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رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان:

برنامه هاى 1400 
براساس شعار سال تدوين شد

آغاز ثبت نام 
شوراهاى اسالمى 

روستاها و عشاير از امروز
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فرمانداران از تحقق شعار سال مى گويند

موانع توليد 
بايد برداشته شود

دبير ستاد انتخابات استان خبر داد

ثبت نام 69 داوطلب در انتخابات ميان دوره مجلس 
در حوزه بهار و كبودراهنگ
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داوطلبان مشى جعفرى را 
فراموش نكنند

 1- بــا آنكــه 69 نفــر بــراى انتخابات 
ميان دوره اى مجلس يازدهم از حوزه انتخابيه 

«بهار و كبودراهنگ» داوطلب شدند...
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

دوشنبه  16 فروردين ماه 1400  شماره 4002
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يـادداشت روز
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 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

همه نيامدند!
داوطلبان مشى جعفرى را فراموش نكنند

 1- بــا آنكه 69 نفر براى انتخابات ميــان دوره اى مجلس يازدهم 
از حوزه انتخابيه «بهار و كبودراهنگ» داوطلب شــدند و در فرصت 
ثبت نام اقدام به اعالم داوطلبى رســمى كردنــد و اين تعداد از تعداد 
ثبت نام كنندگان انتخابات مجلس يازدهم نيز 6 نفر بيشــتر اســت اما 
رصد اخبار نشــان مى دهد كــه همه آنانى كه انتظــار مى رفت براى 

داوطلبى به صحنه بيايند، به صحنه نيامده اند.
داوطلبــى 3 زن، 5 نفر با تحصيالت حــوزوى، 9 نفر با تحصيالت 
دكترى و ميانگين ســنى زير 40 سال بيشــتر داوطلبان از ويژگى هاى 
ديگر ثبت نام براى انتخابات ميان دوره اى در بهار و كبودراهنگ است.

2- «عيســى جعفرى» نماينده مردم شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ 
در مجلس شــوراى اسالمى تيرماه ســال 99 به دليل ابتال به ويروس 

كرونا درگذشت.
وى با تجربه اى ارزنده از كارهاى اجرايى و ســابقه نمايندگى، روند 
بســيار مثبتى را براى پيگيرى توسعه و حل مشكالت بهار و خروج 
كبودراهنگ از محروميت آغاز كرده بود اما اجل مهلت اتمام اين روند 

را نداد.
3- با درگذشت جعفرى و قرار گرفتن برگزارى انتخابات ميان دوره اى 
مجلس در دســتور كار مســئوالن، رايزنى هاى بســيارى براى ورود 

چهره هاى سياسى به انتخابات و اعالم داوطلبى آغاز شد.
در ايــن فرايند گمانه زنى ها نيز از نگاه جدى فعاالن سياســى به اين 
كرســى مجلس و برنامه ريزى جناح ها، شخصيت ها و تشكل ها براى 
رقابت حكايت داشــت هرچند درنهايت برخى از افراد مطرح براى 
رقابــت نيامدند، اما كــم و كيف داوطلبان از يك رقابت ســخت با 

نتيجه اى اميدبخش براى توسعه استان حكايت دارد.
4- پس از درگذشــت عيســى جعفرى، مجمع نمايندگان استان در 
اقدامى درست 2 نماينده معين براى 2 شهرستان تعيين كرد تا با تالش 

اين 2 نماينده مردم جاى خالى منتخب خود را كمتر احساس كنند.
اين اقدام مجمع تأييدى بر ضرورت تفكيك اين 2 حوزه انتخابيه و نياز 
هر شهرستان به يك نماينده است كه با حمايت و برنامه ريزى مجمع 

نمايندگان قابل تحقق است.
5- نيامدن افراد بومى سرشناســى چون حســين رضا طاهرى، مسلم 
غالمى، رضا طالئى نيك و ديگر افــرادى كه نام آنها مطرح بود و در 
زمان طرح شــور انتخاباتى خاصى را ايجاد كــرده بود، هرچند براى 
طرفداران و دعوت كنندگان آنها سخت است اما اين به معنى كنار رفتن 

آنها از رقابت نيست.
رقابت اين عناصر ذى نفوذ با ورود به حمايت يا رد داوطلبى مى تواند 
در نتيجه انتخابات مؤثر باشد و به همين دليل بايد در انتظار بيانيه هاى 

بعدى آنها بود.
6- فضاى كلى انتخابات ميان دوره اى نشــان مى دهد اصالح طلبان با 
داوطلب سرشناســى همچون الهى تبار كه نام وى با دعوت جمعى از 
مردم 2 شهرستان براى داوطلبى مطرح بود، وارد انتخابات نشده اند اما 
اين به معنى بى برنامه بودن اصالح طلبان براى اين كرسى نخواهد بود 
مگر آنكه واقعا اصالح طلبان تأثيرى براى اين كرسى مجلس در پيشبرد 

اهداف اين جناح متصور نباشند.
در كنــار اين، نيامدن امير خجســته به صحنه رقابــت دراين حوزه 
انتخاباتى از ديگــر اتفاقات اين ثبت نام بود زيــرا انتظار برآن بود كه 
خجســته كه با دعوت جمعى از اهالى اين 2 شهرستان براى داوطلبى 
مواجه شــده بود، همچون مفتح با تغيير حــوزه انتخابيه در انتخابات 
ميان دوره اى به مجلس بازگردد و پرقدرت براى اين 2 شهرســتان كار 

كند اما او اين مسير را طى نكرد.
7- با آنكه نتيجه ثبت نام داوطلبان اندكى با گمانه زنى ها متفاوت است 
و برخى از افراد مورد انتظار و دعوت شده از سوى گروه هاى مردمى 
از داوطلبى طفــره رفتند، اما ثبت نام خوبى انجام شــده و نگاهى به 
وضعيت داوطلبان به لحاظ كمى و كيفى نويدبخش يك رقابت نزديك 

و پرشور و هيجان است.
البته نظر شــوراى نگهبان نيز در باقى ماندن يــا نماندن داوطلبان در 
رقابت شرط اســت، هرچند رقابت در اين حوزه انتخابيه از مدت ها 

پيش آغاز شده و تنها ثبت نام، رقبا را مشخص تر كرده است.
با اين حال تمامى رقبا بايد توجه داشته باشند كه مشى مرحوم عيسى 
جعفرى بر تعامل، پرهيز از سياســى كارى و حاشيه استوار بود و اگر 
مى خواهند پرچم او براى خدمت به مردم را در دســت بگيرند راهى 

غير از توجه به اين مشى ندارند.

كاهش 27 درصدى بارندگى
 مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان با بيان اينكه نيمى از سد اكباتان پر است، از اينكه درحال حاضر سد اكباتان 17 ميليون 

مترمكعب آب دارد، خبر داد.
منصور ستوده در گفت وگو با فارس بارندگى سال آبى جارى را 259 ميليمتر دانست و اظهار كرد: ميزان بارندگى طى سال آبى گذشته 
354 ميليمتر و در بلندمدت 260 ميليمتر بود كه نسبت به سال گذشته 27 درصد كاهش و نسبت به بلندمدت يك درصد كاهش داشت.

وى با بيان اينكه 51 درصد سد اكباتان پر است، ادامه داد: اين سد با ورودى 3 هزار و صد ليتر در ثانيه، درحال حاضر 17 ميليون و 11 
هزار مترمكعب آب دارد.

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان با بيان اينكه صد درصد سد آبشينه پر است، گفت: سد شيرين سو با حجم 3 ميليون و 200 
هزار مترمكعب، 73 درصد آن پر است و سد كالن با حجم 45 ميليون و 200 هزار مترمكعب، صد درصد آن پر است.

وى تصريح كرد: سد سرابى با حجم 6 ميليون و 40 هزار مترمكعب 66 درصد پر است و سد شنجور 16 درصد حجم آن پر است.

تمديد ممنوعيت شكار در 8 منطقه همدان
 شكار و تيراندازى در مناطق شكارممنوع قهاوند، تجرك، آردوشان، 
كرفــس، زند، غينرجه و آقداق، علوى و الوند به مدت 5 ســال ديگر 

تمديد شد.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرستان همدان گفت: 4 منطقه 
تحت نظارت و حمايت ســازمان حفاظت محيط زيســت وجود دارد 
كه شــامل مناطق حفاظت شــده، پارك ملى، اثر طبيعى ملى و پناهگاه 
حيات وحش اســت. مجيد شــعبانلو در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: 
برخى از مناطق كه داراى ظرفيت هاى مختلف زيســتى، اكولوژيكى و 
طبيعى هســتند و قابليت ارتقا به يكى از مناطق چهارگانه يادشــده را 
دارند، به منطقه شكارممنوع تبديل مى شــوند تا برنامه ريزى مقدماتى 
روى آنهــا انجام گيرد و پس از مدتى كه قابليت آن تكميل شــد، به 4

منطقه ارتقا پيدا كند. 
شــعبانلو  افزود: پاسگاه محيط بانى در اين مناطق ايجاد نمى شود اما در 
مناطق حفاظت شده پاسگاه محيط بانى ايجاد  شده و محيط بان ها به طور 

مداوم در مناطق حضور دارند.
وى با اشــاره به وجود 2 قســم شــكارچى مجاز و غيرمجاز گفت: 
شكارچيان غيرمجاز ممكن است به صورت غيرقانونى در هر نقطه ورود 
پيدا كنند اما شكارچيان مجاز در مناطق ممنوعه مانند 4 منطقه ذكر شده 
و مناطق شكارممنوع اجازه ورود ندارند، بنابراين پس از مدتى مناطق 

شكارممنوع از لحاظ تنوع و جمعيت غنى تر مى شود.

رشته هنرستانى در مدارس
 استعدادهاى درخشان همدان راه اندازى شد

 رشته «نرم افزار رايانه» به عنوان نخستين رشته هنرستانى در مدارس 
استعدادهاى درخشان همدان راه اندازى شد و دانش آموزان عالقه مند 

مى توانند در آزمون پيش رو براى تحصيل در اين رشته شركت كنند.
رئيس اداره استعدادهاى درخشــان اداره كل آموزش وپرورش استان 
همدان گفت: اين رشــته با ظرفيت 13 دانش آموز دختر در مدرســه 
دخترانه فرزانگان همدان براى سال تحصيلى 1400-1401 راه اندازى 
شــده اســت كه درصورت فراهم شــدن شــرايط در ديگر مدارس 

استعدادهاى درخشان نيز راه اندازى مى شود.
رضا هاشــمى در گفت وگو بــا ايرنا افزود: ثبت نــام آزمون ورودى 
اســتعدادهاى درخشــان دوره متوســطه اول و دوم در استان همدان 
همزمان با سراســر كشور از 11 فروردين آغاز و تا 25 فروردين ادامه 

دارد.
وى عنــوان كــرد: دانش آموزان عالقه منــد به ثبت نــام در مدارس 
استعدادهاى درخشان استان در سال تحصيلى 1400-1401 مى توانند 
در  www.azmoon.medu.ir با مراجعه به پايــگاه اينترنتــى

آزمون ورودى اين مدارس نام نويسى كنند.
وى با اشــاره به اينكه اين استان 16 مدرســه تيزهوشان دارد، اظهار 
كرد: ظرفيت پذيرش اســتعدادهاى درخشــان استان همدان در دوره 
متوسطه اول 686 دانش آموز، 343 دانش آموز دختر و 343 دانش آموز 

پسر است.
رئيس اداره استعدادهاى درخشــان اداره كل آموزش وپرورش استان 
همدان ادامه داد: در دوره متوسطه دوم نيز در مجموع 358 دانش آموز 

دختر و پسر مى توانند در آزمون تكميل ظرفيت، پذيرفته شوند.
وى با اشــاره به اينكه دانش آموزان بايد براى دريافت رمز همگام به 
مدرســه محل تحصيل خود مراجعه كنند، تصريــح كرد: براى ورود 
به مدارس تيزهوشــان در سال تحصيلى آينده، در دوره متوسطه اول، 
آزمون بــر مبناى هوش و خالقيت برگزار مى شــود و در اين مقطع 
پيشــرفت تحصيلى مهم نيست. رئيس اداره اســتعدادهاى درخشان 
اداره كل آموزش وپرورش اســتان همدان خاطرنشان كرد: اين آزمون 
براى ورود به دوره دوم متوســطه بر مبناى هوش و استعداد تحليلى 
و همچنين پيشــرفت تحصيلى در مواد علوم، رياضى، زبان و ادبيات 

فارسى، مطالعات اجتماعى و قرآن و پيام آسمانى خواهد بود.
وى تأكيد كرد: دانش آموزانى كه در مدارس تيزهوشــان اشــتغال به 

تحصيل دارند بدون آزمون به دوره دوم متوسطه راه پيدا مى كنند.
هاشمى عنوان كرد: هزينه ثبت نام در اين آزمون به ازاى هر دانش آموز 
30 هــزار تومان اســت و درگاه پرداخــت آن از 20 فروردين فعال 
مى شــود. وى بيان كرد: آزمون ورودى پايه هفتم مدارس سمپاد روز 
پنجشــنبه 20 خرداد و آزمون تكميل ظرفيت پايه دهم مدارس سمپاد 
نيز جمعه 21 خرداد سالجارى با مجوز ستاد ملى مقابله با كرونا برگزار 
مى شود. رئيس اداره استعدادهاى درخشان اداره كل آموزش وپرورش 
اســتان همدان خاطرنشــان كرد: كارت ورود به جلسه اين آزمون از 
قابل  www.azmoon.medu.ir 15 خرداد از پايگاه اينترنتــى
دريافت اســت. وى افزود: همه مدارس استعدادهاى درخشان استان، 

امكانات شبانه روزى ندارد و بدون خوابگاه هستند.
هاشمى اظهار كرد: هزينه تحصيل در اين مدارس كمتر از يك چهارم 
هزينه تحصيل در مدارس غيرانتفاعى و ارائه خدمات آموزشى آن براى 

دانش آموزان زير پوشش نهادهاى حمايتى رايگان است.

1- انصراف حســين رضا طاهرى كه شانس بسيارى براى پيروزى در 
انتخابات ميان دوره اى مجلس بهار و كبودراهنگ داشت از داوطلبى با 
تعجب بسيارى همراه شــده است. گويا اين اعالم انصراف در دقايق 
پايانى و در پاســخ به دعوت مردم به داوطلبى و با بيان ذكر داليل در 
آينده انجام شده است. گفتنى اســت طاهرى استاد دانشگاه و داراى 

دكتراى علوم سياسى و سوابق مديريتى و آموزشى ارزشمند است.
2- طرفداران محمد و قاليباف رقابت سختى را در استان آغاز كرده اند. 
گويا طرفــداران قاليباف داوطلبى محمد را به زيان قاليباف ارزيابى و 
بــر انصراف وى از داوطلبى اصرار دارند. گفتنى اســت در اين ميان 
اظهارنظر برخى افراد بدنام سياســى به نفــع قاليباف، با تعجب مردم 

همراه شده است.
3- نگرانى از شيوع گونه برزيلى كرونا افزايش يافته است. گويا دليل 
اين نگرانى پهلو گرفتن كشــتى هاى برزيلى در بندر امام خمينى(ره) 
است. گفتنى اســت موج چهارم كرونا در ايران با كرونا جهش يافته 

نوع انگليسى است.
4- تبعيض در بين كارمندان به وام مسكن رسيده است. گويا وزارت 
نفت وام 350 ميليونى خريد مســكن براى كارمندان و بازنشســتگان 
اين وزارتخانه تدارك ديده اســت. گفتنى است اين اقدام تبعيض آميز 
وزارت نفت در شرايطى است كه درحال حاضر سقف تسهيالت خريد 
مسكن در كالنشــهرها براى زوج ها حدود240 ميليون تومان و براى 

افراد مجرد حدود 140 ميليون تومان است.
5- تشــكل هاى صنفى براى پيشگيرى از قرمز شدن رنگ شهرها در 
نقشــه كرونا به تكاپو افتاده اند. گويا اين تكاپو و درخواســت براى 
رعايت پروتكل ها به اين دليل اســت كه اگر بيشتر شهرهاى كشور، 
به وضعيت قرمز بازگردنــد، بيش از يك ميليون واحد صنفى تعطيل 
و حدود 3ميليون نفر شــاغل در آن، به تعداد روزهاى با شرايط قرمز، 
بيكار خواهند شــد كه اين امر به معناى خساراتى سنگين بر اقتصاد و 
معيشت خانوارهايى كه از مشاغل صنفى ارتزاق مى كنند، خواهد بود. 
گفتنى اســت در وضعيت قرمز عالوه بر افزايش احتمالى آمار قربانيان 
كرونا، با تعطيلى گسترده كسب وكارها مواجه شده و تنها گروه شغلى 

يك كه مشاغل ضرورى خوانده مى شوند، مجاز به فعاليتند.

 معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان معتقد اســت ســربازان گمنــام امام 
زمان(عــج) در مجموعــه وزارت اطالعات 
مأموريت هــاى خود را بر پايه قانون و اخالق 
انجام داده و همواره پايبند مســائل شــرعى 

هستند.
مصطفــى آزادبخــت در گفت وگو بــا ايرنا 
خاطرنشان كرد: يكى از نقاط برجسته وزارت 
اطالعــات وجــود مجتهــدى در رأس اين 
وزارتخانه اســت كه موجب توجه ويژه اين 

مجموعه به مسائل شرعى و قانونى مى شود.
وى ادامه داد: رمز موفقت ايران اسالمى توجه 
به دســتورات دين اســت، بنابرايــن وزارت 
اطالعات به بهترين شــكل دستورات دينى و 
شرعى را رعايت كرده و برهمين اساس نهايت 
سعى را بر انجام كار حرفه اى و اطالعاتى دارد.

معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار 
همدان تصريح كــرد: پس از پيروزى انقالب 
اسالمى، بنا بر ضرورت وجود ارگان هايى براى 
انجــام كار اطالعاتى ضرورى بود كه با توجه 
به وضعيت انقالب چندين ارگان شامل واحد 
اطالعات سپاه، دفتر نخست وزيرى، نيروهاى 
انتظامى يا شــهربانى سابق و دادستانى آغاز به 

كار اطالعاتى كردند.
آزادبخت افــزود: البته اين چند ارگان و ديگر 
نهادهاى متولى كار اطالعاتى از انســجام الزم 
براى برآورده كردن خواسته هاى نظام و انقالب 
برخوردار نبودند، به گونه اى كه در بســيارى از 
موارد ناهماهنگى، كارهاى تكرارى و بى نتيجه 

انجام مى شد.
وى ادامه داد: بنابراين مســئوالن نظام نياز به 
تشــكيل ارگان خاص فعاليت هاى اطالعاتى 

را ضرورى ديدند كه پس از تبادل نظر تشكيل 
وزارت اطالعات در دســتور كار قرار گرفت، 
بر اين اساس همه نيروهاى اطالعاتى فعال در 
ساير نهادها به اين وزارتخانه معرفى و پس از 
گزينش، بيشتر اين نيروها در وزارت اطالعات 

مشغول به كار شدند.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
وزارت  اصلــى  شــاكله  گفــت:  همــدان 
اطالعــات واحــد اطالعات ســپاه بود كه 
همــه نيروهــاى اطالعاتى به ايــن ارگان 
پيوستند و سپاه پاســداران براى راه اندازى 
وزارت كمك شــايانى كرد نظام اســالمى 
نيز بــا همه جانبه نگرى اين نهــاد تأثيرگذار 
و ضرورى را به اســم وزارت اطالعات به 

بهترين شكل ممكن تشكيل داد.
آزادبخت ادامه داد: با تشكيل وزارت اطالعات 
و جذب نيروهاى متعهد، متدين، متخصص و 
افراد داراى سابقه اطالعاتى، اين وزارتخانه با 
توان قابل قبولى كار خود را آغاز كرد و پس از 
تشكيل اين وزارتخانه و معاونت هاى مربوطه 
كار آموزش نيروها و استفاده از تجارب ديگران 
را آغاز كردند، به گونه اى كه در كمترين زمان 
وزارت اطالعات توانست جايگاه واقعى خود 

را در داخل و خارج از كشور پيدا كند.
وى بيان كرد: اشــرافيت وزارت اطالعات بر 
مسائل داخلى و مبارزه با سرويس هاى خارجى 
سريع نمود پيدا كرد و اين وزارتخانه با ورود 

اثرگذار و كارشناســى شده نقش بى بديلى در 
برقرارى امنيت كشور ايفا كرد.

معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار 
همــدان افزود: وزارت اطالعــات با آموزش 
نيروهــاى باانگيزه و آغاز بــه كار حرفه اى در 
مدت كوتاهى بهترين مقابله را با سرويس هاى 
جاسوسى دشمنان انجام داد و سربازان گمنام 
امام زمان گروهك هاى متعدد كه درصدد ايجاد 
ناامنى بودند را شناسايى و با برخورد حرفه هاى 
و كارشناسى توانست توطئه هاى آنها را خنثى 
كند. آزادبخت اضافــه كرد: وزارت اطالعات 
در مســائل اقتصادى، اجتماعى و سياسى نيز 
ورودى كارشناســى و تأثيرگذار داشت و در 
اين عرصه هم به مسئوالن كمك زيادى كرده 

است.
وى گفــت: وزارت اطالعــات هم اينك در 
سراسر كشــور به عنوان محور كار اطالعاتى 
شناخته شــده و اين وزارتخانه به عنوان محور 
كار اطالعاتــى در مبــارزه با ســرويس هاى 

جاسوسى بيگانه ايفاى نقش مى كند.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار 
همدان افزود: سربازان گمنام وزارت اطالعات 
با نهادهايى كه در راســتاى وظايف خود كار 
اطالعاتــى و حفاظتى انجام مى دهند در قالب 
تعريف شده ارتباط منطقى و كاربردى دارد و 

اين تعامل سبب هم افزايى شده است.
آزادبخت ابراز اميدوارى كرد: وزارت اطالعات 

با اين تجربه نقطه مطمئن و قابل اطمينانى براى 
نظام اسالمى است؛ زيرا از نيروهاى باتجربه، 
باانگيره و واليى تشكيل شده كه رسالتى جز 
انجام وظيفه در قبال نظام جمهورى اســالمى 

براى خود تعريف نكرده است. 
وى گفت: بهترين سند براى قدردانى از تالش 
ســربازان گمنام امام زمان حديثى از رســول 
اكرم(ص) است كه مى فرمايند «خوشا به حال 
بنده گمنامى كه خدا او را شناســد ولى مردم 
او را نشناسد اينها چراغ هدايت و چشمه هاى 
دانش اند، هر فتنه تاريك و سختى از بركت آنها 
برطرف شود آنها نه فاش كننده و پخش كننده 

اسرار هستند و نه خشن و رياكار.»
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار 
همــدان بيان كرد: اداره كل اطالعات اســتان 
همدان نيز با وجود مديرى شايسته و توانمند 
در رأس آن، با دلسوزى و تالش شبانه روزى 
در اختيار اهداف نظام اســت و تالش مى كند 
به بهترين شكل ممكن وظايف خود را انجام 

دهد.
آزادبخت نقش اين اداره كل در ايجاد امنيت را 
برجسته و تأثيرگذار دانست و افزود: مديركل 
اطالعات از اعضاى مؤثر و برجســته شوراى 
تأمين به شــمار مى رود كه با تحليل مطالب، 
اطالعات خوبــى را به شــوراى تأمين ارائه 

مى دهد.
 وى با قدردانى از تالش شبانه روزى كاركنان 
اداره كل اطالعات استان همدان در صحنه هاى 
امنيتى، اجتماعى، سياســى و فرهنگى، اظهار 
كرد: سربازان گمنام امام زمان(عج) با دلسوزى 
در صدد كمك به مديريت عالى استان همدان 

هستند.

 ورق زدن 365 صفحه اى 99 به 1400 يعنى 
تصميمات بدون حساب و كتابى كه سبب شد 
امســال خيلى از اســتان هاى گردشگرپذير ما 
نه تنها مسافر بپذيرند بلكه كانونى شوند تا پس 
از چندماه دوباره آمار مرگ هاى كرونايى را در 

كشور 3 رقمى كنند.
با اين حال كوويد-19، ويروس منحوس قرن، 
كرونا و هر نام ديگرى كه به آن مى دهند با خود 
تازگى هايى هم براى تحول و خروج از كليشه 
داشــت. همين كه بنا بر ضــرورت و به حكم 
رعايت دستورالعمل ها مراسمات تجمل گرايانه 
عزا و عروسى كمرنگ شد، همين كه فرهنگ 
در خانه ماندن و گذران اوقات در جمع خانواده 
بار ديگر باب شــد و يا اينكه به رســم همدلى 
هم سفره شدن افرادى كه لقمه نانى بيشتر داشتند 
با آنانى كه هشت را در گرو نه در قمار زندگى 
باخته بودند، اگر نگوييم همه درســى از كرونا 
بود اما تجربه اى بود كه از دل بحرانى مرگ بار 

بيرون آمد.
از طرفى با آمدن و شيوع اين بيمارى تغييرات 
چه خوب و چه بد در همه ابعاد و گستره زندگى 
خود را نشان داد؛ از مدارس و دانشگاه ها گرفته 

تا مراكز درمانى همه را دستخوش تغيير كرد.
بر همين اســاس مى توان ادعــا كرد وضعيت 
دانش آموزانى كه به دليل شيوع بيمارى و نداشتن 
حتى گوشى يا تبلت هوشمند، مجبور به ترك 
تحصيل شده اند از مهم ترين دغدغه هاى حوزه 
آموزش است كه به نظر مى رسد بايد براى آن 

فكر چاره اى در سال 1400 بود. 
متأســفانه در همه گيرى كرونا در اســتان ما به 
داليل مختلفــى از محروميت برخى مناطق در 
دريافت ســيگنال هاى اينترنت، فقر اقتصادى 
و فرهنگــى خانواده ها تا ناآشــنايى با فضاى 
مجــازى و... ترك تحصيل را به دنبال داشــت 
كه از پايان ســال 98 و با آغاز ســال تحصيلى  
1400- 99 و محدود شــدن دسترسى صدها 
نفر از دانش آموزان به اينترنت، هر روز بر آمار 

انصراف از تحصيل افزوده شده است. 
اين درحالى است كه در همين شرايط بسيارى 
از معلمــان خودجوش بــه آموزش حضورى 
فــردى براى برخى از ايــن دانش آموزان اقدام 
كرده اند اما آيا اين روش كه مسكنى كوتاه مدت 
و با جامعــه آمارى يك از صدها نفر اســت، 
مى توانــد مقابــل اين محروميــت پيش آمده 

مقاومت كند؟
قطع به يقين در كنار ستايش همدلى و همراهى ها 
در بخش آموزش چه در بخش مدارس و چه 
مراكز عالى آموزشى بايد گفت پيش از مواجه 

شدن با بحران، الزم است تا زيرساخت ها براى 
برنامه هاى جايگزين مورد توجه قرار گيرد، بر 
همين اســاس اينترنت و پهناى باند آن يكى از 
دغدغه ها و چالش هايى است كه در سال جديد 
مسئوالن ارشد اســتان بايد براى آن و رساندن 
به دورترين نقاط روستايى همدان چاره انديشى 

كنند.
 بيمارستان هاى استان نيازمند 

جذب 1200 پرستار تازه نفس است
بــا تمام تالش هايى كه انجام شــد تا دولت و 
مجلس پــاى كار بيايند و پرســتاران جديدى 
استخدام شوند؛ در اســتان همدان آن طور كه 
رئيس نظام پرستارى به خبرنگار ما گفته است 
با اينكه بيش از 300 پرســتار تازه نفس به بدنه 
درمان قرار اســت اضافه شوند اما هنوز به دليل 
بروكراسى هاى ادارى موفق نشده اند كار خود 

را آغاز كنند.
هادى زرينى همچنين تأكيد دارد كه در شرايط 
كنونى كمبود نيرو در بيمارســتان ها محسوس 
اســت، به طورى كه ضريب اشغال تخت بيمار 
به پرســتار در همدان 1/4 است كه از ميانگين 
كشــورى و خاورميانه اى خود دور اســت؛ به 
همين دليل هزار و 200 نيروى پرســتار جديد 
الزمه رســيدن استان به اســتاندارد خاورميانه 
اســت. از طرفى با توجه بــه اعالم محمدباقر 
نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه، در سال 
جديد 30 هزار پرستار در سراسر كشور جذب 
خواهند شــد، انتظار مى رود همدان نيز بتواند 

سهم چشمگيرى از اين سهميه داشته باشد.
وى همچنيــن مهم تريــن دغدغــه جامعــه 

پرستارى در سال 1400 را اجرايى شدن قانون 
تعرفه گــذارى خدمات پرســتارى مى داند كه 
مورد تأكيد و توجه ويژه رهبرى نيز مى باشــد 
و اميدوار اســت اين قانون براى ســال جديد 

اجرايى شود.
 از سرگيرى واكسيناسيون كرونا 

در همدان
استان ما هم مانند ديگر نقاط كشور بيش از يك 
سال است كه با ويروس منحوس كرونا دست 
و پنجه نرم مى كند، با اينكه وزارت بهداشــت 
از واكسيناســيون مردم ايران خبر داده است و 
مى گويد ما مشغول ســاختن چندين واكسن 
كرونا هســتيم اما تاكنون حــدود 60 هزار نفر 
واكســينه شــده اند، درحالى كه دولت انگليس 
بيش از 27 ميليــون نفر از جمعيت خود، هند 
بيش از 50 ميليون نفر و اروپا حدود ده درصد 
از مردمش واكسينه شده اند و حتى واكسن هاى 
خود را به برخى از فلسطينى ها و مردم سوريه 

اهدا كرده اند. 
امــا واكسيناســيون همچنان در بيــن مردم ما 
با ســهميه بندى و اولويت اجرا مى شــود، اين 
درحالى اســت كه ســخنگوى علوم پزشكى 
همدان به فارس نويد از سرگيرى طرح واكسينه 

شدن عليه كرونا را در هفته جارى داده است.
 تأمين داروهاى خاص 

از انسولين ديابتى ها تا كمياب هاى خاص
ســــالمت و حيات و ممات يك انسان گاهى 
در گــرو يك دارو اســت. اين انســان گاهى 
نوزاديســــت كه براى بقا به شيرخشك هاى 
مخصــوص نياز دارد، گاهى مــادر يا پدر يك 

خانواده اســت كه به انسولين نياز دارد، گاهى 
كودكيســت كه گرفتار بيمارى خاص است و 
حاال بايد درد بى دارويــــى را به درد بى درمان 
بيماريش اضافه كند. اين داروها در همدان نيز 
به تبعيت از كشور به شــدت كميــاب و حتى 
ناياب شــــده اند، اگر هم جايى پيدا شــود به 
قيمت جان انسان معامله مى شــود. سايه تحريم 
اين روزها به قدرى سنگين شــده كه بســيارى 
از اين بيماران داروهــاى خود را قطع كرده و 

ترجيح مى دهند رنج بيمارى را تحمل كنند.
وارفاريــن، متوهگزال، انســولين به خصوص 
انسولين قلمى، واكســن پنوموكوك برخى از 
آمپول هاى خاص كه بــراى مبتاليان به كرونا 
با بيمارى زمينه اى تنفســى تجويز مى شــود و 
ده ها قلــم داروى ديگرى كه جــان و زندگى 
بيماران صعب العالج به آن وابســته اســت در 
داروخانه هاى همــدان اگر پيدا شــود تنها با 
نســخه بند پ قابل دريافت است و به ندرت 
پيش مى آيد كه بيمــاران بتوانند داروى خاص 
خود را دريافت كنند و يا اگر موفق به تهيه آن 
شوند حداقل بايد 24 تا 72 ساعت به دنبال آن 

در شهر، سوزن از انبار كاه بيابند.
بر همين اساس به نظر مى رسد با توجه به اينكه 
همدان در زمينه بهداشت و درمان از قطب هاى 
عالى پزشكى در كشور مطرح مى شود، در زمان 
ســهميه بندى داروهاى خــاص نيز به قطبيت 
استان توجه شود و مسئوالن امر براى دريافت 
سهمى بيشتر پاشنه آشــيل كشيده و مسئوالن 
وزارتخانــه اى خود را مجــاب به اختصاص 

سهميه بيشترى كنند.

آزادى 304 زندانى جرايم غيرعمد در همدان
 مديرعامل ستاد ديه استان همدان از آزادى 304 زندانى جرايم غيرعمد طى سال گذشته در همدان خبر داد.

يدا... روحانى منش از آزادى 304 زندانى جرايم غيرعمد طى ســال گذشــته در همدان خبر داد و اظهار كرد: مبلغ بدهى اين مددجويان 
758 ميليارد و 865 ميليون و 77 هزار ريال بود.

وى با اشــاره به وجود 215 پرونده مالى، ده پرونده ديه، 59 پرونده مهريه و 20 پرونده نفقه، گفت: ســال گذشته 14 زن و 290 مرد در 
استان آزاد شدند.

مديرعامل ســتاد ديه اســتان همدان با بيان اينكه 179 ميليارد و 754 ميليون و 583 هزار از شكات توسط ستاد ديه رضايت گرفته شد، 
عنوان كرد: 48 ميليارد و 971 ميليون و 900 هزار ريال نقدينگى مددجويان بود. وى مبلغ اعسار به تقسيط را 421 ميليارد و 269 ميليون 
و 334 هزار ريال دانســت و با بيان اينكه 65 ميليارد و 628 ميليون و 700 هزار ريال كمك پرداختى براى پرونده هاى مالى و ديه بود، 

بيان كرد: 38 ميليارد و 445 ميليون ريال از بانك هاى ملت، ملى، تجارت و صادرات براى آزادى مددجويان وام دريافت شده است.

بهار تا بهار با منحوس ترين ويروس قرن

پاسخ به چگونه بودن
 راه حل عبور از بحران كرونا

سربازان گمنام وزارت اطالعات پايبند به شرع 
اخالق و قانون هستند
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فرماندار بهار:
مشكالت اقتصادى بايد در رأس برنامه ها 

قرار گيرد
  نام  گــذارى ســال بــا عنــوان «توليد، 
پشــتيبانى ها و مانع زدايى ها» از ســوى مقام 
معظم رهبرى نقشــه راهى براى مســئوالن 
و دولتمــردان كه تأكيدى اســت براى همت 
مضاعف و كار مضاعف. در راستاى نام سال، 
شاهد هستيم طى ســنوات گذشته تأكيدات 
رهبر معظم بيشتر حول مسائل اقتصادى است 

كه نشــان از اهميت آن دارد و در قالب اين پيام ها، مسئوالن ذى ربط و حتى 
قاطبه مردم بايد به صورت جدى در راســتاى عملى شدن آن شعارها اهتمام 
بورزند. مشكالت اقتصادى كشور از جهتى به عنوان اصلى ترين مشكل كشور 

بايد در رأس پيگيرى و اقدامات قرار گيرد.
 رياســت جمهورى در نخستين جلســه هيأت دولت به 4 موضوع به عنوان 
مهم تريــن اقدامات دولت در چند ماه باقيمانده از عمر آن اشــاره كرد كه 2

عنوان آن بســيار مهم و حول مشكالت اقتصادى است، مديريت تحريم ها و 
تأمين اقالم اساسى مورد نياز مردم كه مى طلبد در راستاى توليد حداكثرى و 

باكيفيت با حمايت دولت و برنامه ريزى كارشناسانه صورت گيرد.
 پشتيبانى به معناى حمايت تمام عيار از توليدگران و كوتاه كردن و حتى لغو 
كردن برخى مقررات دست وپا گير در راستاى مانع زدايى بايد به صورت عملى 

از سوى دولت در بين توليدكنندگان ديده شود.
امروز ناهماهنگى در بين 2 وزارتخانه جهاد كشــاورزى و صنعت و معدن و 

تجارت از جمله معضالت مسير توليد و تأمين اقالم اساسى است كه 
نياز است به صورت ضربتى برخى از اختيارات به طرف مقابل سپرده 
شده و حتى برخى مقررات زدوده شود تا توليدگر بدون دغدغه مسير 

توليد را ادامه دهد.

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خبـر

احياى بازى هاى بومى محلى در روستاها
 گل تپــه- پروين ســليمى - خبرنگار همدان پيــام: در نظر داريم 
بازى هاى بومى محلى را در روســتاهاى شهرستان كبودراهنگ احيا 
كنيم و اين هدف را با برگزارى مســابقات در روســتاهاى دور افتاده 

آغاز كرديم.
رئيس هيأت ورزش هاى روستايى عشايرى و بازى هاى بومى محلى 
شهرستان كبودراهنگ از برگزارى مسابقات ورزش هاى بومى محلى 
در روستاها خبر داد و گفت: هدف احيا و رونق بازى هاى بومى محلى 
در روستاها است تا شور و نشــاط در بين جوانان و نوجوانان ايجاد 
شود و روســتائيان ظرفيت هاى ورزشى موجود در محله هاى خود را 

باور كنند و ورزش در روستاها نهادينه شود.
غالمرضا بابايــى در گفت وگو با همدان پيام از برگزارى مســابقات 
ورزش هاى بومى محلى در ايام نوروز در روســتاها خبر داد و افزود: 
مســابقات فوتبال جام نوروز كوهين با حضــور تيم هاى قوره جينه، 
چاله كنــد، طاهرلو، آقداش، جزوان، بارســلون كوهيــن، احمدآباد، 
قرخ بــالغ، جيغى، قزلجه كوهين، حصار و زين آباد برگزار شــد و با 

قهرمانى تيم فوتبال روستاى قرخ بالغ به پايان رسيد.
در پايان مســابقات قرخ بالغ 3 بر يك در مقابل بارســلون كوهين به 

برترى رسيد و قهرمان شد.
بابايى تصريح كرد: در ايام نوروز همچنين مسابقات ده جانبه فوتسال 
قباق تپه اميرآباد، دستجرد، كردآباد، بشيك تپه، گندوز، آق تپه، قباق تپه، 
داق داق آبــاد و نگارآباد با هم رقابت كردند كــه در ديدار هاى نهايى 

تيم هاى كبودراهنگ، آق تپه و قباق تپه به ترتيب اول تا سوم شدند.
رئيس هيأت ورزش روســتايى عشــايرى و بازى هــاى بومى محلى 
شهرستان كبودراهنگ افزود: امسال درنظر داريم بازى هاى بومى محلى 
در روســتاهاى دورافتاده را نيز شناســايى و احيا كنيم و با برگزارى 
مسابقات ورزشى در مناطق محروم ورزش را به كوچه پس كوچه هاى 

روستاها ببريم.
بابايــى در ادامه گفت وگو برگزارى مســابقات فوتبال در روســتاى 
قطارقويى از توابع شهرســتان كبودراهنگ بخش گل تپه به ياد شهيد 
حاج قاسم سليمانى و شهيد حاج حسين همدانى و 8 شهيد روستاى 

قطار قويى با حضور8 تيم را از ديگر برنامه هاى ايام نوروز برشمرد.
وى خاطرنشان كرد: براى فرهنگ سازى ورزش ها و بازى هاى بومى كه به 
فراموشى سپرده شده بود، مسابقات بازى هاى بومى محلى را در روستاهاى 

شهرستان كبودراهنگ برگزار كرديم و اين برنامه همچنان ادامه دارد.
بابايى در ادامه از برگزارى مســابقات بازى هاى بومى محلى مسابقه 
دوى سرعت، كشتى و طناب كشى و در بخش بانوان دارت، دال پالن 

در روستاى خان آباد، خبر داد.
وى گفت: در ســال گدشــته نيز دهســتان كوهين ميزبان مسابقات 
بازى هاى بومى محلى بود و در رشــته هاى فوتســال در قالب ده تيم 
طناب كشى با حضور 34 نفر، طناب زنى30 نفر، شنا سوئدى با استقبال 
43 نفر، شــناگر در رده ســنى نونهاالن و نوجوانان، دراز نشســت با 
حضور 37 نفر در رده ســنى نونهاالن و نوجوانان، كشتى محلى (قفل 
مفصل) با اســتقبال 57 نفر در رده سنى نونهاالن، نوجوانان و جوانان 

برگزار و به 66 نفر از برندگان جوايز نفيسى داده شد.
 بابايــى از برگزارى مســابقات 3 جانبه با حضــور تيم هاى فامنين، 
درگزين و كبودراهنگ  در ســالن پينگ پنگ كبودراهنگ با حضور 50
شــركت كننده با رعايت پروتكل هاى بهداشتى خبر داد كه در 4 رشته 
پينگ پنگ، چوب كشــى، طناب كشى و دارت برگزار شد و فامين در 
پينگ پنگ، كبودراهنگ  در چوب كشــى و درگزين در طناب كشى به 

مقام اول رسيدند.
 رئيس هيأت ورزش هاى روستايى عشايرى و بازى هاى بومى محلى 
شهرستان كبودراهنگ برگزارى مسابقات 4جانبه فوتسال در قباق تپه 
با حضور تيم هاى قباق تپه، استقالل نگارآباد، فتح كبودراهنگ و هايپر 
عليصدر با قهرمانى هايپر عليصدر را از ديگر برنامه هاى ورزشــى در 

روستاهاى شهرستان عنوان كرد.
وى مسابقات طناب كشى، دووميدانى را از جمله ورزش هايى دانست 
كه طرفداران زيادى در روستاها دارند و در پايان سال گذشته مسابقات 
اين ورزش ها در رده ســنى نونهاالن، نوجوانان و جوانان در روستاى 
دســتجرد با همكارى دهيارى، پايگاه مقاومت بسيج و توسط هيأت 
ورزش هاى روستايى عشايرى و بازى هاى بومى محلى با استقبال صد 

نفر برگزار شد و در ايام نوروز نيز ادامه داشت.
شــايان ذكر اســت جوانان شهرســتان كبودراهنگ عالقه خاصى به 
بازى محلى چوب كشــى دارند و در اين باره در سال 99 نيز با حضور 
درمسابقات استانى چوب كشى به ميزبانى شهر همدان رتبه هاى برترى 
نيز كسب كردند كه ميالد شيرى با وزن 60 كيلو نفر اول و حميدرضا 

مهاجرانى در وزن 70 كيلو نفر دوم اين مسابقات شدند.

شهيد سلگى مطيع محض واليت بود
 مراسم گراميداشــت نخستين سالگرد شهادت حاج ميرزا سلگى سردار پرافتخار سپاه 
اســالم و قهرمان مرصاد، با حضور جمعى از خانواده هاى شهدا و همرزمان شهيد بر سر 

مزار اين شهيد واالمقام برگزار شد.
امام جمعه نهاوند در اين مراسم ويژگى شاخص شهيد سلگى را واليت پذيرى عنوان كرد 

و گفت: سردار خود را مطيع محض رهبرى مى دانستند.
حجت االسالم عباسعلى مغيثى نيا گفت: شهدا ويژگى هاى خوبى داشتند كه به واسطه آن در 

دنيا محبوب دل مردم هستند و در آخرت جايگاه بس وااليى را كسب مى كنند.
وى افزود: بايد ببينيم شهدا چه كردند كه به چنين جايگاه و مقام وااليى رسيدند ما نيز بايد 

راهى را كه آنان رفتند الگوى خود قرار دهيم تا به سعادت برسيم.

وى ويژگى شــاخص شهيد سلگى و همه ســرداران شهيد را واليت پذيرى عنوان كرد و 
افزود: وى اعتقاد راسخى به واليت داشت و خود را مطيع محض رهبرى مى دانست و اين 

درسى براى ماست كه خودمان را هميشه سرباز واليت بدانيم.
امام جمعه نهاوند تقيد به عبادات و واجبات دين را از ديگر ويژگى هاى بارز شهدا از جمله 
شهيد سلگى دانست و افزود: تقيد به واجبات به ويژه نماز، جزو برنامه اصلى زندگى شهدا 

بود و اگر امروز سنگ اسالم را به سينه مى زنيم بايد به واجبات دين عمل كنيم.
وى افزود: شهيد سلگى دالورى بزرگ، رزمنده اى بى بديل و مردى دردآشنا بود كه سال ها 
در خط مقدم نبرد با دشــمنان نقشى تعيين كننده داشت و بارها تا مرز شهادت جراحاتى 
ســنگين برداشــت و از آن پس نيز در پاسداشت ارزش هاى دفاع مقدس لحظه اى درنگ 

نكرد.

در اين مراســم حجت االسالم رضا احمدوند از همرزمان شهيد با بيان خاطراتى از شهيد 
واالمقام ياد او را گرامى داشــت و گفت: امروز وظيفه داريم از شــهدا براى جوانان الگو 

بسازيم و اسطوره هاى تاريخ انقالب را به آنان معرفى كنيم.
وى به معرفى شخصيت شهيد سلگى پرداخت و ادامه داد: ايشان دريچه حكمت الهى بود 

و به واسطه شخصيت معنوى خود بر نيروهايش تأثير فراوانى داشت.
اين همرزم شهيد افزود: صرفنظر از تدابير شهيد در فرماندهى گردان، داراى قلبى رئوف و 
كالمى پرنفوذ بود كه هر موقع سخنرانى مى كرد سخنانش بسيار تأثيرگذار و راهگشا بود.

وى سپس به ذكر خاطراتى از وى در دوران عمليات كربالى 4 و توجيه رزمندگان نسبت 
به شرايط سخت آن عمليات پرداخت.

در اين مراسم همسر شهيد دل نوشته اى را در سوگ اين سردار شهيد قرائت كرد.

 گروه شهرستان- موانع توليد سال هاست 
كه دامــن توليد كننده و ســرمايه گذار بخش 
خصوصى را گرفته است، از اين رو اختصاص 
شعار سال براى رفع اين موانع از سوى مقام 
معظم رهبــرى، نويدبخش حال خوب براى 
بخش توليد و افزايش و تقويت شاخص هاى 

توليد و درنهايت توسعه اشتغال خواهد بود.
سالى كه به نام (توليد؛ پشتيبانى ها، مانع زدايى ها) 
از سوى مقام معظم ر هبرى به عنوان شعار1400

عنوان شــده اســت، بايد به عنوان اولويت و 
خط مشى دستگاه هاى مرتبط و متولى اشتغال و 

توليد قرار بگيرد تا به اين وســيله بتوان بخش 
قابــل توجهى از دغدغه هاى كشــور از جمله 
نسل جوان و تحصيلكرده براى تأمين اشتغال را 
پاسخ گفت و شرايط اقتصادى را كه در حالت 
بيمارگونه اى به سر مى برد، تقويت كرد و جان 

دوباره بخشيد.
رهبر انقالب اســالمى در روز نخست سال 
نو در ســخنرانى زنده تلويزيونى خطاب به 
ملت شــريف ايران، با تبيين وظايف اساسى 
دســتگاه ها و مردم براى تحقق شــعار سال 
حمايت  مانع زدايى ها)  پشــتيبانى ها،  (توليد؛ 

توليد و رفع موانع آن را از اولويت هاى سال 
جديد شــمرد. مقام معظم رهبرى در بحث 
ضرورت رفع موانع توليد به مواردى همچون 
واردات بى رويه، قاچاق كاال و رفع مقررات 
زائد اشــاره كردند و افزودنــد: «موانع توليد 
بسيار بيشتر است كه بايد در صداوسيما تبيين 
و با كمك دستگاه ها و مردم رفع شود». تجربه 
نام گذارى ســاليان اخير توســط مقام  معظم  
رهبرى مبتنى بر نگاه آسيب شناسانه نسبت به 

فرايند توسعه و پيشرفت كشوراست.
الزم اســت براى تحقق دستور رهبر انقالب 

درباره مانع زدايى و پشــتيبانى مســير توليد، 
مديران مرتبط در گام نخســت، بيشــترين 
موانعى كه منجر به ركود در حوزه توليد شده 
را شناســايى و اعالم كنند. تبيين راهكارهاى 
عملى براى تحقق شعار سال يكى از نيازهاى 
اساســى اســت تا از مرحله شــعار به عمل 
برسيم. براى رسيدن به اين مهم با فرمانداران 
و نمايندگان شهرستان ها در مورد اولويت ها 
و برنامه هايشان براى حمايت و مانع زدايى و 
چگونگى رفع موانــع صحبت كرديم كه در 

ادامه مى خوانيد.

فرمانداران از تحقق شعار سال مى گويند

موانع توليد بايد برداشته شود

فرماندار همدان:
 61 پروژه محرك توسعه درحال اجرا است

 عمليات اجرايــى 61 پروژه محرك 
توسعه شهرســتان درحال اجرا است كه 
بهره بردارى از آنها موجب رونق توليد و 
اشتغال در منطقه مى شود. رونق توليد در 
گرو رفع موانع است كه بايد در اين راستا 

تالش كنيم و به درستى تصميم بگيريم.
در  توســعه  محــرك  پروژه هــاى 
اولويــت تكميــل قــرار دارنــد و اجــراى 
ــد  ــق تولي ــاز رون ــا زمينه س ــن طرح ه اي

ــا  ــرى آنه ــه پيگي ــد نســبت ب ــط باي ــران ذى رب و اشــتغال اســت كــه مدي
ــد.  ــدام كنن ــدى اق ــورت ج به ص

تكميل راه آهن همدان، مالير و سنندج را از جمله طرح هاى مهم در دست 
اجراى شهرســتان و استان همدان اســت. در بخش مسكن نيز پروژه هاى 
طرح اقدام ملى مســكن و مسكن ويژه اقشار حمايتى نيز با جديت درحال 

اجرا است.
جلوگيــرى از خام فروشــى و حمايــت از توليدات داخلــى را از جمله 
ضرورت هاى پيش بينى شده در شهرستان همدان است كه در همين ارتباط 
ساخت شهرك صنعتى ســير همدان به عنوان يك اولويت در دستور كار و 

پيگيرى قرار دارد.
اجراى طرح تعادل بخشى منابع از جمله منابع آب شهرستان در زمينه توسعه 

كشت گلخانه اى سال گذشته سهميه 11/5 هكتارى شهرستان محقق شد.
در راســتاى ايجاد تــوازن منطقه اى و محروميت زدايى، عمليات ســاخت 
مجتمع كشت و صنعت ياس با ســرمايه گذارى 600 ميليارد تومان توسط 
بخش خصوصى و ســاخت گاودارى 6 هزار رأسى شستا در منطقه قهاوند 

نيز درحال اجرا است.

فرماندار فامنين:
براى تحقق شعار سال بايد از همه  ظرفيت ها استفاده كرد

 اين شعار بســيار مهم و اساسى است و چنانچه به طور صحيح و دقيق 
اجرا و محقق شــود، قطعاً تحول بزرگى در اقتصاد ايران و رفع مشــكالت 

اقتصادى به وجود مى آورد.
فامنين با داشتن ظرفيت هاى فراوان و زمينه ايجاد اشتغال، مستعد تحقق شعار 

سال رهبر معظم انقالب اسالمى است.
رفع موانع و حمايت ها از توليد بسيار مهم است. دولت تدبير و اميد در اين 
ماه هاى آخر تالش خود را براى رونق خواهد كرد و اميد اســت با همراهى 

همه قوا و مردم و مسئوالن بتوانيم زمينه تحقق اين شعار را فراهم كنيم.

فرماندار درگزين:
از موانع عبور كرديم

 درگزين در 2 ســال اخير نشان داده كه توان اجراى پروژه هاى عظيم را 
دارد كه با سرعت و شتاب باال اجرا شده و يا درحال اجرا است و مردم نيز 
لحظه به لحظه تغييرات را حس مى كنند. زيرساخت ها بزرگ ترين موانع در 

درگزين بود كه خوشبختانه رفع شد.
البته محوريت تالش در ســال جديد، خدمت بيشــتر اســت و از طرفى 
فضاهايى كه شــكل گرفته است بايد حفظ شــود. در اين 2 مسير با قوت 

بيشترى در سال جديد تالش خواهيم كرد.
از روزهاى ابتدايى سال جديد ده ها مورد مراكز توليدى براى حمايت شناسايى كرديم. ازجمله كارگاه قارچ صنعتى 
سومين كارگاه صنعتى بود كه مشكل برق آن رفع شد. در شهرستان فضاى خوبى در زمينه توليد و قطب اقتصاد 
شكل گرفته است. شهرستانى كه گاودارى 12 هزار رأسى و 6 هزار رأسى را ساماندهى و برق رسانى كرده است، 

ظرفيت بزرگى بوده كه به حركت درآمده و تأثيرات مطلوب آن در زندگى مردم نمايان خواهد شد.
همچنين برق 3 فاز واحد توليدى و گاودارى ســاماندهى شده اســت. درگزين را مردم مى سازند و اگر در 

صحنه باشند ما موفقيم.

فرماندار مالير:
گام نخست را در رفع موانع توليد محكم برداشتيم

  نخستين جلسه رفع موانع توليد در شهرستان مالير به عنوان 
نخستين شهرستان در استان همدان با حضور توليدكنندگان بخش 
خصوصى برگزار شــد و اين شهرستان در اقدام به بررسى موانع 

توليد و رفع آنان مانند ديگر زمينه ها، گام محكمى را برداشت.
اين جلســه با محوريت جامه عمل پوشاندن به شعار سال يعنى 
«توليد، پشــتيبانى ها و مانع زدايى ها» در شهرستان مالير به عنوان 
نخستين شهرســتان در اســتان همدان با حضور توليدكنندگان، 

مديران دستگاه هاى اجرايى و مسئوالن شهرستانى برگزار شد.
در اين جلسه15 موضوع محورى در ابعاد مختلف بخش صنعت، 

معدن، مبلمان، كشــاورزى و دامپرورى مطرح شــد. بررسى موانع پيشــروى توليدكنندگان بخش 
خصوصى و تعيين زمان بندى براى رفع اين موانع از مصوبات اين جلسه بود.

 بى ثباتــى قيمت كشــمش، تعهد ارزى و افزايــش 5 برابرى قيمت نهاده هاى كشــاورزى از جمله 
مشــكالت مطرح شده در اين جلسه توسط فعاالن حوزه كشمش بود و اين توليدكنندگان خواستار 
تشكيل ميز كشمش و ايجاد يك تيم كارشناسى از باغداران، كارخانجات كشمش و كارشناسان جهاد 
كشــاورزى به منظور تعيين قيمت كشمش شدند. همچنين فعاالن اين حوزه، برگشت تعهدات ارزى 
و ماليات را 2 مانع پيش روى كشــاورزان عنوان كردند كه ســبب نخريدن كشمش باغداران توسط 

كارخانجات شده است.
■ زمينه براى توليد مهياست

زمينه شهرســتان مالير در حوزه توليد و ســرمايه گذارى مســتعد و مهيا است. با وحدت و همدلى 
مجموعه مديران، بخش دولتى و خصوصى، موانع و مشكالت به ريز احصا و شناسايى شده و طبق 

برنامه زمان بندى براى رفع اين موانع اقدامات الزم انجام مى شود.
مالير ســال موفقى را پشت ســر گذاشــته و اميدواريم با همين همت و اراده جهادى، امسال نيز با 
حمايت و پشتيبانى از توليد و گره گشايى از واحدهاى توليدى، بتوانيم شاهد رونق روزافزون توليد و 
سرمايه گذارى در اين شهرستان باشيم و هيچ كوتاهى از سوى مديران دستگاه هاى اجرايى شهرستان 

در راستاى تحقق شعار سال پذيرفتنى نيست.

فرماندار رزن:
پنجره واحد سرمايه گذارى نمونه تحقق 

شعار سال است
 در راســتاى عمل به منويات مقام معظم 
رهبرى و تحقق شــعار سال و براساس نقشه 
راه و ســند راهبردى و اولويــت ادارات در 
خدمات رسانى به روســتاها و شهرها است. 
همچون سنوات گذشته با پيگيرى هاى مستمر 
و جــدى و رفــع موانع توليد جهــت ايجاد 
اشــتغال تمام توان خود را به كار مى بريم. در 
واقع پنجره واحد سرمايه گذارى مبنايى است 

در همين راستا.
بازگرداندن واحدهاى راكد به چرخه توليد، واگذارى واحدهاى تحت تملك 
بانك به ســرمايه گذاران، اســتفاده از ظرفيت نخبگان و جوانان متخصص و 
شركت هاى دانش بنيان در امر توليد، استفاده از تجربيات كشاورزان در بحث 
ساخت گلخانه، تشــويق و آموزش ساير كشــاورزان جهت استفاده از اين 
ظرفيت و ساخت كارخانه هاى توليد فوالد و توليد كاغذ از آهك و نيز ساير 

پروژه هاى عمرانى نمونه اى از تالش ها براى رفع موانع توليد است.
با انجام زيرساخت هاى الزم و پشتيبانى همه جانبه دولت و نهادها، نيروهاى 
نظامى و انتظامى و قوه قضاييه و مجلس شــوراى اسالمى با عنايت به دستور 
مقام معظم رهبرى نسبت به انجام ايجاد اشتغال بيش از تعهد سند راهبردى و 

تحقق شعار سال اقدام نماييم.
اقدامات شهرســتان روان و دوسويه اســت. اقدامات به صورت عملى انجام 
خواهد شد كه در اين راستا از همه توليدكنندگان، صاحبان بنگاه هاى اقتصادى 
شهرســتان رزن در هفته پيش رو دعوت خواهد شد تا مشكالت آنها بررسى 
و موانع توليد را رفع كنيم. همچنين در راستاى سرمايه گذارى جديد همانند 

گذشته با سرعت بيشتر و كم ترين بروكراسى ادارى كار انجام خواهد شد.

فرماندار اسدآباد:
بانك ها در پشتيبانى از رفع موانع واحدهاى 

توليدى آماده هستند
 نام گذارى ســال 1400 از ســوى مقام معظم 
رهبرى با عنوان «توليد، پشتيبانى ها و مانع زدايى » 
نشــان دهنده تأكيد رهبرى بر رفع مشكالت توليد 
اســت. اميدواريم با همت مضاعف و استفاده از 
امكانات و ظرفيت ها، شعار امسال به خوبى محقق 
شــود و فرصت هاى بى بديلى در مســير توسعه 

پيش روى كشور قرار گيرد.
آمادگى و ورود جدى بانك ها در پشتيبانى از رفع 

موانع واحدهاى توليدى شهرســتان آغاز شده اســت. سرمايه گذاران خوبى از جمله 
صنايع آهن و فوالد براى شهرستان جذب شده كه نياز است زمينه پشتيبانى در بحث 
زيرســاخت ها براى اين سرمايه گذاران فراهم شــود و در جاهايى كه نياز به حضور 
بانك ها باشد، بانك ها آمادگى كامل را براى پشتيبانى داشته و نسبت به سرلوحه قرار 

دادن شعار سال اهميت ويژه اى دهند.
سال گذشته به دليل شــرايط كرونا تأكيدات بسيارى به بانك ها در زمينه رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى و كاهش تجمعات با ارائه خدمات غيرحضورى شده بود 
كه خوشــبختانه در رابطه با اين موارد و نيز نوبت دهى ها، بانك هاى شهرســتان 
عملكرد مناســبى داشتند كه نياز اســت اين موارد تا رفع كرونا همچنان تداوم 

باشد. داشته 
با توجه به شرايط كرونا و تعطيالت نوروز دستگاه هاى خودپردازى كه داراى مشكل 
بودند، بايد مرتفع شده باشد و وجود مشكل در عابر بانك هاى سطح شهر قابل قبول 

نبوده و نمى پذيريم.
اميدواريم با ورود جدى بانك ها و دستگاه هاى اجرايى شهرستان در پشتيبانى از رفع 
موانع واحدهاى توليدى بتوانيم در شهرستان مشكالت و موانع توليد را مرتفع نمايم 

و شعار امسال مقام معظم رهبرى را محقق سازيم.

آگهى مزايده عمومى( نوبت اول ) 

مركز كشتارگاه صنعتى دام همدان 

كيلومتر 15  آدرس:  به  همدان  دام  صنعتى  كشتارگاه  مركز 
جاده كرمانشاه- دو راهى صالح آباد- روبروى ايست بازرسى 
در نظر دارد بهره بردارى از سالن هاى نگهدارى دام، سالن هاى 
جمع آورى آاليش، سالن  شستشوى شكمبه، سالن هاى جمع 
را  كشتارگاه  داخل  در  واقع  گوسفندى،  و  گاوى  پيه  آورى 
براى سال 1400 به مدت يك سال از طريق مزايده به اشخاص 

حقيقى يا حقوقى واگذار نمايد. 
كسب  و  مزايده  اسناد  دريافت  جهت  مى توانند  متقاضيان 
وقت  (پايان  آگهى  درج  از  بعد  كارى  روز  هفت  تا  اطالعات 
ادارى  امور  دفتر  به  مورخ 1400/01/23)  دوشنبه  روز  ادارى 
كشتارگاه واقع در آدرس ذكر شده در آگهى مراجعه نمايند.

 در بحــث حمايت و رونق توليــد، قوانين 
دست وپاگير بايد اصالح يا به طور كامل حذف 
شــوند و مســئوالن به گونه اى اقــدام كنند كه 
توليدكنندگان داخلى با خيال آســوده به سمت 

توليدات داخلى روى بياورند.
دادستان نهاوند با اشــاره به نامگذارى امسال با 
عنوان «توليد، پشتيبانى و مانع زدايى ها» از سوى 

مقام معظم رهبرى، اظهار كرد: با توجه به اهميت 
بحث توليد در پيشــرفت اقتصادى كشور، رهبر 
معظم انقالب اســالمى طى چند سال گذشته با 
انتخاب شعار سال با محوريت توليد بر حمايت 

از توليدكنندگان داخلى تأكيد دارند.
عباس آزادبخــت افزود: بايد با كمك جوانان و 
دولت انقالبى در قرن جديد شــاهد پيشــرفت 

چشمگيرى در بحث اقتصاد و توليدات داخلى 
باشيم.

وى عنوان كــرد: با توجه به پيشــرفت قدرت 
نظامــى ايران، دشــمنان ايــران در خواب هم 
نمى بينند حركتى عليه ايران انجام دهند؛ بنابراين 
بايد در بحث توليــد و اقتصاد نيز مانند قدرت 
نظامى و موشــكى پيشــرفت كنيم تا نيازى به 

كشورهاى بيگانه نداشته باشيم.
وى با بيان اينكه الزمه اين امر حمايت مسئوالن 
از توليدكنندگان داخلى اســت تــا بحث توليد 
رونق بگيرد، تأكيد كرد: مردم نيز بايد به ســمت 
استفاده از توليدات داخلى روى بياورند و جنس 

ايرانى را بهتر بشناسند و حمايت كنند.

آزادبخت وظيفه مســئوالن در راســتاى تحقق 
شــعار سال حذف قوانين دســت و پاگير براى 
توليدكننده داخلى دانست و گفت: مسئوالن همه 
بايد همكارى الزم را در اين زمينه داشته باشند 
و اگر توليدكننده براى دريافت وام اشتغالزايى به 
بانك ها مراجعه كرد كاركنان و مسئوالن نهادها 

حمايت الزم را از توليدگر انجام دهند.
وى ادامه داد: همه بايد براى پشــتيبانى از توليد 
و حذف موانع و مشكالت توليدكنندگان داخلى 

دست به دست هم بدهيم.
دادستان شهرســتان نهاوند تصريح كرد: قوانين 
دســت وپاگير بايد اصالح يا به طور كامل حذف 
شــوند و مســئوالن به گونه اى اقــدام كنند كه 

توليدكنندگان داخلى با خيال راحت و آسوده به 
سمت توليدات داخلى روى بياورند.

وى با اشــاره به اهميت پشتيبانى از توليد گفت: 
زمانى كه توليد داخلى رونق بگيرد نگاه ما براى 
واردات اجنــاس باكيفيت به بيرون از كشــور 

نيست.
آزادبخــت در پايان ســخنان خود با اشــاره به 
انتخابــات پيــش رو، اظهــار داشــت: از مردم 
مى خواهيــم با حضور پرشــور خــود در پاى 
صندوق هــاى رأى در انتخابات پيش رو، رئيس 
جمهور انقالبى و خدمتگــزار به مردم انتخاب 
كنند كه نقشه هاى شوم دشمنان همانند گذشته با 

يارى خداوند متعال خنثى شود.
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دبير ستاد انتخابات استان خبر داد
ثبت نام 877 داوطلب در انتخابات ميان دوره 

مجلس در حوزه بهار و كبودراهنگ

 دبير ســتاد انتخابات اســتان گزارش تجميعى ثبت نام داوطلبان 
انتخابات ميان دوره اى مجلس شــوراى اســالمى در حوزه انتخابيه 
بهار و كبودراهنگ را با توجــه به پايان ثبت نام داوطلبان به تفكيك 

جنسيت و سطح تحصيالت و سن توضيح داد.
ابوالقاســم الماســى در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: 69 نفر 
در انتخابــات ميان دوره اى مجلس براى حــوزه انتخابيه بهار و 
كبودراهنــگ شــركت كردند كه از اين تعــداد 3 زن و 66 نفر 

هستند. مرد 
دبير ستاد انتخابات اســتان درباره تحصيالت داوطلبان ثبت نام شده 
نيز اظهار كرد: از مجموع 69 نفرى كه ثبت نام كرده اند، 50 نفر داراى 
تحصيالت كارشناســى ارشد، 9 نفر داراى دكترى، 6 نفر ليسانس و 

5 نفر حوزوى هستند.
الماســى گفت: 54 نفــر حضورى و 15 نفــر غيرحضورى ثبت نام 

كردند.
وى درباره ميانگين ســنى داوطلبان هم توضيح داد: بيشتر داوطلبان 

زير 40 سال سن دارند و شغل بيشتر آنها كارمند است.

فعاليت رسمى هيأت بازرسى 
انتخابات استان آغاز شد

 فعاليت رســمى هيأت بازرســى انتخابات استان با هدف كنترل 
فراينــد برگزارى انتخابات منطبق با قانــون و صيانت و حفاظت از 

آراى مردم، آغاز شد.
به گزارش دبيرخانه هيأت بازرســى انتخابات استان، براساس ماده 
31-تبصــره 9 – (الحاقــى 91/10/26) قانون انتخابات رياســت 
جمهورى، ماده 69 قانون انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
و ماده 25 قانون انتخابات مجلس شــوراى اســالمى مصوب سال 
78، هيأت بازرسى انتخابات در استان همدان و شهرستان هاى تابعه 
فعاليت رســمى خود را به منظور حسن اجراى قانون و كنترل فرايند 
برگزارى انتخابات منطبق با قانون و صيانت و حفاظت از آراى مردم 

آغاز كرده است.
در اين اطالعيه آمده است: مردم اســتان همدان مى توانند شكايات 
و نظرات خود و همچنين تخلفات نامزدهاى انتخابات(ميان دوره اى 
مجلس شــوراى اســالمى و شــوراهاى اسالمى شــهر و روستا)، 
مجريان و دست اندركاران انتخابات را از طريق مراجعه حضورى به 
فرماندارى ها، پورتال استاندارى (لينك شكايات مردمى انتخابات) و 

يا تماس با شماره تلفن 38256005 گزارش دهند.

نرخ بيكارى استان 22 درصد است
 ساخت 50 هزار واحد مسكونى در همدان

 اعالم نرخ بيكارى 6 درصدى اســتان همدان از سوى استاندارى 
ســبب شــده كه در حوزه توزيع اعتبارات براى همدان در مجلس 
شوراى اسالمى دست ما بسته باشد، بنده معتقدم نرخ بيكارى استان 

همدان 22 درصد است.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى در بازديد 
از مجتمع توريســتى گنجنامه با بيان اينكه همــدان از ظرفيت هاى 
گردشگرى و توريستى بســيارى برخوردار است، گفت: بايد براى 
معرفى بهتر همدان نسبت به ايجاد يك برند گردشگرى اقدام شود.

حميدرضا حاجى بابايى با بيان اينكه تمام مناطق گردشگرى به منظور 
توســعه داراى يك برند هســتند كه در همدان نيز مى توان از برند 
«نخســتين پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين» بــراى اين مهم بهره 
برد از ايجاد موزه منطقه اى غرب كشــور و موزه هنرهاى معاصر در 
همــدان خبر داد و گفت: برخى در روند ايجاد موزه هنرهاى معاصر 
7 ســال وقفه انداختند اما دوباره آن را به رديف اعتبارى و اجرايى 

بازگردانديم.
رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى راه اندازى 
بسترهاى زيرســاختى مانند اتوبان تهران ـ همدان، ايجاد راه آهن و 
فرودگاه را در راســتاى توسعه گردشگرى همدان برشمرد و افزود: 
خوبى براى كار و پيشــرفت در همدان وجود دارد و بايد جسارت 

داشت و نخستين قدم را محكم برداشت.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى با انتقاد از 
سنگ اندازى برخى در آغاز كارهاى بزرگ، اظهار كرد: بايد به دور از 

حاشيه ها براى پيشرفت و توسعه استان همدان تالش كرد.
حاجى بابايى با اشــاره به اينكه اســتان همدان رشد خوبى در حوزه 
دانشــگاهى به ويژه در زمينه علوم پزشكى دارد؛ گفت: اگر در برخى 
حوزه ها مانند پيوند كبد نيز ورود كنيم ده سال جلوتر خواهيم رفت.
وى از گرفتن مجوز رشته پزشكى براى دانشگاه آزاد اسالمى همدان 
خبر داد و گفت: همدان در تبديل به قطب فناورى هاى برتر به عنوان 
استان پايلوت انتخاب شده و سرعت كار در اين زمينه بسيار باالست.
نماينــده مردم همدان و فامنين در مجلس از اختصاص 375 ميليارد 
تومان اعتبار طى امســال براى اتصال راه آهن سنندج به همدان خبر 
داد و افزود: اگر به خرم آباد نيز وصل شويم پس از تهران هيچ استانى 

مانند همدان چنين شرايط ارتباطى را ندارد.
وى از تبديــل جاده همدان ـ عليصدر به اتوبــان خبر داد و با بيان 
اينكه بــراى انجام اين كار مهم بايد همه همكارى كنند؛ اضافه كرد: 
مســير گنجنامه به تويسركان نيز بايد باز شود كه اين طرح نيز جزو 

رديف هاى اعتبارى تعريف شده است.
رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى با تأكيد بر 
اينكه اســتان همدان در حوزه ارتباطى مشــكل ندارد و فقط ضعف 
آن در بخش مخابراتى اســت كه بايد فكرى به حال آن شود؛ گفت: 
همدان در بخش مخابراتى بايد جزو ده اســتان برتر كشور باشد اما 

متأسفانه جزو 3 دهك آخر هستيم.
وى در ادامه از تبديل استان همدان به يك مجموعه پتروشيمى خبر 
داد و بــا بيان اينكه درحال حاضر 6 واحد گاودارى 6 هزار رأســى 
نيز درحال ســاخت داريم؛ تأكيد كــرد: پس از تصويب طرح جامع 
شهرى شرايط براى ساخت 50 هزار واحد مسكونى در همدان مهيا 

خواهد شد.
نماينــده مردم همدان و فامنين در مجلس بــا بيان اينكه اعالم نرخ 
بيكارى 6 درصدى از ســوى اســتاندارى سبب شــده كه در حوزه 
توزيع اعتبارات براى استان  در مجلس شوراى اسالمى دست ما بسته 
باشد، گفت: بنده معتقدم نرخ بيكارى استان همدان 22 درصد است.
حاجى بابايــى با بيان اينكه لحاظ نكــردن 150 هزار نفر از جمعيت 
استان همدان موضوع ديگرى است كه سبب شده در تقسيم بودجه 
با مشكالتى مواجه شــويم، تأكيد كرد: البته در پى حل هر دو مورد 

هستيم تا استان از اعتبارات و حق و حقوق خود بهره مند شود.

مديران ناكارآمد و بى انگيزه از موانع 
تحقق رشد توليد در كشور هستند

 فــردى كه مســئول جذب ســرمايه گذار و يا ارائــه راهكار به 
توليدكننده اســت بايد فردى با انگيزه جهادى، پاك دست و مردمى 
و آشــنا به شرايط كشور باشد، مديران ناكارآمد و بى انگيزه از جمله 

موانع توليد هستند.
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شوراى اســالمى در گفت وگو با 
تسنيم اظهار داشت: جمهورى اســالمى از ابتداى شكل گيرى خود 
شــعارها باورها و ديدگاه هايى مانند توجه به مسائل دينى توجه به 
محرومان و دفاع از مســتضعفان را داشت كه همين مسأله نيز سبب 
تقابل اســتكبار جهانى و در رأس آن آمريكا با اين حكومت اسالمى 

شده است.
كيومرث ســرمدى واله با اشاره به اينكه استكبار جهانى در زمان هاى 
مختلف و در هر دوره اى با روش هاى خاصى به مقابله با جمهورى 
اسالمى پرداخت، افزود: استكبار جهانى كه از همان ابتداى پيروزى 
انقالب دســت به اقداماتى عليه ملت ايران زده و جنگ 8 ساله را بر 
ملت ايران تحميل كرد، در سال هاى اخير به اين نتيجه رسيد كه بايد 
بــه جنگ اقتصادى عليه ملت ايران بپردازد تا با افزايش مشــكالت 

درآمدى و اقتصادى براى ايران به اهداف شوم خود دست يابد.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس با بيان اينكه رهبر معظم انقالب در 
ســخنان خود به صورت دقيق و كارشناسانه به لزوم توجه به مسأله 
اقتصــاد پرداخته و اهميت و توجه جدى مســئوالن را معطوف اين 
موضوع كردند، عنوان كرد: از سال 97 با آغاز تحريم ها و فشارهاى 
اقتصادى گســترده دشــمنان عليه ملت ايران رهبرى با نگاهى دقيق 
ســال 98 را ســال (رونق توليد) و پس از آن سال 99 را به نام سال 
(جهش توليد) نامگذارى كردند كه در اين عرصه نيز تالش هايى رخ 

داد و بخشى از اهداف محقق شد.

واكنش قاليباف به امضاى سند همكارى 
ايران و چين

 امضاى سند همكارى ايران و چين هشدار مهمى به آمريكاست تا بفهمد كه 
مناسبات بين المللى به سرعت به ضرر آمريكا درحال تغيير است 

به گزارش تســنيم، رئيس مجلس روزگذشــته در صحن علنى گفت: آمريكا 
ديگر در موقعيتى نيســت كه بتواند الگو، برنامه يا توافقى را به طور يكجانبه به 

كشورهاى مستقل تحميل كند.
محمدباقر قاليباف گفت: درباره سنِد برنامه ى همكارِى جامِع ايران و چين نيز 
تصريح مى كنيم كه ما از اين اقدام استقبال مى كنيم. امضاى اين سند اگر به معناى 
اعالم باور به اين امر باشد كه جهان در غرب خالصه نمى شود و قرن آينده قرن 

آسياست، يك گام راهبردى محسوب خواهد شد. 
وى گفت: البته اين سند مى توانست زودتر امضا شود.

درصورت رفع كامل تحريم ها 
به تعهدات مان برمى گرديم

 محمدجواد ظريف وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران به درخواست 
دامينيك راب، همتاى بريتانيايى، با وى به صورت تلفنى گفت وگو كرد. 

به گزارش ايســنا، طرفين در اين گفت وگو آخرين تحوالت مربوط به برجام و 
به ويژه برگزارى نشست پيش روى كميسيون مشترك در وين را مورد بررسى 
قرار دادند. وزير امور خارجه كشورمان در اين گفت وگو، بار ديگر بر ضرورت 
برداشــتن كامل و نهايى تحريم هاى غيرقانونــى و ناعادالنه آمريكا، به گونه اى 
كه جمهورى اســالمى ايران آنها را راســتى آزمايى كند، تأكيد كرد و افزود: در 

اين صورت است كه به تعهدات خود باز خواهيم گشت. 
وزير امور خارجه كشــورمان از كشــورهاى اروپايى عضو برجام خواست تا 

ضمن احترام به تعهدات برجامى شان، در نشست وين سازنده ظاهر شوند. 

پاسخ بى احترامى كره اى ها را 
با قطع روابط اقتصادى بدهيم

 انتظــار مى رود قوه مجريــه موضع قاطى در مقابــل كره اى ها بگيرند زيرا 
مى توانيــم با تحريم كاالهاى كره اى و تجارت نكردن با آنها پاســخ متقابل به 

بى احترامى شان بدهيم.
رئيس شوراى اجرايى اتحاديه بين المجالس جهانى IPU)) در گفت وگو با خانه 
ملت گفت: تا امروز گشايشى در بحث آزادسازى سرمايه و منابع ايران توسط 
كره رخ نداده اســت. احمد نادرى ادامه داد: به تازگى از نزديك شــدن ايران و 
كره جنوبى به تفاهمى براى آزادسازى پول ها گفته شده بود اما كره اى ها دوباره 
مســائل را به سياســت آمريكا و اين بار بايدن گره زدند، نشان دادند استقالل 
ندارند، پس از جنگ جهانى دوم سياســت خود را ذيل اياالت متحده آمريكا 

تعريف كرده اند آنها در واقع بله قربان گوهاى آمريكا هستند.

فراخوان مناقصه عمومى شماره 1400/01  (نوبت اول)

كميسيون معامالت 

ملى  شناسه  به  همدان  استان  دام  امور  پشتيبانى  كل  اداره  كشور-  دام  امور  پشتيبانى  سهامى  شركت  1-مناقصه گزار: 
14002771736 و شماره اقتصادى 411113673771

به نشانى: همدان، جاده تهران، شهر جورقان، سردخانه دولتى بوعلى- اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان. كد پستى:  
99813-65199    تلفن: 1-34373960    نمابر: 34373829

2-موضوع مناقصه: واگذارى مديريت و راهبرى مجمع انبارى علوفه اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان، از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت به شماره فراخوان 2000001014000017

شناسه   IR 900100004001039806370564 شماره حساب  به  نقد  وجه  واريزى  فيش  اصل  كار:  ارجاع  فرآيند  در  شركت  تضمين  3-نوع 
907203965100000000000000000017 بانك مركزى به نام سپرده- خزانه دارى كل يا ضمانت نامه بانكى به نام مناقصه گزار (كليه بانك ها به 
جز بانك سرمايه، ايران زمين) و يا اوراق مشاركت بى نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد (موضوع قانون 
نحوه انتشار اوراق مشاركت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پاكت الف الك و مهر شده تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 به 

مناقصه گزار تسليم گردد.
4-مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 450,000,000 (چهارصد و پنجاه ميليون) ريال به نام اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان 

5-زمان دريافت اسناد، تحويل پيشنهاد و گشايش پيشنهادهاى مالى:
5-1- مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: ساعت 14 روز شنبه تاريخ 1400/01/21
5-2- مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاريخ 1400/01/31

5-3- مهلت تحويل پاكت الف محتواى اصل تضمين: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاريخ 1400/01/31
5-4- زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/02/02 واقع در نشانى مناقصه گزار 

6-خريد اسناد: متقاضيان شركت در مناقصه مى توانند پس از واريز مبلغ 500,000 ريال (غيرقابل استرداد به شماره حساب بانك مركزى 
IR 310100004001039804006087 شناسه 377039865203900800000000000173 به نام خزانه دارى كل از طريق سامانه ستاد) در زمان 

مهلت دريافت اسناد (رديف 1-5 آگهى) به آدرس اينترنتى www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
7-فيش/ رسيد پرداخت مبلغ 500,000 ريال خريد اسناد به همراه پاكت الف به دبيرخانه كميسيون معامالت استان تحويل گردد.

8-مراحل برگزارى مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه تاريخ 1400/01/16 مى باشد.
9-ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه درج مى باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 021-41934
تاريخ چاپ اول: دوشنبه 1400/01/16

تاريخ چاپ دوم: سه شنبه 1400/01/17 
(م الف 21)

شاورزی ھاد  وزارت 
ور ور دام  ی ا ی ابیتشپ ھا ر 

ن تان ھمدا ا

براساس اطالعيه رسمى شماره 13 ستاد انتخابات كشور داوطلبان عضويت در انتخابات ششمين دوره 
شوراهاي اسالمي روستا و تيره هاى عشايرى مي توانند به 4 روش زير براى ثبت نام اقدام كنند:

1- ثبت نام از طريق اپليكيشــن موبايلى (دانلود برنامه ثبت نام از پورتال وزارت كشــور به آدرس( entekhabat.moi.ir) و دريافت پيامك 
مبنى بر ثبت نام قطعى داوطلب از سرشماره (v.Keshvar)؛ 

2- ثبت نام از طريق نســخه ويندوز و قابل نصب بر روى رايانه (دانلود برنامه ثبت نام از پورتال وزارت كشــور به آدرس( entekhabat.moi.ir) و 
دريافت پيامك مبنى بر ثبت نام قطعى داوطلب از سرشماره(v.Keshvar)؛ 

3- ثبت نام از طريق دفاتر پيشــخوان دولت در شــهرها و روستاها و دريافت رسيد چاپى ممهور به ُمهر آن دفتر و همچنين پيامك مبنى بر ثبت نام 
قطعى داوطلب از سرشماره(v.Keshvar)؛ 

4- ثبت نام از طريق مراجعه حضورى به بخشدارى (از ساعت 8:00 تا 18:00) و دريافت رسيد ثبت نام.
■ نكته مهم: ثبت نام بايد با شماره تلفنى (تلفن همراه) انجام شود كه شخص داوطلب، مالك آن باشد.

*مدارك موردنياز جهت ثبت نام به شرح زير مي باشد.
1-ارائه اصل گواهي عدم سوءپيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از 3 ماه نگذشته باشد؛ 

2- اصل شناسنامه عكس دار و تصوير كليه صفحات آن؛ 
3- اصل كارت ملي و تصوير آن؛ 

4- اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم و تصوير آن براي مردان؛ 
5- يك (1) قطعه عكس 4 × 3 جديد؛ 

6-داشتن سواد خواندن و نوشتن براى شوراى روستاهاى تا 200 خانوار؛ 
7- ارائه اصل و يك نسخه تصوير مدرك تحصيلى معتبر ديپلم براى شوراى روستاهاى باالى 200 خانوار؛ 

8- اصل و تصوير گواهي پذيرش استعفاى مقامات موضوع ماده 32 قانون انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا؛ 
9- اصل و تصوير مدرك معتبر ايثارگري (جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و همچنين رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه) جهت 

برخورداري از امتياز يك مقطع تحصيلي باالتر.
■ متذكر مي گردد به استناد ماده 30 قانون داوطلبان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1-تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران.
2- حداقل سن 25 سال تمام.

3- اعتقاد و التزام عملي به اسالم و واليت مطلقه فقيه.
4- ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.

5-كساني كه سابقه يك دوره كامل عضويت اصلى شورا را دارا باشند به شرطى كه در همان حوزه انتخابيه نامزد شوند، از شرط مدرك تحصيلى 
معاف هستند.

6-داشتن سالمت جسمانى در حد برخوردارى از نعمت شنوايى و گويايى و سالمت روانى، حسب مورد با گواهى پزشكى قانونى .
7- اقليت هاي شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسالم بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

8- اعضاي شــوراها بايد در محدوده بخش حوزه انتخابيه خود ســكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده 
حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

در  عضويــت  داوطلبــان  از  ثبت نــام   
انتخابــات ششــمين دوره شــوراهاي اســالمي 
ــاعت 8  ــايرى از س ــاى عش ــتا و تيره ه روس
صبــح امــروز آغــاز و تــا ســاعت 18:00 روز 
ــوع  ــن 1400 (در مجم ــنبه 22 فروردي يكش

ــه دارد. ــدت 7 روز) ادام ــه م ب
 918 در  روســتاها  شــوراهاى  انتخابــات 
روســتاى اســتان و در 2 تيــره عشــايرى 
اســتان برگــزار مى شــود كــه 106 روســتاى 
ــره و  ــتاى 5 نف ــوراى روس ــتان داراى ش اس
812 روســتا داراى شــوراى روســتاى 3 نفــره 

ــتند. هس
شــوراهاى  دوره  ششــمين  انتخابــات 
ــز  ــدان ني ــتان هم ــهر اس ــالمى در 32 ش اس
ــزار  ــورا برگ ــو ش ــاب 174 عض ــراى انتخ ب
ــهر  ــردم در ش ــه م ــوى ك ــه نح ــود، ب مى ش
ــورا،  ــو ش ــاب 11 عض ــراى انتخ ــدان ب هم
ــراى انتخــاب  ــدام ب ــتان هرك ــهر اس در 4 ش
ــز  ــتان ني ــر اس ــهر ديگ 7 عضــو و در 27 ش
بــراى انتخــاب 5 عضــو شــوراى شــهر پــاى 

مى رونــد. رأى  صنــدوق 
نفــر  و 966  هــزار   2 تعــداد  نهايــت  در 
ــتا  ــالمى روس ــوراى اس ــو ش ــوان عض به عن
ــاب 174 ــا احتس ــه ب ــوند ك ــاب مى ش انتخ
نفــر عضــو شــوراى اســالمى شــهر تعــداد 3

ــوان عضــو شــوراى  ــر به عن ــزار و 140 نف ه
اســالمى شــهر و روســتا در اســتان انتخــاب 

مى شــوند.
گفتنــى اســت داوطلبــان شــوراهاى شــهر از 
20 اســفندماه ســال گذشــته بــه مــدت يــك 
هفتــه ثبت نــام خــود را انجــام دادنــد و 
ــات  ــدگان در انتخاب ــى ثبت نام كنن ــار نهاي آم
ــر  ــزار و 136 نف ــتان ه ــهر اس ــوراهاى ش ش
ــت  ــى صالحي ــل بررس ــد و مراح ــالم ش اع

ــا درحــال انجــام اســت. آنه
در اســتان همزمــان بــا انتخابــات رياســت 
ــان دوره اى  ــات مي جمهــورى و شــوراها، انتخاب
مجلس در حــوزه انتخابيه «بهــار و كبودراهنگ» 
ــام  ــان ثبت ن ــا پاي ــه ب ــود ك ــزار مى ش ــز برگ ني
در روز 14 فروردين مــاه امســال 69 نفــر بــراى 

ــد. ــام كردن ــات ثبت ن ــن انتخاب اي
ــوزه  ــتان، 7 ح ــا ده شهرس ــدان ب ــتان هم اس
3 (شــامل  فرعــى  حــوزه   19 و  اصلــى 

شهرســتان و 16 بخشــدارى) داراى 9 كرســى 
ــت. ــالمى اس ــوراى اس ــس ش در مجل

آغاز ثبت نام شوراهاى اسالمى 
روستاها و عشاير از امروز

 معاون سياســى وزيــر امور خارجه 
جمهورى اسالمى ايران با بيان اينكه در 
وين هيچ مذاكره مستقيم يا غيرمستقيمى 
با آمريكا نخواهيم داشــت، تصريح كرد 
كــه هيچ طرح گام به گامــى را نداريم و 

قبول هم نمى كنيم.
به گزارش فارس، ســيدعباس عراقچى 
روزگذشــته در گفت وگويــى دربــاره 
كميســيون  (سه شــنبه)  فردا  نشســت 
مشترك برجام در وين اظهار كرد: آنچه 
ما در وين و در كميسيون مشترك دنبال 
مى كنيم دقيقا مبتنى بر مواضع قطعى نظام 
اســت كه توســط مقام معظم رهبرى و 

مسئوالن كشور بارها اعالم شده است.
وى تصريــح كــرد: ما در ويــن هيچ 
مذاكراتى بــا آمريكايى ها چه به صورت 
مســتقيم و چه به صورت غيرمســتقيم 
نخواهيم داشت. ما با كميسيون مشترك 
و كشــورهاى 1+4 مذاكــره مى كنيــم 
و خواســته و شــرط خودمان را براى 
بازگشت به برجام اعالم خواهيم كرد كه 
خواسته و شرط ما اين است كه آمريكا 
اول همه تعهدات برجامى خود را انجام 
دهد و همه تحريم هايى كه گذاشــته را 
بــردارد و پس از آن ما راســتى آزمايى 

مى كنيم و برمى گرديم.
جمعه گذشته نشست كميسيون مشترك 
برجام در ســطح معاونــان و مديران كل 
ايران و گــروه 1+4 با حضــور نماينده 
اتحاديه اروپا به صــورت مجازى برگزار 
و طرفيــن توافــق كردند كه فــردا 17

فروردين ماه اين مذاكرات را به صورت رو 
در رو ادامه دهند.

پس از آن اخبارى مطرح شــد كه قرار 
اســت آمريكايى ها نيز در وين حضور 
يابند و شــب گذشــته نيز اعالم شد كه 
«رابرت مالى» نماينــده آمريكا در امور 
ايران رياست هيأت آمريكايى را در وين 
برعهده دارد و مذاكراتى را با طرف هاى 
ديگر برجامى به غيــر از ايران صورت 

خواهد داد.
پــس از اعالم حضــور آمريكايى ها در 
ويــن عراقچى و ظريــف در اظهاراتى 
تأكيد كردند كه ايران مذاكره اى با آمريكا 
چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم 
ندارد. از جمله اينكه ظريف اعالم كرد: 
ايران و اياالت متحــده آمريكا ديدارى 

نخواهند داشت، غيرضرورى است.
 گفت وگوهاى ما با 1+4 در وين 

گفت وگوهاى كامال فنى است
اين ديپلمات ارشــد ايرانى عنوان كرد: 
اگر كشورهاى 1+4 توانستند آمريكا را 
از اين جهت راضى كنند، به هر روشــى 
كه خودشــان مى دانند، اين به ما ربطى 
ندارد، اگر توانســتند راضى كنند طبيعى 

است ما به همان مسير عمل مى  كنيم.
عراقچى اضافه كــرد: گفت وگوهاى ما با 
1+4 در ويــن گفت وگوهــاى كامال فنى 
است، در مورد تحريم هايى كه بايد برداشته 
بشــود و اقداماتى كه بايد انجام شــود و 
ترتيب اينها كه آمريكايى ها بايد انجام دهند 

و راستى آزمايى بايد صورت بگيرد.

در وين هيچ مذاكره مستقيم يا غيرمستقيمى 
با آمريكا نخواهيم داشت

يام
ن پ
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نيش و نـوش

خبـر

بهـداشتنكتـهدانشگـاه
كالس هاى عملى در شهرهاى آبى و زرد

 حضورى برگزار مى شود
 وزير علوم از برگزارى كالس هاى عملى و آزمايشــگاه ها در شــهرهاى آبى و 
زرد به صورت حضــورى خبرداد و بيان كرد كه با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 

دانشجويان در اتاق هاى تك نفره خوابگاه ها اسكان مى يابند.
به گزارش مهر، منصور غالمى گفت: در ســال جديد برنامه آموزشــى دانشــگاه ها 

براساس تصميمات ستاد ملى مقابله با كرونا ادامه مى يابد.
وى ادامه داد: حضور فيزيكى دانشــجويان در دانشــگاه ها منوط به وضعيت شيوع 
كرونا ويروس و تصميم ســتاد ملى مقابله با اين بيمارى اســت، اميدوارم در سال 
جديد اين بيمارى برچيده شــود و شاهد حضور فيزيكى همه دانشجويان در محيط 
دانشگاه ها باشيم. وزير علوم افزود: كالس هاى عملى و آزمايشگاه ها در شهرهاى آبى 
و زرد به صورت حضورى برگزار مى شود. در اين شرايط دانشجويان بايد با رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى و در اتاق هاى تك نفره خوابگاه ها اسكان يابند.

اعتياد به موادمخدر سبب مقاومت
 در برابر درمان فعال سرطان مى شود 

 متخصــص راديوتراپى، آنكولوژى و درمان ســرطان با اعــالم اينكه اعتياد به 
موادمخدر سبب كاهش سطح اكسيژن خون و همچنين مقاومت در برابر درمان فعال 

سرطان (شيمى درمانى) خواهد شد.
هالله خوشــبخت در گفت وگو با ايرنا افزود: با شيوع ويروس كرونا در كشور اين 
تصور اشتباه كه «مصرف موادمخدر احتمال ابتال به كرونا را كاهش مى دهد» رايج و 
ســبب افزايش مصرف اين مواد حتى در برخى از بيماران زمينه اى همچون بيماران 

سرطانى شد. 
وى تصريح كرد: اين درحالى است كه بيماران اعتياد بيش از ديگران مستعد دريافت 
عفونت هاى ويروســى هســتند؛ در واقع عفونت ويروســى (همچون كوويد-19) 
مى تواند هر قسم و سيستمى از بدن را درگير كند، اما سيستم تنفسى به عنوان مهم ترين 
قسم آسيب پذير بدن بدون شك با مصرف موادمخدر بيش از پيش تخريب مى شود.

تأثير پروژسترون 
بر بهبود عوارض كوويد-19 در مردان

 يافته ها نشان مى دهد در مقايسه با زنان، مردان با احتمال بيشتر ابتال به نوع شديد 
كوويد-19 و مرگ مواجه هستند.

به گزارش مهر، به طور كلى، مردان 2/4 برابر بيشتر از زنان در معرض مرگ ناشى از 
كوويد-19 هســتند. اين اختالف ممكن است ناشى از تعامل پيچيده عوامل روانى- 
اجتماعى، رفتارى و بيولوژيكى باشــد. به عنوان مثال، مردان نســبت به زنان تمايل 
بيشــترى به انجام رفتارهاى پرخطر با تكرار بيشــتر مانند مصرف دخانيات و الكل 
دارند. آنها همچنين كمتر فاصله اجتماعى و شســتن دست ها و استفاده از ماسك را 
رعايت مى كنند. زنان واكنش هاى ايمنى قوى ترى نســبت به مردان دارند كه ممكن 
اســت به دليل تفاوت در ژن هاى كروموزوم جنســى و هورمون هاى جنســى مانند 
پروژسترون باشد. چندين نوع سلول ايمنى، گيرنده هاى پروژسترون را ارائه مى كنند 

كه مى توانند مانع از التهاب در زنان پيش از سن يائسگى شود.

درمان 7 هزار زوج نابارور روستايى به همت بنياد بركت 
 مديرعامل بنياد بركت ســتاد اجرايى فرمان امام(ره) از درمان رايگان 7 هزار زوج نابارور 
ساكن در مناطق روستايى كشور خبر داد. به گزارش ايرنا، اميرحسين مدنى افزود: تا به امروز 
7 هزار زوج نابارور در مناطق محروم روستايى براى طى مراحل كامل درمان رايگان پذيرفته 
شده و تحت حمايت «طرح بركت خانواده» قرار گرفته اند كه سبب تولد 800 نوزاد شده است. 
وى خاطرنشان كرد: در راستاى تحقق سياست هاى كلى جمعيت ابالغى مقام معظم رهبرى 
مبنى بر تحكيم بنيان خانواده و پويايى، بالندگى و جوانى جمعيت با افزايش نرخ بارورى و 
تسهيل دسترسى همه افراد به خدمات درمان نابارورى، طرح بركت خانواده با هدف شناسايى، 
ساماندهى و ارائه خدمات كامل مالى و حمايتى در امور تشخيصى و درمانى زوج هاى نابارور 

مناطق روستايى در بنياد بركت ستاد اجرايى فرمان امام آغاز شده و درحال انجام است.

 55 درصد سالمندان بهزيستى ها 
واكسن كرونا دريافت كردند

  مديركل مراكز توانبخشى و مراقبتى سازمان بهزيستى از واكسيناسيون 55 درصد سالمندان 
در مراكز نگهدارى اين سازمان خبر داد. مديركل مراكز توانبخشى و مراقبتى سازمان بهزيستى با 
اشاره به فرايند واكسيناسيون سالمندان در مراكز نگهدارى سازمان بهزيستى، اظهار كرد: از اوايل 
فروردين كار واكسيناسيون سالمندان آغاز شده و بيماران روانى و مزمن تحت واكسيناسيون 
قرار گرفتند. به گزارش فارس، مصطفى ســراج ادامه داد: 14 هزار نفر از سالمندان و 7 هزار 
پرسنل در مراكز نگهدارى سازمان بهزيستى قرار دارند؛ ضمن اينكه در فاز نخست 20 هزار 
واكسن در اختيار ما قرار گرفت و تاكنون بيش از ده هزار واكسن تزريق شده و در مجموع 55 

درصد سالمندان در مراكز نگهدارى اين سازمان واكسن را تزريق كرده اند.

مطالعات طرح «سيمكارت دانش آموزى» نهايى شد
 مديركل دفتر فناورى اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش وپرورش از نهايى شدن 
مطالعات طرح سيمكارت دانش آموزى خبر داد و اظهار كرد: سيمكارت دانش آموزى 
ويژگى هايى دارد كه براســاس آن امكان محدودكردن دسترســى ها و تنظيم گرى را به 

والدين مى دهد.
محمود حبيبى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه در حوزه سيمكارت دانش آموزى 
با همكارى وزارت ارتباطات فعاليتى را آغاز كرديم كه اين طرح به زودى نهايى خواهد 
شــد، اظهار كرد: مصونيت دانش آموزان از آسيب هاى فضاى مجازى عالوه بر وزارت 
آموزش وپرورش، دغدغه اوليا هم هست. وى افزود: هدف از سيمكارت دانش آموزى 

اين است كه محيطى امن براى دانش آموزان ايجاد شود.

در سوگ آئين ها
مهدى ناصرنژاد  »

 عيد نوروز و باســتانى ايرانيان در آغاز قرن 14 شمســى درحالى 
ســپرى شد كه براى دومين ســال و دومين عيد نوروز متوالى شيوع 
بيمارى خسته كننده و منحوس كرونا يا همان كوويد-19 اجازه نداد تا 
ايرانيان و پارسى زبانان جهان، آنچنان كه سزاوار است، شور و شوق و 

طعم واقعى اين عيد بزرگ و خاطره انگيز را احساس كنند.
 امســال صرفنظر از تمام مشــكالت اقتصادى و گرانى ها كه مانع راه 
خانواده هاى ايرانى براى برگزارى بدون دغدغه سنت ديرينه و باشكوه 
جشــن عيد نوروز شــده بود، اما تأمل بر پاره اى رفتار و روش هاى 
ناهمگون با هر آئين ســنتى توســط بيشــتر هموطنان نشانگر زوال 
تدريجى اين گونه آداب و ســنن و فرهنگ هويتى اقوام ايرانى است 
كه اگر دوستار هويت ملى و ريشه هاى فرهنگى پرافتخار خود هستيم 
در هر جايگاهى بايد براى آفت زدايى از آئين هايمان فكرى بينديشيم 
و تــالش كنيم؛ چون الزمه پايدارى و گســترش فرهنگ ها در درجه 
نخست باور داشتن به اصالت واقعى هر آئين و سنت چه در حوزه هاى 

ملى و چه در حوزه دينى است.
 ايران ما تاريخ مكتوب چندين هزار ســاله دارد و يك آئينى باستانى 
چــون عيد نوروز قطعا از تار و پودى مســتحكم و باورپذير شــكل 
گرفته اســت كه قرن هاى متمادى پابرجا و اســتوار باقى مانده و در 
هنگامه هاى تكرار خود خون هر ايرانى و مردمان جهان با ريشه آريايى 
و پارســى زبان را به جوش مى آورد. متأســفانه از خيلى پيش از اين با 
تغيير شــيوه هاى ظاهرى زندگى و رسوخ بســيارى ايده هاى رفتارى 
جديد در جوامع انســانى، ناگزير آئين هــاى ملى و حتى فريضه هاى 
دينى دچار دخالت هاى ســليقه اى شده اســت كه اين آفت خطرناك 
سال به ســال و نسل به نسل دامنه مى گيرد و شالوده سنت ها و باور هاى 
ملى را تهديد مى كند و دنياى ماشــينيزم و مدرن رفته رفته انسان ها و 

اقوام را برابر هويت هاى اصيل فرهنگى مسخ مى سازد.
 مثال در جايى كه براى آراستن سفره هفت سين نوروزى و سال تحويل 
براى پررنگتر ساختن چنين سفره آئينى هر نوع اشيايى را با حرف اول 
سين اضافه يا جايگزين سين هاى اصلى و اعتقادى مى سازيم و با نادانى 
به ابتكار خود مى باليم، يا به جاى تخم مرغ واقعى و رنگ شــده، تخم 
مرغ هاى گچى و به جاى ماهى هــاى قرمز در تنگ بلور از ماهى هاى 
پالستيكى اســتفاده مى كنيم و به بهانه حفظ ذخاير غالت سبزه را از 
ســفره هفت ســين حذف مى كنيم، غافالنه خط بطالن بر سازوكار و 
عناصر تشــكيل دهنده آداب و باورهاى ملى خود مى كشيم. مهم ترين 
فلسفه و مفهوم تمام آئين هاى ملى ايرانيان به ويژه عيد باستانى نوروز، 
تأكيــد و ابرام بر كرامت و احترام و نقش بزرگان خانواده و فاميل در 
شالوده خانوادگى است، اما چنين قاعده محترم و مقدس و دلنشين در 

روزگاران ما رنگ باخته است. 
در مواقع اغلب در مواجهه با اعياد ملى و مذهبى از سر بى حوصلگى 
و براى پرهيز از دست بوسى و كرامت ورزى بزرگان خانواده و فاميل و 
همچنين مالحظه كارى هاى مالى و حذف هزينه هاى احتمالى، سفرها 
را به ماندن و بــودن و اداى دين ترجيح مى دهيم، به ويژه اينكه ورود 
وسايل پيشرفته ارتباطى و حضورى كاذب، نظير تلفن و گوشى همراه 
و تلويزيون مزيد بر علت شــده است و راه را بر سنت دارى ها نزد هر 
كس و بلكه اغلب جوان ها از نوع نســل امروزى بسته است. درواقع 
در بحبوحــه زندگى هاى مدرن و به قول معروف الكچرى نســل هاى 
امروز ايرانى، ديرى است آئين هاى شيرين ملى ناديده انگاشته مى شود 
و زبانــم الل لگدمال مى گردد و اگر چنين پيــش رود، چندان طولى 

نمى كشد كه نه از تاك نشان مى ماند و نه از تاكنشان!
 متأســفانه در چنين هنگامه اى اســت كه بالى بزرگى مانند ويروس 
كرونا هم قوز باال قوز شــده است و به گمانم كودكان نوپاى ما در اين 
سال ها از چنين آئين هاى ملى كه مستلزم ديد و بازديد ها و مهربانى با 

اطرافيان و آشنايان و همسايگان است، هيچ ذهنيتى ندارند. 
در اين بــاره خيلى حرف ها و مصداق هاى عينــى را مى توان گفت و 
نوشت اما در سوگ آئين هايمان همين بس و اين نكته از همه مهمتر و 
واقعيتى تلخ و غم انگيز كه وقتى حرف از آئينى قديمى در ميان است 
بايد از آدم هاى قديمى گفت، زيرا سند بدون دستكارى شده خيلى از 
آئين هاى باشكوه و مثال زدنى ما ايرانيان از جمله همين عيد نوروز در 
سينه پدران و مادران و بزرگان و اجداد اين قوم است كه هم اينك زير 
خروار ها خاك خفته اند. اما هميشه خرابى ها و مشكالت و نابودى هاى 

ناسزاوارانه حاصل ندانم كارى ما انسان هاست.

دنياى اقتصاد: احياى برجام در فاز دوم 
 ديگه از گام برجامى رسيده به فاز برجامى!!

هفت      صبح: خبر خوش براى بازنشسته ها 
 بين حرف تا عمل فرسخ ها فاصله  است!!

اعتماد: مقصر حباب قيمت مسكن دالالن يا قيمت توليد
 دوتاش از يه جا آب ميخوره!!

جمهورى اسالمى: توزيع مرغ، طبقاتى شده است 
 فقط اين مونده بود كه درجه بنديش كنن!!

اقتصاد ملى: رؤياى دور خانه دار شدن
 ديگه حتى تو رؤيا هم بهش رسيدن تلخه!!

تفاهم: كرونا، قرارداد اجاره را تمديد كرد 
 پس اونقدراهم كه فكر مى كنيم بدجنس نيست!!

روزگار: نفت در برابر كاالى چينى
 بايد پشت پرده ها رو دريافت!!

همدان پيام: افرايش موجودى كاال براى توليدى ها پيشنهاد مى شود
 بدون شرح!!

مواجهه اقتصادى: اشك و لبخندهاى بورس
 غم و شادى همسايه هم هستن!!

رسالت: كرونا، نقطه سرخط
 تمام زندگى در همين خالصه مى شه!!

دنياى خودرو: صنعت خودرو امسال به كجا مى رود؟
 هرجا كه دالل ها كمين كرده باشن!!

جهان اقتصاد: مهم ترين موانع توليد در اقتصاد كالن نهفته است 
 گذاشتن تو خفا كه يه وقت ريا نشه!

پرسپوليس: عيدى به رقبا 
 همون گل به خوديه يه ذره باكالس تر!!

خانواده محور بودن طرح ها 
بايد مدنظر باشد

 معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانان بــا بيان اينكه 
خانواده محور بودن تمامى ايده ها بايد مدنظر باشــد و در همه طرح ها 

خانواده در اولويت قرار گيرد.
به گزارش ايرنا، محمدمهدى تندگويان، اظهار كرد: اتفاقى كه در دنيا 
افتاده و يكى از چالش هاى روز اســت، بحث شهرى شدن سكونت 
مردم است و زندگى شهرى با يك شيب نامناسب روبه افزايش است.

وى افزود: اين موضوع و گســترده شدن شــهرها بدون برنامه ريزى، 
آسيب هاى خودش را داشته و حدود 4 دهه مى گذرد كه دنيا وارد اين 
چالش شده اســت. در بخش هايى از آسيا و قاره آمريكا اين موضوع 
به يك چالش بزرگ تبديل شــده و سال ها به بهره گيرى از جوانان و 

استفاده در مديريت شهرى فكر شده است.
تندگويــان تصريح كــرد: چيزى كه در شــهرهاى ما اتفــاق افتاده 
به هم ريختگى و نبود توســعه عدالت اجتماعى در محله هاى مختلف 
اســت. در شــهر تهران اين معضل بيشتر به چشــم مى آيد و بحث 

حاشيه نشينى شهرى خودش را نشان مى دهد.
معاون امور جوانان گفت: هدف ما اين است كه از بحث مدرك گرايى 
بــه بحث ايده پردازى و خالقيت برويم. قصد ما اين اســت كه براى 
نخبه هــاى علمى زمينــه الزم را فراهم كنيم. بحــث كمبود مهارت 
مشكل اصلى جوانان ما است و متأسفانه بسيارى از جوانان با مدارك 

دانشگاهى باال مهارت الزم را براى انجام كار ندارند.
وى اظهار داشــت: مدل جذب ايده ها و پاســخگويى بايد دوطرفه و 
به سود كشــور و شهرهاى مختلف باشــد و در هر شهرستان طرح 
ايجادشــده سبب شود كه از مهاجرت جلوگيرى شود. سعى ما براين 
بود كه تمركززايى كنيم و ايده ها در اســتان ها پخش شــود. جوانان 

شكوفايى آينده را در اختيار دارند.
وى افزود: به دليل دسترسى به علم روز، جوانان از همه مسائل آگاهى 
دارنــد و همه چيز را چك مى كنند. ايده هاى جوانان مى تواند ما را در 
حل مشــكالت كمك كند. هر ايده بايد در جايگاه خودش بررسى و 
فايل بندى شــود و نبايد همه ايده ها را كلى نــگاه كنيم. وقتى جامعه 
هدف ما جوانان اســت بايد در جلسات تصميم گيرى از خود جوانان 

بهره بگيريم.
تندگويان خاطرنشــان كرد: عمده مشكالت شهر تهران بحث اقتصاد 
شهرى است و بايد شوراى شهر كارآمدتر عمل كند. بايد يك بازنگرى 
در شوراى شهر و اختيارات آن صورت بگيرد، چون عمال به شوراى 
شهردارى تبديل شده است. شــخصيت مستقل شوراهاى شهرى ما 

هنوز در كشور جا نيفتاده است.
وى ادامه داد: قطعا اگر مديريت كالن شــهرى در اختيار شوراها بود 
شاهد اتفاقات بهترى بوديم. شوراى شهر تهران از گذشته تاكنون موفق 
نشــده اند درآمد پايدار كسب كنند. شهرهاى ما مهندسى ارزش نشده 
اســت و به همين خاطر هر عددى به ما مى گويند قبول مى كنيم. بايد 

ارزش اقتصادى شهرهاى ما مشخص شود.
وى با بيان اينكه بايد روســتاها را توانمند كنيــم، افزود: اميدوارم كه 
خروجى كار، عملياتى مشــخص باشــد و بايد در اجــرا موضوع را 
گســترده ببينيم . بايد انقالبى در مدل پژوهش ها و تحقيقات صورت 
بگيرد. همچنين خانواده محور بودن همه ايده ها بايد مدنظر باشد و در 

همه طرح ها خانواده در اولويت قرار بگيرد.

 ســال گذشــته 40 ميليارد و 441 ميليون 
تومــان انــواع خدمــات رفاهــى و مالى به 
مددجويان زير پوشــش كميته امداد و ساير 

نيازمندان شهرستان ارائه شده است.
 مديــر كميته امداد امام خمينــى(ره) نهاوند 
در جلســه هم انديشــى و تعامل با اصحاب 
رسانه، اظهار كرد: خدماتى در قالب تسهيالت 
اشتغالزايى، كمك هاى معيشتى، وديعه مسكن، 
كمك جهيزيه و كمك هزينه تحصيلى و ساير 
موارد به جامعه هدفى كه زيرنظر كميته امداد 

هستند، پرداخت شده است.
على ملكى با بيان اينكه در شهرستان نهاوند در 
مجموع ده هزار نفر در قالب 6 هزار خانواده 
از خدمات كميته امداد بهره مند هستند، افزود: 
از اين تعــداد خانوار 4 هــزار و 600 نفر از 
كارافتاده هســتند كه از كمك معيشتى ماهانه 

برخوردارند.
وى با بيان اينكه ســال گذشته 14 ميليارد و 
300 ميليون تومان كمك هزينه معيشــتى به 
افراد زير پوشش پرداخت شده است، تصريح 
كرد: سال گذشــته 13 ميليارد و 153 ميليون 
تومان وام تبصره 16 به طرح هاى اشتغالزايى 
مددجويان پرداخت شــد كــه در اين زمينه 
عملكرد ما در زمينه جذب سهميه شهرستان 

101 درصد بوده است.
وى گفت: ســال گذشــته 2 ميليارد و 250

ميليون تومان كمــك مالى به490 نفر از افراد 
زير پوشش طرح محســنين ارائه شده كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 42 درصد 

افزايش داشته است.
ملكى افزود: از محــل پرداخت زكات نيز 2
ميليارد و صد تومان، كمك هزينه درمانى 200
ميليــون تومان، كمك جهيزيــه 646 ميليون 
تومان و دانش آموزان و دانشــجويان هم 450

ميليون تومان پرداخت شده است.
وى خاطرنشان كرد: سال گذشته درآمد ما از 
محل صندوق هــاى صدقات كه24 هزار عدد 
در ســطح شهرستان است بيش از يك ميليارد 

و 200 ميليون تومان بوده است.
مدير كميته امداد امام خمينى(ره) نهاوند با 

اشاره به اينكه در ابتداى سال گذشته تعداد 
مراكز نيكوكارى شهرســتان 5 مورد بود كه 
اين تعداد تا پايان ســال به 12 مورد رسيد، 
افزود: امســال هدف ما اين است به خاطر 
حذف بروكراســى ادارى اين تعداد افزايش 
بيشــترى داشــته باشــد و مركز نيكوكارى 
شــهر برزول رتبه اول را در استان و مركز 
نيكوكارى شــاهزاده محمد و على(ع ) رتبه 
مردمى  كمك هاى  جمــع آورى  در  را  هفتم 

كسب كردند.
ملكى با اشاره به اينكه رسانه ها نقش مهمى در 

جذب مشاركت هاى مردمى دارند، يادآور شد: 
به منظور جذب مشاركت هاى مردمى پيشنهاد 
مى شود كه مركز نيكوكارى اصحاب رسانه در 
سطح شهرستان تشــكيل و نسبت به جذب 
كمك هاى مردمــى و توزيع آن بين نيازمندان 

اقدام كنند.
وى افــزود: در اين شهرســتان درمجموع ده 
هزار نفر در قالب 6 هزار خانواده از خدمات 
كميته امداد بهره مند هســتند كه از اين تعداد 
4 هزار و 600 نفر از كارافتاده هســتند كه از 

كمك معيشتى ماهانه برخوردارند.

 وزارت اطالعــات جمهورى اســالمى 
ايران، يكى از مهم ترين نهادهايى است كه با 
تشكيل آن پس از پيروزى انقالب، توانسته 
نقش بســزايى در برقرارى امنيت كشور و 

اقتدار نظام اسالمى ايفا كند.
پيروزى انقالب شكوهمند اسالمى در ايران 
از مهم ترين تحوالت عصر حاضر در جهان 
و منطقه به شــمار مى رود كه دستاوردهاى 
به همراه  مختلف  زمينه هــاى  در  گوناگونى 

داشته است.
انقالب  دســتاوردهاى  اصلى ترين  از  يكى 
اسالمى، نهادهايى است كه پس از پيروزى 
راســتاى  اين انقــالب شــكوهمند و در 
عزت آفرينى و كســب افتخارات درخشان 

براى ملت غيور ايران تشكيل شدند.
به گزارش مهر، وزارت اطالعات جمهورى 
اســالمى ايران، يكى از مهم ترين نهادهايى 
اســت، كه با تشــكيل آن پس از پيروزى 
انقالب، توانســته نقش بسزايى در برقرارى 
امنيت كشــور ايفا كند و امروز با گذشــت 
بيش از 40 سال از پيروزى انقالب اسالمى، 
سربازان گمنام امام زمان(عج) و تالشگران 
عرصــه امنيت كشــور همچنان بــا ايثار و 
مجاهدت هــاى خود اقتــدار و امنيت را به 

كشور هديه مى كنند.
مدال افتخار سرباز گمنام امام زمان(عج) را 
نخســتين بار بنيانگذار كبير انقالب اسالمى، 
نيروهاى  سينه  خمينى(ره) بر  امام  حضرت 
اطالعاتــى كشــور نصــب فرمــود و اين 
نيروهاى مخلص را مفتخر به نام «سربازان 

گمنام امام زمان(عــج)» كردند و امروز در 
تقويم كشــورمان نيمه شعبان سالروز ميالد 
با ســعادت حضــرت صاحب الزمان(عج) 
به نام روز اين ســربازان گمنام و نيروهاى 

اطالعاتى كشور نامگذارى شده است.
نقش و جايگاه رفيع اين ســربازان گمنام و 
افتخارآفرين در اقتدار انقالب اســالمى و 
تأمين امنيت در كشــور بر همگان آشــكار 
اســت و امنيــت امــروز جامعــه حاصل 
تالش، ايثــار و ازخودگذشــتگى هاى اين 
افتخارآفرينان بى نام و نشــان اســت كه در 
عين گمنامى ســايه و چتر امنيت را بر سر 

كشور گسترانيده اند.
امنيت به عنوان يكى از اساسى ترين نيازهاى 
جوامع بشرى شــناخته مى شود و در سايه 
امنيت پايدار و آرامش در جامعه، مســائل 
سياسى، نظامى و اقتصادى و فرهنگى شكل 
مى گيرد و در ابعاد مختلف پيگيرى و بالنده 
مى شــود و بدون شــك وزارت اطالعات 
جمهورى اسالمى ايران، ركن اساسى و مهم 
در برقرارى امنيت كشور محسوب مى شود.

امروز امنيــت پايدار در نقــاط مختلف و 
مرزهاى كشور با هوشيارى و فداكارى هاى 
فرزنــدان ملت در اين نهاد مقدس ميســر 
شــده اســت و كشــورمان با بهره مندى از 
نظام امنيتى برجســته و قدرتمند خود يكى 
از مقتدرترين و با صالبت ترين كشورها در 

جهان است.
انقالب اســالمى ايران از بدو تشــكيل با 
توطئه هاى زيادى از سوى دشمنان روبه رو 

بوده اســت كه به انواع مختلف ســعى در 
برانــدازى و ضربه زدن به اين نظام مقدس 

داشته و دارند.
موقعيت مهم و حساس و راهبردى ايران در 
منطقه و جهان و پايبندى نظام مقدس اسالمى 
بــه آرمان هاى بلند خود كه ســدى در برابر 
زياده خواهى ها و توطئه هاى اســتكبارگران 
است و سلطه گران و مستكبران عالم همواره 
ايــن آرمان ها را براى رســيدن بــه اهداف 
سلطه جويانه و استكبارى خود تهديدى تلقى 
كرده اند ســبب طراحى توطئه هاى مختلف 

عليه اين نظام مقدس شده است.
دشــمنان نظام اســالمى در هيچ مقطعى از 
عمر انقالب آرام نبوده و جمهورى اسالمى 
همــواره در معرض توطئه، جنگ افروزى و 
فتنه انگيزى اين دشــمنان قرار گرفته است 
كه از راه اندازى جنگ 8 ساله تا توطئه هاى 
داخلــى و كمك به معاندان و مخالفان نظام 
در داخل و خارج و نقش آفرينى در فتنه هاى 
داخلــى، تحريم هاى ظالمانــه اقتصادى و 
جنگ نرم و روانى و بســيارى موارد ديگر 
بخشى از دشــمنى و خصومت هاى آشكار 
جبهه استكبار عليه انقالب اسالمى است كه 
به فضل خدا در هيچ يك از اين توطئه ها به 

اهداف شوم خود دست نيافته اند.
حفــظ انقالب اســالمى و شكســت هاى 
پى درپــى دشــمنان ايــن نظــام، مرهون 
امــام  گمنــام  ســربازان  مجاهدت هــاى 
زمان(عج) و مدافعان حريم امنيت كشــور 
اســت كه با تعهد و عملكرد شايسته خود 

اقتــدار و عزت را به مهيــن و ملت تقديم 
كرده اند و موجب عــزت، اقتدار، امنيت و 

افتخار نظام و مردم شده اند.
نقــش بى بديل اين گمنامــان افتخارآفرين 
در برقرارى امنيت و اقتدار نظام اســالمى 
و شكســت توطئه هاى دشــمنان خارجى 
و بدخواهان خائن داخلــى در عرصه هاى 
مختلف، همراه با درايت و تدبير هوشمندانه 
و اخالص و توانمندى افتخارآميز در مبارزه 
بى امان و شبانه روزى با توطئه گران غيرقابل 

انكار است.
امــروز امنيــت و اقتدار ايران اســالمى و 
ســربلندى ملت مديون اين نام آوران بى نام 
و نشان است كه با چشمانى بيدار و تيزبين، 
بدون منــت و در عين گمنامى خواب را از 
چشم دشــمن گرفته اند و آسايش و امنيت 
مردم و حفظ نظام اســالمى را براى همه ما 

به ارمغان آورده اند.
در همــه رويدادهــا و صحنه هــاى امنيتى 
و حفاظتى كشــور نقش بى بديــل و قابل 
زمان(عج)  امام  گمنام  تحســين ســربازان 
را مى تــوان ديد و مجاهدت ها و چشــمان 
تيزبينشــان، جمهورى اســالمى ايران را به 
امن ترين كشور در ناامن ترين منطقه جهان 

تبديل كرده است.
امروز اين ســربازان گمنام وطن، از جنگ 
روانــى و برخورد با مفســدان و برقرارى 
امنيت اقتصادى، تا توطئه هاى مســلحانه و 
تروريستى دشــمنان را با شكست روبه رو 

كرده اند. همدان پیام در کنار شامست!

 40 ميليارد خدمات به نيازمندان نهاوندى 
ارائه شد

■ مدير كميته امداد امام خمينى(ره) نهاوند: 6 هزار خانواده از خدمات كميته امداد بهره مند هستند

جايگاه ويژه سربازان گمنام امام زمان(عج) در اقتدار انقالب اسالمى
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خبـر

آگهى ابالغ اجراييه ماده 18 آيين نامه اجراى اسناد رسمى پرونده 
كالسه 9902209

ــخ  ــدر غالمحســن، تاري ــام پ ــى، ن ــى دين ــاى عل ــه آق ــيله ب ــن وس بدي
ــنامه  ــماره شناس ــى: 3860147285 ، ش ــماره مل ــد: 1368/11/23 ،ش تول
ــه اســتناد  ــرى ب ــم مهســا جعف ــه خان ــالغ مى شــود ك 3860147285 اب
ــداد  ــخ ســند: 1392/10/29 جهــت وصــول تع ســند شــماره: 8040 ،تاري
ــه اجراييــه  114 عــدد ســكه تمــام بهــار آزادى عليــه شــما بابــت مهري
ــن اداره  ــه 9902209 در اي ــه كالس ــى ب ــده اجراي ــوده و پرون ــادر نم ص
ــل  ــور، مح ــورخ 1399/12/13 مأم ــزارش م ــق گ ــده و طب ــكيل ش تش
اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شناســايى نشــده اســت. لــذا طبــق 
مــاده 18 آيين نامــه اجــرا مفــاد اجراييــه فقــط يــك مرتبــه در يكــى از 
ــرف  ــه ظ ــود و چنانچ ــى مى ش ــى آگه ــار محل ــاى كثيراالنتش روزنامه ه
ــبت  ــالغ مى شود،نس ــه روز اب ــى ك ــن آگه ــخ اي ــدت 10 روز از تاري م
ــان  ــى جري ــات اجراي ــد، عملي ــدام ننمايي ــه پرداخــت بدهــى خــود اق ب

خواهــد يافــت. 
(م الف 17)

تاريخ انتشار: 1400/01/16
مصطفى عبدالملكى 
 معاون اداره اجراى اسناد رسمى همدان 

آگهي حصر وراثت
ــه  ــنامه  4020047243 ب ــماره شناس ــى داراى ش ــدى ميرزائ ــاى مه آق
ــت  ــوزه درخواس ــن ح ــه 113/0000016 از اي ــه كالس ــت ب ــرح دادخواس ش
گواهــى حصــر وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان پرويــز 
ــه شــماره شناســنامه  39 در تاريــخ 1399/12/17 در اقامتــگاه  ميرزائــى ب
ــى  ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ دائم

ــه: منحصــر اســت ب
 1- مهــدى ميرزائــى بــه شــماره شناســنامه 4020047243 پســر متوفــى، 
2- حســين ميرزائــى بــه شــماره شناســنامه 1233 پســر متوفــى، 
3-محمــد ميرزائــى بــه شــماره شناســنامه 4020436754 پســر متوفــى، 
4- فاطمــه ميرزائــى بــه شــماره شناســنامه 4020464936 دختــر متوفــى، 
5- زهــرا حســينخانى بــه شــماره شناســنامه 9629 زوجــه دائمــى متوفــى 
ــريفات  ــام تش ــا انج ــك ب ــدارد. اين ــرى ن ــردگان وارث ديگ ــر از نامب غي
مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر 
كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ 
نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر 

خواهــد شــد. 
(م الف 1)

قاضى حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:
صف مرغ در همدان كم شد
■ توزيع روزانه 2 برابر نياز مردم

 معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بيان اينكه 
صف مرغ در همدان كم شــده است، گفت: روزانه 2 برابر نياز مردم 

استان مرغ توزيع شده است و ايام پرمصرف را پشت سر گذاشتيم.
آقايار فراشــى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به اينكه مرغ كاالى 
پروتئينى جايگزين گوشت شده است، اظهار كرد: علت افزايش تقاضا 
براى مرغ گران بودن قيمت گوشت قرمز است اما با وجود اين توزيع 

مرغ در استان بيش از نياز بوده است.
وى با تأكيد بر اينكه ميزان نياز روزانه استان همدان به مرغ بين 80 تا 
120 تن اســت، خاطرنشان كرد: در برخى روزها در همدان 180 تن 

مرغ توزيع شده و توزيع قابل توجه بوده است.
معاون صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان با اشاره به اينكه تأمين 
و توليد مرغ بر عهده جهادكشاورزى است، بيان كرد: درحال حاضر در 

استان كمبود مرغ نداريم اما تقاضا بيش از حد باال رفته است.
وى درباره ســهميه بندى توزيع مرغ در بين فروشــگاه ها مطرح كرد: 
تقســيم بندى مرغ توسط اتحاديه  انجام مى شود كه درحال حاضر تمام 

مرغ فروشى ها را پوشش مى دهند.
فراشــى درباره خروج مرغ از اســتان نيز يادآور شد: مرغ هايى كه از 
استان خارج مى شود، مازاد بر نياز است و در داخل به اندازه نياز تأمين 

مى شود و هيچ كمبودى در زمينه مرغ نداريم.
وى درباره توزيع مرغ منجمد خاطرنشــان كرد: درصورت نياز بازار 
ممكن اســت مرغ منجمد توزيع شود اما هم اكنون مرغ به ميزان كافى 

وجود دارد و شايد در ماه مبارك رمضان توزيع صورت بگيرد.
معاون صنعت، معدن و تجارت استان همدان درباره توزيع روغن نيز 
اظهار كرد: وضعيت روغن در بازار همدان به زودى ايده آل مى شود و 
درحال حاضر صفى براى روغن نداريم. نياز روزانه اســتان به روغن 
صد تن در روز است كه به راحتى تأمين مى شود و در هيچ شهرستانى 

كمبود روغن نداريم.
 توزيع روزانه 60 تا 80 تن مرغ در همدان

رئيس اتحاديه مرغ و ماهى همدان هم با بيان اينكه روزى 60 تا 80 تن 
مرغ در واحدهاى صنفى همدان توزيع مى شود، گفت: درحال حاضر 

صفى براى خريد مرغ نداريم.
جواد عاشــورى با اشاره به اينكه هم اكنون به اندازه كافى سهميه مرغ 
به واحدهاى صنفى داده مى شــود، اظهار كــرد: توزيع مرغ در تمامى 
واحدهاى صنفى شــهرك ها، حاشيه شهر و رينگ اول صورت گرفته 
است. وى با تأكيد بر اينكه قطعه بندى مرغ ممنوع شده است، تصريح 
كرد: مرغ به  صورت قطعه بندى و با قيمت باالترى عرضه مى شــد اما 

فروش مرغ به صورت قطعه بندى ممنوع است.
عاشــورى با اشــاره به افزايش قيمت مرغ، ادامه داد: قيمت مصوب 
مرغ در كشتارگاه 23 هزار و 300 تومان، 23 هزار و 900 تومان براى 

عمده فروشى و 24 هزار و 900 تومان نيز براى مصرف كننده است.
رئيس اتحاديــه مرغ و ماهى همدان با تأكيد بر اينكه تمامى برندهاى 
مرغ با قيمت مصوب عرضه مى شود، خاطرنشان كرد: همه مرغ فروشان 

هر نوع برندى از مرغ كه عرضه مى كنند، بايد به نرخ مصوب باشد.
وى در پايان با بيان اينكه درحال حاضر عرضه تخم مرغ خوب شــده 
و هيچ كمبودى نداريم، تصريح كرد: قيمت هر شــانه تخم مرغ از 30

هزار تا 33 هزار تومان است.

مديركل راه و شهرسازى استان:
زمين مورد نياز براى مسكن ملى همدانى ها تأمين شد

 مديركل راه و شهرسازى استان همدان از ثبت نام 18 هزار همدانى در طرح مسكن ملى 
خبر داد و گفت: زمين مورد نياز مسكن ملى در همدان به اندازه كافى تأمين شده است.

داريوش حســينى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه از ابتداى طرح ملى مسكن 18 هزار 
نفر در اين طرح ثبت نام كردند كه از اين تعداد ثبت نام ده هزار نفر قطعى شده است، اظهار 
كرد: زمين مورد نياز براى متقاضيان مســكن ملى در شهر همدان در منطقه رباط شورين 

درنظر گرفته شده است.
وى با بيان اينكه موظف هســتيم براى هر تعداد متقاضى مسكن در همدان مسكن تأمين 

كنيم، تصريح كرد: كارهاى پروانه و پى كنى پروژه هاى مسكن ملى در همدان انجام شده و 
از چند روز آينده عمليات ساخت آغاز خواهد شد.

مديركل راه و شهرسازى استان همدان درباره قانون ماليات بر خانه هاى خالى يادآور شد: 
تمامى خانه هاى خالى بايد در سامانه جامع امالك كشور ثبت شوند تا بعد تعداد خانه هاى 

خالى مشخص شود.
وى با بيان اينكه تعداد خانه هاى خالى زياد است، ادامه داد: براى آمار دقيق خانه هاى خالى 

بايد منتظر ثبت در سامانه امالك كشور باشيم.
حسينى درباره خانه هاى سازمانى نيز خاطرنشان كرد: در همدان هيچ خانه سازمانى نداريم 
و خانه هاى سازمانى پشت بيمارستان بوعلى هم به ستاد فرمان امام خمينى(ره) بابت بدهى 

دولت داده شده است.
اقتصاداقتصاد

 khabar@hamedanpayam.com

آگهى تجديد مناقصه عمومى 
يك مرحله اى (نوبت دوم)

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

 اداره كل ورزش و جوانــان اســتان همــدان در نظــر دارد عمليــات 
احــداث ســازه ســاختمان جانبــى، ســقف و بخشــى از ديوارهاى 
ــتان  ــس شهرس ــهر كرف ــوان ش ــالن ورزشــى بان ــى س پيرامون
ــامانه  ــق س ــماره 2000003398000001 را از طري ــه ش ــن ب درگزي
ــت  ــكار داراى صالحي ــه پيمان ــت ب ــك دول ــداركات الكتروني ت

واگــذار نمايــد. 
كليــه مراحــل برگــزارى مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه 
تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايى پاكــت هــا از 
ــه آدرس  ــداركات الكترونيــك دولــت ب طريــق درگاه ســامانه ت

ــد. ــد ش ــام خواه www.setadiran.ir انج
 (الزم بــه ذكــر اســت صرفــاً اســناد پاكــت هــاى پيشــنهاد (ب) 

و (ج) داراى امضــاء الكترونيكــى مــورد پذيــرش اســت. 
در جلســه بازگشــايى پاكــت هــاى (ب) و (ج)، اســناد فيزيكــى 
ــر  ــى (داراى مه ــاى الكترونيك ــد امض ــناد فاق ــذى) و اس (كاغ
ــرش نيســت) و الزم اســت  ــورد پذي ــچ وجــه م ــه هي ــرم) ب گ
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــى، مراحــل ثبت 
نــام در ســايت مذكــور و  دريافــت گواهــى امضــاء الكترونيــك 
را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند. تاريــخ انتشــار 
ــى باشــد.  ــورخ 1400/01/16 م مناقصــه در ســامانه دوشــنبه م

(م الف 18 )

كارت دانشجويى به نام محمد نوريون، فرزند محمدعلى، به شماره 
شناسنامه 3860927541 و با شماره دانشجويى 9512317046 

،رشته مهندسى برق از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

اداره كل آموزش و پرورش استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومى خريد 
تبلت دانش آموزى به شماره 2000000211000001 را از طريق سامانه 

تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد.

آگهى فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى (مرحله دوم) 
خريد تبلت دانش آموزى 

در راستاى طرح حمايت و ارتقاء پوشش تحصيلى دانش آموزى مناطق محروم 

اداره كل آموزش و پرورش استان همدان

كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از 
طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

* تاريخ انتشار مناقصه در سامانه:
 تاريخ 1400/01/16 روز دوشنبه ساعت 8 صبح مى باشد.

* مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: 
تا تاريخ 01/19/ 1400 روز پنج شنبه ساعت 8 صبح 

* مهلت زمانى ارائه پيشنهاد در سايت: 
تاريخ 1400/01/29 روز يك شنبه ساعت 9 صبح

* زمان بازگشايى پاكت ها:
 تاريخ 1400/01/29 روز يك شنبه ساعت 9 صبح

لطفاً پاكت هاى الف را عالوه بر بارگذارى در سامانه به صورت دستى به آدرس: همدان- خيابان فرهنگ- 
اداره كل آموزش و پرورش (اداره دبيرخانه) تحويل نمائيد. 

(م الف 22)

گام اول: توليد
* تسهيل در جذب سرمايه گذار با درنظر گرفتن قابليت ها و ظرفيت هاى ويژه استان

* بهبود فضاى كسب وكار و ايجاد مشوق هاى سرمايه گذارى
*ايجاد شرايطى امن براى حضور سرمايه گذاران و ارتقاى شاخص هاى امنيت سرمايه گذارى

*افزايش بهره ورى در توليد
* باكيفيت شدن توليدات داخلى و پيشى گرفتن آنها از كاالهاى خارجى

* كمك به احياى واحدهاى توليدى راكد و نيمه راكد
* مشاركت بخش خصوصى و صادركنندگان و افزايش صادرات در بخش هاى مختلف به ويژه صادرات 

كاالهاى غيرنفتى
*استفاده از ظرفيت و توانمندى نهادهاى مدنى، كارآفرينان و شركت هاى دانش بنيان
*بهره گيرى از ظرفيت ها و توانمندى هاى نيروى انسانى نخبه و توانمند موجود در كشور

* توجه به صنايع كوچك و متوسط
* ثبات در قوانين و مقررات

* افزايش ابزارها و تقويت زيرساخت هاى سرمايه گذارى براى انتقال سرمايه هاى خرد به توليد
*فرهنگ سازى و آشنا كردن مردم با انواع روش هاى سرمايه گذارى

گام دوم: پشتيبانى
* مبارزه جدى با فساد به ويژه قاچاق كاال

* جلوگيرى از واردات بى رويه كاالهاى مشابه داخلى و واسطه گرى
* حل مشكالت واردات مواد اوليه با توجه به عدم ثبات ارز

*حمايت از توليدات دانش بنيان و فناور
* حمايت از صنعتى شدن و جلوگيرى از خام فروشى

*فرهنگ سازى در راستاى خريد كاالى ايرانى
*ممنوعيت خريد از كاالهاى غيراساسى يا نيمه اساسى خارجى بدون معادل داخلى
*كاهش التهاب و نااطمينانى در محيط كسب وكار و آرامش بخشى به افكار مردم

*شناسايى بازار كشورهاى همسايه و تخصيص سهم عمده اى از بازارها به كاالهاى ايرانى
*فعالسازى كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد و پيگيرى مصوبات

* تقسيط ماليات و تنفس بانك ها
*تداوم حمايت ها و پشتيبانى ها

گام سوم: مانع زدايى 
*مطالعه و بازنگرى در ساختار ادارى و فرايندهاى زمان بر و پرهزينه  اعطاى مجوزها 

*حذف موانع قانونى صدور مجوزهاى كسب وكار 
* اصالح قوانين و تسهيل ورود به عرصه اقتصاد و رفع مقررات زايد 

* اصالح نظام بانكى، گمركى و بيمه و ماليات 
*ايجاد و بهره بردارى مؤثر از سامانه هاى دولت الكترونيك از جمله سامانه هاى كسب وكار 

*رفع موانع و قوانين دست و پاگير بانكى در اعطاى تسهيالت به توليدكنندگان 

غزل اسالمى»
 طبق برنامه ريزى كه براى تحقق شــعار ســال 
در بخش اقتصادى اســتان همدان صورت گرفته، 
توليد، حمايت و برداشتن مانع هاى آن محور و در 

رأس امور قرار گرفته است.
رئيس ســازمان مديريــت و برنامه ريزى اســتان 
همدان گفت: ما در ســازمان و دبيرخانه شوراى 
برنامه ريزى و توسعه استان، شعار امسال را طورى 
تنظيــم كرديم كه توليد محــور كار قرار بگيرد و 
حمايت هاى الزم را انجــام بدهيم و مانع ها را از 

سر راه توليد برداريم.
ــه  ــن برنام ــه داد: اي ــى ادام ــكندر صيداي سيداس
ــران و  ــى و مدي ــتگاه هاى دولت ــور دس ــا حض ب
كارشناســان آنهــا در 3 گام تنظيــم شــده اســت 
ــتيبانى و  ــد، گام دوم پش ــت تولي ــه گام نخس ك

دربرمى گيــرد. را  مانع زدايى هــا  ســوم  گام 
وى در توضيــح گام نخســت گفــت: ايــن مرحلــه 
ــا  ــه آنه ــه هم ــم ك ــم كرده اي ــد تنظي را در 13 بن
و  توليــد  بــراى  تســهيل گر  شــرايط  ايجــاد 

اســت. ســرمايه گذارى 
ــل  ــى از قبي ــه داد: گام دوم اقدامات ــى ادام صيداي
مبــارزه جــدى بــا فســاد و قاچــاق كاال، حمايــت 
ــازى  ــا، فرهنگس ــدن آنه ــه روز ش ــد و ب از تولي
موردنيــاز در بيــن مــردم در زمينــه توليــد و 
ــب  ــى مناس ــور مال ــام ام ــرمايه گذارى و انج س

ــت. ــى اس ــش خصوص ــت از بخ ــراى حماي ب
صيدايى گفت: در گام ســوم كه مرحله حساسى 
اســت مطالعاتى انجام گرفتــه و درحال ادامه آن 
هستيم تا يكسرى اصالحيه ها در قوانين و مقررات 

صورت بگيرد.

ــون  ــره 18 قان ــه تبص ــاره ب ــا اش ــه ب وى در ادام
اساســى گفــت: در قانــون بودجــه 1400 مبلغ 32
هــزار ميليــارد تومــان از منابــع كشــور بــه ايجــاد 
ــه  ــر گرفت ــى درنظ ــتغال و كارآفرين ــعه اش و توس
ــن ســابقه نداشــته اســت.  ــه پيــش از اي شــده ك
ايــن مبلــغ بســيار چشــم گير و كمك كننــده 
ــراى  ــات الزم ب ــزى و مطالع ــه برنامه ري اســت ك

اســتفاده از آن در اســتان انجــام شــده اســت.
رئيــس ســازمان مديريت وبرنامه ريــزى اســتان 
ــت  ــيار پرظرفي ــن تبصــره بس ــه اي ــان اينك ــا بي ب
ــل  ــن مح ــه از اي ــى ك ــه داد: مبلغ ــت، ادام اس
مى توانيــم بــراى اســتان بياوريــم تحــول اساســى 
در بخــش اشــتغال و كارآفرينــى ايجــاد مى كنــد.

اجرايــى  ضمانــت  بــه  ادامــه  در  صيدايــى 

برنامه هــاى اســتان اشــاره كــرد و گفــت: اســتان 
همــدان در 2 ســال گذشــته بــا محــور قــراردادن 
برنامــه عملياتــى 3ســاله، دســتاوردهاى مثبتــى در 
برنامه محــور بــودن، داشــته و امســال نيــز هميــن 

ــه خواهــد داشــت.  ــد ادام رون
ــن  ــه تدوي ــه برنام ــا اراي ــان ب ــى در پاي صيداي
ــتگاه  ــر دس ــت: ه ــالجارى، گف ــراى س ــده ب ش
مكلــف اســت همــه بندهــا و وظايفــى كــه بــه 
ــد. در  ــام بده ــيده را انج ــى رس ــب نهاي تصوي
ــتگاه ها  ــات دس ــام اقدام ــز تم ــال ني ــول س ط
ــكل  ــروز مش ــورت ب ــود و درص ــد مى ش رص
ــا همفكــرى كارشناســان دســتگاه، به ســرعت  ب
صــورت  الزم  اقدامــات  آنهــا  حــل  بــراى 

مى گيــرد.

 جايگاه هاى عرضه ســوخت اســتان و نحوه 
خدمات رسانى شــان در نــوروز 1400 زير ذره بين 
بازرسان شــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 

همدان قرار گرفت.
مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان 
گفت: بازديدهــا در قالب طرح گشــت كنترل و 
نظارت نوروزى از 28 اسفند 99 آغاز و تا روز 13

فروردين ماه 1400 ادامه داشت.

امين روســتايى افزود: اين طرح بــا هدف كنترل، 
نظارت دقيــق كمى و كيفى و اقدامات بهبوددهنده 
شرايط موجود و ارتقاى كمي و كيفي خدمات دهى 

مجاري عرضه به مصرف كنندگان اجرا شد.
به گــزارش روابــط عمومى اين شــركت پخش 
فرآورده هاى نفتى منطقه همدان، وى با اشــاره به 
اينكه طرح گلگشــت نوروزى همه ساله در سراسر 
كشــور و به تبع منطقه همدان نيز اجرا مى شــود؛ 

گفت: امســال نيز با وجود بيمــارى كوويد-19 و 
زرد بودن اكثر شهرهاى اســتان از نظر رنگ بندى 
شــرايط كرونايى، تا پايان تعطيالت شاهد حضور 
گردشگران و مسافران نوروزى بوديم و خوشبختانه 
در اين مدت تمامى جايگاه هاى اســتان فعال و به 
همشــهريان و هموطنان خدمات سوخت رســانى 

بى وقفه و مطلوب را ارائه دادند.
روســتايى افزود: در اين ايام ســعى برآن شــد تا 
آماده ســازى تمامى مجــارى عرضــه به ويژه در 
مســيرهاى اصلى و پرتــردد و به كارگيرى تمامى 
ظرفيت هــاى فنى موجود به منظــور ارائه خدمات 

شايسته در دستور كار تيم هاى مختلف بازرسى قرار 
گيرد و خوشــبختانه هيچ گونه مشكلى در تأمين و 
توزيع ســوخت به خودروهاى شخصى و عمومى 

نداشتيم.
مديــر منطقه همدان بــر دقت بيشــتر كاركنان و 
رعايت مقررات فنى و اصول ايمنى درجايگاه هاى 
ســوخت مايع و گاز طبيعى در اين ايام و در همه 
طول ســال تأكيد كرد و از پايش كم و كيف ارائه 
خدمات جانبى، تأمين امكانــات رفاهى ضرورى 
مسافران، تجهيز نمازخانه ها، سرويس هاى بهداشتى 
و ... در جايگاه هــا براى ميزبانى هرچه بهتر و رفع 

كاستى هاى احتمالى خبر داد.
اين مقام مسئول يادآور شــد: بازرسان و كارشناسان 
منطقه در طول 15 روز اخير در قالب 2 گروه روزانه 
از حداقل 20 واحد عرضه بازديد كرده كه در مجموع 
هر جايگاه ســوخت حداقل 4 بار در اين ايام رصد 

و نواقص احتمالى آنها به مالكان گوشزد و رفع شد. 
روســتايى ضمن ابراز رضايــت از وضعيت كلى 
جايگاه هــاى عرضه ســوخت، اظهار كــرد: همه 
جايگاه هــاى اين منطقه در شــرايط عــادى بود و 
مسافران و هم استانى هاى شريف، سوخت موردنياز 

خود را بدون وقفه و به سهولت دريافت كردند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان:

برنامه هاى 1400 براساس شعار سال 
تدوين شده است

نظارت 28 گروه بازرسى، بر ارائه خدمات مطلوب 
پمپ بنزين هاى منطقه همدان در نوروز 1400
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 در روزگارى كه بــا تحريم هاى اقتصادى 
و مشــكالت صادراتى پوشاك روبه رو بوديم 
ســرمايه گذاران به عنــوان نبض هاى تپنده 
روســتاى  در  را  پوشــاك  توليد  چراغ هاى 
«يكن آباد» همدان روشــن نگه داشــتند تا 
جايى كه از باال رفتن قيمت دالر به عنوان يك 
فرصت براى به دست گرفتن بازارهاى فروش 

استفاده كردند.
در سالى كه گذشت واحدهاى توليدى كشور و 
استان همدان وضعيت افتان و خيزان بسيارى 
را تجربه كردند؛ از گرانــى مواد اوليه گرفته 
تا مشــكالت توليد و فروش و صادرات تنها 
گذشت  توليد  واحدهاى  بر  آنچه  از  گزيده اى 
است اما در اين بين بودند واحدهاى توليدى 
مشكالت  همين  سايه  در  كارشان  كه  ديگرى 

رونق گرفت و سرپا شدند.
روســتاى  در  فعــال  توليدى هــاى 
يكــى  به عنــوان  همــدان  «يكن آبــاد» 
ــزرگ  ــاى ب ــه مجتمع ه ــتاهايى ك از روس
توليــد پوشــاك را در دل خــود جــاى داده از 
جملــه مناطقــى اســت كــه ايــن وضعيــت 
را غنيمــت شــمرد؛ ايــن روســتا به عنــوان 
يكــى از توابــع بخــش مركــزى شهرســتان 
ــرار  ــدان ق ــرى هم ــدان در ده كيلومت هم
دارد و بــا روســتاى «انصاراالمــام» همســايه 
اســت و در مجــاورت شهرســتان بهــار 
ــتاى  ــه در روس ــن اينك ــه ضم ــرار گرفت ق

ــب  ــر در قال ــزار نف ــدود 4 ه ــاد ح يكن آب
900 خانــوار زندگــى مى كننــد.

كمى كــه دقيق تر مى شــويم موقعيت ويژه 
همــدان فرصت هاى قابل توجهــى را براى 
روستانشينان آن مهيا كرده زيرا فراهم بودن 
زمينه نسبى توسعه پايدار با حفظ مالحظات 
بازارهاى  به  دستيابى  امكان  زيست محيطى، 
منطقه اى و جهانى و قرارگيرى شهرســتان 
همدان در مسير آزادراه كربال از عوامل رشد و 

توسعه براى آنها محسوب مى شود.

متقابل  پيوندهاى  قوى تريــن  از  برخوردارى 
وجود  استان،  شهرهاى  ديگر  با  همدان  شهر 
قرار  همدان،  در  متخصص  و  كارآمد  نيروهاى 
گرفتن شهر همدان در مسير كريدور شرق به 
غرب و نيز محور شمال غرب به جنوب غربى 
سرمايه گذارى  جذب  باالى  قابليت  كشــور، 
مختلف  بخش هــاى  در  داخلى  و  خارجــى 
اقتصــادى و ... نيز از جملــه توانمندى ها و 
ظرفيت هاى اين شهرستان است كه نمى توان 

آنها را ناديده گرفت.

حال با اين موقعيت ها، شاهديم كه چند سالى 
است توليدى پوشاك در روستاى «يكن آباد» 
واقع در شهرســتان همدان رونق يافته است 
شعار «توليد،  به  آميخته  كه  سالجارى  در  كه 
پشتيبانى ها و موانع زدايى» است برآن شديم 
تا گفت وگويى با جواد نظرى دهيار روســتاى 
«يكن آباد» و نماينده دهياران استان همدان 
و مهدى نيكوموقر مدير داخلى واحد توليدى 
پوشاك ديبا در «يكن آباد» ترتيب دهيم كه 

در ادامه متن آن را مى خوانيد:

گفت و گو 

خبرگزارىخبرگزارى
 varzesh@hamedanpayam.com

معاون استاندار خبر داد
راه اندازى سامانه رسيدگى به 

مشكالت واحدهاى توليدى 
در همدان

 معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار همدان 
از راه اندازى ســامانه رســيدگى به مشكالت واحدهاى 

توليدى در همدان خبر داد.
ظاهر پورمجاهد در جلســه ســتاد تسهيل و رفع موانع 
توليد اســتان اظهار كرد: در راســتاى تحقق عملياتى 

كردن شعار سال مقام معظم رهبرى، مركز رسيدگى به 
مشكالت واحدهاى توليدى، صنعتى و سرمايه گذارى در 

همدان راه اندازى شد.
وى با بيان اينكه اين ســامانه به صورت رســمى از اول 
ارديبهشــت ســالجارى فعال و بهره بردارى مى شــود، 
گفت: پس از ثبت مشكالت در ســامانه، آنها به صورت 
كارشناســانه بررســى و به ستاد تســهيل ارجاع داده 

مى شود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار همدان با بيان 
اينكه مديران واحدهــاى توليدى مى توانند با تماس به 

شماره تلفن 31448888 موانع پيش روى فعاليت خود 
را مطرح كنند، افزود: نيروهاى ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت از ســاعت 8 صبح تا 20 جوابگوى مشــكالت 

سرمايه گذاران هستند.
وى بــا بيان اينكه از ســاعت 20 تا 8 صبح درصورت 
تمــاس، صداى افراد ضبط شــده و در ســامانه ثبت 
مى شــود، تأكيد كرد: بــا توجه به راه انــدازى مركز 
رسيدگى به مشــكالت واحدهاى توليدى در همدان 
موانــع پيــش  روى ســرمايه گذاران در 24 ســاعت 

شبانه روز دنبال مى شود.

سرپرست استان: 
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران:  شكيبا كوليوند
 اكرم محمدي، فاطمه بختيارى، 

صفورا كاظميان
شماره تلفن: 09183149040

خبـر
بازار پوشاك كشور در سيطره توليدى هاى همدان

«يكن آبادى ها» تهديد نرخ دالر را 
به فرصت تبديل كردند

نمايشگاه بين المللى همدان 
با ارائه گل و گياه آغاز به كار مى كند

 مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان همدان با بيان 
اينكــه نمايشــگاه بين المللى همدان با ارائه گل و گيــاه آغاز به كار 
مى كند، گفت: نمايشــگاه صنايع دستى و سوغات نيز در همدان داير 

مى شود.
به گزارش بازار حميد گلى پور گفت: نمايشگاه هاى بين المللى استان 
همدان طى سالجارى با برپايى نمايشگاه گل و گياه، گياهان دارويى 
و ماهيان زينتى همراه با نمايشــگاه صنايع دســتى و سوغات از 27 

ارديبهشت ماه آغاز به كار مى كند.
وى با بيان اينكه در تالش خواهيم بود امســال هم با ايجاد تمهيدات 
الزم ضمــن رعايت پروتكل هاى بهداشــتى، ميزبان نمايشــگاه هاى 
مختلف در راستاى توسعه و رونق چرخه اقتصادى و فرهنگى باشيم، 
گفت: در اين دوره از نمايشگاه استقبال خوبى از مشاركت بخش هاى 
مختلف دولتى و نيز خصوصى از اســتان هاى مختلف صورت گرفته 

است.
گلى پور گفت: يكى از اهداف مهم اين دوره از نمايشگاه گل و گياه كه 
همزمان با فصل بهار و شــكوفه داير مى شود، ترويج و فرهنگ سازى 

كاشت و نگهدارى گل و گياه در بين شهروندان است.
مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان همدان عنوان كرد: 
اين دوره از نمايشگاه 27 ارديبهشت ماه سالجارى در محل نمايشگاه 

بين المللى همدان برپا مى شود.

مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان خبر داد
برنامه ريزى براى تبديل 400 كيلومتر 
از شبكه هاى سيمى برق همدان به كابل 

خودنگهدار 
 مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان گفت: امسال 
تبديل حدود 400 كيلومتر از شــبكه هاى سيمى برق استان همدان 
به كابل خودنگهدار در برنامه اســت زيرا اين اقدام در پيشــگيرى و 

كاهش سرقت تأسيسات مؤثر است.
شيرزاد جمشــيدى در گفت وگو با خبرنگار بازار با تأكيد بر ارتقاى 
شــاخص هاى شــركت توزيع نيروى برق اســتان همدان در سال 
1400 عنوان كرد: وصول مطالبات و كاهش تلفات شركت از جمله 
شاخص هاى مهم و اولويت دارى است كه بايد امسال در اين زمينه ها 

برنامه ريزى دقيقى داشته باشيم.
ــات  ــام خدم ــه تم ــد»، ارائ ــرق امي ــرى طــرح «ب جمشــيدى پيگي
به صــورت غيرحضــورى و كاهــش زمــان تحويــل و نصــب انشــعابات 
را از ديگــر برنامه هــاى اصلــى ســالجارى عنــوان كــرد و بــا اشــاره 
ــتيبانى ها و  ــد، پش ــال «تولي ــوان س ــا عن ــذارى امســال ب ــه نامگ ب
ــم  ــام معظ ــات مق ــق بيان ــتاى تحق ــت: در راس ــا» گف مانع زدايى ه
رهبــرى بايــد اصــالح گــردش ارائــه خدمــات در دســتور كار قــرار 

گيــرد و موانــع موجــود رفــع شــود.
ــزود:  ــرق اســتان همــدان اف ــروى ب ــع ني مديرعامــل شــركت توزي
ــا  ــا ب ــه ت ــود يافت ــات بهب ــه خدم ــد ارائ ــع و رون ــع رف ــد موان باي
ــد در  ــت و پشــتيبانى از ســرمايه گذاران كســب و كار و تولي حماي

ــد. ــق ياب اســتان همــدان رون
ــتان  ــى اس ــرخ خاموش ــته ن ــال گذش ــه س ــادآورى اينك ــا ي وى ب
ــز  ــود و امســال ني ــوردار ب ــى برخ ــد كاهشــى خوب ــدان از رون هم
بايــد برنامه ريزى هــا دقيق تــر و نتايــج مطلوب تــر شــود بــه 
ــال خاموشــى  ــدون اعم ــرم ب ــرات به صــورت خــط گ ــام تعمي انج
اشــاره كــرد و گفــت: بايــد اكيپ هــاى خــط گــرم بومــى در تمــام 
واحدهــاى اجرايــى راه انــدازى شــده و پيمانــكاران بــه ايــن ســمت 

ســوق داده شــوند.
جمشــيدى بــا بيــان اينكــه در بحــث مديريــت مصــرف 6 هــزار و 
500 مــگاوات برنامــه امســال شــركت توانيــر اســت كــه ســهميه 
ــزان 80  ــرق اســتان همــدان از ايــن مي ــع نيــروى ب شــركت توزي
ــب مشــاركت مشــتركين در  ــا جل ــد ب ــگاوات اســت، گفــت: باي م
تعرفه هــاى مختلــف به ويــژه در بخــش كشــاورزى پيــك بــار 

اســتان همــدان مديريــت شــود.

 سرمايه گذاران نبض تپنده اشتغال 
در روستاى يكن آباد

جواد نظرى دهيار روســتاى «يكــن آباد» و نماينده 
دهياران اســتان همدان با بيان اينكه جمعيت ثابت 
روستاى «يكن آباد» حدود 3 هزار و 500 نفر است، به 
وضعيت توليد پوشاك در روستاى يكن آباد اشاره كرد 
و گفت: پوشاك ديبا، يك كارگاه بزرگ با سالن هايى 
به مســاحت يك هزار و 200 متر مربع و توليدكننده 

پوشاك مردانه و بيشتر كت و شلوار است.
دهيار روســتاى يكن آباد با اشاره به اينكه اين كارگاه 
بزرگ توليدى داراى تعداد ده شعبه فروش در مناطق 
مختلف كشور است، اظهار كرد: اين كارگاه توليدى، 
يكى از كارگاه هاى موفق نه تنها در شهرستان همدان 

بلكه در غرب كشور است.
وى با بيان اينكه روســتاى يكن آبــاد از توابع بخش 
مركزى همدان داراى چندين واحد توليدى اســت، 
يادآورى كرد: در اين روستا، واحدهاى توليدى از جمله 
واحد توليــدى برچســب، «ام.دى.اف»، «يو.پى.وى.

سى»، توليد البسه بيمارستانى و ماسك، توليدكننده 
پوشاك ديبا و توليد كفش و زيره كفش فعال است.

نماينده دهياران استان همدان ادامه داد: پوشاك ديبا، 
يك كارگاه بزرگ اســت كه با تعداد حدود 200 نفر 
نيروى كار با سالن هايى به مساحت يك هزار و 200

مترمربع، داراى شعبه هاى متعدد فروش در شهرهاى 

مختلف كشور است.
نظرى با اشاره به اينكه بانوان و مردانى از اهالى روستا 
و مناطق اطراف شهرســتان همدان در واحد توليدى 
ديبا مشغول به توليد كت و شلوار، شلوار تك مردانه، 
سويشرت، پيراهن و ساير محصوالت كه عمدتاً پوشاك 
مردانه است، هستند، مطرح كرد: كارگاه پوشاك ديبا، 
يكى از جمله كارگاه هاى موفق اســت و داراى شعب 
فروش در ده شهرستان است كه به سبب اينكه به طور 
مســتقيم محصوالت توليدى خود را به شــعبه هاى 
فروش عرضه مى كند، قيمت تمام شده پوشاك ديبا 

كمتر از ساير فروشگاه ها است.
دهيار روستاى يكن آباد با بيان اينكه اين واحد توليدى 
نه تنها در شهرســتان همدان موفق عمل كرده است 
بلكه در غرب كشور نيز حائز رتبه و مقام است، اضافه 
كرد: يك واحد توليدى كفش نيز در روستاى يكن آباد 
فعال است كه كفش هاى زنانه توليد مى كند كه براى 

19 نفر اشتغالزايى را به همراه داشته است.
نظرى در ادامه صحبت هاى خود از فعاليت يك واحد 
توليدى برچسب و ليبل محصوالت در اين روستا نيز 
سخن گفت و يادآورى كرد: در اين كارگاه قريب به ده 

تا 12 نفر مشغول فعاليت هستند.
نماينده دهياريان اســتان همدان درباره كارگاه توليد 
لباس قرنطينه و ماسك نيز گفت: اين كارگاه توليدى 
چندماهى است كه راه اندازى شده و تعداد 16 تا 17

نفر در اين كارگاه مشغول به كارند.
وى همچنيــن از راه انــدازى كارگاه گونــى دوزى و 
گونى بافى با اشتغالزايى 20 تا 25 نفر خبر داد و افزود: 
3 واحد توليدى «ام. دى. اف» و «يو.پى.وى.سى» نيز 
در اين روســتا راه اندازى شده كه در توليد و ساخت 
كمد، دراور و ساخت وسايل چوبى با حدود ده تا 15

نفر نيروى كار مشغول به فعاليت هستند. 
نظــرى در ادامه گفت وگو از راه انــدازى كارگاه توليد 
زيره كفش با مســاحت 300 متر مربع در اين روستا 
نيز سخن گفت و افزود: ساخت اين كارگاه 90 درصد 

پيشرفت فيزيكى داشته است. 
 ساخت و راه اندازى 2 سوله توليدى چوب 
بستنى پزشكى، سيخ چوبى و وسايل پزشكى

وى همچنين از ســاخت و راه اندازى 2 سوله توليدى 
چوب بستنى پزشكى، سيخ چوبى و وسايل پزشكى 
ســخن به ميان آورد و يادآورى كرد: با ساخت واحد 
توليدى مذكور اشــتغالزايى براى بيــش از 50 نفر را 

شاهد خواهيم بود.
نظرى در ادامه با بيان اينكه روســتاى يكن آباد داراى 
بهترين خاك براى توليد محصوالت كشاورزى است، 
اضافه كرد: روســتاى يكن آباد روســتاى آرامى است 
و مردم با همــكارى جهادى و جذب ســرمايه گذار 

توانسته اند به موفقيت هاى ارزشمندى نائل آيند.
وى يادآورى كــرد: به غير از ســرمايه گذاران داخل 

روستا سرمايه گذارانى از بيرون جذب شده اند و بنده 
نيز به عنوان دهيار و نماينده دهياران اســتان همدان 
در تالشم به ســرمايه گذاران در ايجاد اشتغال كمك 
قابل توجهى شود و موانع از سر راه آنها برداشته شود 
به نوعــى كه كارها و اقدامــات در زمينه صدور پروانه 

ساخت و عوارض به سهولت انجام پذيرد.
نماينده دهياران اســتان همدان با بيــان اينكه ما با 
هركســى كه براى سرمايه گذارى وارد روستا مى شود 
با جان و دل همكارى و مساعدت داريم، عنوان كرد: 
اهالى روستاى يكن آباد در زمينه پرورش شترمرغ نيز 
از نظر جوجه كشــى و نيز از نظر توليد گوشت فعال 
اســت. نظرى در ادامه از راه اندازى كارگاه اسباب بازى 
در روســتاى يكن آبــاد خبــر داد و افــزود: كارخانه 
منسوجات و پارچه نيز در اين روستا درحال راه اندازى 
است كه به ميزان 2 ميلياردتومان براى پيشروى اين 
طرح، تأمين اعتبار اعالم و مصوب شده است و درحال 
رايزنى هستيم تا دستگاه هاى مورد نياز اين كارخانه 

نيز از كشور چين وارد شود.
وى همچنيــن از راه انــدازى كارگاه توليدى كيف و 
كفش چرم سخن گفت و يادآورى كرد: واحد توليدى 
پوشــاك ديبا در توليدات خود بيش از 90 درصد از 
اجناس ايرانى استفاده مى كند و اولويت اصلى در تهيه 

مواد اوليه با جنس داخلى و ايرانى است.
نماينده دهياران استان همدان در پايان درباره حمايت 

از صنايع و توليدات خــرد و كوچك نيز مطرح كرد: 
حمايت هايى در زمينه توليد و پرورش طيور و مرغ و 
قارچ انجام نگرفته اما اميد است تا شاهد حمايت هايى 
در زمينــه صنايع خرد و كوچك باشــيم و نيز موانع 
و مشــكالت از سر راه ســرمايه گذاران برداشته شود 
زيرا با بروكراسى هاى ســخت ادارى، سرمايه گذاران 
بسيار خسته مى شــوند، بنابراين بايد تاجاى ممكن، 
گردش ادارى به سهولت انجام پذيرد و جهت گرفتن 
تسهيالت بانكى، بانك ها از لحاظ ضامن سرمايه گذاران 

را تحت فشار و سختى قرار ندهند.
 تأثيرات گرانى دالر بر بازار فروش داخلى 

پوشاك ديبا
مهدى نيكوموقر نيز مطرح كرد: نوسانات بازار ارز باعث 
شد قيمت برخى مواد اوليه با افزايش روبه رو شود و به 
همان نسبت اين روند افزايشى در قيمت ارز باعث شد 
كه محصوالت خارجى گران تر شده و تقاضا براى خريد 

توليدات داخلى بيشتر شود.
مدير داخلى واحد توليدى پوشاك ديبا با بيان اينكه 
نوســانات و گرانى بازار دالر باعث شــد بازار فروش 
پوشاك ديبا با رونق روبه رو شود، به وضعيت آغاز كارى 
خود اشاره كرد و افزود: از سال 1381، با شريك خود 
و مديرعامــل واحد توليدى با تعداد 2 تا 3 نفر نيروى 
كار و با توليد پيراهــن، فعاليت واحد توليدى را آغاز 
كرديم. وى با اشــاره به اينكه درحال حاضر 120 نفر 
به طور مستقيم در كارگاه فعاليت مى كنند، يادآورى 
كرد: 80 نفر در فروشــگاه هاى فروش پوشاك مستقر 
شــده اند و در مجموع، براى 200 نفــر در اين واحد 

توليدى اشتغالزايى شده است.
نيكوموقر با تأكيد بر اينكه شيوع بيمارى كرونا تأثير 
زيادى در روند توليدات نداشــته است، اظهار كرد: در 
ايام اوج كرونا توليدات پوشاك طى 3 ماه متوقف شد 
و توليدات به سمت توليد لباس بيمارستانى و ماسك 
رفت. مدير داخلى واحد توليدى پوشاك ديبا با اشاره به 
اينكه درحال حاضر در بخش صادرات فعاليتى نداريم، 
اضافه كرد: محصوالت واحد توليدى با برند ديبا عرضه 
مى شوند و در اين مســير، مشكالت بيرونى از قبيل 
نوسانات قيمت ارز باعث شــده كه قيمت مواد اوليه 
افزايش يابد و به همان نســبت نيز با افزايش قيمت 
ارز، محصوالت خارجى گرانتر شــد به همين منظور 

تا حدودى خريد توليدات داخلى با اقبال روبه رو شد.
95 درصد مواد اوليــه واحد توليدى ديبا 

داخلى است
وى در ادامــه صحبت هاى خود با عنــوان اينكه 95

درصد مــواد اوليه براى توليد پوشــاك در اين واحد 
توليدى، داخلى است، اظهار كرد: تهيه برخى ملزومات 
از قبيل زيپ كه ماشــين آالت آن در كشــور موجود 
نيســت، خارجى و مابقى مواد اوليه مورد استفاده در 
اين واحد توليدى از توليدات داخلى استفاده مى شود.

نيكوموقر عمده مشكالت واحد توليدى را بازار عرضه 
عنوان كرد و گفت: با وجود اينكه برند ديبا تا حدودى 
برند شناخته شده اى است و تبليغات گسترده اى براى 
معرفى آن انجام گرفته اما باز هم نياز است تا مسئوالن 

در زمينه بازار فروش حمايت كنند.

ايجاد صنايع تبديلى 
سيب زمينى در همدان 

در حد حرف باقى مانده است
 درحالى استان همدان به عنوان قطب توليد سيب زمينى 
در كشور شناخته مى شــود كه تاكنون هيچ گونه صنايع 
تبديلى بزرگ و قابل توجهى در استان همدان ايجاد نشده 
و ايجاد صنايع تبديلى سيب زمينى در همدان در حد حرف 

باقى مانده است.
ســيب زمينى يكى از مهم ترين محصوالتى اســت كه در 
اســتان همدان كشت مى شــود و همدان با توليد ساالنه 
حدود يك ميليون تن ســيب زمينى به عنوان قطب توليد 

سيب زمينى كشور شناخته مى شود.
اســتان همدان و به ويژه شهرســتان بهار بيشترين تعداد 
توليدكننده و صادركننده ســيب زمينى را دارد و هرساله 
يك يا چند توليدكننده سيب زمينى به عنوان نمونه استانى 

و ملى معرفى مى شوند.
كاشت، عرضه و صادرات سيب زمينى هرساله با چالش هاى 
متفاوتى همراه اســت به نحوى كه سيب زمينى يك سال 
روى دست كشــاورز مى ماند و يك سال به دليل صادرات 

خوب با قيمت باال در بازار عرضه مى شود.
با وجود اينكه استان همدان قطب توليد سيب زمينى كشور 
شناخته شده اما متأسفانه بى اغراق مى توان گفت كه هيچ 
صنايع تبديلى قوى و بزرگى در اين باره در استان همدان 

وجود ندارد تا كشاورزان توليدات خود را به صورت فرآورى 
شده و با ارزش افزوده باالترى عرضه كنند.

متأسفانه امسال به دليل شــيوع ويروس كرونا به صادرات 
ضربــه بزرگى خــورد و ايــن ضربــه در محصولى مانند 
ســيب زمينى بيشــتر بود، حال آنكه نبود صنايع تبديلى 
سيب زمينى در استان همدان موجب شد تا سيب زمينى 
كشت سال گذشته در ســردخانه هاى استان انبار شده و 

روى دست كشاورز سيب زمينى كار بماند.
همين وضعيت ســبب شــد تا از فعاالن اين بخش پيگير 
وضعيت ســيب زمينى هاى توليدى شــويم كه در ادامه 
گفت وگوى خبرنگار بازار با بهروز قادرطاووسى توليدكننده 
نمونه ملى در ســال 99 در حوزه توليد ســيب زمينى را 

مى خوانيد.
 بفرماييد كه در چند هكتار سيب زمينى كشت 

مى كنيد؟ چه ميزان برداشت داشتيد؟
من در خرم آباد 2 هزار تن، در همدان يك هزار و 500 تن 
و در كوهدشــت يك هزار و 700 تن كشت سيب زمينى 
انجام داده ام به طورى كه با 89/5 تن برداشت سيب زمينى 
در هكتــار برتر شــده و ركورددار به عنــوان توليدكننده 
نمونه كشورى بوده ام، درحالى كه ميانگين كشورى توليد 

سيب زمينى 35 تن در هكتار است.
 درحال حاضر وضعيت صادرات ســيب زمينى 

چگونه است؟
امسال كشــاورزان سيب زمينى كار در موقعيت نامناسبى 
قرار دارنــد زيرا هم صادرات ضعيف بوده و هم با توجه به 

پايين بودن قيمت ســيب زمينى وضعيت توليدكنندگان 
سيب زمينى چندان تعريفى ندارد.

تابستان سال 99 قيمت هر كيلوگرم سيب زمينى به 700
تومان هم رســيد و درحال حاضر هم صــادرات به قدرى 

ضعيف است كه تمام سيب زمينى ها در انبار مانده است.
در جلســه قدردانى از كشاورزان نمونه ملى استان همدان 
به اســتاندار همدان هم گفتم سيب زمينى كشت جيرفت 
به زودى مى رسد و ارديبهشت ماه هم كشت دزفول مى رسد 
و امسال وضعيت سيب زمينى در بدترين موقعيت است و 
اســتان همدان با توجه به اينكه قطب توليد سيب زمينى 

است، وضعيت خوبى ندارد.
  شما وضعيت صنايع تبديلى اين محصول

 در همدان را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
اســتان همدان به هيچ عنوان در زمينه سيب زمينى واحد 
صنايــع تبديلى ندارد، درحالى كه كرج و ســاوه بهترين 
صنايع تبديلى را دارنــد و من بايد به واحدهاى آنها براى 

فروش سيب زمينى توليدى خودم التماس كنم.
سيب زمينى با اين وضعيت روى دست كشاورز مانده است، 
نامه اى به وزير جهاد كشــاورزى و رئيس ســازمان جهاد 
كشاورزى استان همدان نوشتم كه سيب زمينى ها در انبار 
مانده اما از نظر صنايع تبديلى اســتان همدان هيچ مورد 

خوبى ندارد و ضعف زيادى وجود دارد.
سرمايه گذارى هايى  از  خبر  معموال  مسئوالن   
درباره صنايع تبديلى سيب زمينى مى دهند، شما در 

اين زمينه شاهد اتفاق مثبتى بوده ايد؟

جهاد كشاورزى از سرمايه گذارهايى صحبت مى كند كه در 
زمينــه صنايع تبديلى ورود كرده اند اما هيچ اتفاق مثبتى 

نيفتاده است.
ســيب زمينى 7 ســال پيش، كيلويى 5 هزار تومان بود و 
امسال كشــت ســيب زمينى هكتارى 70 ميليون تومان 
هزينــه برده امــا قيمت ســيب زمينى بــه كيلويى يك 
هزار تومان رســيد و اين درحالــى بود كه ميانگين توليد 
ســيب زمينى در هكتار 35 تن اســت اما من بيش از 89

تن برداشت كردم.
كشاورز سيب زمينى كار امسال زمين خورده و سال ديگر 
نمى تواند توليد داشته باشد و قيمت سيب زمينى افزايش 

خواهد داشت.
اگر به وضعيت سيب زمينى رســيدگى و موضوع بررسى 
نشــود، يك ماه ديگر با آمدن سيب زمينى هاى جديد به 
بازار نيمى از سيب زمينى كاران استان ورشكست مى شوند 
و ســال هاى آينده با كم شــدن ســطح زيركشت قيمت 

سيب زمينى به كيلويى ده هزار تومان هم مى رسد.
 ضعف همــدان را در حــوزه صنايع تبديلى 
ســيب زمينى چه مى دانيد كه موفق به جذب يك 

سرمايه گذار در اين زمينه نمى شويم؟
استان همدان ســرمايه گذار خوب كم ندارد اما بروكراسى 
ادارى ســرمايه گذاران را اذيت مى كنــد، به طور مثال من 
مى خواهم يك ســردخانه در زمين خود بسازم اما به من 
مى گويند كه بايد در شــهرك هاى كشــاورزى سردخانه 
بسازيد درحالى كه شــهرك ها، من را از كشت و محصول 

خود جدا مى كند و حتى اگر ســردخانه را به شهرك ببرم 
باز هم حمايت كافى انجام نمى شود.

در استان همدان ســرمايه داران خوبى وجود دارد اما بايد 
جلساتى برگزار و تحقيقاتى انجام شود كه چرا استان هاى 
ديگر صنايع تبديلى ســيب زمينى دارند اما همدان ندارد 
زيرا به طور قطع حتما يك معضل يا اشكالى در كار ادارى 

وجود دارد.
هميشه برايم سؤال اســت كه چرا من مى توانم در استان 
خرم آباد 200 هكتار سيب زمينى كشت كنم اما در استان 
خودم نمى توانــم صنايع تبديلى ايجاد كنــم تا امروز به 
التماس صنايع تبديلى استان هاى ديگر نروم تا سيب زمينى 

را از من بخرند.

 به گفته برخى صادركنندگان و توليدكنندگان 
سيب زمينى استان كارت بازرگانى آنها تعليق شده 
و مشــكالتى براى صادرات اين محصول ايجاد 
كرده، حال به نظر شما تعليق كارت بازرگانى چه 

ميزان در كاهش صادرات اثر داشته است؟
اداره دارايى كارى با ســيب زمينى كاران كرده كه من هم 
توى آن مانده ام و درحال حاضر به دليل مشكالتى كه اداره 
دارايى ايجاد كرده صادرات خود را به نام كسى ديگر انجام 

مى دهم.
به دليل مشكالت دارايى 2 سال است كارت بازرگانى خود 
را تمديد نكرده ام، ســال 95 بيــش از 3 هزار تن صادرات 
انجام دادم و به من قول تشــويقى دادند اما تشــويقى كه 
نداند هيچ، با اداره دارايى هم به دردسر افتاديم؛ به شكلى 
كه اكثر ســيب زمينى كاران مجبور شديم كارت بازرگانى 

خود را تمديد نكنيم.
صادركننده معاف از ماليات اســت اما به اندازه اى مراحل 
پيــش پاى صادركننده مى گذارند تــا راهى براى دريافت 
ماليــات پيــدا كنند، متأســفانه كارت بازرگانى بيشــتر 

صادركنندگان شهرستان بهار تمديد نشده است.
 و اما سخن آخر

تعهد ارزى هم به مشــكل ديگرى تبديل شده است و در 
واقع دالر 4 هــزار و 200 تومانى به صادركنندگان تعلق 
نمى گيــرد، اما پس از انجام صادرات، پول ما وارد شــبكه 
پولى كشور مى شود كه با اين وضعيت مشخص نيست چه 

زمانى اين پول به دست ما صادركنندگان برسد.
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فنـاوري

گـزارش 

گردشگـرى

مصرف قند كمتر به ترميم عضله كمك مى كند
پژوهشــگران ژاپنى در بررسى جديد خود دريافته اند كه مصرف 

قند كمتر مى تواند به ترميم عضله كمك كند.
 Tokyo) به گزارش ايســنا، پژوهشگران دانشگاه متروپوليتن توكيو
Metropolitan University) در بررسى جديدى نشان داده اند 
سلول هاى ماهواره اى ماهيچه اسكلتى كه نقش مهمى در ترميم عضله 

دارند، در محيط كم گلوكز بهتر تكثير مى شوند.
اين برخالف دانش متعارف اســت كه ادعــا مى كند هنگامى كه قند 
بيشــترى براى تأمين فعاليت ســلول هاى پســتانداران وجود دارد، 
سلول ها بهتر عمل مى كنند. از آنجا كه محيط داراى گلوكز بسيار كم، 
امكان تكثير ســلول هاى ديگر را فراهم نمى كند، شايد پژوهشگران 

بتوانند به كشت خالص سلول هاى ماهواره اى بپردازند.

بالگرد «نبوغ» روى سطح مريخ قرار گرفت
 آژانس فضايى ناسا اعالم كرد كه بالگرد «نبوغ» بر روى سطح سياره  
سرخ قرار گرفته است و از فضاپيماى مادر يعنى مريخ نورد «استقامت» 

جدا شده است. اين بالگرد تنها يك هفته با پرواز فاصله دارد.
به گزارش ايســنا، مقامات آزمايشگاه پيشرانه جت ناسا در پاسادينا، 
كاليفرنيا در توييتــى اعالم كردند: بالگرد مريخــى نبوغ با موفقيت 
روى ســطح قرار گرفت و ســفر 471 ميليون كيلومترى آن سوار بر 
مريخ نورد استقامت با جدا شدن از شكم سطح نورد و فرود از ارتفاع 

ده سانتى مترى بر روى سطح سياره  سرخ امروز پايان يافت.
نبــوغ كه تنها 1/8 كيلوگرم وزن دارد بالگردى كوچك اســت كه با 
انرژى خورشــيدى كار مى كند و يك باترى قابل شارژ دوباره براى 

گرم نگه داشتن تجهيزاتش در طول شب هاى سخت مريخ دارد.

چقدر طول مى كشد تا دور ماه قدم بزنيم؟
 از ديدگاه ما در زمين، ماه كوچك به نظر مى رسد. اما اگر بخواهيد با 
يك ســفينه فضايى سفر كنيد، لباس فضايى بپوشيد و يك پياده روى بر 
سطح ماه داشته باشيد، فكر مى كنيد اين پياده روى چه مدت طول بكشد؟
به نقل از نيوز، اين پاســخ به عوامل بى شمارى از جمله سرعت شما 
در پياده روى و نقشــه يابى بستگى دارد. در واقع چنين سفرى به دور 

ماه مى تواند بيش از يك سال طول بكشد.
طبق گفته ناسا، در مجموع 12 انسان بر روى سطح ماه قدم گذاشته اند 
كه همه آنان در ســال هاى 1969 تا 1972 بخشــى از مأموريت هاى 
آپولو بوده اند. نتايج نشــان داده اســت كه پيــاده روى (يا به عبارت 
دقيق تر، پرش) در جاذبه كم ماه كه يك ششــم گرانش زمين اســت، 

بسيار چالش برانگيز خواهد بود.

آزمايش نخستين واسط مغز 
و رايانه بى سيم بر روى افراد

 نخستين سيستم واسط مغز و رايانه بى سيم (BCI) نه تنها به افراد 
فلــج كامل توانايى تايپ روى صفحه هاى رايانه با اســتفاده از ذهن 
مى دهد بلكــه اين نوآورى به آنها اين امــكان را مى دهد تا در همه 
جا بتوانند اين كار را انجام دهند. به گزارش ديلى ميل،  واســط هاى 
مغز و رايانه سنتى به يك فرستنده بزرگ با كابل هاى طوالنى متصل 
مى شــدند اما به تازگى گروهى از محققان «دانشگاه براون» سيم ها را 
بريــده و به جاى آن يك فرســتنده كوچك را در باالى ســر كاربر 
قرار دادند. قطر اين تجهيزات بازطراحى شــده، فقط 2 اينچ است و 
با اســتفاده از همان پورت مورد استفاده سيستم هاى سيمى، به يك 

مجموعه الكترود درون قشر حركتى مغز متصل مى شود.

توليد الماس 6 ضلعى در آزمايشگاه
 شــايد الماس ها محكم ترين مواد طبيعى شناخته  شده باشند اما 

محققان به تازگى رقباى جديدى براى آنها ساخته اند.
به گزارش اليوســاينس، با پرتاب صفحه هــاى گرافيت به اندازه  يك 
سكه به سمت يك ديوار با سرعت 24 هزار و صد كيلومتر بر ساعت 
دانشمندان توانستند براى لحظاتى الماس هاى 6 ضلعى توليد كنند كه 
سخت و مقاوم تر از انواع طبيعى مكعبى آن هستند.الماس هاى 6ضلعى 
كه با نام لونســداليت نيز شناخته مى شــوند انواع خاصى از الماس ها 
هســتند كه در آن اتم هاى كربن در ساختارى 6 ضلعى قرار مى گيرند. 
اين الماس ها زمانى كه گرافيت تحت دما و فشار شديد قرار مى گيرند، 
ساخته مى شوند؛ مانند محل برخورد شهاب سنگ ها. مدت هاست تصور 

مى شود اين نوع الماس ها از الماس هاى مكعبى مقاوم تر هستند.

چه كسى طمع مى كند، شركت هاى هواپيمايى 
يا آژانس هاى مسافرتى؟

 موضوع ابطال بليت هواپيما براى مســافران بســيارى پيش آمده 
است، مسبب اين امر چه شركت هاى هواپيمايى باشند چه آژانس هاى 

مسافرتى، ضرر اصلى متوجه مسافر مانده از سفر است.
داستان از اين قرار است كه تعدادى از مسافران پيش از تعطيالت عيد 
بــه خريد بليت هواپيما اقدام كرده و تمــام فرايندهاى خريد را انجام 
دادند اما تنها چند ســاعت مانده به پرواز، طى تماســى تلفنى متوجه 

شدند از پرواز و مسافرت خبرى نيست و بليتشان لغو شده است.
يك مســافر در تماس با ايرنا گفت: امســال تصميم گرفتم چند روز 
زودتر از عيد نوروز به كيش ســفر كنم. هدف اولم اين بود كه گرفتار 
شــلوغى كيش در اين روزهــاى كرونازده نشــوم. دومين هدف هم 
صرفه جويــى مالى بود. در ايام عيد هم قيمت بليت پرواز و هم قيمت 
هتل ها چند برابر مى شــود. وارد سايت هاى فروش آنالين بليت شدم 
و 4 روز زودتر بليتى را براى روز سه شــنبه 26 اسفند 99 از تهران به 

مقصد كيش خريدارى كردم.
وى افزود: همزمان بليت هتل و پرواز برگشــت را هم رزرو و خودم 
را براى ســفرى با رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى بهداشتى آماده كردم. 

900 هزار تومان براى خريد بليت هواپيما پرداختم.
اين شــهروند گفت: براى مرخصى گرفتن از محــل كار در روزهاى 
پركار پايان سال درخواســت زيادى كردم. كارهاى پايان سال را چند 
روز زودتــر تحويل دادم و به اين خاطر مجبور شــدم، در دهه دوم و 

سوم اسفند چند برابر كار كنم.
وى اضافه كرد: همه چيز به خوبى و خوشــى پيش رفت تا اينكه يك 
تماس تلفنى از ســوى آژانس مسافرتى مشهور در حوزه سفر درست 
چند ســاعت مانده به پرواز، رؤياهايم را نقش بر آب كرد. خانِم پشِت 
خط حامل اين خبر بود كه بليت شــما باطل شده است. پرسيدم بليت 
باطل شده يا پرواز؟ كه بدون هيچ توضيح ديگرى گفت، پرواز برقرار 

است و صرفًا بليت شما باطل شده است.
خانــم ديگرى در اين خصوص به رســانه ها گفــت: از مدت ها پيش 
بــه فرزندانم قول ســفر دادم و آنها براى رفتن به كيش روزشــمارى 
مى كردند و تنها چند ســاعت پيش از پرواز اعالم كردند بليت ما لغو 

شده است.
وى گفــت: مــن نمى دانم مقصر اصلى آژانس اســت و يا شــركت 
هواپيمايى كه قرار بوده با آن پرواز انجام شود. فقط ناراحتى و خاطره 
بدى از اين ســفِر انجام نشــده براى ما ماند؛ زيــرا به دليل نزديكى به 

تعطيالت ديگر امكان خريد بليت جديد و رفتن به سفر ميسر نبود.
اپراتور اين خط هوايى با اشــاره به تماس هاى مكرر مردم در اين باره، 
افزود: آژانس تخلف كرده و بليت را بدون مجوز به مســافران فروخته 

است و اين خط هوايى از آژانس شكايت مى كند.
رئيس هيأت مديره اين آژانس مسافرتى گفت: اين آژانس درخواست 
چارتر برخى از پروازهاى ايرالين مربوط را داشــت و آنها طى نامه اى 
تعدادى سهميه پرواز قابل فروش را در اختيار ما قرار دادند و ما در آن 

راستا اقدام به فروش بليت به مسافر كرديم.
وى افزود: اما پس از آن مســئوالن اين ايراليــن با وجود اين نامه، از 
امضــاى قرارداد امتناع كردند و در زمانى نزديك به زمان پروازها، نامه 
ابطال آن پروازها را دريافت كرديم و پس از آن متوجه شــديم ليست 

فروش اين پروازها روى سايت ديگر آژانس ها قرار دارد.
رئيس هيأت مديره آژانس مسافرتى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه 
قيمت آن پروازها در سايت هاى ديگر باالتر بود يا خير؟ گفت: امكان 
افزايش قيمت وجود ندارد قطعــا ايرالين در قراردادهاى جديدش با 
ديگر آژانس ها مواهب ديگر كسب كرده كه حاضر به لغو بليت هاى ما 

و اعطاى آن به ديگر آژانس ها شده است.
وى گفت: در اين اتفاق ها لطمه اساسى را مسافر مى خورد؛ كه سفرش 
لغو مى شــود؛ البته ما تالش كرديم در ساعات پايانى پروازهاى باطل 
شــده را به آژانس هاى ديگر منتقل كنيم اما نتوانســتيم با آژانس هاى 

ديگر به توافق برسيم.
رئيس هيأت مديره اين آژانس مســافرتى نيــز با اعالم اينكه در صدد 
شــكايت از ايرالين مذكور اســت، گفت: ما ادلــه الزم براى صحت 

ادعايمان را داريم.
جــدا از اينكه حق با شــركت هاى هواپيمايى باشــد يــا آژانس هاى 
مسافرتى، ضرر غيرقابل جبران اين مسأله متوجه مسافرانى است كه با 
وجود خريد بليت و در پى آن انجام برنامه ريزى هاى الزم براى ســفر 

از آن باز ماندند.
اين وضعيت كه ماجراى خريد و فروش خدمات سفر را بيشتر به يك 
مزايده شبيه مى كند، بار ديگر مسأله «حقوق مسافر» را مطرح مى كند كه 
تا تحقق راه زيادى دارد. همواره ريش و قيچى دست آژانس مسافرتى 
و ايرالين و هتلدار اســت و مسافر بايد هميشــه گوش به فرمان آنها 
باشد. مســافر پيش و پس از خريد بليت بايد خود را براى هر چيزى 
آماده كند؛ براى گران فروشــى، تأخير، باطل شدن بليت و حتى رعايت 

نشدن شيوه نامه هاى بهداشتى.
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■ حديـث:
امام جـواد(ع):

هر كه حاضر و ناظر كارى باشد و آن را ناپسند دارد، مانند كسى است كه [آن هنگام] غايب 
بوده، و هر كه در كارى حاضر و ناظر نباشد، ولى بِدان راضى باشد، مانند كسى است كه خود 

در آن حضور داشته است .            
گزيده تحف العقول، ص 63

مركز چاپ و بسته بندى همدان (پيام رسانه) جهت تكميل كادر نيروى انسانى خود از افراد ذيل با شرايط مندرج 
در جدول دعوت به همكارى مى نمايد. متقاضيان محترم درصورت تمايل مى توانند با روش هاى مندرج در پايان 

آگهى هر روزه از ساعت 8 لغايت 16 تماس حاصل نمايند. 
مراجعه كنندگان محترم مى بايست رزومه كارى خود را هنگام مراجعه جهت تحويل به واحد كارگزينى همراه 

داشته باشند و يا با روش هاى ارتباطى ذيل نسبت به ارسال آن اقدام نمايند.

دعوت بـه همكـارى

* اولويت سنى با افراد بين 23 تا 30 سال مى باشد.
* حقوق و مزايا: براساس قوانين اداره كار + بيمه تامين اجتماعى + توافقات فى مابين

■ راه هاى ارتباطى:
info@anichap.com :تلفكس: 34586649 (081)                           * ايميل  *

* واتس آپ: 09183175899
* آدرس: شهرك صنعتى بهاران، خيابان بهارصنعت، خيابان نهم، پالك 180/179

شرايطتحصيالتتجربه كارىجنسيتتعدادسمت

مسلط به نرم افزارهاى اكسل، سپيدار حداقل ديپلمحداقل 3 سالآقا1 نفرانباردار
و ساير نرم افزارهاى مرتبط

آشنايى به نرم افزارهاى اكسل، حداقل ديپلمحداقل 1 سالآقا1 نفركمك انباردار
سپيدار و ساير نرم افزارهاى مرتبط

حداقل ديپلمحداقل 2 سالخانم / آقا3 نفرفروش
آشنا به فنون مذاكره
روابط عمومى باال

اولويت با رشته هاى بازرگانى

حداقل ديپلمحداقل 1 سالخانم / آقا2 نفرطراح

مسلط به نرم افزارهاى گرافيكى 
از جمله  اينديزاين، فتوشاپ، 

Illustrator
خالق و ايده پرداز
روابط عمومى باال

حداقلحداقل 3 سالخانم / آقا1 نفرمدير بازرگانى
اولويت با رشته هاى مرتبط فوق ليسانس

حداقل ديپلمحداقل 1 سالخانم / آقا1 نفرمسئول دفتر
روابط عمومى باال

Word مسلط به نرم افزارهاى
Excel و 

كارمند كنترل 
حداقل حداقل 2 سالخانم / آقا2 نفركيفيت

ليسانس
اولويت با رشته هاى فنى، گرافيكى 

و طراحى
كارمند واحد 
حداقل حداقل 2 سالخانم / آقا2 نفربرنامه ريزى

ليسانس
 IT ،اولويت با رشته هاى كامپيوتر

و صنايع
حداقل ديپلم-آقا4 نفركارگر ساده

توان پخت انواع غذاهاى ايرانى حداقل ديپلمحداقل 2 سالخانم / آقا1 نفرآشپز
و فرنگى براى 50 نفر

حداقل ديپلمحداقل 3 سالآقا1 نفرمكانيكى
اولويت با افراد آشنا به تراشكارى

آشنايى به سيستم هاى فنى، مكانيكى و 
پنوماتيك

 گردشگرى در مســير حيات دوباره پس از 
يك كرونازدگى حاد مى تواند باشد اگر، متوليان 
امور و ســرمايه گذارن و فعاالن گردشگرى اين 

احيا را جدى بگيرند.
تعريف انواع هتل ها با كاربردهاى متفاوت آنها 
اين روزها در ركود نسبى گردشگرى در استان 

همدان مى تواند فرصتى براى آينده باشد.
هتل ها تا به امروز مســيرى طوالنى پيموده اند. 
هتل هــاى مدرن بــراى مانــدن در اين عرصه 
و مطــرح بودن در تالش هســتند خــود را به 

ابزارهاى به روزترى تجهيز كنند.
نكته قابل توجــه افزايش محبوبيت رزروهايى 
اســت كه نه از طريق تلفن، بلكه با وب سايت 
هتل و ديگــر برنامه هــاى نرم افــزارى انجام 
مى شود. پيدايش سبك جديدى از هتلدارى به 
نام شيوه زندگى (Lifestyle Hotels) ترند 
ديگرى اســت كه مؤسســات كوچك تر دنبال 
مى كنند تا خالق تر، پوياتــر، مدرن تر و از نظر 

مالى مناسب باشند.
 ظرفيت هاى موجود در بوتيك هتل ها

صنعت هتلدارى شاهد يك تحول سريع است. 
از طرفى خواســته ميهمان هم در طول سال ها 
تغيير كرده است. تغيير روند صنعت هتلدارى و 
خواسته مصرف كننده سبب شده بوتيك هتل ها 
پديد آينــد. در اين بين هتل هاى بزرگ تجارى 
ســعى در كنار آمدن با ايــن روندهاى درحال 

تغيير دارند.
اما بــا توجه به تعدد خانه هــاى تاريخى جاى 
پرســش دارد كه چرا در همدان براى تعريف 

بوتيك هتل تالشى نمى شود. 
اين اقامتگاه هاى كوچك غالباً متناسب با فرهنگ 
محلى هســتند. نوآورى در خدمات و روابط با 
مشترى از عناصر اصلى يك بوتيك هتل است. 
توجه آنها بــه جزئيــات از بازاريابى و تجربه 
ميهمان براساس احساس محلى گسترش مى يابد 
تا با نگاه خود به روش معنادارى آشــنا گردند. 
چابكى  بوتيك هتل ها  كوچك  كسب وكار  مدل 
در نوآورى و اســتقرار ابزارهــا و فناورى هاى 

جديد را به آنها مى دهد.
ميهمانــان امروزى به دنبال خدمات شــخصى 
هستند كه احســاس خاصى به آنها بدهد. آنها 
مى خواهنــد چيزى خاص و بــه يادماندنى را 

تجربه كنند.
بوتيك هتل ها و هتل هاى سبك زندگى لوكس، 
عامــل محــرك روندهاى جديــد در صنعت 
هتلدارى بوده اند. آنهــا آزادى خالقانه را براى 
طراحــان و تجربيــات منحصر به فــرد براى 
بازديدكنندگان ارائه مى دهند؛ بنابراين چه چيزى 
ســبب مى شــود كه يك بوتيك هتل از ديگرى 

متمايز شود؟
معمــارى بوتيك هتل ها موجــب ايجاد حس 
منحصر به فرد بودن و هويت در همه جنبه هاى 
زيبايى شناسى، برنامه ريزى و عملكرد مى شود. 
هــدف ايجاد تجربــه اى به يادماندنــى و گاه 

غيرمنتظره براى ميهمان است.
از ديدگاه داخلى، بوتيك هتل هاى موفق داراى 
يك داســتان بســيار قوى و تأثيرگذار تا سطح 
جزئيات هســتند و همه عناصر با دقت بررسى 
مى شوند؛ از فرديت و هويت در طراحى گرفته 
تا نوع مكعب يخ موجود در نوشيدنى ميهمان. 
بهترين بوتيك هتل ها تجربــه اى ويژه را ارائه 
مى دهند كه ميهمان را با چيزي خاص در مورد 

بافت هتل مرتبط مى كند.

رويكرد بوتيك هتل ها فرايندى اكتشافى است كه 
موارد بسيارى از جمله زمينه تاريخى و فرهنگ 
محلى را درنظر مى گيرند. الهام بوتيك هتل ها از 
ميهمان و درك روشنى از اهداف و خواسته هاى 
آنها آغاز مى شــود سپس با استفاده از خالقيت 
و تخصص شــان با تجربيات ميهمان موردنظر 

ارتباط پيدا مى كنند.
اصطــالح بوتيك هتل در بهترين حالت ممكن، 
تنها مى تواند به نوعى خــاص از هتل ها اطالق 
شود كه ســعى در احيا و حفظ سنت ها همراه 
با رعايت اصل مدرنيتــه دارد. يكى از ويژگى 
بوتيك هتل ها، تفــاوت در نحوه ارائه خدمات 
است. بدين معنا كه هر بار ميهمان در هتل شما 
اقامت داشــته باشد برايش تازگى دارد. خلق و 
اجــراى خدمات در بوتيك هتل ها اهميت دارد 
و ايــن ويژگى بر پايه بينش ميهمان اســتوار و 
پايه و حاصــل آموختن اســت. فراهم كردن 
سرگرمى هاى سالم و متناسب با سليقه ميهمان، 
ويژگى مهم بوتيك هتل ها اســت. اين درحالى 
است كه هتل هاى ديگر تنها يك خط تئوريك 

را براى ميهمان ارائه مى دهند.
يكى از اساســى ترين مراحل سرويس دهى در 
بوتيك هتل ها، ايجاد يك ارتباط پيش بينى نشده 
است. در اين اقامتگاه ها، خلق نقطه اتصال بين 
ميهمان و ميزبان از خالقيتى متفاوت و در عين 

حال شناخته شده بهره مى گيرد.
جالب اســت بدانيد كه بوتيك هتل ها با عناوين 
متناقضى مطرح مى شوند. بدين شكل كه ميهمان 
در بدو ورود انتظار دارد با وسايل قديمى مواجه 
شــود، درصورتى كه گاه با خدمــات مدرن و 
تجهيزات پيشــرفته روبه رو مى شــود. مدرنيته 
بودن بوتيك هتل ها در ايران جلوه هاى گوناگونى 
دارد. به طورى كه تمامى اجزا و زواياى ســبك 
خــالق و هنرى، همچنين دكوراســيون گرم و 
صميمى همراه با خدماتى ويژه را در خود جاى 

داده است.
بوتيك هتــل تــداوم حس در زمان اســت كه 
مى توان گفــت فرهنگى خاص را به دنبال دارد. 
بدين گونــه معمارى و طراحى، داراى ســبك 
خاص، آزادى و خالقيت از مشخصه هاى بارز 

بوتيك هتل ها است.
بوتيك هتل ها مفهومى هســتند كــه رويكردى 
اتيك بر ميهمان نوازى گذاشــته اند و به واسطه 
ارتباطشــان با سنت و مدرنيته هويت مشخص 
دارند و تغييرات هم ناشى از پويايى و زنده بودن 
اين نوع هتل ها اســت. در تعريف خصوصياتى 
كه مى توان به رويكرد و فعاليت اين نوع هتل ها 
درنظر گرفت، استفاده از خدمات شخصى سازى 
شــده براى ميهمان به صورت مجزا است. يكى 
ديگــر از ويژگى هــاى اصلــى بوتيك هتل ها 
بررســى نيازهاى ميهمان است و ارائه دهندگان 
اين عرصه براى ثبات خــود در چرخه رقابت 
بايستى با به كارگيرى متخصصان كشش بازار را 

شناسايى كنند.
بوتيك هتل هــا ريشــه در فرهنــگ و آداب و 
رســوم داشــته و در دوران معاصر با ورود به 
صنعت هتلدارى و تغيير و تحوالت در سيستم 

ميهمان نوازى دستخوش تغييراتى شده است.
تالش براى تعريف اينكه بوتيك هتل چيســت 
همچنان يك چالش محســوب مى شــود، اما 
شــايد يادآورى اين نكته بى ثمر نباشد كه اين 
اقامتگاه ها آنقدر بى نظير و متفاوت از يكديگرند 
كه هركدام سزاوار معيارهاى خاص خود هستند 

ترندهاى صنعت ميهمان نوازى؛ اقامتگاه هايى فراتر از يك هتل

همدان بوتيك هتل ندارد
و البته شايد فكر كردن در مورد بوتيك 
هتل ها به عنوان يك دسته عادالنه نباشد.

عالوه بر اين چه كســى اهميت مى دهد 
كه فرهنــگ لغت چــه مى گويد؟ يك 
بوتيك هتــل روش ارتباطــى منحصر 
به فرد خود را با بازار هدف، شكســتن 

قواعدهاى خشك و دست و پاگير، القا كردن حس ويژه 
بودن به ميهمانان و پيشى گرفتن از انتظارات آنها دارد و 

ديگرى با به هم آميختن هركدام مى تواند حس جديدى 
را براى ميهمان به ارمغان بياورد. بهتر اســت بگويم هيچ 

دستورالعملى براى آنها وجود ندارد، در غير اين صورت 
همه يكسان و شبيه به هم بودند.
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