، 
بيان كــرد: با ايجاد شــرايط كرونايى، 
بــراى مديريت بحــران و غلبه بر اين 
محدوديت، بخــش مراقبت هاى ويژه 
به صورت ســيار ايجاد شد، با اين كار 
درصورت بروز مشــكل براى بيمار با 
توجه به برنامه ريزى قبلى و تصميمات 
اتخاذ شــده براى نوبــت مراقبت هاى 
ويژه، ما توانســتيم بر اين محدوديت 

غلبه كنيم.
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امام جمعه مالير:
در انتخابات 1400 بايد به مكتب 
حاج قاسم سليمانى رأى بدهيم

 در انتخابات رياســت جمهورى، فارغ از هر جناح و حزبى، بايد 
به مكتب حاج قاسم سليمانى رأى دهيم.

ــات رياســت  ــه موضــوع انتخاب ــر ب ــتان مالي ــه شهرس ــام جمع ام
جمهــورى 1400 پرداخــت و گفــت: در انتخابــات رياســت 
ــد مكتبــى  ــى و سياســى رأى دادن، باي ــه جــاى حزب جمهــورى، ب
رأى دهيــم. فــارغ از هــر جنــاح و حزبــى، مــا بايــد بــه ادامه دهنــده 

ــم. ــليمانى رأى دهي ــب حــاج قاســم س مكت
حجت االســالم محمدباقر برقرارى با بيان اينكه عالوه بر نامگذارى 
بلوارها و پروژه ها به نام شــهيدحاج قاســم سليمانى، بايد در بحث 
انتخابات ادامه دهنده مســير او باشيم، افزود: ما با يك انتخاب اصلح 
و احسن در انتخابات رياست جمهورى 1400و بنا كردن يك دولت 

حاج قاسم، بايد جهان كفر را مات و مبهوت كنيم.
وى يادآور شــد: يك رأى مكتبى و انقالبى ســبب زمينه ســازى و 
حركت انقالب به ســوى ظهور صاحب اصلى اين انقالب مى شود و 

از شفاعت حاج قاسم نيز بهره مند خواهيم شد.
برقرارى در ادامه اظهار كرد: انقالب اسالمى براى آبادانى، استقالل، 
عمران و پيشرفت كشور آمده است و كتاب صعود 40 ساله تأييدى 
بر حقانيت اين نظام در طول 40 ســال و تعالى معنويت، استقالل و 

آزادى است كه دشمنان نظام نيز به آن اقرار كردند.
وى با بيان اينكه در كنار اين دســتاوردها، آرامش، عمران، پيشرفت 
و تكنولوژى محقق شــده اســت، تصريح كرد: تقاضايم از مسئوالن 
و فعاالن فرهنگى اين اســت كه كتاب صعود 40 ساله را تهيه و در 
اختيار مسئوالن شهرستانى قرار دهند تا بتوانيم دستاوردهاى 40 ساله 

اين نظام را تبليغ كنيم.
برقرارى مردم را نسبت به حقيقت انقالب اسالمى به 3 دسته تقسيم 
كرد و گفت: دسته نخســت از حقيقت انقالب اسالمى آگاه نيستند 
و دســته دوم از خدمات و دســتاوردهاى انقالب آگاهى دارند اما 
انگيزه اى براى دفاع از اين دســتاوردها ندارند. پس صرف داشــتن 

آگاهى كافى نيست.
امام جمعه مالير ادامه داد: دســته ســوم افراد خودآگاهى هستند كه 
با تمام وجــود انقالب را به عنوان يك انفجار نور مى پذيرند و آنچه 
خالف انقالب اســت، رد كرده و باانگيزه و شجاعت باال از حقيقت 

انقالب دفاع مى كنند.
وى بــه خودآگاهــى امــام خمينــى(ره) بــا تمــام وجــود نســبت بــه 
حقيقــت انقــالب اشــاره و خاطرنشــان كــرد: امــام راحــل از آغــاز 
ــا روز رحلتــش، نســبت بــه حقيقــت  ايــن نهضــت در دهــه 40 ت
ــت و  ــى داش ــالب خودآگاه ــمنان انق ــا دش ــمنى ب ــالب و دش انق
ــمنان  ــا دش ــمنى ب ــا دش ــالب و ي ــاى انق ــوزنى از ارزش ه سرس

ــاه نيامــد. انقــالب كوت
ــالب را  ــان انق ــه شناس ــيارى از جامع ــد: بس ــادآور ش ــرارى ي برق
ــر شــده  ــده مى داننــد كــه روزى پي ــد انســان، يــك پدي ماننــد تول
ــك  ــوان ي ــالمى به عن ــالب اس ــت انق ــا ماهي ــى رود ام ــا م و از دني
ــر و  ــا پي ــال نه تنه ــد متع ــش خداون ــق فرماي ــى، مطاب ــالب دين انق

ــد. ــد ش ــى خواه ــه جهان ــود، بلك ــل نمى ش زاي
وى به وعده خداوند در قرآن اشاره و تصريح كرد: خليفه قرار دادن 
اهل ايمان و عمل صالح بر روى زمين، وعده خداوند در قرآن است 
و اين وعده مانند ديگر وعده هاى قرآنى شــرط دارد كه شــرط آن 

ايمان و عمل صالح است.
برقرارى با بيان اينكه برخى افراد در هر مســئوليت و لباسى با كردار 
و يــا گفتار خود قصد ضربه زدن به عملكــرد نظام را دارند، مطرح 
كرد: درصورت عمل به اين شروط و استمرار انقالب جوان، خداوند 
تغيير و تبديلى روبه جلو و به ســوى كمال براى اين انقالب ايجاد 

مى كند.
امــام جمعه مالير به تزريق و تدريس برخى باورهاى غلط توســط 
جامعه شناســان به محيط هاى علمى و دانشــگاهى اشــاره و تأكيد 
كرد: برخالف باور اين جامعه شناســان، انقالب اسالمى نه تنها زايل 
نمى شود بلكه سربلند مى ماند و شرط آن مطيع بودن نسبت به فرامين 

رهبرى است.
برقرارى اهميت به اقتصاد مقاومتى، نبود دلبســتگى به غرب، تكيه 
بر منابع غيرنفتى و تقويت خودباورى را از دســتورات مورد تأكيد 
مقام معظم رهبرى عنوان و خاطرنشــان كرد: درمورد ادعاى رئيس 
جمهور آمريكا مبنى بر لزوم راستى آزمايى ايران بايد گفت ما تعهدى 
به جوبايدن نداريم، نظام اسالمى به تعهدات خود پايبند است و آنها 

بايد راستى آزمايى شوند.

تبيين اهداف انقالب اسالمى همزمان
 با دهه فجر در مساجد تويسركان

 تبيين اهداف و دستاوردهاى انقالب اسالمى در ده مسجد تويسركان 
به مدت ده شب در ايام دهه مبارك فجر امسال انجام مى شود.

امام جمعه تويســركان با بيان اينكه با هماهنگى هاى انجام شــده بين 
شهردارى، سازمان تبليغات و اداره اوقاف شهرستان آمادگى الزم براى 
گراميداشت دهه فجر ايجاد شده است، ادامه داد: برگزارى نشست هاى 

روشنگرى در مساجد از جمله اين برنامه ها است.
حجت االسالم مرتضى موحدى در گفت وگو با مهر، اظهار كرد: امسال 
به دليل شرايط كرونايى و حفظ پروتكل هاى بهداشتى، امكان برگزارى 
راهپيمايى 22 بهمن مقدور نيست، لذا با هماهنگى دستگاه هاى مربوطه، 
شــهردارى، ســازمان تبليغات و اداره اوقاف و امور خيريه تويسركان 

برنامه هاى فرهنگى درنظر گرفته شده است.
وى با بيان اينكه از جمله اين برنامه ها مى توان به برپايى جشــن سيار 
پيروزى انقالب اســالمى، نورافشــانى به مدت 2 شــب؛ در ســالروز 
والدت حضرت زهرا(س) و شــب 22 بهمن اشاره كرد، گفت: تبيين 
دستاوردهاى انقالب اســالمى در ده مسجد مختلف شهر به مدت ده 
شب براى روشنگرى درباره اساس انقالب اسالمى و دستاوردهاى آن 

صورت خواهد گرفت.

پروتكل ها در بخش خزل نهاوند رعايت نمى شود
ضرورت رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى

 در مراكز بخش هاى استان 
 به دنبال بازرسى وضعيت رعايت اصول بهداشتى در 2 شهرستان رزن 
و درگزين مشــخص شد كه در برخى از مراكز فاصله گذارى اجتماعى 
رعايت نشده، همچنين در اورژانس مايع ضدعفونى پيش بينى نشده و 

سرويس بهداشتى هم از وضعيت مناسبى برخوردار نبود.
جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان بر ضرورت رعايت 
شــيوه نامه هاى بهداشتى در مراكز بخش هاى استان همدان تأكيد كرد و 
گفت: ازدحام در كميته امــداد رزن، حضور پرتعداد افراد در داروخانه 
شبانه روزى و بانك ملى به واســطه فراخوان هاى داده شده نيز از ديگر 

موارد مورد توجه تيم هاى بازرسى ستاد كرونا بود.
مهــدى فرجى نبــود موادضدعفونــى، تهويه هــوا و رعايت نكردن 
فاصله گذارى اجتماعى را از اشــكاالت كلينيك اميد شهرســتان رزن 
برشــمرد و افزود: درمانگاه تأمين اجتماعى و برخى از مراكز بهداشت 
شــهرى و روســتايى رزن، دمق و قروه درگزيــن نيز وضعيت خوبى 
نداشتند. وى گفت: حضور پُررنگ مردم در آرامستان براى تدفين اموات، 
شلوغى صنوف و برگزارى مراسم عروسى در جنت آباد با حضور حدود 

900 ميهمان در شهرستان اسدآباد گزارش شد.

فروش مجازى مبل و منبت مالير
فعال نمايشگاه مبل نداريم

 ســى برند معتبر كه داراى خدمات پس از فروش، تعهد كارى باال، 
چهره هاى خوش نام، توليدات خوب و باكيفيت، جايگاه خوب در بازار 
فروش مبل و منبت و تحويل به موقع كاال به مشــتريان هستند، در اين 

حوزه فعال اند.
رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى شهرستان مالير با بيان 
اينكه تبليغات شهر جهانى مبلمان منبت د حال حاضر در شبكه هاى ملى 
نيز درحال انجام است، افزود: تبليغات گسترده زمينه ساز حضور صنعت 

مبلمان منبت مالير در بازارهاى جهانى است.
ابراهيم جليلى با بيان اينكه حدود 5 هزار كارگاه مبل و منبت در مالير 
وجــود دارد، تصريح كرد: هرگونه برگزارى نمايشــگاه، فروشــگاه و 
جشنواره مبل و منبت طبق مصوبه ستاد ملى كرونا و ستاد استانى خواهد 

بود و فعال برنامه اى براى اين مورد نداريم.
وى در پايان يادآور شد: بيش از 25 هزار هنرمند در توليد مبل و منبت 
فعاليت مى كنند و مالير بيش از 60 درصد توليد مبلمان منبت كشور را 

به خود اختصاص داده است.

بيمارستان رزن به دستگاه سى.تى.اسكن مجهز شد
 بيمارســتان وليعصر(عج) شهرســتان رزن به دستگاه سى.تى اسكن مجهز و 

همزمان با دومين روز دهه فجر بهره بردارى شد.
مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان رزن گفت: اين نخستين دستگاهى است 
كه در بيمارســتان رزن نصب شــده و پيش از اين رزن دســتگاه سى.تى.اسكن 

نداشت.
مجيد موانيه  بيان كرد: با مجهز شــدن رزن به اين دستگاه، شهرستان هاى مجاور 
نظير فامنين، درگزين و حتى آوج نيز مى توانند از آن بهره مند شوند و ديگر نيازى 

به اعزام بيماران به مركز استان نيست.

وى افزود: براى خريد اين دستگاه 2 ميليارد و 300 ميليون تومان ارز دولتى هزينه 
شده است، همچنين ساختمان خيرساز پيش بينى شده براى نصب اين دستگاه هم 

به مساحت 200 متر بهره بردارى شد.
موانيه گفت: دستگاه سى.تى.اسكن يكى از معيارهاى تشخيصى در فرايند درمان 
بيماران مبتال به كرونا بوده، همچنين براى تصويربردارى از كليه نيز از اين دستگاه 

استفاده مى شود.
وى بيان كرد: تكنســين هاى متخصص راديولوژى براى اســتفاده از اين دستگاه 

درنظر گرفته شده است.
6 دســتگاه سى.تى.اسكن 16 اساليس از ابتداى ســالجارى تاكنون وارد استان 

همدان شده است.

برگزارى مسابقات مجازى دهه فجر در اسدآباد
 حوزه مقاومت شــهيد شــفيعى شهرستان اسدآباد امســال 17 عنوان برنامه فرهنگى متنوع در قالب 

مسابقات مجازى براى قشر دانش آموزى برگزار مى كند.
 دانش آموزان مى توانند در زمينه انقالب اســالمى، گراميداشــت دهه فجر، تبيين ابعاد تربيتى شخصيت 
حضرت زهرا(س)، امام خمينى(ره) و شهيدحاج قاسم سليمانى، بيانيه گام دوم انقالب و استكبارستيزى 

به تهيه كليپ، پادكست، پوستر، اينفوگرافى، موشن گرافى، عكس و نقاشى اقدام كنند.
همچنين با اجراى سرود و خاطره گويى، شعر و دكلمه، شاداب سازى، فضاسازى منازل به صورت فيلم و 

عكس و تهيه كاردستى مى توانند در اين مسابقات مجازى شركت كنند.
 شركت كنندگان مى توانند آثار ارسالى خود را به شماره 09370963188 (بسيج دانش آموزى اسدآباد) در 

پيام رسان هاى شاد، ايتا، بله و... ارسال كنند.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده

شركت تعاونى 
آذر تراكتـور بهـار
جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول

شركت تعاوني مذكور راس ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 99/11/26 در محل 
مسجد سيد الشهداء واقع در شهر بهار، ابتداى بلوار بسيج برگزار مي شود.              
لذا بدينوسيله از كليه اعضا (صاحبان سهام) دعوت مي شود در تاريخ و 
با  را  خود  وكالي  يا  و  رسانيده   هم  به  حضور  فوق  مجمع  در  مقرر  ساعت 
توجه به مفاد اساسنامه كتبا از بين اعضاء و يا خارج از اعضاء شركت معرفي 

نمايند.
دستور جلسه :

1- طرح و تصويب در خصوص ماده 6 اساسنامه (آدرس دفتر مركزى)
2- تطبيق اساسنامه مورد عمل شركت تعاونى با قانون يا اصالحات

هيات مديره شركت تعاوني آذر تراكتور بهار

تاريخ انتشار: 99/11/13

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده

شركت تعاونى آذر تراكتور بهار

هيات مديره شركت تعاوني آذر تراكتور بهار

تاريخ انتشار : 99/11/13
تعاوني  شركت  اول  نوبت  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومي  مجمع  جلسه 
مسجد  محل  در  مورخ 99/12/06  چهارشنبه   روز  ساعت 10  راس  مذكور 

سيدالشهداء  واقع در بهار ابتداى بلوار بسيج  برگزار مي شود.
لذا بدينوسيله از كليه اعضاء(صاحبان سهام) دعوت مي شود در تاريخ و 
ساعت مقرر در مجمع عمومي فوق حضور به هم رسانيده و يا وكالي خود 
را با توجه به مفاد اساسنامه، كتبا از بين اعضاءو يا خارج از اعضاء شركت 

معرفي نمايند.
 (2) ماده  موجب  به  بازرسي  و  مديره  هيأت  سمتهاي  تصدي  داوطلبان   ■
دستور العمل موظفند حداكثر ظرف يك هفته از انتشار آگهي دعوت فرم 

داوطلبي را تكميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.
دستور جلسه:

سال 1390- عملكرد  مورد  در  بازرسان  و  مديره  هيات  كتبي  گزارش   -1
1398 تعاونى.

2- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 1398-1390 .
3- طرح و تصويب بودجه و تعيين خط مشى شركت در سال 1399 . 

4- طرح و تصويب تغييرات سرمايه و اعضاء .
5- دادم مجوز به هيات مديره جهت اخذ تسهيالت از بانك ها و موسسات 

مالى در سال 1399 . 
6- انتخابات هيات مديره .

7- انتخابات بازرس.

 مالير- زهــرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: 
در 6 ماه نخست امسال همزمان با هفته دولت، 
99 پروژه با اعتبــار هزارو 500 ميليارد تومان 
بهره بردارى و عمليات اجرايى آن آغاز شد كه 
اين رقم سرمايه گذارى نشان از خيز شهرستان 

مالير به سمت توسعه دارد.
فرماندار مالير در نشســت خبرى و در جمع 
خبرنگاران، گفت: در دهه فجر امســال 136

طرح بــا اعتبارى بالغ بر 6 هزارو 250 ميليارد 
تومان در شهرســتان مالير افتتاح و عمليات 
اجرايــى آن آغاز مى شــود. همچنين در دهه 
فجر امسال ســهم شهرستان مالير از 7 هزارو 
900 ميليارد تومان پروژه در اســتان همدان، 6
هزارو250 ميليارد تومان است و 90 درصد از 
پروژه هاى اســتان را به خــود اختصاص داده 

است.
قــدرت ا... ولــدى افــزود: در مجمــوع با 
بهره بردارى و آغاز عمليات اجرايى اين تعداد 
طرح و پروژه زمينه اشتغال براى 2 هزار و 762

نفر در شهرستان مهيا مى شود.
وى ادامه داد: در مجموع و در سال هاى 98 و 
99 در هفتــه دولت و دهه فجر 9 هزارو 233

ميليارد تومــان اعتبار براى بهره بردارى و آغاز 
عمليات اجرايى طرح ها و پروژه هاى شهرستان 

مالير هزينه شده است.
ولدى با تأكيد به اينكه مالير در بســتر توسعه 
و پيشــرفت قرار دارد، افزود: وى با اشاره به 
اينكه يكى از پروژه هاى بزرگ اســتان در دهه 
فجــر در مالير آغاز مى شــود، افزود: نيروگاه 
500 مگاواتى شهيد سليمانى مالير با حضور 
مسئوالن ارشد كشــورى، عمليات اجرايى آن 

در مالير آغاز مى شود.
مگاواتى  نيــروگاه500  افزود:  مالير  فرماندار 

شهرستان مالير با 5 هزار 
ميليارد تومان اعتبار بخش 
عمده اى از نياز شهرستان 
و شهرك هاى صنعتى را به 

برق تأمين مى كند.
وى اخذ مجــوز نيروگاه 500

مگاواتى سيكل تركيبى كالس f را 
افتخارى بزرگ براى شهرستان دانست و بيان 
كرد: خوراك اصلى اين نيروگاه گاز اســت و 
سيستم خنك كنندگى آن خشك و نياز آنچنانى 
به آب نــدارد و آب مورد نياز اين نيروگاه از 

پساب تصفيه خانه مالير تأمين خواهد شد.
ولــدى خدمــت صادقانه بــه مــردم را از 
شاخصه هاى اصلى نظام دانست و افزود: تالش 
ما بر اين است كه خدمتگزارى صادقانه اى را 

داشته  شهرستان  در 
باشــيم و به دنبــال 
در  آمارســازى 

پروژه ها نيستيم.
وى ضمــن تأكيد بر 
دولت  اقدامــات  اينكه 
تدبير و اميد در ســال پايانى 
همانند سال نخست آغاز دولت است، 
بيان كرد: دولت تدبير و اميد از هيچ تالشــى 
براى خدمــت به مردم كوتاهــى نمى كند و 
فعاليت هايــش را همچنان ادامه مى دهد تا با 
افتخار از گردنه سخت و جنگ اقتصادى كه 
دشمنان براى ما به راه انداخته اند، عبور كنيم.

فرمانــدار مالير به ديگــر پروژه هاى افتتاحى 
شهرســتان اشــاره كرد و افزود: طرح توسعه 

شركت بافتينه، شــركت ذوب آهن، سيليس 
آذرخش در شهرك جوكار در دهه فجر و طبق 
زمانبدى طرح آبرســانى از سدكالن، 4 خطه 
محور مالير- سامن- بروجرد و اورژانس امام 
حسين(ع) از طرح هايى است كه تا پايان سال 

مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.
وى در پايان با اشــاره به اينكــه انتخابات 
شوراهاى  و  جمهورى  رياســت  آينده  سال 
اسالمى شهر و روســتا بسيار سرنوشت ساز 
اســت، ادامه داد: فرايند اجرايــى انتخابات 
رياســت جمهــورى از 21 ارديبهشــت ماه 
آغاز مى شود و نام نويسى شوراهاى اسالمى 
شــهر در شــهرهاى 6 گانه مالير با حضور 
در فرماندارى و شــوراى اسالمى روستا در 

بخشدارى ها انجام مى شود.

 در دوميــن روز از دهه مبارك فجر دفتر 
بســيج مقاومت جامعه پزشــكى شهرستان 
مالير به نام شهيدمحســن  فخرى زاده افتتاح 

شد.
امام جمعه شهرستان مالير در آئين افتتاحيه 
دفــت رمقاومت بســيج جامعه پزشــكى 
شهرستان مالير، گفت: كار بايد بدون عيب 
و نقص باشد و قطعا يكى از نيازمندى هاى 
جمعيت هالل احمر، كادر پزشــكى و كار 
جهادى است كه در كنار پرسنل زحمتكش 
امدادگران حضور داشته باشند. تا در مواقع 
ضرور و اتفاق هايى كه مى افتد اقدامات اوليه 
براى درمان، جلوگيرى از آسيب هاى بعدى 
جزو نيازمندى هاى اين مجموعه اســت كه 
كار هالل احمر منتج به نتيجه خوبى باشد. 

حجت االســالم محمدباقر برقرارى در ادامه 
افزود: از همه ارگان ها، پزشــكان، رؤســاى 
بيمارستان ها و سپاه ناحيه كه با همدلى خود 
موجب راه اندازى اين مجموعه شدند، تشكر 

مى كنم.
وى همچنين كسب رتبه سوم بيمارستان مهر 
در حوزه فرهنگى را به رئيس اين بيمارستان 
تبريك گفت و خاطرنشــان كــرد: در همه 

حوزه ها بايد كار فرهنگى انجام شود.
برقرارى از يادگار آيت ا... ميرشاهولد كه در 
اين مراســم حضور داشت، قدرددانى كرد و 
گفت: آيت ا... ميرشاهولد در زمانى كه هنوز 
هيچ ارگانى در شهرســتان شكل نگرفته بود 
به خوبى بحــران را مديريت كردند و نمونه 

كامل يك عالم انقالبى بودند.

ســپاه  پزشــكى  جامعــه  مســئول   
انصارالحســين(ع) همدان نيز با اشــاره به 
اينكه بسيج جامعه پزشكى استان 20 كانون 
دارد، افزود: بسيج جامعه پزشكى در 4 حوزه 
امداد و درمان، جذب و ســاماندهى، علمى، 
پژوهشى و فرهنگى اســت كه در دانشگاه 
علوم پزشكى، بيمارســتان تأمين پزشكى و 
ســاير مجموعه هاى درمانى اســتان درحال 

فعاليت است.
حميد بهرام خو با اشاره به اينكه طرح شهيد 
سليمانى در استان بسيار موفق بود، افزود: در 
پايان آبــان و اوايل آذرماه نزديك به هزار و 
400 بسترى در بيمارستان هاى استان داشتيم 
كه اين آمار در بهمن ماه به 380 نفر رسيده و 
آمار فوتى ها از روزى 20 تا 30 نفر به روزى 

بين صفر تا 4 نفر رسيده است.
وى افزود: در طرح شهيد سليمانى همدلى و 
همكارى خوبى بين دانشگاه علوم پزشكى و 
جمعيت هالل احمر با بسيج جامعه پزشكى 
اتفاق افتــاد و اميدواريم ايــن همكارى و 

همدلى در بحران ها بيشتر شود.
بهرام خو با اشــاره به اينكه در چند سال 
اخيــر بيمارى هاى واگيــردار و عفونى به 
دست فراموشى ســپرده شده بود، افزود: 
ويروس كرونا از ســال گذشــته سراسر 
جهــان را درگيــر كــرده اســت و قطعا 
پس از اين بيمارى درگيرى مشــابهى را 
خواهيم داشــت و بايد بتوانيم با همدلى 
و همــكارى آمادگــى مقابله بــا هرگونه 

بيمارى را داشته باشيم.

 43 ميليون تومان براى مساعدت به 
بيماران ســرطانى در ماه گذشته توسط 
خيرين مجمع سالمت شهرستان مالير، 

واريز شده است.
رئيس مجمع خيرين سالمت شهرستان 
مالير به مســاعدت 23 ميليون تومانى 
يكــى از خيرين اشــاره كرد و افزود: 
اين مبلغ براى ســاخت پروژه پايگاه 
ســالمت آزادى و نيز مبلغ 26 ميليون 
از  پزشكى  تجهيزات  تهيه  براى  تومان 
سوى خيرين در يك ماه گذشته واريز 

شده است.
عباس آذرهمايون در گفت وگو با ايسنا، 
از واريز مبلــغ 43 ميليون تومانى براى 
مســاعدت به بيماران سرطانى خبر داد 
و افزود: همچنين 6 ميليون تومان براى 
تهيه كپسول اكسيژن و 5 ميليون و 700 
هزار تومان براى ذبح گوسفند از سوى 
خيرين در ماه گذشته واريز شده است.

وى در ادامه به عملكرد واحد مددكارى 

پرداخــت و مطــرح كــرد: از مراجعه 
155 بيمار نيازمند در ماه گذشــته، 18 
نفر از آنها به پزشــك، آزمايشگاه و يا 
ســونوگرافى معرفى شــدند، در ضمن 
براى 11 بيمار سرطانى پرونده تشكيل 

شد.
وى به مساعدت 8 ميليون تومانى به 6 
بيمار بابت پرتودرمانى و شيمى درمانى 
كمك هزينه  كرد:  خاطرنشــان  و  اشاره 
براى تهيه دارو بــه 15بيمار نيازمند به 
مبلغ 2 ميليون تومان، كمك هزينه اياب 
و ذهاب 3 بيمار براى انجام پرتودرمانى 
به مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان و 
نيز توزيع 320 پرس غذاى گرم در بين 
بيماران توسط خير ارجمند «محمدرضا 
عباســى» از ديگــر اقدامــات واحــد 

مددكارى طى يك ماه گذشته است.
آذرهمايــون از معرفــى 3 مــورد وام 
قرض الحسنه به مبلغ 15 ميليون تومان 
خبر داد و گفت: 30 بســته ســبد كاال 

شامل مرغ و برنج به نيابت از شادروان 
«ناهيده عبدلى»، 70 بســته گوشت يك 
كيلوگرمى و نيز 37 كيلوگرم گوشــت 
گوســفندى اهدايى از طرف يك خير 

ناشناس در بين بيماران توزيع شد.
وى تأكيد كرد: وسايل توانبخشى شامل 
ويلچر، كپسول اكســيژن، واكر، تشك 
مواج و ساكشن در ماه گذشته در اختيار 
21 بيمار نيازمند قرار گرفت، همچنين 
چند بســته ايزى اليف بــراى بيماران 
سرطانى نيازمند و 23 عدد شيرخشك 
از طــرف خير مقيــم كانــادا در بين 

خانواده هاى تحت پوشش توزيع شد.
تجهيــزات  تهيــه  ادامــه  در  وى 
پزشــكى شــامل تخت معاينه، تخت 
ژينكولــوژى، تــرازوى ديجيتــال و 
خانواده  همــت  با  ادارى  تجهيــزات 
شــادروان حاج «محمود تويسركانى»، 
اهــداى تجهيزات پزشــكى به نيابت 
اجــاق»،  «محمدرضــا  شــادروان  از 

توســط  ماســك  عدد   200 اهــداى 
بسته   2 اهداى  بشــكنده»،  «گل افروز 
ايــزى اليــف و دارو بــه نيابــت از 
اهداى  ســليمى»،  «زهــرا  مرحومــه 
از  به نيابت  مواج  تشــك  دستگاه  يك 
مرحومه «مريم قــادرى» و نيز اهداى 
2 دســتگاه كپسول اكســيژن به نيابت 
از مرحــوم حاج «ناصــر زنديه» را از 
ديگر اقدامات مجمع خيرين ســالمت 
شهرستان در يك ماه گذشته برشمرد.
آذرهمايون به افتتــاح و بهره بردارى از 
پايگاه سالمت شهرى حاج «محمدعلى 
رحيمى» واقع در انتهاى خيابان سعدى 
در تاريخ 26 دى ماه اشاره و خاطرنشان 
كــرد: 500 عدد ماســك از طرف خير 
ارجمنــد «امير زهــره اى» و صد عدد 
ماســك از طرف خانم «تحويلدار» در 
ماه گذشــته اهدا و نيز 4 مرتبه خدمات 
پرســتارى رايگان در منــزل يك بيمار 

سرطانى انجام شد.

مساعدت 43 ميليون تومانى خيرين ماليرى  
به بيماران سرطانى

دفتر بسيج جامعه پزشكى مالير 
افتتاح شد

طرح شهيد سليمانى 
موفق بود

به مناسبت دهه فجر

136 طرح در مالير 
افتتاح و كلنگ زنى مى شود

در دهه فجر امسال 

ستان مالير از 7 
سهم شهر

 تومان پروژه 
هزارو 900 ميليارد

در استان همدان، 6 هزارو250 

يارد تومان است و 90 درصد 
ميل

ى استان را به خود 
از پروژه ها

اختصاص داده است
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محمد ترابى »
 اصالح طلبــان پــس از ماه هــا ترديد و 
بالتكليفى بر ســر ادامه فعاليت شوراى عالى 
جديد،  ســازوكار  ايجاد  يا  سياســت گذارى 
درنهايت راه دوم را برگزيدند و چندى پيش از 
نهاد اجماع ساز براى انتخابات 1400 رونمايى 
كردنــد؛ نهاد اجماع ســازى كه ســيدمحمد 
خاتمى، رئيس دولت اصالحات تا اينجاى كار 

ُمهر تأييد را برآن زده است. 
اما آنچه در اين ميان بيش از پيش مشهود است 
غيبت محمدرضا عارف در اين سازوكار است؛ 
غيبتى كه به منزله عالمت ســؤالى بزرگ تلقى 
مى شــود، زيرا او پيش از اين در قامت رئيس 
شــوراى عالى سياســت گذارى اصالح طلبان 
شــناخته مى شــد اما گويا در اين ســازوكار 
تركيبى از نمايندگان احزاب و شخصيت هاى 

حقيقى است. 
البته عارف اوايل هفته جارى در گفت وگو با 
فرارو، گفت: «براى تشكيل دولت بنا بر ائتالف 
شــد، بايد از پيش مشخص شود كه سهم هر 
جريان در فعاليت دولت چقدر اســت؟ مثال 
رئيس جمهور از شــما، معاون اول از ما يا 8

وزير از شــما و 11 وزير از مــا و...، اگر قرار 
بــه ائتالف باشــد، بايــد آورده و دريافتى و 
مسئوليت ها مشخص شود تا بتوان پاسخگوى 

مردم بود.» 
با اين حــال، برخى از اصالح طلبان نســبت 
به نهاد اجماع ســاز انتقاد كــرده و آن را بدتر 
از شــوراى عالى سياســت گذارى دانسته و 

خواستار بازگشت خاتمى هستند. 
دبيركل حــزب جمهوريت و فعال سياســى 
اصالح طلب در گفت وگو با خبرآنالين، گفت: 
«شوراى عالى سياســت گذارى تبديل به يك 
تعاونى و لويى جرگه شــد كه تناسبى با روح 
اصالح طلبى نداشت. نهاد اجماع ساز تفاوتى با 
شوراى عالى سياست گذارى ندارد. از نظر بنده 
اين سازوكار، سازوكار درستى نيست و بدتر 

از شوراى عالى سياستگذارى است».
رسول منتجب نيا در ادامه اين مصاحبه گفت: 
آقاى خاتمى فرصت بســيار ارزشمندى براى 
كشــور و نظام اســت و اگر كانديدا شــود 
رأى بســيار بااليى به دست مى آورد و ركورد 
مى شكند. از شــخصيت خاتمى براى تقويت 
احزاب در كشــور اســتفاده شــود ما نبايد 
شــخصيت او را نقطه مقابل تحزب و احزاب 

قرار بدهيم. 
با اين حــال به اعتقاد نگارنــده، در انتخابات 
ســال 1400 همانند ادوار گذشــته، خاتمى 
بــراى اصالحات تأثير گــذار نخواهد بود. در 
دوره هاى گذشته خاتمى آخرين رئيس جمهور 
اصالح طلب در كشــور محسوب مى شد و از 
اين رو بر افكار طرفداران اصالحات تأثيرگذار 

بود. 
حال بــا نزديك شــدن به پايــان كار دولت 
تدبيــر و اميد و محبوبيت برخى از چهره  هاى 
اصالح طلب در اين دولت ، مى توان گفت كه 
معادله براى ائتالف اصالح طلبان با ســال هاى 
گذشته متفاوت اســت. اين درحالى است كه 
اصالحات در انتخابات سال  آينده از حمايت 
مرحــوم هاشمى رفســنجانى نيــز برخوردار 

نخواهد بود. 
نسبت به نظر ســنجى هاى برخى از كانال هاى 
تلگرامى و ســايت ها محمد جــواد ظريف و 
سيدحســن خمينى در ميــان اصالح طلبان از 
يكى  برخوردارند.  بيشــترى  مردمى  حمايت 
از فاكتور هايــى كه ســبب حمايــت حاميان 
اصالحات از خاتمى شــده بود، تأكيد وى بر 
مذاكره بين الملــل و به ويژه مذاكرات با غرب 
بــود. حال كه دولت حســن روحانى فارغ از 
هرگونه مســائل ديگر، توانست به توافق قابل 
توجهى با غرب دســت يابد كه يكى از اركان 
اصلــى آن هم وزيرامور خارجــه اين دولت 

است. 
فرصت دوباره پيش رو بــراى دولت فعلى و 
آينــده براى رفع تحريم هــا و ايجاد روابط با 
كشور هاى ابرقدر ت جهان از جمله كشور هاى 
غربى، ســبب شده است كه نام و توانايى هاى 
ظريف بارى ديگر مــورد توجه قرار گيرد. با 
اين حال مى تــوان گفت كه ظريف درصورت 
شــركت در انتخابات بدون ائتالف، شــانس 
پيــروزى در رقابت انتخاباتى ســال آينده را 

نخواهد داشت. 
اما آيا اصالحات در شرايط كنونى كه مشكالت 
متعددى را پيش روى خود دارند مى توانند بر 
سر گزينه ظريف به ائتالف برسند؟ زيرا على 
الريجانى گزينه اى وسوسه برانگيزتر از ظريف 

براى ائتالف به نظر مى آيد. 
با اين حال بايد گفت كه سيدحســن خمينى 
مى توانــد نقــش كليــد اضطــرارى را براى 
اصالحــات بازى كنــد، نه علــى الريجانى! 
سيدحسن خمينى فارغ از نگاه هاى سياسى و 
جناحى به دليل سبقه فاميلى خود در ميان مردم 
محبوبيت نسبى دارد. از سوى ديگر سابقه كم 
اجرايــى وى در اين ميان مى تواند نقطه قوت 
محسوب شــود؛ زيرا با توجه به انتخابات 92
و 84 مردم به افراد تازه وارد و كم تر شــناخته 
شده بيشتر تمايل نشان مى دهند. همان طور كه 
ابراهيم رئيســى در انتخابات 96 از 18 ميليون 

رأى برخوردار شد. 

حمايت دولت از حســن خمينــى مى تواند 
كفه قدرت را به اين ســمت هدايت كرده و 
ديگر اصالح طلبان نيز به ســمت اين ائتالف 
تمايــل پيدا كنند. محبوبيــت ظريف در ميان 
اصالح طلبــان به دليل اقدامات وى در وزارت 
خارجه كشــورمان بوده و اين مسأله مى تواند 
درصــورت روى كار آمدن دولت اصالحات 

بعدى ادامه داشته باشد. 
با توجه به انتقاد هايى كه برخى از اصالح طلبان 
نســبت به عملكرد دولت تدبيــر و اميد وارد 
كرده اند، سيدحســن خمينى همــواره در اين 
ســال ها حمايت خود را از دولت نشان داده 

است. 
طبق گزارش منتشرشده از جماران، سيدحسن 
خمينى روزگذشــته در مراسم تجديد ميثاق 
رئيس جمهــور و اعضاى دولت با آرمان هاى 
بنيان گذار كبير انقالب اسالمى در حرم مطهر 
امام خمينــى(س) گفت: «امــروز هيچ چيز 
درحال حاضر مانند مشــكل معيشــت مردم، 
گرانى، فقــر و تبعيض نمى تواند به سســتى 
پايه هاى نظام بينجامد. اداره كشــور در دوران 
فشار آقاى ترامپ ســتودنى بود. هيچ عاملى 
نبايد مانع عزم دولت در عبور از موانع شــود. 
يكى از عوامل ســقوط حكومت هــا از نگاه 
اميرالمؤمنين(ع) «تأخير االفاضل» است. هرگاه 
گروهى توانست افراد فاضل را از خدمتگزارى 

كنار بگذارد، زنگ خطر است.»
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خطيب زاده: 
آمريكا نمى تواند با يك امضا 

به برجام بازگردد
 بايد آثار رفع تحريم ها را مشاهده كنيم، بازگشت آمريكا به برجام 
به شــكل اتوماتيك و با يك امضا ممكن نيست. با يك امضا خارج 

شدند ولى با يك امضا نمى توانند بازگردند.
بــه گزارش ايرنا، ســخنگوى وزارت امور خارجه روزگذشــته در 
نشست خبرى خود با اصحاب رسانه اظهار كرد: 6 بهمن سفر وزير 
امور خارجه را داشــتيم كه ابتدا به باكو، سپس عازم مسكو شدند و 
بعد به ارمنســتان، گرجســتان و تركيه رفت. پس از آن هم در مسير 

برگشت توقف كوتاهى در نخجوان داشت. 
 منتظر اقدام آمريكا درباره برجام هستيم

ســعيد خطيب زاده درباره بازگشــت آمريكا به برجام هم ابراز كرد: 
منتظر اقدام آمريكا هســتيم يعنى رفع تحريم مؤثر. رفع تحريم  مؤثر 
يعنــى تحريم هايى كه پس از روى كار آمدن ترامپ با گردن كشــى 
درباره معاهــدات بين المللى از جمله قطعنامــه 2231 و برجام رخ 
داد، به شــكل مؤثر لغو شوند. به شكل مؤثر لغو شدن يعنى بايد آثار 
رفع تحريم ها را مشاهده كنيم و يك امضا روى كاغذ كافى نيست. 

وى ادامه داد: بايد ســرمايه اين ملت قابل دســترس باشــد، نفت 
به راحتى فروخته شــود و پول آن برگشــت داده و بيمه انجام شود. 
هر وقت آنها اين كار را انجام دادند، ما هم پاسخ مى دهيم. بازگشت 
آمريكا به برجام به شــكل اتوماتيك و با يك امضا ممكن نيست. با 

يك امضا خارج شدند ولى با يك امضا نمى توانند بازگردند. 
 توافق درباره واكسن روسى 

با درخواست وزارت بهداشت  انجام شده است
خطيب زاده درباره نقش وزارت خارجه در خريد واكســن روسى، 
بيــان كرد: وزارت امــور خارجه هيچ قدمى برنمــى دارد مگر آنكه 
نهادهاى صالحيت دار و باالدستى از ما درخواست داشته باشند. تنها 
مرجع داخلى صالحيت دار و درخواست براى تسهيل خريد، وزارت 
بهداشت و ســتاد كرونا است. وزارت خارجه با جديت سعى كرده 

اين مصوبات را اجرايى كند. 
وى افزود: در مورد واكسن توافق شــده بين ايران و روسيه، همين 
مسير انجام شده و با درخواست ستاد كرونا و وزارت بهداشت انجام 
شــده است. وزارت خارجه تنها در مســير تسهيل و تأمين نيازهاى 
ملت تالش مى كند. در مورد اين واكســن هم وزارت بهداشت بايد 

نظر بدهد كه داده است. 
اين ديپلمات ارشــد درباره ديگر اقدامــات وزارت خارجه براى 
خريد واكسن، گفت: در مورد تأمين واكسن كرونا چندين ميليون 
دوز از كوواكس خريدارى شــده اســت و با كوبا هم براى توليد 
واكســن مشــترك همكارى مى كنيم. با چين و هند نيز توافقاتى 
انجام داده ايم. تمامى اين اقدامات پس از درخواست و مأموريت 
وزارت بهداشــت و ســتاد كرونا به وزارت خارجه انجام شده و 
وزارت خارجه صالحيتى براى ورود اين واكســن ها انجام نداده 

و نخواهد داشت.
 تحوالت درباره نفتكش توقيف شده در اندونزى 

مثبت است 
وى درباره آخرين وضعيت نفتكش توقيف شــده ايران در اندونزى، 
ابراز داشــت: گزارش هايى كه دولت اندونزى داشته و همكارى هاى 
خوبى كه با ما داشته، حاكى از فنى بودن مسأله است. دسترسى هاى 
كنسولى به خدمه كشتى داشتيم. كاپيتان و معاون وى روز گذشته به 
عرشــه بازگشتند. اميدواريم اين مسأله را با توجه به قوانين اندونزى 

به زودى حل كنيم. تحوالت مثبت است.
 اهل تهديد نيستيم ولى پاسخ خود را به موقع مى دهيم 
خطيب زاده درباره تهديدات اسرائيل و ارتباط آن با فعال شدن آژير 
خطر در غرب تهران در 3-2 روز گذشــته، تصريح كرد: جواب اين 
اتفاق را دســتگاه هاى ذى ربط داده اند. اما درباره تهديدات اسرائيل، 
آنها وقتى در نقطه ضعف و اوج حضيض قرار بگيرد، تهديدات شان 
بيشتر مى شود. اين تهديدات بچگانه است. آنها بايد مراقب مرزها و 
آســمان خود باشند. ما اهل تهديد نيستيم بلكه پاسخ خود را به موقع 

خواهيم داد كه پيش  تر هم داده ايم.
وى دربــاره حكــم حبــس ابــد بحريــن بــراى 8 نفــر از شــهروندان 
بحرينــى بــه اتهــام اقــدام تروريســتى و ارتبــاط بــا ايــران، گفــت: 
در بحريــن بــا مشــكالت انباشــت شــده اى روبــه رو هســتيم و بــا 
چنيــن احكامــى بــه ايــن مشــكالت ســرپوش گذاشــته نمى شــود 
و برخــى ســركوب ها و دخالت هــاى طرف هــاى خارجــى از 

ــذرد. ــن احــكام ســاختگى نمى گ مســير اي
 سخنگوى وزارت امور خارجه خاطرنشان كرد: دولت بحرين هرچه 
زودتر با ملت خود آشتى كند و حقوق اكثريت را درنظر بگيرد و اين 

براى دولت بحرين بهتر خواهد بود.
خطيب زاده در پاسخ به پرسشى درباره ساخت فيلم هايى براى ايجاد 
تنش بين ايران و اقليم كردســتان عراق، ابراز داشت: ساخت فيلم و 
سريال و... از داستانى، تخيلى و مستند مسيرهاى خودش را دارد. ما 
سياست ها را در وزارت امور خارجه و دولت تنظيم مى كنيم و قطعا 

نبايد اجازه دهيم چنين مواردى خدشه به روابط وارد كند.
وى اظهار كرد: وزارت خارجه نظرات خود را دارد و ما قصد ورود 
به مراحل ســاخت اين فيلم ها را نداريم ولى نگرانى هاى دوستان را 
متوجه هســتيم. دولت اقليم از دوســتان ما است و ما همواره سعى 
كرديم مســير تعامالت درست باشد و بايد از اين اتفاقات كوچك و 

ريز با درايت عبور و ان شاءا... مديريت كنيم.
ســخنگوى وزارت امور خارجه در پاســخ به پرسشى درباره نگاه 
ايران به ژئوپولتيك منطقه ،بيان كرد: سياســت ما در منطقه سياست 
حسن همسايگى است و قفقاز از ديرباز براى ما اهميت داشته است. 
ما با جمهورى آذربايجان و ارمنســتان داراى مرز مشترك هستيم و 
ارتباطات مردمى بســيار وسيعى داريم. ارامنه در ايران مبناى قدرت 
هســتند و از ســوى ديگر مــراودات مردمى و عميق بيــن ايران و 

جمهورى آذربايجان وجود دارد.

اميدى به اصالح بودجه
 از سوى دولت نيست

 به اعتقاد بنده كليات بودجه بايد در مجلس تصويب شود زيرا ما 
به اصالح بودجه از سوى دولت اميد نداريم.

نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با مهر، 
درباره فضاى مجلس شوراى اسالمى در آستانه بررسى كليات اليحه 
بودجه سال 1400، گفت: نمايندگان درباره كليات بودجه سال آينده 
نظــرات متفاوتى دارنــد اما بنده معتقدم كه كليــات بودجه بايد در 
مجلس تصويب شود زيرا اعضاى كميسيون تلفيق اصالحات بسيار 
خوبــى را روى بودجه ســال 1400 انجام دادند و بســيارى از اين 

تغييرات اميدواركننده است.
حجت االســالم والمسلمين احد آزاديخواه بيان كرد: البته ما با شاكله 
بودجه ســال آينده مشكل داريم و ايرادات اساسى در حوزه منابع و 
مصارف بودجه وجود دارد اما اگر مجلس كليات بودجه را رد كند، 
اين اميد وجود ندارد كه دولت بودجه را اصالح و يك بودجه مقبول 

را به مجلس ارائه كند.
عضــو هيــأت رئيســه كميســيون كشــاورزى مجلــس در واكنــش به 
ــر اينكــه اگــر مجلــس  ــر برخــى دولتمــردان مبنى ب ــارات اخي اظه
شــاكله بودجــه را تغييــر دهــد مــا آن را اجــرا نمى كنيــم، تصريــح 
كــرد: مطابــق بــا قانــون، مجلس حــق تغييــر اليحــه بودجــه را دارد 
و مــا معتقديــم نبايــد كشــور را معطــل نگــه داريــم و الزم اســت 
كليــات بودجــه در مجلــس بــه تصويــب برســد و در مقابــل دولــت 
ــس  ــورت مجل ــه در اين ص ــد ك ــول نكن ــه را قب ــق دارد بودج ح
ــا  ــه م ــا توصي ــرد ام ــد ك ــب خواه ــه دوازدهم را تصوي ــه س بودج
ــدام را انجــام ندهــد و بودجــه  ــن اق ــه اي ــت آن اســت ك ــه دول ب

ــد. ــى كن ــتى عمليات ــس را به درس ــه در مجل تغييريافت
وى تأكيد كرد: تغييرات در اليحه بودجه كمك به دولت اســت و ما 
خطاها، اشكاالت و ابهامات موجود در بودجه سال آينده را برطرف 

كرديم و دولت بايد اقدامات تعاملى خود با مجلس را تقويت كند.

درآمد و هزينه ها در بودجه 1400 
شفاف نيست

 هزينه هاى جارى امروز كشــور فوق العاده باالست و حدود 88
درصد از بودجه كشور صرف هزينه هاى جارى و 12 درصد صرف 

بودجه عمرانى مى شود.
نماينده مردم رزن در مجلس شوراى اسالمى در گفت و گو با تسنيم، 
با بيان اينكه در اليحه بودجه اى كه دولت به مجلس ارائه كرده است 
شفافيت در منابع درآمدى و هزينه اى وجود ندارد، گفت: كشور بايد 

به سمت وسويى برود كه هزينه هاى جارى كاهش پيدا كند.
حســن لطفى ادامه داد: بايد بودجه هاى عمرانــى افزايش پيدا كند 
و اشــتغال در كشــور رشــد پيدا كند تا از اين طريق بتوانيم بخش 

اقتصادى خودمان را فعال كنيم.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: نبايد 
كشــور به گونه اى باشد كه افراد جامعه اشــتغال در بخش دولتى را 
ايده آل خود بدانند، اگر توليد در كشــور توســعه پيدا كند و اشتغال 
ايجاد شود مى توانيم از بنگاه هاى كه فعاليت مى كنند ماليات دريافت 

و صرف توسعه و آبادانى كشور كنيم.
لطفى عنوان كرد: امروز بيشــترين ســهم بودجه متعلق به كارمندان 
دولت اســت كه كشور را دچار سختى و مضيقه كرده است كه بايد 
در زمان بررســى اليحه بودجه در مجلس فكرى براى اين موضوع 

شود تا از هزينه هاى جارى دولت كاسته شود.

راهكار حل مشكالت كشور 
دولت جوان حزب الهى است

 راهكار حل مشــكالت كشــور دولت جوان حزب الهى است، 
وگرنــه غرب گراها براى رســيدن به قدرت از هيــچ دروغى دريغ 
نمى كنند و حتى حاضر هســتند همچون سال 88 كشور را به آتش 

بكشند ولى در قدرت بمانند.
به گزارش ايســنا، نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى با 
انتقاد از سياست هاى داخلى و خارجى دولت، اظهار كرد: چه زمانى 
مى خواهيد بگوييد مشكالت به دليل ضعف دولت است؟ آيا كااليى 
كه 8 ماه در گمرك معطل مانده اســت و ترخيص نشده ارتباطى با 
آمريكا دارد؟ مشــكالت در توزيع نهاده هاى دامى در كشور هم كار 
آمريكا اســت؟ آقاى رئيس جمهور مشكل شما نداشتن يك انسجام 

در تفكر مديريتى است.
هادى بيگى نژاد مدعى شد: طى 2 دوره رياست جمهورى شما، اين 
تفكر بيان شــد كه راه برون رفت مشكالت اقتصادى مذاكره با جهان 
اســت و البته نيز گفتيد كه شما زبان دنيا را بلد هستيد، بفرماييد در 
دوران مسئوليت  شما رابطه ما با كدام كشور منطقه اى و غيرمنطقه اى 

بهتر از گذشته شد؟
عضــو هيــأت رئيســه كميســيون انــرژى مجلــس ادامــه داد: پيــش 
از دولــت شــما يارانــه حــق همــه ملــت بــود، بــه هميــن دليــل بــه 
ــن كار  ــد اي ــالم ش ــما اع ــت ش ــد، در دول ــت مى ش ــه پرداخ هم
ــتان  ــود، دوس ــت ش ــرا پرداخ ــه فق ــت ب ــت و مى بايس ــط اس غل
شــما در مجلــس قانــون گذاشــتند كــه يارانــه افــراد بــا درآمــد بــاال 
را حــذف كنيــد كــه طــى ايــن همــه ســال حــذف نكرديــد. شــما 
ــتيد،  ــط مى دانس ــى را غل ــزار تومان ــه 45 ه ــه روزى دادن ياران ك
امــروز افتخــار مى كنيــد كــه حــدود 5 هــزار تومــان پــول بــرق را 
ــا  ــه م ــود ك ــام ب ــن آرزوى ام ــد اي ــد و مى گويي ــردم نمى گيري از م

بــرآورده كرديــم و نامــش را گذاشــتيد بــرق اميــد.
وى همچنيــن گفت: راهكار حل مشــكالت كشــور دولت جوان 
حزب الهى اســت، وگرنه غرب گراها براى رسيدن به قدرت از هيچ 
دروغى دريغ نمى كنند و حتى حاضر هستند همچون سال 88 كشور 

را به آتش بكشند ولى در قدرت بمانند.

اولويت اروپا
 بازگشت آمريكا به برجام است

 سخنگوى جوزپ بورل مســئول سياست خارجى اتحاديه اروپا بازگشت 
آمريكا به برجام را اولويت اين اتحاديه دانست.

به گزارش فارس، پيتر اســتانو روزگذشته تأييد كرد كه بورل و آنتونى بلينكن 
وزير خارجه دولت جديد آمريكا درباره احياى توافق هســته اى ايران رايزنى 

داشتند.
وى اما با تكرار تمايالت مقام هاى دولت جديد آمريكا براى تغيير برجام، گفت: 
«بازگشــت آمريكا به توافق هســته اى و پايبندى ايران به آن، [فرصت ها براى 

گفت وگو درباره] ديگر موارد را ايجاد مى كند».
بلينكن و بورل روز پنجشنبه، نهم بهمن ماه با يكديگر به صورت تلفنى گفت وگو 

كردند.

حضور اكثريت مردم در انتخابات منشور 12 بهمن 
امام(ره) را محقق مى كند

 اگر مــردم در انتخابات، هفتادوچند درصد پــاى صندوق هاى آرا آمدند، 
منشور 12 بهمن امام(ره) تحقق پيدا كرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى در مراسم 
تجديــد ميثاق با آرمان هاى امــام خمينى(ره) گفت: اگــر انتخابات نبود، اگر 
صندوق آرا در طول اين 42 سال نبود كه تقريباً به طور متوسط هر سال و چند 

ماه يكبار مردم پاى صندوق آرا آمدند. 
وى در ادامــه افزود: وقتى دوســوم جمعيت پاى صنــدوق آرا مى آيند، اين 
رأى تنها به ثمره نيســت بلكه به شــجره هم هست، ميوه اى كه آدم مى چيند 
و به آن اعتقاد دارد از آن درختى اســت كه آن درخت را هم پذيرفته و قبول 

كرده است. 

احتمال حضور رئيس جمهور در مجلس 
 ســخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اســالمى از بررسى كليات اليحه 

بودجه در جلسه علنى امروز مجلس، خبر داد.
محمدحسين فرهنگى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در جريان بررسى كليات 
پس از نطق اوليه رئيس جمهور و توضيحات ســخنگوى كميسيون، 5 مخالف 
و 5 موافــق به ترتيب يك مخالف و يك موافق و هر كــدام حداكثر ده دقيقه 
ديدگاه هــاى خود را مطرح مى كنند و البته حق واگذارى نوبت خود به ديگرى 

را دارند. 
وى درباره احتمال حضور رئيس جمهور در جلســه امروز مجلس گفت: 
در آئين نامه فرصتى براى دفــاع رئيس جمهور از اليحه بودجه پيش بينى 
شــده اما مشــخص نيست آقاى روحانى در اين جلســه حضور مى يابند 

نه. يا 

خمينى برگ برنده اصالحات است؟
■ سيدحسن: كنار زدن افراد فاضل زنگ خطر است

 ســخنگوى شــوراى نگهبان از ايراد اين 
شورا به طرح اصالح موادى از قانون انتخابات 
رياست جمهورى اسالمى ايران و ارسال آن به 

مجلس شوراى اسالمى خبر داد.
بــه گزارش ايلنــا، عباســعلى كدخدايى در 
گفت وگــوى خبــرى، گفت: ايــن طرح كه 
چندى پيش از جانب مجلس براى ما ارسال 
شــده بود در چند جلســه شــوراى نگهبان 
بررسى شــد و اعضاى شــورا ايراد هايى به 
آن دارند كه پاســخش به مجلس ارسال شد 
و منتظريــم كه ببينيم چــه اقدامى براى رفع 

ايراد ها خواهد شد.
وى با تبيين ايراد هاى شــوراى نگهبان به اين 
طرح در 6 بند، افزود: بخشــى از اين ايراد ها 
مربوط به ماده يك اين اصالحيه اســت كه با 

اصل 115 قانون اساسى مغايرت دارد.
ســخنگوى شــوراى نگهبان در ادامه گفت: 
از جملــه جايى كــه مربوط بــه تابعيت و 

اخذنكــردن مجــوز اقامت دائــم از ديگر 
كشــور ها و يا محدودكردن ســابقه تصدى 
ســمت هايى كه در جزو ده بند ب اين قانون 
آمده و اشــاره شــده اســت كه افرادى كه 
مى خواهند براى انتخابات رياست جمهورى 
نام نويســى كنند يكى از شرايط عمومى شان 
بايد سابقه مديريتى باشد كه اعضاى شوراى 
نگهبــان معتقدند اين موضــوع با اصل 115

قانون اساسى مغاير است.
كدخدايى همچنين افــزود: همچنين در همين 
بند و اين جزو موضوع انحصار مناصبى را براى 
نامزدى و نام نويسى انتخابات رياست جمهورى 
لحاظ كردند و فقط كســانى مى توانند براى اين 
انتخابات نام نويســى كنند كه اين ســمت ها را 
پيش تر داشته باشند كه اعضاى شوراى نگهبان 
اين را نيــز مغاير با اصل 115 قانون اساســى 

دانستند.
سخنگوى شوراى نگهبان برخى ديگر از مواد 

مصوبه  ايــن 
را نيــز داراى 
ابهام دانست و 
گفت: از جمله 
تبصره يك اين 
ماده كه ناظر به 
4 شرطى است 
5 جزء  در  كه 

بند 10 سياست هاى كلى انتخابات آمده بود و 
اعضاى شورا اعالم كردند كه پس از رفع ابهام 

اعالم نظر مى كنند.
وى در ادامــه اظهار كرد: تبصــره اى هم در 
اين ماده وجود دارد كه به نوعى اين شــرايط 
را به عنوان شــرايط نهايى قرار داده است كه 
اعضاى شوراى نگهبان اين تبصره را نيز مغاير 
اصــول 99 و 115 و بنــد 9 اصل 110 قانون 

اساسى تشخيص دادند.
سخنگوى شوراى نگهبان گفت: در بخش دوم 

ايراد ها به اصالح مــوادى از قانون انتخابات 
رياست جمهورى نيز كه مربوط به تعريف و 
اعالم معيارهاست اعضاى شوراى نگهبان آن 
را مغاير با جزء 5 بند 10 سياســت هاى كلى 

انتخابات دانستند.
كدخدايــى در پايان افــزود: در جاى ديگرى 
كه اقامت دائم يا تابعيت را نيز به منزله ملتزم 
نبــودن و تعهد نداشــتن به انقــالب و نظام 
جمهورى اسالمى دانسته بودند مغاير با اصل 

115 قانون اساسى شناخته شد.

كدخدايى:

طرح انتخابات رياست جمهورى 
برگشت خورد

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  هستيد
 به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفًا كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفًا عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

نيازمنديهاى 

هرروز 
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نيش و نوش

پرداخت كمك هزينه تشويقى براى 2900 دانشجوى 
دولتى تحت پوشش بهزيستى

 رئيس ســازمان بهزيستى كشــور از پرداخت كمك هزينه تشويقى براى 2 هزار و 900 
دانشجوى تحت پوشش بهزيستى شاغل در دانشگاه  دولتى خبر داد و گفت: پس از پايان مهلت 
دوهفته اى براى تكميل پرونده دانشجويى در سامانه دانشجويان سازمان بهزيستى كشور اين 
پرداخت انجام خواهد شد.  به گزارش ايرنا، وحيد قبادى دانا با اشاره به واريز شهريه دانشجويى 
فرزندان افراد داراى معلوليت شديد و خيلى شديد، افزود: پرداخت شهريه فارغ از دهك هاى 
درآمدى خانواده دانشجويان و فارغ از شدت معلوليت، صورت پذيرفته است. وى ادامه داد: 
اين درحالى است كه براساس بودجه مصوب سازمان بهزيستى كشور براى معلوالن خفيف تا 

دهك ده نيز براى نخستين بار پرداخت شهريه به طور كامل انجام شده است.

واريز «عيدى» فرهنگيان در بهمن ماه
 معاون برنامه ريزى و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از افزايش 30 درصدى 
حقوق معلمان خريد خدماتى خبر داد و در عين حال گفت: همچنين عيدى فرهنگيان 

در بهمن به حساب آنها واريز مى شود.
به گزارش ايســنا، علــى الهيارتركمن از افزايش 30 درصدى حقــوق معلمان خريد 
خدماتى خبر داد كه بر اين اساس حقوق اين معلمان از 700 هزار تومان به 2 ميليون و 

300 هزار تومان افزايش خواهد يافت.
الهيار گفت: پاداش پايان خدمت معلمان بازنشسته 98 كامل پرداخت شده است و در 
تالش هستيم تا پاداش پايان خدمت معلمان بازنشسته سال 99 را نيز اوايل سال آينده 

پرداخت كنيم.

نحوه ويزيت بدون دفترچه تأمين اجتماعى اعالم شد
 مديــركل درمــان غيرمســتقيم ســازمان تأميــن اجتماعــى دربــاره نحــوه ويزيــت 
ــى  ــز درمان ــن اجتماعــى از يكــم اســفند در مراك ــدون دفترچــه بيمه شــدگان تأمي ب

توضيــح داد.
به گزارش مهر، شــهرام غفارى گفت: در ســال گذشته فقط 60 ميليون بار مراجعه به 
شــعب و كارگزارى هاى اين ســازمان بابت امور دفترچه بوده است. اين رقم، وسعت 

مراجعات به واحدهاى اجرايى اين سازمان را نشان مى دهد.
غفارى افزود: ســازمان تأمين اجتماعى تصميم گرفت نسخه الكترونيك را اجرا كند و 
درحال حاضر براى مراجعه در تمامى مراكز درمانى ملكى اين سازمان دفترچه درمانى 

نياز نيست و فقط با ارائه كدملى به بيمه شده خدمات درمانى ارائه مى شود.

كشف 19 كيلوگرم ترياك و شيشه در استا 
 فرمانده انتظامي اســتان همدان، از كشــف 16 كيلوگرم موادمخدر 
ترياك و 3 كيلوگرم مواد روانگردان شيشه در 2 عمليات پليس مبارزه با 
موادمخدر استان همدان با دستگيري 3 نفر و توقيف 3 دستگاه خودرو 

سبك خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، «سلمان اميري»، در تشريح اين خبر گفت: 
در عمليات  نخســت، با تالش هاي اطالعاتي چندماهه پليس مبارزه با 
موادمخدر اســتان همدان بر روي يك باند قاچاق و توزيع موادمخدر 
از نوع ترياك، مشــخص شد باند مذكور با شيوه و شگردهاي پيچيده 

به انتقال موادمخدر از استان هاي غربي به استان همدان اقدام مى كند.
وى افزود: با توجه به اشــراف اطالعاتي ايجادشــده در يك عمليات 
مشــترك پليس مبارزه با موادمخدر استان همدان و انتظامي شهرستان 
بهار خودرو قاچاقچيان شناسايي و در بازرسي از آن، 16 كيلوگرم ترياك 
كشــف و 2 متهم در اين باره دســتگير و 2 دستگاه خودرو سواري نيز 

توقيف شد.
اميــرى بيان كرد: در عمليــات دوم با تالش هــاي اطالعاتي يك باند 
قاچاقچيان مواد روانگردان شيشــه كه قصد انتقال از استان هاي مركزي 
كشــور به همدان را داشت شناســايي و با توجه به اشراف اطالعاتي 
ايجادشده، كاركنان پليس مبارزه با موادمخدر استان همدان در يك اقدام 
عملياتي و به موقع خودرو آنها را در ورودي شهر همدان متوقف كردند 
كه در بازرســي از آن، 3 كيلوگرم مواد روانگردان شيشه كشف و يك 

متهم دستگير و يك دستگاه خودرو سواري نيز توقيف شد.
فرمانده انتظامي اســتان همــدان در پايان بيان كرد: اشــراف و تعامل 
اطالعاتي، عملياتي 2 رويكرد مؤثر در سطح ناجا است كه ظرفيت هاي 
گســترده اي را براي مبارزه با پديده شــوم موادمخدر ايجاد مي كند و 

فرماندهي انتظامي استان همدان از اين ظرفيت نهايت بهره را مي برد.

دستگيري 6 سارق در اسدآباد 
 فرمانده انتظامي شهرســتان اسدآباد، از دستگيري 6 سارق در نتيجه 

اجراي طرح هاي انتظامي در 2 روز گذشته در اين شهرستان خبر داد.
افشــين ياري اظهار كرد: با تشــديد اقدامات پيشگيرانه، اجرايي كردن 
راهكارهاي قرارگاه مبارزه با ســرقت و همچنين كنترل مجرمان، طرح 

مبارزه با سرقت نيز در شهرستان اسدآباد اجرا شد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، وي افزود: در نتيجه اجراي اين طرح با 
انجام اقدامات اطالعاتي و شگردهاي خاص پليسي، عالوه بر دستگيري 
6 سارق ساختمان هاي نيمه كاره، سيم برق و همچنين اماكن خصوصي، 

3 فقره كالهبرداري كشف و 2 نفر در اين رابطه دستگير شدند.
ياري در ادامه از توقيف 3 دستگاه خودرو در 48 ساعت گذشته خبر داد 
و بيان كرد: در اين مدت عالوه بر كشف مقداري انواع موادمخدر، 5 نفر 
جلبي، 12 نفر معتاد و خرده فروش موادمخدر و 11 نفر به دليل ارتكاب 

ساير جرايم دستگير و به مرجع قضايي معرفي شدند.

اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال در فامنين 
 فرمانده انتظامي شهرســتان فامنين، از توقيف 3 دستگاه كاميون و 
كشــف 28 هزار كيلوگرم چوب قاچاق و بــدون مجوز به ارزش يك 

ميليارد ريال در اين شهرستان خبر داد.
علي حسن حيدري، در تشريح اين خبر اظهار كرد: با مشاركت يگان هاي 
انتظامي شهرســتان فامنين طرح مبارزه با قاچاق كاال در اين شهرستان 

اجرا شد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، وي با اشاره به اينكه مأموران در اجراي 
اين طرح، از 3 دستگاه كاميون درمجموع 28 هزار كيلوگرم چوب قاچاق 
و بــدون مجوز كه ارزش آنها برابر نظر كارشناســان يك ميليارد ريال 
برآورد شــده را كشــف كردند، افزود: 3 متهم در اين زمينه با تشكيل 

پرونده به مرجع قضايى معرفى شدند.
فرمانده انتظامي شهرســتان فامنين در پايان از شــهروندان درخواست 
كرد: هرگونه اخبــار و اطالعات از فعاليت مجرمــان و برهم زنندگان 
نظم و امنيت در شهرســتان را از طريق مركز فوريت هاي پليسي 110

اطالع رساني كنند.

دنياى اقتصاد: نيم قرن اشتباه در بازار مسكن
 يك عمر ذلت در زندگى!!

همشهرى: تصوير زندگى ايرانيان در پايان قرن 
 چيزى شبيه به يك فروپاشى!!

همشهرى: جاى خالى كرونا در بودجه حمل ونقل عمومى 
 ولنتاين نزديكه گل ميذارن جاش غصه نخور!!

آرمان ملى: رديه اى ديگر بر واكسن روسى
 صبح ميشه اين شب هيچ خودتون رو ناراحت نكنيد!!

جام جم: صرفه جويى 2500 ميليالرد تومانى با حذف دفترچه بيمه 
 مگه سوئيسه؟ اشتباه گرفتى عمو!!

صداى اصالحات: قدرت خريد كارگران روزبه روز كاهش مى يابد
 قدرت كه دســت آقازاده هاست نه كارگراى بنده خدا، آدرسو 

اشتباه دادى!!
خراسان: اينك ايران كوانتومى 

  بدون شرح!! 
روزنامه همدلى: خاموشى معابر به كام بيت كوين

 زير پوستى كارشو جلو مى بره بده مگه؟
پيام ما: 23 دستگاه براى هواى پاك كارى نكردند
 قانونشو بلد نيستن، داستان اينه عزيز جان!!

افكار: مسكن ملى لنگان لنگان جلو مى رود
 آخى طفلى پاش ضرب ديده!!

امين: پول نفت نبايد وارد بودجه شود
 نفت كه رسيده ته كيسه، پولش كجا بود!!
بشارت نو: تورم 140 درصدى براى يك ميوه 

  اين قصه از هزار و يك شب هم فراتر رفته ها از ما گفتن!!
جمهور: اشتغالزايى در صنايع كشور 29 درصد افزايش يافت

 پس بيكارى اين همه جوون از كجا آب مى خوره!!
حمايت: افزايش توليد خودروسازان با وام درمانى

 گويا اين وام هاى به ظاهر بالعوض بر هر درد بى درمان دواست!!
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مهدى ناصرنژاد »
 جشــن هاى ســالگرد پيروزى انقالب 
كرونا  جهانى  بيمــارى  تحت تأثير  امســال 
مهجــور مانده اســت و در اين شــرايط 
رسانه ها و آن دســته از شبكه هاى اجتماعى 
واقع گرا وظيفه دشــوارى در تبيين ابعاد و 
ويژگى هــاى بــارز و به يادماندنى انقالب 
اسالمى و شكوه و شادى ملت بزرگ ايران 
در روزهاى غرور و پيروزى بهمن ماه سال 
1357 براى نســل هاى جوان كشورمان به 
عهده دارند. هموطنان عزيز ايرانى در تمام 
ســال هاى پس از پيروزى انقــالب، يعنى 
در 42 ســال گذشته ســختى هاى فراوانى 
بزرگى  حوادث  با  و  گذاشــته اند  پشت سر 
دســت و پنجه نرم كرده اند، ســختى ها و 
معلول  يكســو  از  كه  گوناگونى  حــوادث 
پيروزى انقالب و شكســت جهان خوارانى 
كــه منفعت آنها در گــرو ماندگارى رژيم 
گذشته اســت و از يكسو نيز مبين حقانيت 
و مظلوميت انقالب برابر تمام دسيســه ها و 
دشمنى هاســت و بسيارى نيز نتيجه خيانت 
و نادانى و فرصت طلبى دشــمنان دوســت 

نما و رفيقان رياكار داخلى است!
خوشــبختانه اغلب جمعيت و نسل انقالب 
هم اينك حى و حاضرند و اســناد و شاهدان 
زنــده انقالب كبيــر مردم ايــران عليه نظام 

ستم شاهى به شمار مى آيند.
 ديگر اســناد مكتوب و مصــور حوادث و 
روزهاى پرشــور انقالب نيــز در بايگانى ها 
و ورق هاى تاريخ انقالب موجود اســت و 
همگــى بر ميــل و اراده و يكپارچگى مردم 
رساندن  به ثمر  براى  كشــورمان  به پاخواسته 
اين انقالب گواهى مى دهند. البته قشــر هايى 
هم بودند كه از همان روزهاى خيزش مردم 
به رهبرى امــام خمينى(ره) براى پايان دادن 
به نظام شاهنشــاهى و بنيان كشورى آزاد و 
مردمى، حساب خود را از مردم جدا ساخته 
و اگر فرصت به دســت مى آوردند روبه روى 
مــردم هم قرار مى گرفتند، وليكن اين قشــر 
اندك و وابسته چونان حباب هاى روى امواج 
خروشــان آب بودند و اراده اى براى مقاوت 

نداشتند.
 انقــالب اســالمى با پشــتيبانى بســيارى 
خون هــاى پــاك و جانفشــانى جوان ها و 
مردان و زنان شــيردل و آزاده اين سرزمين 
ســرانجام در 22 بهمن ماه سال 1357 به ثمر 
نشست و اين ملت سلحشور متعاقب آن در 
رفرمى تاريخى و شــگفت انگيز كه جهانيان 
را به حيرت واداشــت، روز 12 فرودين ماه 
سال 1358 با حضور 98 درصدى خود پاى 
صندوق به حكومت جمهورى اسالمى رأى 
مثبت دادند و بر انقالب خود صحه گذاشتند.

 اما رأى و نظر و همدلى مردم انقالبى ايران 
نسبت به حماســه تاريخى خود همين نبود، 
زيرا وقوع جنگ تحميلى و هجوم رژيم بعث 

عراق در روز هاى آغازين پاييز سال 1359 به 
مرزهاى غربى كشورمان كه با حمايت علنى 
آمريكا و بيشــتر كشــورهاى غربى و عربى 
صورت پذيرفت براى به شكســت كشاندن 
انقالب مردم ايران بود و بازهم اين نسل هاى 
انقالب و اسناد و مدارك مربوط به حوادث 
8 سال جنگ و آتش و خون است كه گواهى 
مى دهــد. اين مردم و اين كشــور چگونه با 
چنگ و دندان و گوشت و پوست خود برابر 
تجاوز دشــمن به خاك پاك و عزيز خويش 
ايســتادند و صدها هزار شــهيد و جانباز و 
ايثارگــر تحمل كردند تا نــام بزرگ ايران و 
انقالب محفوظ و سربلند بماند و تاريخ ايران 
به عظمت و غيرت و همبستگى ملت بزرگ 

خود ببالد. 
در 42 سال پرونده انقالب اسالمى كه زمان 
كمى هم نيســت، اســناد و مدارك فراوانى 
در ارتباط بــا فداكارى و جانفشــانى مردم 
كشــورمان براى دفاع و پايدارى اين انقالب 
وجــود دارد. بــا وجود تمام حــوادث تلخ 
وليكــن قابل افتخارى كه بر كشــور و ملت 
گذشــته است و به طريقى نيز ادامه دارد، هر 
هموطن واقع بين و اهل انصاف مى تواند نظر 
بدهــد و قضاوت كند كه با همت و پايدارى 
و فداكارى جوان هاى برومند اين ســرزمين 
چه پيشرفت هايى در تمام زمينه هاى علمى و 
صنعتى و كشاورزى و نظامى براى كشورمان 

حاصل شده است.
 اگرچه بســيارى مشكالت اقتصادى و حتى 
تيرگى هاى اجتماعى در شــرايط فعلى آنقدر 
زندگــى را بر هموطنان تلخ كرده اســت كه 
فرصت انديشــيدن به دستاورد هاى پرافتخار 
انقالب را ندارند و در اين نوشتار هم مجال 
اشــاره اى هرچند مجمل هم به داشته هايمان 
نيســت امــا همين قدر جاى اشــاره و تأمل 
وجود دارد كه بدانيم آفت ها و آســيب هاى 
فراوانى در تمام ســال هاى گذشته به انقالب 

وارد شده اســت، آســيب هايى كه قطعًا از 
دست دشمنان شناخته شده و آشكار ساخته 
نيست و نمى توانسته برآيد و بدون شك كار 
دزدان و خيانتكاران و دوستان ناباب انقالب 
اســت كه متأسفانه از نظارت بايسته و كنترل 
مســئوالنه دور مانده اند و وجودشــان مانند 
پرده اى تيره  بين انقالب راســتين مردم اين 
سرزمين و نسل هاى امروزى است. نسل هايى 

كه متأسفانه فقط چشم به نقاط ضعف دارند 
و حق هم دارند چــون در انتقال واقعيت ها 
و ارزش هــا و ميراث معنــوى اين انقالب 
مظلوم به نســل هاى جوان و درحال رشد كه 
آينده سازان كشورمان هستند، بسيار كوتاهى 
و غفلت شــده است و اينك دشمنان انقالب 
بسيار فعال تر از دلسوزان و ياران راستين آن 

هستند.

آنها كه به انقالب خدمت كرده اند 
دست بگيرند باال

 وزير آموزش وپرورش بابيان اينكه شــبكه شــاد 
در مدت كوتاهى به بزرگ ترين عرصه اى تبديل شــد 
كه خدمات آموزشــى را در گسترده ترين سطح و به 
بيشــترين جمعيت ارائه مى كند، با بيان اينكه محيط 
شبكه شــاد امن و منحصر به فعاليت هاى آموزشى و 

تربيتى است.
به گزارش ايســنا، محســن حاجى ميرزايى در آئين 
رونمايى از فاز 3 شــبكه دانش آموزى شــاد كه با 
حضور اعضاى شوراى معاونان در ساختمان شهيد 
رجايى برگزار شــد، اظهار كرد: معتقدم شبكه شاد 
يكى از بزرگ ترين دســتاوردهاى دوران كرونا در 
آموزش وپرورش اســت. كرونا همــراه با تلخى و 
محدوديت هــاى زيادى كه بر جامعه جهانى تحميل 
كرد اما در كنار رنج ها، فرصت هاى بزرگى را ايجاد 
كرد و شــاد يكى از دستاوردهاى مهم دوران كرونا 

شد.
وى بابيــان اينكه ما از طريق شــاد شــبكه ارتباطى 
آموزش وپــرورش را گســترش داديم، افــزود: در 
زمانى كه مدرســه فعال بود و دانش آموزان به مدرسه 
مى رفتند با يك ميليون معلــم، 15 ميليون دانش آموز 
و بيــش از 110 هزار مدرســه مأموريت هاى خود را 

انجام مى داديم با تعطيلى مدارس و منع دانش آموزان 
از حضور در مدرسه اين شبكه گسترده نيازمند پيوند 
و ارتباطى بود تــا بتواند مأموريت هاى خود را انجام 
دهد و شاد اين امكان را برقرار كرد؛ ارتباط بين معلم 
و دانش آمــوز، مديران و معلمــان، منطقه و مدارس، 
اســتان ها و مناطق با وزارتخانه با حجم عظيم نيروى 

انسانى از طريق شاد ميسر شد.
حاجى ميرزايى با تأكيد بر اينكه شاد جايگزين آموزش 
حضورى نشــد، اظهار كرد: بدون ترديد هيچ چيزى 
جاى آموزش حضورى نيســت و شاد وقتى به ميدان 
آمد كه آموزش حضورى تعطيل شــد، شاد آمد تا از 
تعطيلى آموزش و وقفه تحصيلى جلوگيرى و ارتباط 
گسيخته را برقرار كند شاد امكان دسترسى به محتوا و 

آموزش باكيفيت را عموميت بخشيد.
وزير آموزش وپرورش گفت: اگر درگذشته دسترسى 
به معلمان باتجربه در تمام واحدهاى آموزشــى ميسر 
نبود امروز از طريق شــبكه شــاد تدريس معلمان در 
دسترس دانش آموزان قرار گرفت. تدريس و محتواى 
هماهنگ از طريق شبكه شاد در دسترس دانش آموزان 
است. شبكه شاد توانمندى هاى معلمان را توسعه داد 
زيــرا وقتى ارتباط معلمان با دانش آموزان و از طريق 

مدرسه قطع شد معلمان نيازمند توانمندى هايى هستند 
تا از طريق راه ديگر در جريان آموزش قرار گيرند.

*آشــنايى 70 درصــد معلمان براى نخســتين بار با 
آموزش هاى مجازى در دوران كرونا 

وزير آموزش وپرورش افزود: با شــيوع كرونا حدود 
70 درصد معلمان در دنيا براى نخستين بار با آموزش 
مجازى ارتبــاط برقرار كردند و شــاد اين امكان را 
فراهم كرد تا معلمان بتوانند در اين بستر توليد محتوا 
كنند. امروز در تمام استان ها استوديوهايى فعال است 
كه منابع درسى را به بهترين شكل توليد و در اختيار 
قرار مى دهند و بهترين امكان براى اســتمرار آموزش 
معلمان فراهم شد. شــبكه شاد اين امكان را دارد كه 

معلمان در جريان تدريس همديگر قرار بگيرند.
وى با اشــاره به اينكه شاد شــبكه تبادالت ما را غنى 
كرد، گفت: گمان نمى كنم در تاريخ آموزش وپرورش 
به دليل گســتردگى جمعيت اين نهاد، اين امكان بوده 
باشــد كه وزيــر آموزش وپرورش با مديــران تمام 
مدارس حرف بزند. درگذشته ارتباط خشك از طريق 
مكاتبات داشتيم اما اكنون هر هفته با مديران مدارس 
يك استان حرف مى زنيم و امكان تبادل پيام در شبكه 

شاد وجود دارد.

«شاد» جايگزين آموزش حضورى نشد 
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استان  جهادكشاورزى  سازمان  رئيس   
همدان از افتتاح 89 طرح كشــاورزى در 
دهه فجر امســال خبــرداد و گفت: 89

طرح كشــاورزى با 353 ميليــارد تومان 
ســرمايه گذارى، در ايام دهه فجر امسال 

افتتاح مى شود.
منصــور رضوانى در جمــع خبرنگاران، 
بــا بيان اينكــه بــا بهره بــردارى از اين 
طرح ها براى 777 نفر به صورت مســتقيم 
اشتغالزايى مى شود، اظهار كرد: 30 طرح 
در حوزه آب و خاك، 11 طرح در بخش 
توليدات دامى، 19 طرح در بخش صنايع 
تبديلى كشاورزى و 27 طرح در توليدات 

گياهى به افتتاح خواهد رسيد.
كرد:  خاطرنشــان  مســئول  مقــام  اين 

براســاس سند راهبردى اســتان بايد تا 
پايان ســال 1400 بيــش از 210 هكتار 
گلخانه در اســتان همدان ايجاد شــود 
كه بــا تحقق اين امر اميدواريم ســطح 
گلخانه هاى استان همدان به 310 هكتار 

برسد.
رضوانى جالل با تأكيد براينكه برنامه هاى 
بخش كشاورزى استان همدان با محوريت 
اقتصاد مقاومتى با برنامه هاى سطح كالن 
وزارتخانــه ابالغ شــده اســت، افزود: 
براساس ســند راهبردى در استان همدان 
نيز طرح هاى مختلف كشاورزى از جمله 
سرشــاخه زنى گردو، طرح فراز انگور و 
گسترش كشت هاى گلخانه اى مورد تأكيد 

است.

اقتصـاداقتصـاد

خبر

 eghtesad@hamedanpayam.com

خوشه صنعتى فرش همدان تشكيل شد
 نوآورى، پويايى، كاهش قيمت تمام شــده فرش، احياى مشــاغل 
منسوخ شــده، آموختن فوت وفن هــاى نوين بازاريابــى و فروش و 
به روزرسانى نقشــه هاى قديمى تنها چند قلم از مزاياى خوشه شدن 
فرش است كه رئيس شركت شهركهاى صنعتى همدان برمى شمارد و 

عاقبت به خيرى بافنده هاى همدانى را وعده مى دهد.
شــايد «خوشه صنعتى فرش» از ميان ده ها نسخه حمايتى تجويز شده 

همان نوش دارو باشد كه اين روزها نويدش را مى دهند.
تجربه موفق همدان در تشكيل خوشه براى هنرهاى سفال، مبل منبت 
و پوشاك، همه دوستداران فرش دستباف را اميدوار مى كند كه خوشه 
صنعتى فرش بتواند اين مغلوب رنجور را به اوج قهرمانى برگرداند و 

دوباره گل شادى را از شاخه هاى چروكيده باغ قالى همدان بروياند
 عاقبت به خيرى فرش 

به گزارش ايرنا، محمدرضا بادامى از پايان يافتن مطالعات ايجاد خوشه 
فرش كه از پارســال آغاز شده، خبر مى دهد و اينكه شخص خبره اى 
هم براى راهبرى اين خوشه در استان همدان انتخاب شده، به اعتقاد او 
اين فرد مى تواند خوشه فرش را بارور كرده و به هدف اصلى برساند.

از اين پس راه اندازى خوشه فرش همدان وارد مرحله جديدى شده و 
كارشناسان تا پايان امسال، موبه مو اجزاى اين خوشه اعم از مواد اوليه، 

توليد و فروش پايش مى شود كه مبادا چيزى از قلم بيفتد.
بادامى تأكيد مى كند كه در فرايند خوشه براى توسعه و رونق هر بخش 
يك برنامه عملياتى طراحى مى شود تا اين هنر صنعت اصيل همدان به 

مسير درست هدايت شود.
 پيوند دل هاى شكسته 

همين ديروز بود كه دبير انجمن فرشــبافان همدان با پرونده اى قطور 
از افتخارات سرانگشــتان تاول زده قاليبافان اين ديار خود را شــتابان 
به جلســه اى مى رساند تا براى رهايى فرش همدان از پيله تنهايى اش 

راهى بجويد.
على نظرى حاال از شنيدن خبر راه اندازى خوشه فرش به وجد مى آيد، 
از ريســنده، رنگرز و بافنده و تاجر فرش در اين انجمن عضو هستند 

و او اميدوار است خوشه فرش چينِى شكسته دل آنها را بند بزند.
ثبــت 4 فرش معــروف از نهاوند، ماليــر، كبودراهنــگ و رزن در 
سال هاى 94 و 95 به عنوان نشانه جغرافيايى مسير موفقيت طرح او را 
هموار كرده و اين نشــانه با اشاره به مبدأ جغرافيايى محصول، نوعى 
اطالع رســانى به مشترى است و اغلب بيانگر ويژگى هاى كيفى است 
كه مشــترى به دنبال آنهاست و بى ترديد استفاده از اين نشان، مى تواند 

رشد فروش و ارتقاى كسب وكار را به ارمغان بياورد.
او به دنبال ايجاد سايت فرش است، سايتى دوزبانه كه بتواند در فضاى 
مجازى حد و مرزهاى جغرافيايى را شكسته و هنر زيباى مردم را مانند 
گذشــته به جهانيان معرفى كند تا شــايد دوباره مشترى هاى خارجى 

براى خريد دسترنج همدانى ها صف بكشند. 
ثبت 4 فرش معروف از نهاوند، مالير، كبودراهنگ و رزن در سال هاى 
94 و 95 به عنوان نشــانه جغرافيايى مسير موفقيت طرح او را هموار 
كرده است.اين نشــانه با اشــاره به مبدأ جغرافيايى محصول، نوعى 
اطالع رســانى به مشترى است و اغلب بيانگر ويژگى هاى كيفى است 
كه مشــترى به دنبال آنهاست و بى ترديد استفاده از اين نشان، مى تواند 

رشد فروش و ارتقاى كسب وكار را به ارمغان بياورد.
نظرى اعتقاد راســخ دارد با فعال شــدن خوشه، كار راه اندازى سايت 

نرم افزارى فرش هم سروسامان گرفته و زودتر به مقصود مى رسد.
 اميد، حرف اول 

اما رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان بر 
اين باور است كه پيش از اينها بايد به بافنده ها و شغل هاى از ُمد افتاده 

اميد و انگيزه بخشيد تا دوباره براى كار دلگرم شوند.
محمود خزندى شمار مشاغل مرتبط با فرش را 37 رشته اعالم مى كند 
كه بازگشــت آنها به عرصه فعاليت مى تواند رقم قابل توجهى از آمار 
بيــكاران اين ديار بكاهد. وى داشــتن بيمه و اطمينــان از آينده را از 
راه هاى ايجاد ميل و رغبت بافنده ها مى داند كارى كه بايد در رأس امور 
خوشه فرش قرار بگيرد. خزندى كه از موى سپيدكرده هاى فرش است، 
تأكيد مى كند نمايندگان مردم استان در مجلس شوراى اسالمى متحد 
شــده و به نام خوشه فرش در قانون بودجه سال 1400 رقمى را براى 

پوشش گسترده بيمه مشاغل زيرمجموعه فرش بگنجانند. 
طبق آخرين آمار و اطالعات وى 11 هزار نفر از قالى بافان استان تحت 
پوشش بيمه تأمين اجتماعى هستند و به تازگى هم 2 هزار بافنده ديگر 
بيمه شــده اند.نمايندگان مردم استان در مجلس شوراى اسالمى متحد 
شــده و به نام خوشه فرش در قانون بودجه سال 1400 رقمى را براى 
پوشش گسترده بيمه مشاغل زيرمجموعه فرش بگنجانند، تاكنون 11

هزار نفر از قالى بافان استان تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعى هستند 
و به تازگى هم 2 هزار بافنده ديگر بيمه شده اند.

 حمايت به شرط 
اما اين رقم در مقابل 70 هزار بافنده در اســتان بســيار ناچيز است و 
نمى تواند معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار همدان را قانع كند 
زيرا او معتقد اســت در مقابل اين صنعت سودآور و نامدار كوتاهى 

كرده ايم و زمان جبران فرارسيده است.
ظاهر پورمجاهد مى گويد: از تسهيالت 230 ميليارد تومانى استان در 
بخش قرض الحســنه مى توان رقمى را بــراى تأمين ابزار و تجهيزات 
ريســندگى، رنگرزى، بهبافى و آموزش اختصاص داد به شرط اينكه 

اين تسهيالت در مسير درست هزينه شود و به انحراف نرود.
وى اعالم مى كند كه تمام قد براى حمايت از بافنده ها و تاجران فرش 
دستباف همدان ايستاده است تا اين ظرفيت و استعداد بزرگ به جايگاه 

واقعى اش برسد و دوباره شكوفه هاى زيبا بدهد.
پورمجاهد از تأســيس خوشه صنعتى فرش ابراز خرسندى مى كند و 
آرزو دارد كه اين خوشــه نورسته با برنامه هاى مفيد و مؤثرش بتواند 
فرش همدان را بارور كند. شــايد خوشــه صنعتى فــرش بتواند اين 
خواسته ها و آرزوهاى كوچك و بزرگ دلسوزان فرش را برآورده كند، 
شــايد اين رويداد صنعتى در روزگار سرد و كبود همان نوش دارويى 

باشد كه اين بار به موقع و پيش از مرگ سهراب فراهم شده باشد.

دالالن هيچ بارى را گران نمى كنند
  رئيــس ميدان ميوه و تره بار همدان با بيان اينكه قيمت ميوه در برابر قيمت لبنيات و 
گوشت و ساير كاالها گران نيست، گفت: در ميدان ميوه و تره بار همدان داللى وجود ندارد 

و دالالن هيچ بارى را گران نمى كنند بلكه هزينه هاى توليد افزايش يافته است.
حســين قاسم لو در گفت وگو با ايســنا، درباره علت افزايش قيمت ميوه در بازار همدان، 
اظهار كرد: هزينه هاى توليد افزايش يافته به طورى كه هزينه سورتينگ و دستمزد كارگرى، 
ســبدهاى ميوه و حمل ونقل افزايش داشــته و همين موضوع سبب افزايش قيمت ميوه 

شده است.

وى با بيان اينكه درحال حاضر پرتقال شمال با قيمت ده هزار و 500 تومان وارد ميدان بار 
همدان مى شود، تصريح كرد: چند روزى است كه صادرات پرتقال قطع شده، اما استان ها 

براى تنظيم بازار شب عيد از شمال پرتقال خريدارى مى كنند.
رئيس ميدان ميوه و تره بار همدان ادامه داد: بيشتر كشاورزان سردخانه دارند و 50 درصد 
محصوالت باغى خود را نگهدارى مى كنند و 50 درصد ميوه توســط تاجران خريدارى 
مى شود. وى با اشاره به اينكه كاهش واردات موز سبب افزايش قيمت اين محصول شده 
است، يادآور شد: موز محصولى وارداتى است كه درحال حاضر وارد نمى شود، به طورى كه 
يك ماهى اســت موزهاى اكوادور وارد كشور نشده و فقط چند تاجر موزهاى هندى را 
وارد كرده اند. رئيس ميدان ميوه و تره بار همدان  تصريح كرد: هم اكنون قيمت هر كيلوگرم 

خيار در ميدان ميوه و تره بار 16 هزار تومان اســت و خيار گلخانه اى هم هنوز وارد بازار 
نشده است. وى با تأكيد بر اينكه از كشاورزان حمايتى نمى شود، گفت: وقتى كشاورزان در 
سال گذشته مجبور شدند خيارهاى خود را دور بريزند، كسى از كشاورزان حمايت نكرد 
و متضرر شــدند؛ بنابراين تعدادى از كشاورزان كنار كشيدند و كشت نداشتند كه همين 

موضوع باعث شده امروز خيار به كيلويى 16 هزار تومان برسد.
قاســم لو بيان كرد: امسال هم از ســيب زمينى كاران حمايت نمى شود و سيب زمينى را به 
قيمت 2000 تومان هم از كشاورز نمى خرند و كشاورز متضرر مى شود، بر اين اساس در 
ســال آينده 50 درصد كشاورزان سيب زمينى كشت نمى كنند و ممكن قيمت سيب زمينى 

هم افزايش يابد.

رئيس صنعت، معدن و تجارت استان:

صنعتى شدن همدان
كليد خورده است
■ متين: به خودم توهين نمي كنم
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آگهى مزايده عمومى (نوبت اول) به تاريخ 1399/11/07

حسين بابايى - شهردار مالير 

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1129/ش/5/م مورخه 99/09/25 به فروش تعدادى از امالك خود واقع در سطح شهر را از طريق 
نشر آگهى مزايده عمومى و صرفًا از طريق سامانه تداركات دولت به اشخاص حقيقى و حقوقى داراى صالحيت عمومى واگذار نمايد.

 لذا متقاضيان مى توانند پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/11/25 به همراه 5٪ مبلغ كل برآورد به صورت نقد (واريز 
به حساب 0105598672002 بانك ملى مالير) با استناد خزانه با ضمانت نامه بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر (جهت اشخاص حقيقى كپى تمام 
صفحات شناسنامه و كارت ملى و اشخاص حقوقى كپى اساسنامه به همراه آخرين تغييرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى از طريق سامانه 

ارسال نمايند. 
همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره مستقيم 32226061-081 داخلى 179 تماس حاصل نمايد و صرفا مى توانند اطالعات مورد 

نياز جهت شركت در مزايده را از سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانى setadiran.ir دريافت دارند.
ساير شرايط مزايده:

1- قطعه شماره 2 به مساحت 276/36 مترمربع واقع در بلوار وليعصر(عج) خيابان 16 مترى به ارزش 11,500,000,000 ريال 
2- قطعه شماره 4 به مساحت 276/78 مترمربع واقع در بلوار وليعصر(عج) خيابان 16 مترى به ارزش 11,500,000,000 ريال 
3- قطعه شماره 5 به مساحت 291/90 مترمربع واقع در بلوار وليعصر(عج) خيابان 16 مترى به ارزش 13,400,000,000 ريال 
4- قطعه شماره 7 به مساحت 276/42 مترمربع واقع در بلوار وليعصر(عج) خيابان 16 مترى به ارزش 9,500,000,000 ريال 

5- قطعه شماره 4 به مساحت 240 مترمربع واقع در ميدان قائم بلوك E-P-44 به ارزش 11,000,000,000 ريال 
6- قطعه شماره 5 به مساحت 240 مترمربع واقع در ميدان قائم بلوك E-P-۴۴ به ارزش 11,000,000,000 ريال 

7- هزينه نشر آگهى مزايده هر كدام از امالك به عهده برنده مى باشد.
8- چنانچه برنده مزايده از واريز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و به نفر دوم 

واگذار مى شود و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
9- پس از مشخص شدن برنده مزايده و انعقاد قرارداد سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.

10- به پيشنهادات مخدوش و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمى شود.
11- تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در مورخ يكشنبه 99/11/26 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردار مى باشد.

12- مدت اعتبار پيشنهاد سه ماه از تاريخ بازگشايى مى باشد.
13- مهلت تحويل و اخذ اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز شنبه 1399/11/25 (ساعت 14:30) به شهردارى مى باشد و شهردارى در رد يا قبول 

هر يك از پيشنهادات مختار است.
14- پرداخت كليه هزينه هاى پذيره اوقافى صرفًا جهت انتقال اول به عهده شهردارى مى باشد.

15- پرداخت كليه هزينه هاى نقل و انتقال و دارايى و شهردارى و محضر به عهده برنده مى باشد.
16- كليه امالك با وضع موجود كه به رويت داوطلب رسيده است واگذار مى شود و شهردارى تعهدى در قبال امتيازات (آب و برق و گاز و تلفن) و 

متراژ و كيفيت مصالح و... ندارد.
17- متقاضى مى بايست حداكثر ظرف مدت 3 روز از تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله به جهت اطالع از نفرات برنده به دبيرخانه شهردارى مراجعه 

نمايد در غير اين صورت به منزله ابالغ كتبى محسوب مى شود.
18- مدت اعتبار تضمين 3 ماه مى باشد.

19- مدارك شامل تضمين (پاكت الف) اسناد و مدارك (شامل كپى تمام صفحات شناسنامه و كارت ملى و امضاء اثر انگشت معتبر و قرارداد و شرايط 
عمومى جهت اشخاص حقيقى و همچنين در صورت حقوقى بودن، اساسنامه، آخرين تغييرات، قرارداد و شرايط عمومى (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت 
(پاكت ج) كه مى بايست شركت كنندگان پاكت ب و ج را به صورت الكترونيك و از طريق سامانه ارسال واصل پاكت الف را تحويل دبيرخانه شهردارى 

نمايند.
20- برخــى از امــالك مذكــور در حــال حاضــر فاقــد ســند بــوده و اســناد در حــال پيگيــرى مــى باشــد كــه بــه محــض آمــاده شــدن بــه نــام 

برنــده انتقــال مــى شــود.
21- برنده مزايده مى تواند به جهت دريافت پروانه ساختمانى جهت هر يك از قطعات زمين اقدام و هزينه آماده سازى از ايشان در هنگام دريافت 

پروانه اخذ مى شود.
22- با توجه به روند افزايش قيمت امالك شهردارى مى تواند چنانچه قيمت هاى پيشنهادى شركت كنندگان به صرف و صالح اين دستگاه نباشد 

نسبت به كنار گذاشتن قيمت متقاضى اقدام نمايد. ص/99
 (م الف 435)

غزل اسالمي »
 يك دهه است كه جذب سرمايه گذار 
در همدان به يك اولويت تبديل شده است. 
تالش براي توســعه بخشيدن به همدان از 
طريق ســرمايه گذاري بخش خصوصي تا 
جايي پيش رفته كه بسياري متوجه شده اند 
همدان يكي از بهترين اســتان ها براي آن 
اســت اما برخي ها با چــوب الي چرخ 
گذاشــتن مانع آن مي شوند. حاال برخي ها 
دانسته و برخي ها نادانســته اين موانع را 
ايجاد مي كنند. از كارشناسان برخي ادارات 
گرفته تا حتي برخي ســرمايه داران گاهي 
اوقات سد راه سرمايه گذاراني مي شوند كه 
پروژه هاي كالني را ايجاد مي كنند و اتفاقا 
اين دســت پروژه ها به هر طريقي كه شده 

توسعه استان را رقم مي زنند.
از پتروشيمي هگمتانه گرفته تا اسكاي مال 
و برخي پروژه هاي ديگر همه نياز اســتان 
هســتند و حتي به تعداد آنها بايد افزوده 
شــود اما اين درصورتي رقم مي خورد كه 
از مردم گرفته تا دســتگاه قضا و مديران و 
كارشناسان همه با كمك هم فضا را براي 
سرمايه گذار تسهيل كنند. اكنون مديران و 
دستگاه قضا يكدست به هم كمك مي كنند 
تا سرمايه گذاران وارد استان شوند اما بقيه 
نيز بايــد به آنها كمك كننــد. در اين باره 
حميدرضا متين رئيس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همــدان در دفتر 

همدان پيام به گفت وگو نشسته است.
دربــاره  مطالبــي  به تازگــى   
نحوه پاســخ دادن شــما به يكي 
شــده،  خبرســاز  خبرگزاري ها  از 
قضيه چيســت؟ با توجه به شناخت 
ديرينه اي كه از شما داريم باور اين 

نوشته ها براي ما سخت است.
مطمئن باشــيد من هيچ وقــت به خودم 

توهين نمي كنم.
ايــن فضــاي ســرمايه گذاري در همدان 
به ســختي ايجاد شــده و براي راه اندازي 
پتروشــيمي هگمتانه هم 17 سال سختي و 
زحمت كشــيده ايم. بيش از صد جلسه با 
افراد مختلف از وزير و معاون وزير گرفته تا 
با سرمايه گذاران آن و افراد ديگر گذاشته ايم. 
بارها من رفته ام دم در وزارتخانه ايستاده ام 
و به محض اينكــه نفراتي كه مي خواهيم با 
آنها صحبت كنيم وارد وزارتخانه شده اند با 
آقاي نيكبخت استاندار وقت تماس گرفته ام 
و ايشان خودشان را به سرعت رسانده اند تا 
جلسه برگزار كنيم. بارها پيش آمده كه ماه ها 
منتظر يك جلسه و ديدار با افراد موردنظر 
مانده ايم اما بالفاصله پس از آغاز جلســه، 
يك مورد مانند كمبود آب را مطرح كرده اند 
كه سبب شــده همان لحظه جلسه به پايان 

برسد.
ده هــا بار مــا را نااميــد كردنــد. اما تيم 
همدان كوتاه نيامــد و باالخره پس از 17 

ســال موادي در همدان توليد مي شود كه 
مي تواند همــه نيازهاي كشــور و بخش 
عمده نيــاز منطقه را برآورده كند؛ بنابراين 
ما نبايد فضاي سرمايه گذاري در همدان را 
كه به سختي ايجاد شده، خراب و خدشه دار 
كنيم. همه بايد به توســعه استان و جذب 
ســرمايه گذار كمك كنيم. با ايجاد تنش و 
سرمايه گذاري  فضاي  اين چنيني  فضاهاي 
تخريب مي شــود و جذب سرمايه گذار يا 
انجام نمي شود و يا به سختي انجام مي شود.

 به تازگى در جلســات درباره 12 
پروژه اي صحبت مي شــود كه براي 
آنها سرمايه گذار جذب كرده ايد، آنها 

كدام ها هستند؟
2 نفر متقاضي ســرمايه گذاري در بخش 
توليد الســتيك ماشــين ســنگين هستند 
كه درحال بررســي هســتيم كه كدام يك 
ظرفيت رســيدن به مرحله نهايي را دارند. 
آنها متقاضي راه اندازي اين كارخانه ها در 
شهرك هاي صنعتي هســتند اما در تالش 
هســتيم آن را به منطقه ويژه منتقل كنيم تا 
بتوانيم براي واردات مواد اوليه و صادرات 
محصــوالت توليدي كمك هــاي دولتي 

بيشتري بدهيم.
پااليشــگاه هم يكي از اين موارد اســت 
اما بــا توجه به اينكه ميــزان مصرف آب 
بااليي دارد تاكنون سرمايه گذاري براي آن 

درخواست نداده است.
فــرآوري منيزيــم از دولوميت، توســعه 
معادن ســرمك، توليد خمير الكترود براي 
نخستين بار در كشــور در شهرك صنعتي 
ويــان، حل مشــكالت واحدهــاي كيان 
وينســار، فوالد جعفري، كيــان كرد، رزن 
سافت و سيب زميني الوند و راه اندازي آنها 
از ديگر اقدامات بوده اســت. به عنوان مثال 
ســيب زميني الوند را سرمايه گذار جديدي 
خريد و حدود 280 ميليارد تومان بدهي آن 
را پرداخــت كرد و 400 ميليارد هم درحال 
هزينه اســت و با راه اندازي آن درمجموع 
حدود هــزار ميليارد تومــان وارد چرخه 
مي شود. قطعا با افزايش ظرفيت توليد، در 
پايان ارديبهشت 1400 اعالم خواهيم كرد 
كه مالير قطب توليد سيليس كشور است.

قطــب دارويي كشــور در تويســركان با 
راه اندازي 3 طرح توليدي و ايجاد 2 طرح 

ديگر به زودي ايجاد مى شود.
طرح توسعه شركت شيشه با هزار ميليارد 
تومان صادر شــد. شــركت توليد روغن 
كشت و صنعت خزل نيز طرح توسعه اي 

خود را ايجاد كرد.
2 شــركت بافتينه و بافتسان نجات دهنده 
كشــور در دوران كرونا بودند كه رياست 
جمهوري در نوروز از شــركت بافتســان 
بازديد ويدئوكنفرانسي داشت و طرح هاي 

توسعه اي نيز داشتند.
تومــان  ميليــارد  هــزار   7 درمجمــوع 

ســرمايه گذاري در اين بخش در ده ماهه 
ســالجاري نشــان مي دهد كــه قدم هاي 

محكمي در راه جهش توليد برداشته ايم.
همدان  معدني  و  صنعتــي  تراز   
نسبت به كرمانشاه را در چه سطحي 

مي بينيد؟
با ورود سرمايه گذاران جديدي كه عرض 
كردم و چند سرمايه گذار كالن ديگر كه با 
آنها صحبت هاي اوليه شــده، سطح ما در 
اين زمينه به كرمانشــاه مي رسد. اما چندان 
نمي توان مقايســه كرد چون شاخص هاي 
آنها با ما فــرق دارد. به عنــوان مثال آنها 
2 پتروشــيمي دارند امــا در همدان يك 
پتروشــيمي وجــود دارد كه اگــر دومي 
هم ســاخته شــود در بخش پتروشيمي 
در يك حد مي شــويم. در بسياري موارد 
هم همين طور اســت، يا در همدان تعداد 
بيشتري وجود دارد يا در كرمانشاه. اما در 
بخش سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذار 

همدان جلوتر است.
 سياست سازمان صنعت و معدن 
در بخــش «مال ها» ماننــد پروژه 

اسكاي مال براي استان چيست؟ 
و  زنجيــره اي  فروشــگاه هاي  مجــوز 
هايپرماركت هــا هنوز به اســتان تفويض 
نشــده و مجوز آنهــا را وزارتخانه صادر 
مي كند. اما اين پروژه ها چون سرمايه گذار 
جــذب مي كننــد جزو ليســت هاي ليدر 
هايپرماركت  همدان  هستند.در  وزارتخانه 
وجود ندارد ولي نياز بــه چنين پروژه اي 
به شدت احساس مي شود. گاهي ميهماناني 
به اســتان مي آيند و وقتي چنين مراكزي 
در همــدان وجود نــدارد كه آنهــا را به 

آنجا ببريم تا توســعه همدان را ببينند تازه 
متوجه مي شويم كه در اين زمينه ها چقدر 
عقب هستيم و بايد فكري براي آن بكنيم. 
درحال حاضــر هم همه بايد كمك كنيم تا 
اين پروژه و پروژه هاي مشــابه در همدان 

ساخته و راه اندازي شوند.
  آيا نقشه راه 20 سال آينده توليد 

را ترسيم و مصوب كرده ايد؟
استان نقشه راه توليد و صنعت دارد اما اين 
بخش طوري است كه نمي توانيم نقشه 20 

ساله ترسيم كنيم، كوتاه مدت تر است.
سرمايه گذاراني جذب شده و در آينده اي 
نزديك از 12 طــرح اثربخش بهره برداري 
مي شــود. كار عملياتي اين طرح ها يا آغاز 
شــده و يا در دســت بررســي است كه 

به زودي به مرحله عملياتي درمي آيند.
در بخــش معــادن هــم از ســال 93 از 
خام فروشــي جلوگيــري كرده ايــم و با 
راه انــدازي واحدهايي مانند آندولوزيت و 
... در اين بخش ارزش افزوده بااليي ايجاد 

كرده ايم.
در ايــن برنامــه طرح هايي كه پيشــرفت 
فيزيكي دارند به تناســب درصد پيشرفت 
با برنامه ويــژه اي جلو مي  رونــد. با اين 
آســتانه  در  همــدان  ســرمايه گذاري ها 

صنعتي شدن است.
  همــه پروژه ها بايد پيوســت 
برنامه اي  آيا  باشند،  داشته  فرهنگي 

داريد كه وقتي هر واحدي مي خواهد 
راه اندازي شود حتما پيوست فرهنگي 

را با مشاوران متخصص تهيه كند؟ 
پيوســت  بايد  توليدي  واحدهــاي  قطعا 
فرهنگي داشته باشند و دارند اما مشاوران 
در ايــن زمينه مي تواننــد فعاليت خود را 
آغاز كنند و به واحدهاى مشــاوره بدهند. 
رســانه ها هــم مي تواننــد با اســتفاده از 
كارشناسان و متخصصان خود در اين زمينه 

فعاليت كنند. 
  چرا كمبود روغن در بازار به وجود 
واحدهاي  از  بســياري  است؟  آمده 
پخش مي گويند چون نظارت نيست 

اين مشكل ايجاد شده است.
به هيچ وجــه كمبود روغن وجــود ندارد. 
واحدهاي توليد روغن درحال توليد عادي 
خود هســتند. نمي گويم روغن زياد است 
امــا كم هم نداريم. روزانــه روغن توزيع 
مي شــود اما هر مقدار كه توزيع مي شود 
مردم بالفاصله آنها را مي برند و قفســه ها 
را خالــي مي كنند. اين احتــكار خانگي 
سبب شده تا احساس شود با كمبود روغن 

مواجه هستيم.
  شكر چرا گران شده است؟

انتظار نداريد كه بــراي واردات روغن و 
شــكر از ارز 4200 و يارانه دولتي استفاده 
كنيم و درنهايت اين شــكرها به شيريني 
تبديل شوند؟ به نظر شــما چقدر واجب 

است كه شــيريني با يارانه تهيه و فروخته 
شود؟

  مرغ هم با مشكالت مشابه مواجه 
اســت و دوباره گران شــده و اغلب 

مي گويند به دليل نبود نظارت است.
اتفاقا چون با شدت بر قيمت مرغ نظارت 
مي شــود گاهــي مواقع با كمبــود مواجه 
مي شــويم. قيمت مصوب مــرغ 20 هزار 
و 400 تومان اســت. قيمت تحويل مرغ 
از مرغــداري هم حــدود 15 هزار تومان 
مي خواهند  برخي مرغــداران  اما  اســت 
آن را گران تــر به كشــتارگاه بدهند كه در 
اين صــورت قيمت براي مصرف كننده هم 
باالتــر مي رود اما ما تاكنون اجازه نداده ايم 
مرغداري ها بيش از قيمت مصوب بدهند، 
بنابراين بعضــي مرغداري ها با اين قيمت 
نمي فروشــند  همدان  كشــتارگاه هاي  به 
كه هميــن ســبب كمبود مي شــود. اين 
مرغداري ها اغلب سعي مي كنند مرغ را به 
اســتان هايي بفروشند كه با قيمت باالتري 

مي خرند. 
در واقع رعايت قانون دليل گراني و خالي 
شدن قفسه ها است. در مواردي هم وقتي 
مرغداري ها با قيمت مصوب به كشتارگاه ها 
نمي دهند آنها مجبورند از استان هاي ديگر 
وارد كنند كه هزينه بار به آن اضافه مي شود 
و خودبه خود با قيمت باالتري به دســت 

مصرف كننده مي رسد.

افتتاح 89 طرح كشاورزى 
در دهه فجر در همدان
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى 

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

برابــر رأي شــماره 139960326002000756 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت 
ــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى منصــور جعفــرى فرزنــد  ملــك كبودراهنــگ تصرفــات مالكان
رجــب بــه شــماره شناســنامه 90 صــادره از كبودرآهنــگ در يــك قطعــه زميــن مزروعــي بــه 
مســاحت 120014/45 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 3 اصلــي واقــع در روســتاى 
اوچ تپــه خريــدارى از مالــك رســمى كميتــه امــداد امــام خمينــى(ره) محــرز گرديــده اســت. 
ــود،  ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك در صورت
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي 
مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 

(م الــف 401)
تاريخ انتشار نوبت اول: 14//1399/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/29

محمدصادق بهرامى 
رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

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

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

ــون تعييــن  ــأت اول موضــوع قان ــر رأي شــماره 139960326006001652 - 1399/10/27 هي براب
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
حــوزه ثبــت ملــك ماليــر تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى احمــد غياثونــد ننجى 
فرزنــد حيــدر بــه شــماره شناســنامه 3078 صــادره از ماليــر ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 126/94 مترمربــع قســمتى از پــالك يــك اصلــي اراضــى 
دولــت آبــاد واقــع در بخــش چهــار ماليــر خريــدارى از مالــك رســمى جهانگيــر عنبــرى محرز 
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي 
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي  مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت ب
داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــخ تســليم  ــاه از تاري ــدت يــك م ــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف م ــه اي را ب
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد 

شــد. (م الــف 425)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/29
محمدرضا امينى
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

ــون تعييــن  ــأت اول موضــوع قان ــر رأي شــماره 139960326006001646 - 1399/10/25 هي براب
ــد  ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي تكلي
ــردوس  ــاى ف ــى آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالكان ــر تصرف ــك مالي ــت مل ــوزه ثب ــي ح ثبت
ــه شــماره شناســنامه 19365 صــادره از ماليــر ســه دانــگ  ــد حيــدر ب ــد ننجــى فرزن غياثون
مشــاع از  ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 126/94 مترمربــع قســمتى از  پــالك 
يــك اصلــي اراضــى دولــت آبــاد واقــع در بخــش چهــار ماليــر خريــدارى از مالــك رســمى 
جهانگيــر عنبــرى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود. در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت 
يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند. 
ــررات  ــراض طبــق مق ــور و عــدم وصــول اعت بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذك

ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 423)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/29
محمدرضا امينى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

ــون تعييــن  ــر رأي شــماره 139960326005001016 مــورخ 1399/10/16 هيــأت اول موضــوع قان براب
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
حــوزه ثبــت ملــك نهاونــد تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضيــه خانــم معصومــه ولــى الهــى 
ــد  ــى 3960873883 صــادره از نهاون ــه شــماره شناســنامه 816 و شــماره مل ــى ب ــد امامعل فرزن
ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 199/09 مترمربــع قســمتى از پــالك شــماره 287 
ــداري از ســلطانعلى ده  ــوار شــاهد خري ــد واقــع در بل فرعــى از 3871 اصلــي بخــش يــك نهاون
پهلــوان حقــوق ارتفاقــى نــدارد. تصرفــات مالكانــه متقاضــى نســبت بــه مــورد تقاضــا محــرز 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب ــده اســت. ل گردي
ــي  ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود. در صورت مي ش
داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مدت 
مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد. (م الــف 872)

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/14

محمدعلى جليلوند - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

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

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

ــر رأي شــماره 139960326006001279 - 1399/08/26 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن  براب
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
حــوزه ثبــت ماليــر تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى خانــم محدثــه تركاشــوند فرزنــد 
علــى بــه شــماره شناســنامه 3920410637 صــادره از ماليــر ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان 
و دو بــاب مغــازه بــه مســاحت 243/24 مترمربــع قســمتى از پــالك يــك اصلــي اراضــى دولت 
آبــاد واقــع در بخــش چهــار ماليــر خريــدارى از مالــك رســمى آقــاى ميراحمــد فتاحــى محرز 
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي 
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي  مي شــود. در صورتــي كــه اشــخاص نســبت ب
داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــخ تســليم  ــاه از تاري ــدت يــك م ــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف م ــه اي را ب
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد 

شــد. (م الــف 403)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/14

محمدرضا امينى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

ــون تعييــن  ــأت اول موضــوع قان ــر رأي شــماره 139960326006001649 - 1399/10/27 هي براب
ــد  ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي تكلي
ثبتــي حــوزه ثبــت ماليــر تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى علــى غياثونــد ننجــى 
ــر دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ  ــه شــماره شناســنامه 515  صــادره از مالي ــد حيــدر ب فرزن
يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 226/50 مترمربــع قســمتى از پــالك يــك اصلــي اراضــى 
دولــت آبــاد واقــع در بخــش چهــار ماليــر خريــدارى از مالــك رســمى كوكــب فتاحــى محــرز 
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي 
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي  مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت ب
داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي 
مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 

(م الــف 427)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/29
محمدرضا امينى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهي حصر وراثت
خانم شهرزاد ســهيلى فرحى داراى شماره شناسنامه 1179 به شرح دادخواست به 
كالسه 685/99 ش 112ح از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان لطفعلى سهيلى فرخى به شماره شناسنامه 15 در تاريخ 
1399/10/23 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى 
منحصر است به: 1-شهرزاد سهيلى فرحى فرزند لطفعلى به شماره شناسنامه 1179 
متولد1363/03/01فرزند متوفى، 2-پرى ســليمان شريفى فرزند على اله به شماره 
شناسنامه 773 متولد 1339/01/09 همسر متوفى، 3-محمدسليمان فرحى فرزند 
لطفعلى به شماره شناســنامه 1109 متولد1358/10/20 فرزند متوفى. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواســت 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 522)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

8 درصد جمعيت روستايى همدان برخوردار از شبكه 
فاضالب

 افتتاح تصفيه خانه فاضالب روستاى 
ارزانفود تا پايان سال

 معــاون بهره بــردارى و توســعه فاضالب شــركت آب و فاضالب 
استان همدان از افتتاح تصفيه خانه فاضالب روستاى ارزانفود تا پايان 
سالجارى خبر داد و گفت: 8 درصد جمعيت روستايى از شبكه فاضالب 

برخوردار است.
به گــزارش خبرگزارى فارس از همدان، فرهــاد بختيارى فر در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه درحال حاضر 8 درصد از جمعيت روســتايى 
همدان زير پوشش شــبكه هاى جمع آورى فاضالب قرار دارند، اظهار 

كرد: ميانگين كشورى در اين زمينه پنج درصد است.
وى با بيان اينكه خدمت رســانى به مشتركين روســتايى در اولويت 
اقدامات ما قرار دار،د تصريح كرد: پروژه ســاخت تصفيه خانه و شبكه 
جمع آورى فاضالب روستاى ارزانفود درحال حاضر با پيشرفت فيزيكى 
96 درصد در دســت اجراست كه انتظار مى رود تا پايان سالجارى اين 

پروژه وارد مدار بهره بردارى شود.
معاون بهره بردارى و توســعه فاضالب استان همدان با اشاره به اينكه 
از ســال 87 پروژه ايجاد تصفيه خانه و شــبكه جمع آورى فاضالب در 
روستاى ارزانفود آغاز شده است، خاطرنشان كرد: تاكنون يك ميليارد 
و 900 ميليون تومان اعتبار هزينه شده و اين پروژه با هزينه كرد 500

ميليون تومان ديگر وارد مدار بهره بردارى مى شود.
وى بــا بيــان اينكه با بهره بــردارى از اين پــروژه 2 هزار و 406

نفر از جمعيت روســتاى ارزانفود زير پوشش تصفيه خانه و شبكه 
جمــع آورى فاضالب قــرار مى گيرنــد، در ارتباط با روســتاهاى 
باالدســت سد اكباتان و پيشــرفت 42 درصدى پروژه تصفيه خانه 
روســتاى «ابــرو» عنوان كــرد: اين پــروژه نيز ســال آينده به 

مى رسد. بهره بردارى 
بختيارى فر به پيشرفت 60 درصدى پروژه ساخت تصفيه خانه و شبكه 
جمع آورى فاضالب در روســتاى يلفان و بهره بردارى از آن در ســال 
پيش رو اشاره كرد و گفت: مطالعات توجيهى ايجاد تصفيه خانه فاضالب 

در 3 روستاى وركانه، شمس آباد و تكمه داش نيز آغاز شده است.
وى به ســاير اقدامات انجام شده اشــاره كرد و افزود: در حال حاضر 
مطالعات ايجاد شــبكه جمع آورى فاضالب در روستاهاى مهدى آباد و 
يكن آباد در دســت انجام است كه با اجراى اين پروژه ها در مجموع 5
هزار و 127 نفر از جمعيت روستايى استان از خدمات شبكه جمع آورى 

فاضالب برخوردار خواهند شد.
معاون بهره بردارى و توســعه فاضالب شــركت آب و فاضالب همدان 
يادآور شــد: قرارداد مطالعاتى ساخت تصفيه خانه و شبكه جمع آورى 
فاضالب در روستاى مهاجران نيز منعقد شده ضمن اينكه در روستاى 
درگزيــن نيز مطالعات توجيهى با پيشــرفت 45 درصد درحال انجام 

است.
وى از اجراى مطالعات توجيهى ساخت تصفيه خانه و شبكه جمع آورى 
فاضالب در روســتاى دمق نيز خبر داد و عنوان كرد: اين مطالعات با 

پيشرفت 30 درصدى درحال انجام است.
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افتتاح و واگذارى 1800 مسكن شهرى 
و روستايى در دهه فجر

 مديركل كميته امداد اســتان همدان از افتتاح و واگذارى يك هزار و 
800 مسكن شهرى و روستايى همدان در دهه فجر خبر داد.

پيمان تركمانه با اشــاره به تشــكيل كارگروه هميارى و تشــكل هاى 
مردمى با مسئوليت كميته امداد استان همدان و همراهى بنياد مسكن، 
بهزيستى، هالل احمر، تأمين اجتماعى، مؤسسه دارااليتام، مجمع خيرين 
ســالمت و اوقاف و امور خيريه اظهار كرد: با همكارى اين سازمان ها و 

نهادها، 440 برنامه در قالب 87 ســرفصل در دهه فجر امســال برگزار 
مى شود.

وى به افزايش روزافزون عظمت و اقتدار نظام جمهورى اســالمى اشاره 
كرد و گفت: وظيفه مســئوالن در حفظ و نگهداشت اين انقالب بسيار 
سنگين و خطير است زيرا همه دستاوردهاى نظام را مديون اين انقالب، 

نظام و مردم هستيم.
تركمانه به افتتاح و واگذارى يك هزار و 800 واحد مســكونى شهرى و 
روستايى با همكارى و مشاركت سازمان ها و نهادهاى ديگر به محرومان 
اشــاره كرد و گفت: پرداخت يك هزار وام قرض الحسنه، اهداى بيش از 

يك هزار ســبد غذايى در بين محرومان، اهداى 70 سرى جهيزيه كامل 
به نوعروســان و اهداى 500 پك قرآنى به دانش آموزان نيازمند، از اهم 

برنامه هاى مشترك اين كارگروه است.
مديركل كميته امداد اســتان همدان بــه برگزارى محفل انس با قرآن، 
مراسم جشن انقالب، انجام ويزيت رايگان بيماران نيازمند اشاره كرد و 
افزود: اعزام گروه هاى پزشكى به مناطق محروم، ارائه خدمات مشاوره اى 
و توان بخشــى، برگزارى 25 هيات مذهبى مجازى و مراسم جشن ويژه 
والدت حضــرت زهرا(س) و ميــالد حضرت امام (ره) توســط اعضاى 

كارگروه از ديگر برنامه ها به شمار مى رود.

 مديرعامــل انجمن ام.اس اســتان 
همدان از عضويت يك هزار و 632 بيمار 
ام.اس در اين مجموعه خبر داد و گفت: 
اين بيماران با مشكالت زيادى از جمله 

تهيه دارو مواجه هستند.
هاجر فهيمــى در گفت وگو با فارس در 
همدان با بيان اينكه انجمن ام.اس استان 
همدان از دى ماه سال 91 فعاليت خود را 
آغاز كرده است، اظهار كرد: درحال حاضر 
يك هزار و 632 بيمار ام .اس عضو انجمن 
هستند كه آمار موجود براساس مراجعه 

افراد و ثبت نام بوده است.
وى بــا بيان اينكه تعــدادى از بيماران  
به دليل بــار اجتماعى بيمــارى ام.اس 
تمايلــى به عضويــت در انجمن ندارند، 

افزود: با اين حال مى توان عنوان كرد بيش از 2
هزار نفر بيمار مبتال به ام.اس در استان وجود 

دارند.
ــدان  ــتان هم ــن ام.اس اس ــل انجم مديرعام
گفــت: متأســفانه آمــار بيمــاران ام.اس اســتان 
باالســت و هــر روز نيــز بــه تعــداد آنهــا اضافــه 
مى شــود و كســى هــم فعــال تحقيقــى دربــاره 

علــت اصلــى ايــن امــر انجــام نــداده اســت.
وى با اشاره به فعاليت انجمن ام.اس استان در 
ســال هاى اخير عنوان كرد: صدور معرفى نامه 
به بانك و ســازمان ها و نهادهــاى مختلف در 
دريافت تســهيالت و خدمات از جمله اقدامات 

بوده است.
فهيمى با اشــاره به تهيه و اهداى لوازم كمك 
حركتى مانند واكر، ويلچر، عصا و تشــك مواج 
به بيماران، گفت: هر سال ضيافت افطارى براى 

بيماران و خانواده هاى آنها برگزار مى شود.
 بيماران با مشكل تأمين دارو مواجه 

هستند
وى بــا اشــاره بــه همــكارى با دانشــگاه و 

دانشــجويان در انجــام پايان نامــه و معرفى 
بيماران به مراكز مشــاور در دريافت خدمات 
رايگان، افزود: در ايام كرونا بسته هاى حفاظت 
فردى حاوى ماسك و ژل ضدعفونى كننده در 

اختيار بيماران قرار گرفته است.
مديرعامــل انجمن ام.اس اســتان همدان با 
اشــاره به توزيع بســته هاى معيشتى از محل 
نــذورات مردمى بــراى بيماران مســتحق و 
نيازمنــد در ايــام كرونا، گفت: بــا همكارى 
معاونت بهداشت و درمان استان حواله تزريق 
واكســن آنفلوآنزا به صورت رايگان در اختيار 

بيماران قرار گرفته است.
وى با اشــاره به پرداخت كمك  هزينه درمان 
به صورت موردى براى بيماران، افزود: پيش از 
كرونا تعدادى بليت استخر براى بيماران تهيه 
كرديم كه به صورت رايگان از شــنا اســتفاده 
كنند اما پس از كرونــا توزيع بليت ها متوقف 

شد.
فهيمى از مشكالت تهيه داروى بيماران ام.اس 
استان سخن گفت و افزود: متأسفانه داروهاى 

خارجى هزينه زيادى دارنــد و بيماران توان 
پرداخت ندارند و مجبورند مشكالت زيادى را 

تحمل كنند.
وى يادآور شــد: تعداد قابل توجهى از اين 
كه  هســتند  خانه دار  خانم هاى  هم  بيماران 
ندارند،  را  خارجى  هزينه هاى  پرداخت  توان 
به هميــن خاطر ناچار مى شــوند داروهاى 
خــود را قطع كنند و درمــان خود را ادامه 

ندهند.
مديرعامــل انجمن ام.اس اســتان همدان با 
تأكيــد به اينكه متاســفانه انجمــن آنچنان 
درآمدى ندارد كه از تمام اين بيماران حمايت 
كند، گفــت: ممكن اســت داروهاى خارجى 
800 هزار تومان هزينه داشــته باشد و چون 
دائمى است و بايد ماهانه مصرف شود بسيارى 
از بيمــاران مجبورند اين هزينــه را پرداخت 
كنند و وقتى از عهــده آن برنمى آيند درمان 

خود را قطع مى كنند.
وى با اشــاره به اينكه داروهاى ايرانى رايگان 
اســت اما به لحاظ تأثيرگــذارى بر روى افراد 

تعــدادى از بيمــاران مى تواننــد آن را 
مصرف كنند، اظهــار كرد: بيماران بايد 
داروهاى مكمل نيــز در كنار داروهاى 
اصلى اســتفاده كنند ماننــد داروهاى 

امگا3، ويتامين و كلسيم.
فهيمى با بيان اينكــه داروهاى مكمل 
در ماه هزينه هاى زيادى دوش بيماران 
مى گــذارد كه بايد 300 تــا 400 هزار 
تومان براى تهيه آنهــا پرداخت كنند، 
تأكيــد كرد: متأســفانه هيــچ كدام از 
داروهاى مكمل نيز زير پوشــش بيمه 
نيســتند و بايد آزاد تهيه شــود، ضمن 
اينكه يكى از مشــكالت بيماران ام.اس 

بيكارى آنها است.
وى بيــان كــرد: تعــدادى از آنهــا از 
لحاظ جســمى توانايى انجام كار دارند و هم 
تحصيالت عاليه اما متأسفانه هيچكدام از آنها 
شاغل نيســتند كه همين موضوع بر افزايش 

مشكالت روحى آنها افزوده است.
مديرعامــل انجمــن ام.اس اســتان همدان 
با اشــاره به اينكه اگر بيمــاران بيمه تأمين 
اجتماعى باشــند، بيمه فقط داروهاى اصلى 
را كه ايرانى اســت، پوشــش مى دهد اما بايد 
داروهاى مكمل را آزاد تهيه كنند، خاطرنشان 
كــرد: داروهاى خارجى هم بــه هيچ وجه زير 

پوشش بيمه نيست.
وى با بيان اينكه تاكنــون 17 نفر از بيماران 
انجمن به كرونا مبتال شده اند كه يك نفر فوت 
كرد اما بقيه بهبود يافتند، افزود: درحال حاضر 
كانال تلگرامى انجمن فعال اســت و در زمينه 
كرونا و ســاير مســائل اطالعاتى را در اختيار 
بيمــاران قرار مى گيرد، ســعى كرديم حضور 
بيماران كمتر باشد و تردد كمى داشته باشند 
و بيشتر تلفنى و از طريق شبكه هاى اجتماعى 

آنها را راهنمايى كنيم.

1100 جلد كتاب به كتابخانه هاى عمومى 
تويسركان اهدا شد

 رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى تويســركان از اهداى بيش از يك 
هزار و صد كتاب توســط فرماندار تويســركان و مديركل سابق ميراث 

فرهنگى استان همدان به كتابخانه هاى عمومى خبر داد.
مهدى كريمى در گفت وگو با خبرنگار فارس در تويسركان از اهداى 608

جلد كتاب توسط فرماندار تويسركان در بهمن ماه امسال به كتابخانه هاى 
عمومى اين شهرستان خبر داد و اظهار كرد: فرماندار در جلسه انجمن 
كتابخانه هاى عمومى قول هديه كتاب هاى كتابخانه شــخصى اش را به 

كتابخانه هاى عمومى داده بود كه حدود ده روز پيش محقق شد.
وى اضافه كرد: اسدا... بيات مديركل سابق ميراث فرهنگى نيز، همزمان 
با فرماندار تويسركان بيش از 500 جلد كتاب كتابخانه شخصى پدر خود 

را به كتابخانه هاى عمومى شهرستان تويسركان هديه كرد.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان تويســركان با اشــاره به 
اينكه كتاب هاى اهدايــى در موضوعات متنوع دينى، اجتماعى و... بود، 
خاطرنشان كرد: با اهداى لوح تقدير از اهداكننده بيش از 500 جلد در 
سطح استان و اهداكننده بيش از يك هزار جلد كتاب در سطح كشورى 
قدردانى مى  شوند و مسلما عضويت رايگان در كتابخانه ها عمومى امتيازى 

ديگر براى اهداكننده كتاب است.
وى مهم ترين كتاب هديه شده امسال به كتابخانه هاى تويسركان را كتاب 
«ديوان حافظ» محمد مقدم گل محمدى نويسنده تويسركانى دانست و 
گفت: كتاب «ديوان حافظ» كه هم از لحاظ مادى و معنوى بسيار نفيس 

است به اصحاب فرهنگ و رسانه تويسركان اهدا شد.
كريمى با بيان اينكه خوشبختانه شهرستان تويسركان در حوزه اهداى 
كتاب جزو شهرستان هاى پيشرو است، بيان كرد: شخصيت هاى فرهنگى 
شهرســتان معموال كتاب هاى مازاد خود را بــه كتابخانه عمومى اهدا 
مى كنند؛ البته امسال به دليل شيوع كرونا مقدارى اين موضوع تحت تأثير 

قرار گرفت.
وى بــا بيان اينكه ما همچنان در اين زمينه جايگاه خوبى داريم، اظهار 
كــرد: امســال 2 هزار و 500 كتــاب به كتابخانه  عمومى شهرســتان 

تويسركان اهدا شده كه جاى توجه و قدردانى دارد.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان تويسركان درباره سرنوشت 
كتاب هاى اهدايى به كتابخانه ها توضيح داد: كتاب هايى كه به كتابخانه ها 
اهدا مى شــود ابتدا بررسى و ليست شــده و به كتابخانه  مورد نياز اهدا 
مى شود، سپس با اطالع رسانى به مسئوالن كتابخانه هاى عمومى ديگر 

شهرستان بررسى و كتاب مورد نياز را انتخاب مى كنند.
وى با اشاره به اينكه اگر دوباره كتابى موردنياز كتابخانه ها باشد مى توانند 
از انبار مبادله شهرســتان در «كتابخانه شهيد مدنى»، استفاده كنند، 
افــزود: البته پس از طى فرايند اســتعالم از نهاد كتابخانه هاى عمومى 
كشــور،كتابى بدون قابليت و مجوز ثبت در كتابخانه ها ثبت مى شود و 
درصورتى كه مورد نياز كتابخانه هاى شهرستان نباشد با لحاظ دو بحث 

محتوايى و فرسودگى مورد بررسى قرار مى گيرد.
كريمى با اشــاره به خارج شــدن كتاب هاى فرســوده و كتاب هاى كه 
در بحث محتوايى مثل برخى كتاب هاى درســى كه قابليت اســتفاده 
ندارند، تأكيد كرد: اگر كتاب تكرارى باشــد به انبار استان براى استفاده 

كتابخانه هاى ديگر انتقال داده مى شود.

پويش  معرفى دستاوردهاى انقالب 
در فضاى مجازى راه اندازى شد

 سرپرســت اداره تبليغات اسالمى شهرستان تويسركان از راه اندازى 
پويش هاى معرفى دستاوردهاى انقالب اسالمى در فضاى مجازى خبر 

داد.
حجت االسالم ناصر حسنى در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان 
از راه اندازى پويش هاى مختلف به مناســبت دهــه مبارك فجر در 
فضاى مجازى با تأكيد بر معرفى دســتاوردهاى انقالب اســالمى و 
اميدآفرينى خبر داد و اظهار كرد: امســال به دليل شرايط كرونايى و 
حفظ پروتكل هاى بهداشــتى، امكان برگزارى مراسم  با حضور مردم 
مقدور نيســت اما در نظر داريم متناسب با پروتكل ها برنامه هايى را 

برگزار كنيم.
وى با اشــاره به برگزارى سخنرانى هاى مجازى كوتاه در فضاى مجازى 
توســط مبلغين، افــزود: رژه موتورى يا خودرويــى جوانان هيأت هاى 
مذهبى، محتواســازى در فضاى مجازى، فضاســازى محوطه مساجد، 
هماهنگــى با مبلغين در پخش دعاى فرج امام زمان(عج) پيش از اذان 
از طريق بلندگوى مساجد و قرائت سوره فجر در بين الصالتين از جمله 

برنامه هاست.
 سرپرســت اداره تبليغات اسالمى شهرستان تويســركان به برگزارى 
مســابقات فرهنگى و قرآنى در فضاى مجازى اشاره كرد و گفت: توزيع 
بســته هاى حمايتى و معيشــتى، حضور مبلغين جــوان و مجرب در 
اجتماعات مردمى با هدف اميدآفرينى و پاسخگويى به شبهات با رعايت 

ضوابط بهداشتى انجام مى شود.
وى با بيان اينكه دهه فجر بهترين فرصت براى تبيين دستاوردهاى نظام 
مقدس جمهورى اسالمى است، خاطرنشان كرد: توجه بيشتر مسئوالن و 

گروه هاى مردمى به بيانيه گام دوم انقالب اسالمى ضرورت دارد.
حســنى تصريح كرد: الزم است هنگام برنامه ريزى و اجراى برنامه ها در 
ايام دهه فجر اقشار و گروه هاى مختلف مردمى تمركز بيشترى بر اجراى 

اين بيانيه داشته باشند.

برگزارى جشنواره 
«صداى مقاومت» 

در همدان
 مسئول بســيج هنرمندان استان همدان 
از برگزارى جشــنواره «صــداى مقاومت» و 
نخستين جشنواره منطقه اى «تئاتر سنگر» و 

استانى «سرو» در دهه فجر خبر داد.
رســول كرمى در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در همــدان با اشــاره به اجــراى 25 عنوان 
برنامه گراميداشت دهه فجر به همت سازمان 
بسيج هنرمندان استان، اظهار كرد: مشاركت 

در برگزارى جشــنواره «صــداى مقاومت» و 
نخستين جشــنواره منطقه اى «تئاتر سنگر» 
و استانى «سرو» از جمله برنامه هاى شاخص 
سازمان بسيج هنرمندان استان همدان در اين 

دهه خواهد بود.
وى برگزارى يادواره شهداى هنرمند، تجليل 
از مادران شهدا، دعوت و تجليل از كارآفرينان، 
عصر شــعر، اجراى نقاشــى شــهدا به همت 
دانش آموزان دبستان و كانون بسيج هنرمندان 
شهرســتان نهاوند را از ديگر برنامه ها عنوان 

كرد.
مســئول بسيج هنرمندان اســتان همدان از 
برگزارى نمايشــگاه عكس انقالب، تجليل از 

هنرمندان پيشكســوت، محفل انس با قرآن 
و فضاسازى شهرستان به همت كانون بسيج 
هنرمندان بهار خبر داد و ادامه داد: عصر شعر 
و خاطره، كارگاه عكاســى، مسابقه عكاسى از 
طبيعت نيز به همت كانون بسيج هنرمندان 

تويسركان اجرا مى شود.
وى بــا بيان اينكــه كارگاه عكاســى، كارگاه 
انيميشن ســازى و اديــت عكــس به همت 
كانون بســيج هنرمندان رزن برگزار خواهد 
شد، مســابقه شــعر مجازى به همت كانون 
بســيج هنرمنــدان فامنيــن عصر شــعر و 
خاطره، نمايشــگاه عكس انقالب و غبارروبى 
مزار شــهداى گمنام به همت كانون بســيج 

هنرمنــدان كبودراهنــگ را از ديگر برنامه ها 
عنوان كرد.

كرمى با اشــاره به اينكــه برگزارى محفل 
شــعر انقالب اســالمى، نمايشــگاه روايت 
انقالب و تجليل از گروه هاى هنرى و ادبى 
به همت كانون بسيج هنرمندان اسدآباد را 
از ديگر برنامه ها دانســت و گفت: برگزارى 
ويژه  انقالب  عكس  نمايشگاه  ادبى،  نشست 
كــودكان و نوجوانــان درفضــاى مجازى، 
غبارروبى مزار شــهداى گمنــام، برگزارى 
مســابقه عكــس «من يك انقالبــى ام» به 
همت كانون بســيج هنرمندان كبودراهنگ 

بود. خواهد 

 تعداد مبتاليان درحال افزايش است
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مريم مقدم  »
 آبان ماه 1398 بود كه اســتاندار 
همدان از بررسي راهكارهاي سريع 
شدن مراحل ثبت جهاني تپه جهاني 
هگمتانه در نشســتي با وزير ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 

به رسانه ها خبر داد.
در زمان يادشده سيدسعيد شاهرخي 
در ديدار با وزير گردشــگري عنوان 
برداشــتن  درحال حاضر  بود،  كرده 
موانــع پيش رو براي ثبــت جهاني 
شدن هگمتانه در همدان در رديف 

برنامه هاي مهم قرار دارد.
 و به اين ترتيب ســال گذشــته با 
دستور وزير گردشگري قرار شد در 
اســرع وقت با رفع مشكالتي كه در 
ثبت جهاني تپه هگمتانه وجود دارد، 

اين تپه در دستور كار ثبت جهاني 
در وزارت ميراث فرهنگي قرار 

گيرد.
از آن روز بــه بعــد تكميل 
پرونــده ثبت جهانــى منظر 
همدان  تا  هگمتانــه  فرهنگى 

در دستور كار ارگان هاى مرتبط 
در استان با نظارت استاندار همدان 

قرار گرفت.
براســاس تفاهمى كه در اين نشســت مشترك بين 
وزير ميراث فرهنگى و اســتاندارى همدان كه رقم 
خورد، مقرر شد پرونده ثبت جهانى منظر فرهنگى 
هگمتانــه تا همدان تا پايان ســال 1399 تكميل و 
به وزارتخانه ارائه شــود. روال به اين ترتيب است 
كه پرونــده ثبت جهانى هگمتانه پــس از ورود به 
وزارتخانه و بررســى هاى الزم از وزارتخانه ميراث 

نيمه سال آينده به يونسكو ارسال شود. 
پرونده بررســى جهانى شــدن هگمتانه در پايگاه 
مطالعاتــى هگمتانه درحال تكميل اســت و روال 
مناســبى را براى به نتيجه رسيدن طى مى كند. اين 
مطالعات انجام مى شــود تا پيش از حضور ارزيابى 

يونسكو در همدان پس از ارسال 
پرونده ثبت جهانى هگمتانه اگر 
مواردى نيــاز به بازنگرى دارد، 
مورد بررســى كارشناسان قرار 

گيرد. 
اين زمان بندى موجب شد شوراى 
راهبــردى شــكل بگيرد تــا كارهاى 
مطالعاتى هگمتانه در يك مسير مشخص انجام 

شود.
بــه اين ترتيــب اطالعــات اوليه بســيار كامل و 
خوب درحال جمع آورى و مســتندنگارى اســت، 
درحال حاضر ميراث فرهنگى همدان منتظر حضور 
معاون معاون ميراث فرهنگى وزارتخانه در همدان 
اســت تا با حضور استاندار شــوراى راهبردى را 

تشكيل دهند.
  ساماندهى اطالعات جمع آورى شده

كارشناس اداره كل ثبت جهانى در وزارتخانه ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى در گفت وگو با 
همدان پيام، عنوان كرد: درحال حاضر مى توان گفت 
بخش گردآورى اطالعات نيز انجام شــده است و 

جمع آورى اطالعات كه بسيار دشوارتر خواهد بود 
به مرحله ساماندهى اطالعات جمع آورى شده ختم 

خواهد شد.
مستندنگارى و تعيين عرصه و حريم هگمتانه انجام 
شده اســت و كارشناسان درحال تأييديه هاى نهايى 

اين بخش از پيگيرى ها هستند.
حميد بينايى همچنين افزود: در زمينه تدوين پرونده 
اما نياز به كار بيشترى است و بايد بيشتر اين بخش 

چكش كارى شود.
از لحاظ جمع آورى اطالعات پرونده جايگاه مطلوبى 
را درحال حاضر دارد و به نظر مى رسد تا پايان امسال 
اگر مشــكل خاصى پيش نيايد مى توان يك پرونده 
پيش نويس از ثبت جهانى هگمتانه را براى تأييدات 
نهايى به وزارتخانه ارائه داد. اما اينكه كارهاى ارسال 
به يونسكو به چه شكل ارسال شود، تصميمى است 
كه وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 

درصورت تكميل پرونده اتخاد خواهد كرد.
مديــركل ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع 
دســتى همدان نيز عنوان كرد: بيشترين قسمت كار 
در پرونده پيگيرى ثبت جهانى هگمتانه دسته بندى 

مطالب و تكميل اطالعات و مطالب 
است اما شــايد يكى از زمان برترين 
احصــاى  پرونــده  قســمت هاى 
اطالعــات مورد نياز پرونده اســت 
كه با همكارى اساتيد و كارشناسان 
ميراث فرهنگى درحال انجام اســت 
و خوشــبختانه كار روى روال پيش 

رفته است.
علــى مالمير افزود: مــا خودمان را 
متعهــد كرده ايم كه تا پايان ســال 
پرونده تكميل شود زيرا براى تكميل 
پرونده مطالعاتى ثبت جهانى هگمتانه 
و منظر فرهنگى همدان آذرماه سال 
گذشته بين استان و وزارتخانه مطرح 
شد كه تا پايان ســال 1399 پرونده 

مطالعاتى هگمتانه تكميل شود.
وى افزود: كار مطالعاتى و گردآورى 
هگمتانه  جهانــى  ثبت  مســتندات 
پيچيدگى هاى زيادى دارد و حتى برخى معتقدند در 
زمان وعده داده شده شايد دشوار باشد كه كار به موقع 
به پايان برسد اما زمان را براى خودمان بسيار محدود 

كرديم تا به وعده عمل كنيم.
مالميــر گفت: اطالعــات خوبــى در زمينه تهيه 
طرح هگمتانه در دســت اقدام داريم و مطالعات 
دقيقــى در مورد حفاظت و مرمــت هگمتانه در 
پايگاه هگمتانه انجام شــده است كه در شوراى 
راهبردى پايگاه اين كار مصوب شــد و مى تواند 
به روال كار ســاماندهى شــاهزاده حسين(ع) و 
جداره هاى اطراف كه درحال انجام است، كمك 
شــايانى كند. مطالعات و تصويب بافت تاريخى 
توانســت بخش اعظمى از اطالعات مورد نياز ما 

را براى تكميل پرونده آماده كند.
مديــركل ميراث فرهنگى گفت: ســاماندهى بازار، 
مطالعه محورهاى فرهنگى، مطالعه روى روددره ها 
يكى پس از ديگــرى در همكارى بــا ارگان هايى 
همچون شهردارى درحال انجام است و هدف اين 
اتفاقات تكميل پرونــده ثبت جهانى منظر فرهنگى 

هگمتانه تا همدان است.
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گزارش  

فرهنگگردشگري

عكس روز

عكس: مهر مجسمه ى شير ســنگى، به عنوان قديمى ترين شير سنگى ايران زمين يادگار دوران مادها است كه امروز در انتهاى خيابان دوازده مترى شيرسنگى و 
وسط ميدانى به همين نام در همدان قرار گرفته است.

احسانى خبر داد
ارسال بيش از 250 اثر 
به جايزه ادبى استان

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان از 
ارســال بيش از 250 اثر به دبيرخانــه جايزه ادبى 

استان همدان خبر داد.
ــگ  ــى اداره كل فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ــدان، احمدرض ــتان هم ــالمى اس ــاد اس و ارش
ــت وپنجمين  ــه بيس ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــانى ب احس
جايــزه ادبــى اســتان بــا همــكارى معاونــت امــور 
فرهنگــى وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمى، 
ــه  ــران و خان ــات اي ــاب و ادبي ــه كت مؤسســه خان
ــت:  ــود، گف ــزار مى ش ــدان برگ ــعر و ادب هم ش
ــعر  ــش ش ــه بخ ــنواره در س ــن جش ــوان اي فراخ
ــاه و  (پيــش از نيمــا، پــس از نيمــا)، داســتان كوت
ــه شــعر و داســتان) منتشــر شــد  ــاب (مجموع كت
كــه 2 بخــش آزاد و ويــژه بــا موضوعــات جهــش 
توليــد، نمــاز و نيايــش، ايثــار و شــهادت، امــر بــه 
ــاب و  ــاف و حج ــر، عف ــى از منك ــروف و نه مع
ــى  ــن دوره پيش بين ــراى اي ــهروندى ب ــوق ش حق

شــده اســت.
احسانى خاطرنشان كرد: پس از انتشار فراخوان و تا 
آخرين مهلت اعالم شده براى دريافت آثار، 256 اثر 
به دبيرخانه ارسال شد كه از اين آثار 49 اثر داستان 
كوتاه، 65 اثر شعر معاصر، 110 شعر قديم و 12 اثر 

در بخش كتاب است.
مديــركل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان 
ــان  ــار ميزب ــان اينكــه شهرســتان به ــا بي همــدان ب
ايــن دوره از جايــزه ادبــى اســتان اســت، تصريــح 
كــرد: مراســم اختتاميــه و معرفــى برگزيــدگان 16 
بهمن مــاه بــا رعايــت پروتكل هــاى بهداشــتى 
ــزار و مراســم به صــورت  ــتان برگ ــن شهرس در اي
زنــده از طريــق صفحــه اداره كل فرهنــگ و ارشــاد 
ــش  ــتاگرام پخ ــدان در اينس ــتان هم ــالمى اس اس

خواهــد شــد.

پروژه «هتلـ  نقاهتگاِه كرونا» شكست  خورد
 رئيس جامعه هتلداران مى گويد كه هيچ يك از هتل هاى كشــور به 

نقاهتگاه بيماران كرونايى تبديل نشد.
پيشــنهاد تبديل هتل به نقاهتگاه بيماران كرونايى يا مكانى براى قرنطينه 
ناقالن احتمالى، نخســتين بار از ســوى وزير بهداشت در اسفندماه 98 
مطرح شد، روشى كه پيش تر در چين و برخى كشورهاى اروپايى تجربه 
شــده بود. سعيد نمكى افت درآمد گردشــگرى را علت اين ايده قرار 
داده و گفتــه بود: نياز داريم بيماران پس از ترخيص از بيمارســتان در 
يــك فضاى بينابينى قرار بگيرند، به عبارتى اين افراد پس از ترخيص از 
بيمارســتان در محلى ديگر غير از خانه نگهدارى شوند و پس از آن به 
خانه بروند كه يكى از اين فضاهاى بينابينى هتل و فضاهاى گردشگرى 
اســت كه در اختيار بخش خصوصى قرار دارد كه بر همين اســاس به 
پيش خريد خدمت از بخش گردشــگرى به عنوان پشتوانه مراكز درمانى 

اقدام مى كنيم.
 به گزارش ايســنا، اين پيشنهاد كه با استقبال هتلدارها مواجه نشده بود، 
بار ديگر در آبان ماه 99 از سوى برخى اعضاى ستاد ملى مبارزه با كرونا 
يادآورى شــد. امــا هتلدارها با وجود تحمل 9 مــاه بيكارى و تعطيلى 
همچنان نگران مخدوش شــدن برند و اعتبارشــان در ســايه تبديل به 
نقاهتگاه يا قرنطينه بيماران و يا ناقالن ويروس كرونا بودند، براى همين 
شروطى را تعيين كردند؛ از جمله اينكه طرح داوطلبانه و اختيارى باشد، 
هتل هاى دولتى پيش قدم شــوند و هزينه هاى نقاهتگاه يا قرنطينه را نيز 
دولت يا وزارت بهداشــت بپردازد. مدتى بعد هم وزير ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى از آمادگى وزارت بهداشت براى اجاره 
هتل هاى يك، دو و سه ستاره به عنوان نقاهتگاه بيماران كرونايى خبر داد.

 در آذرمــاه رئيس جامعه هتلداران ايران اعالم كرد كه فهرســتى از 33 
هتل خصوصى را به وزارت بهداشــت و دانشــكده هاى علوم پزشكى 
هر اســتان ارائه كرده است. پيش از آن، رئيس بنياد مستضعفان از به خط 
شــدن هتل هاى اين مجموعه براى اسكان و تأمين غذاى گرم مدافعان 
ســالمت خبر داده بود. حتى حرف از آمادگــى هتل هاى ايرانگردى و 
جهانگردى وابسته به صندوق بازنشستگى كشورى يا اقامتگاه هاى قوه 
قضاييه، سالن هاى ورزشى و ميهمانسراهاى دولتى به ميان آمد. اما حاال 
رئيس جامعه هتلداران ايران مى گويد: هيچ يك از هتل هاى كشور پس از 
آن اعالم آمادگى، به نقاهتگاه بيماران كرونايى تبديل نشده است، چون 

نيازى احساس نشد. 
جمشــيد حمزه زاده ادامــه مى دهد: در هر اســتان يك هتل خصوصى 
داوطلب شــده و مشــخصات آن در اختيار دانشــكده علوم پزشكى و 
وزارت بهداشت قرار داده شده است تا درصورت نياز، از اين اقامتگاه ها 
استفاده كنند. قرار بود هتل هايى كه وارد زنجيره نقاهتگاه كرونا مى شوند 
در اين دوران به هيچ وجه مسافر نپذيرند، اما براساس اطالعاتى كه دارم 
تاكنون بــه هيچ يك از هتل هاى خصوصى و دولتى كه داوطلب شــده 

بودند، نياز نشده است.
 حمزه زاده منكر اســتقبال نكردن هتل ها از اين طرح مى شــود و اظهار 
مى كند: هتلداران مخالف اين پيشنهاد نبوده و نيستند. حتى قرار اين بود 
كه در فاز نخســت از هر استان فقط يك يا 2 واحد هتل معرفى شود و 
درصورت نياز از مشاركت بيشتر هتلداران استفاده شود. هدف ما هم از 

پيوستن به اين طرح صرفا كمك بوده است.
ايــرج حريرچى معاون كل وزارت بهداشــت چنــد روز پيش از اين 
اظهارات، در جلســه ستاد كروناى قزوين، از استقبال كم مردم از هتل-
نقاهتگاهى ها و به نتيجه نرسيدن اين پروژه سخن گفته و اظهار كرده بود: 
در سراسر كشور بيش از 11 هزار و 900 تخت درنظر گرفته شده اما در 

2 ماه گذشته، قرنطينه كمى داشتيم كه اين روند اشكال دارد. 
 پيرحسين كوليوند رئيس سازمان اورژانس كشور نيز پيش تر از مشاركت 
پايين هتل ها و ساير دستگاه ها در روزهاى نخست كرونا روايتى تعريف كرده 
و گفته بود: وقتى تصميم به انتقال دانشجويان ايرانى از ووهان(چين) به كشور 
گرفتيم، هيچ دســتگاهى با ما همكارى نكرد و حتى هتل كه مى خواستيم 
براى آنها اجاره كنيم، تا 5 برابر قيمت هم پيشنهاد كرديم اما هيچ كس به ما 
كمك نكرد. حتى برخى از مسئوالن شهريار هتل دار را تهديد كردند كه اگر 
دانشجويان را در اين هتل اقامت دهيد، يعنى مى خواهيد كرونا را به شهريار 
بياوريد و هتل دار هم پشيمان شد و درنهايت، دادستان به ما كمك كرد كه از 
آن محل استفاده كنيم. وقتى دانشجويان را به ايران آورديم، هتل دار و عوامل 
هتل رفتند و اصًال نماندند. در آن شرايط از يكى از همكاران كه در سفرهاى 
حج به ما كمك مى كرد، خواســتيم كه هتل دار شود و 24 نفر از نيروهاى 
اورژانس، به عنوان عوامل هتل كارهاى هتل دارى، بهداشت و درمان را انجام 
دادند و خوشبختانه همه دانشجويان گواهى سالمت خودشان را گرفتند و 

هيچ كدام هم آلوده نبودند.
 هتل ها در بيشتر كشورها از جمله چين و ساير كشورهايى كه مقررات 
قرنطينه را به شكل سختگيرانه ترى به اجرا گذاشته اند، اغلب مكانى براى 
قرنطينه مسافران تازه واردشده به كشور يا نقاهتگاهى براى بيماران روبه 
بهبودى هستند. در برخى كشورها از جمله تركيه هتل هايى براى اسكان 
كادر درمــان در روزهايى كه امكان مراجعه به خانه را ندارند، داوطلب 

شده اند.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
خداوندا بفرياد دلم رس                                            تو يار بيكسان مو مانده بيكس
خدا يار مو چه حاجت كس همه گويند طاهر كس نداره  
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■ حديث:
حضرت عيسى(ع):

بدانيد كه سخِن حكمت  آميز ، گم شده مؤمن است . پس ، پيش از آن كه از بين برود، آن 
را فرا گيريد.    

تحف العقول: ص 502

فناوري

مدل سازى ارتباط ميان مغز و روده 
روى يك تراشه

 پژوهشگران «دانشــگاه ام آى تى» در بررسى جديد خود، ارتباط 
ميان مغز و روده را روى يك تراشه مدل سازى كرده اند.

به گزارش ايسنا، سيستم «اندام روى تراشه» مى تواند نحوه تأثيرگذارى 
باكترى هاى دســتگاه گوارش را بر بيمارى هاى عصبى نشــان دهد. 
پژوهشگران دانشگاه ام آى تى(MIT)، يك سيستم اندام روى تراشه 
ابداع كرده اند كه مى تواند تعامل ميان مغز، كبد و روده را نشان دهد.

مغز و دســتگاه گوارش از بسيارى جهات با يكديگر ارتباط عميقى 
دارند. احســاس عصبى شدن ممكن اســت به بروز درد جسمى در 
معده منجر شود؛ درحالى كه انتشار سيگنال هاى گرسنگى از روده، به 

ما احساس تحريك پذيرى مى دهد. 

رفع بيمارى هاى مغزى و خستگى چشم 
با فناورى پوشيدنى

 شــركت «شيائومى» به تازگى پتنت جديدى به ثبت رسانده و آن 
يك عينك هوشمند است كه قابليت درمانى دارد، هدف شيائومى از 
اين كار رفع بيمارى هاى مغزى و خستگى چشم با فناورى پوشيدنى 
اســت. به گزارش ايسنا، اين شركت الكترونيكى و فناورى محبوب 
چينى تعداد زيادى از محصوالت خود را تاكنون به بازار عرضه كرده 

است اما اين نخستين دستگاه سالمتى-درمانى اين شركت است.
عينــك مذكور قابليت نوردرمانى دارد و براى افرادى كه خســتگى 
چشــم و بيمارى هاى مغزى دارند، مفيد است. دستگاه پوشيدنى كه 
شــيائومى پيش تر عرضه كرده بود يك ساعت هوشمند بود كه شبيه 

اپل واچ است. 

محقق ايرانى به دنبال چاپ 3 بعدى 
استخوان در بدن انسان

 به تازگى گروهى از محققان «دانشــگاه نيو ساوت ولز» استراليا در 
مطالعه اى كه با كمك «ايمان روحانى» محقق ايرانى انجام شد، از چاپ 
3 بعدى اســتخوان به روشى نوين خبر داده اند.به گزارش مهر، فناورى 
چاپ 3بعدى در حوزه پزشكى راه طوالنى را به ويژه در توليد اندام طى 
كرده است و آنچه زمانى همانند داستان علمى تخيلى به نظر مى رسيد 
حــال با كمك اين فناورى به واقعيت تبديل شــده و ســبب تحولى 
عظيم در حوزه بهداشت و درمان شده است.اما استخوان هاى چاپ 3 
بعدى شده چطور؟ در سال 2016 محققان يك داربست چاپ 3بعدى 
را ايجاد كرده بودند كه تركيبى از هيدروكسى آپاتيت، يك ماده معدنى 
موجود در استخوان با پلى كاپروالكتون يك پليمر زيست سازگار بود.

چگونه ويتامين ها كروناويروس را 
تحت تأثير قرار مى دهند

پژوهشــگران انگليســى در پروژه جديدى، به بررسى اين موضوع 
پرداختند كه چگونه ويتامين ها بر كروناويروس اثر مى گذارند.

به گزارش ايسنا، شواهد به دست آمده از پژوهش ها نشان مى دهند كه 
ويتامين D و احتماال ويتامين هاى K و A ممكن است بر كووید-١٩ 
 University of)غلبه كنند. پژوهشــگران دانشگاه بریســتول
Bristol) انگلســتان در پــروژه جديدى، به بررســى اين موضوع 
پرداخته اند كه اين ويتامين ها و داروهاى ضدويروســى ديگر چگونه 
كار مى كنند. پژوهش آنها نشان مى دهد كه اين تركيبات و مكمل هاى 
غذايى مى توانند به پروتئين هاى خوشه اى كروناويروس متصل شوند 

و عفونت ناشى از آن را كاهش دهند.

محافظت از جنين در برابر استرس مادر
 دانشــمندان «دانشــگاه آيووا» و «مركز پزشــكى بيمارستان هاى 
دانشــگاهى كليولند» در مطالعه اخيرشان با آزمايش بر روى موش ها 
دريافتند كه جنين مى تواند از اثرات اســترس مادر در طول باردارى 

(prenatal stress) محافظت شود.
به گزارش ايســنا، اســترس مادر پيش از تولد به معناى قرار گرفتن 
مادر باردار در معرض اســترس اســت كه مى تواند ناشى از وقايع 

استرس زاى زندگى يا مشكالت محيطى باشد.
تغييرات ايجادشده در سيســتم هورمونى و ايمنى مادر ممكن است 
به عملكرد سيســتم ايمنى جنين و رشــد مغز آن آسيب برساند اما 
دانشمندان به تازگى اســتراتژى جديدى را كشف كرده اند كه شامل 

تجويز يك تركيب محافظت از نورون در دوران باردارى است.

 مدير سينماهاى مؤسســه بهمن سبز همدان از 
نمايش همه آثار ســى ونهمين جشــنواره فيلم فجر 
در همــدان خبر داد و گفت: اين فيلم ها در ســينما 

فلسطين و بهمن مالير اكران مى شود.
به گزارش ايرنا، ســعيد شرفى اظهار كرد: امسال 16 
فيلم بخش مسابقه سينماى ايران (سوداى سيمرغ) در 
استان ها براى مخاطبان سينما به نمايش درمى آيد و 

همدان نيز جزو اين استان ها است. 
وى خاطرنشــان كرد: اين اقدام براســاس تصميم 
شوراى سياستگذارى جشنواره فيلم فجر و رويكرد 
سازمان سينمايى مبنى بر تحقق عدالت فرهنگى از 15 

بهمن آغاز مى شود. 
مدير سينماهاى مؤسســه بهمن سبز همدان گفت: 
در سال هاى گذشــته اگر 30 يا 22 اثر در جشنواره 
حضور داشــت، نمايش اين فيلم ها تقسيم مى شد و 
در هر مركز استان، بخشى از آثار روى پرده مى رفت 
اما امســال در يك شرايط عادالنه همه مردم در همه 

استان ها مى توانند آثار را ببينند. 

شرفى يادآورى كرد: سينما فلسطين همدان و بهمن 
مالير نيز در اين رويداد بزرگ فرهنگى سهيم هستند.

 كارشناس اداره كل ثبت جهانى در وزارتخانه ميراث فرهنگى در گفت وگو با همدان پيام: 

 پرونده پيش نويس ثبت جهانى هگمتانه 
تا پايان سال ارائه مى شود 

■ مالمير: كار مطالعاتى و گردآورى مستندات ثبت جهانى هگمتانه پيچيدگى هاى زيادى دارد

فيلم هاى جشنواره فجر 
در سينماهاى همدان اكران مى شود


