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 كمبود شركت هاى تسهيل گر 
نقص بزرگ گردشگرى سالمت 

 به مناسبت ســالگرد عمليات كربالى 
4 نشست فرشــته هاى اروند با محوريت 
كتاب «هفتادودومين غواص» در كتابخانه 

مركزى همدان برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومــى اداره كل 
كتابخانه هــاى عمومــى اســتان همدان، 
در  اروند  فرشــته هاى  معرفتى  نشســت 
ســالگرد عمليات كربالى 4 با محوريت 
كتــاب هفتادودومين غــواص كه روايت 
خاطرات جانباز ســرافراز اســالم كريم 

مطهرى مؤيد به قلم حميد حسام است. 
هفتادودومين  كتاب  نويسنده  حميدحسام 
غواص در اين نشست، اظهار كرد: افرادى 
در ميان ما حضور دارند كه آئينه تمام نماى 
افراد حاضر در جبهه هاى حق عليه باطل 
هستند و نيازى نيست كه براى دمخورى 

با شهدا به گلستان شهدا مراجعه كرد.
وى با اشــاره به اينكــه راوى كتاب بايد 
ويژگى هايى داشته باشد كه حرفش، زبان 
حال همه افراد حاضر باشد، افزود: كار را 
با شهيد ســلگى آغاز كرديم زيرا فرصت 
نبود به همه رزمندگان نهاوندى بپردازيم 

و «آب هرگز نمى ميرد» منتشر شد.
غواص  هفتادودومين  كتــاب  نويســنده 
تصريح كرد: يكــى از موضوعاتى كه در 
ســال هاى اخير مطرح شــد و در فضاى 
سياســى قرار گرفت، عمليات كربالى 4

بود و من احســاس كــردم كه مظلوميت 
شهداى غواص چندبرابر شد، بنابراين كار 

را با حاج كريم مطهرى آغاز كرديم.
وى با اشــاره به اينكه البتــه همه افرادى 
كــه از اين افراد زنده بازگشــتند، از قلم 
نينداختيــم، ادامــه داد: بنابرايــن با همه 
افرادى كه حتى ســنين پايينى در آن زمان 
بودنــد و در كربالى 4 در بخش غواصى 

حضور داشتند را مصاحبه كردم.
حســام با بيان اينكه عــدد كتاب هايى كه 
درباره كربال 4 باشــد نوشته شده زير ده 
عنوان اســت، خاطرنشــان كرد: در سال 

1374 «غواص ها بــوى نعنا را مى دهند» 
نوشته شــد اما يك قطره در دريا بود كه 
عطشــى را ايجاد كرد تا خواننده بداند كه 
اين افراد چله مى گرفتند و زيارت عاشورا 
مى خواندنــد و آن طورى كــه مى گويند، 

نيست.
وى با اشــاره بــه اينكه دشــمن متوجه 
عمليات كربالى 4 شــده بود اما كســى 
آن را لــو نداده بود، گفــت: اكنون كتاب 
هفتادودومين غــواص يك منبع و مرجع 
درباره اين عمليات اســت كه به داستان 
كودكى راوى بدون سانســور بيان مى كند 
و به شكلى حضور جوانان دهه چهلى كه 
به انقالب رســيدند را بيان مى كند و نوع 
زيست طبقاتى از اجتماع را نشان مى دهد.
نويسنده كتاب هفتادودومين غواص اظهار 
كرد: اين كتاب از يك شخصيت برجسته 
صحبت  چيت ســازيان  على  شهيد  چون 
مى كند كه با رواى ارتباط بســيار نزديكى 

داشته است.
وى با اشــاره به اينكه تاريخ عمليات هاى 
اســتان را صفحه به صفحه برگ مى زنيم، 
افزود: اين كتاب داستان جانبازى است كه 
هرچه هم مجروح مى شــود باز هم كوتاه 
نمى آيد و معتقد اســت كه بايد به تكليف 

عمل كرد.
حســام تصريح كرد: همچنين اين كتاب 
نشــان مى دهد كه انســان هايى از جنس 
كريــم مطهرى به زندگــى و خانواده هم 
عالقه مند بودند و زندگى خود را داشتند. 
 كريــم مطهرى راوى كتاب هفتادودومين 
غــواص نيز در اين نشســت اظهار كرد: 
جنگ يعنى ويرانى و از بين رفتن انسان ها 
و ساختارها، هيچ فردى هم خواهان جنگ 
نيســت و ما هم در اصل جنگ نكرديم، 
دفاع كرديم و چــون دفاع كرديم، جنس 

انسان ها هم متفاوت بود.
وى بــا بيان اينكه فضــاى صميميت و با 
صفا باعث مى شــود كه افراد مانده دلشان 

تنگ شــود، افزود: بهتريــن خاطرات و 
جنگ  روزهاى سخت  از  آن  شــيواترين 
مى شد،  بيشتر  ســختى  به طورى كه  است 

شيرينى خاطرات بيشتر بود. 
راوى كتاب هفتادودومين غواص كربالى 
4 بهترين خاطرات ما را رغم زد، تصريح 
كرد: دشمن آمادگى الزم را در كربالى 4 
را داشت و اين طور نبود كه يك نفر نقشه 

را به دشمن نشان داده باشد.
وى با اشــاره به اينكه دشــمن براساس 
عكسبردارى  شنودها،  اطالعاتى،  اقدامات 
هوايى و ســتون پنجم دشــمن توانسته 
بود آگاهى ها را به دســت آورد، ادامه داد: 
دسترسى  ماهواره ها  به  دشــمن  همچنين 
داشــتند و تحركات نظامى ما را به اطالع 

صدام مى رساند.
عمليات  در  كــرد:  خاطرنشــان  مطهرى 
كربالى 4، دشــمن دست پيش را به دليل 
اطالعاتى كــه پيدا كرده بود، داشــت و 
آمادگــى پيدا كــرده بود امــا از جزئيات 
زمان و چگونگى حمله اطالع نداشــت و 
آمادگى خود را در تمامى ســطوح تحت 

اختيارش حفظ كرده بود. 
وى با بيان اينكه رزمندگان 40 شبانه روز 
زيارت عاشــورا خواندند و شب و روز 
درحال كسب آمادگى بودند، گفت: وقتى 
بچه ها به ميانه آب مى رســند، درگيرى ها 
آغــاز شــد و بچه ها با يكديگــر رقابت 
مى كردند كــه در جمــع اعزامى ها براى 

عمليات باشند.
غــواص  هفتادودوميــن  كتــاب  راوى 
اشــاره بــه اينكــه مــا نمى توانســتيم لبــاس 
به طورى كــه  كنيــم،  تهيــه  غواصــى 
هرفــردى از خــارج كشــور مى آمــد يــك 
لبــاس غواصــى كــه تفريحــى بــود و نــه 
نظامــى بــا خــود مــى آورد، اظهــار كــرد: 
ــدازه همــه افــراد گــردان  بنابرايــن بــه ان
لبــاس نداشــتيم و تنهــا 72 نفــر بــا لبــاس 

ــه شــدند. ــاده حمل غواصــى آم

به مناسبت سالگرد عمليات كربالى 4

نشست فرشتـه هاى ارونـد برگـزار شد

@hamedanpayam

www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

نرخ تورم استان همدان براى هر خانوار 3/5 درصد اعالم شد

گران بود گرانتر شد
به مناسبت هشتم دى ماه روز «صنعت پتروشيمى» 

پتروشيمى كه همدان را 
جهـانى مى كند

شهردار فامنين:

امسال كارگران فضاى سبـز 
تعديـل نشدند

■ پروژه هاى زودبازده در فامنين  اجرا مى شود 
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

جاذبه شوراها!
 1- براســاس فرايند اعالمى از ســوى ستاد انتخابات كشور براى 
انتخابات شــوراها، اين انتخابات وارد فرايند فرصت دريافت گواهى 

عدم سوءپيشينه براى ارائه در هنگام ثبت نام شده است.
در واقع اكنون تمامى افرادى كه قصد داوطلبى در انتخابات شوراهاى 
اســالمى شهر و روستا در دوره ششم را دارند، مى توانند با استفاده از 
روش هايى كه براى دريافت گواهى عدم سوءپيشــينه اعالم شده، اين 
گواهــى را دريافت و در زمان ثبت نام در اســفندماه آن را با مدارك 

ديگر ارائه كنند.
2- با اين حال كمتر در جامعه، شــور و نشاطى در زمينه داوطلبى در 
انتخابات شــوراها ديده مى شــود و به نظر اين انتخابات، جاذبه خود 
را بــراى افراد عالقه مند به نقــش آفرينى و قرار گرفتــن در فرايند 

تصميم گيرى از دست داده است.
البته اين يك فرضيه، بيشــتر نيســت اما با فرض درستى آن، بايد در 
راستاى اثبات نادرستى آن اقدام و تالش شود و در اين زمينه مسئوالن 
اســتان به ويژه مسئوالن مرتبط با شوراها وظايف و مسئوليت بيشترى 

دارند.
3- از زمان برگزارى نخستين دوره انتخابات شوراها تاكنون، شوراها 
كمتر از حق و حقوق قانونى خود براى توســعه جايگاه و تحكيم آن 

استفاده كرده اند.
شوراى عالى شكل گرفته است اما اين شورا نيز كمتر در راستاى تثبيت 
و تقويت شوراها كار كرده و نتوانسته ضرورت شوراها و اهميت آنها 

در نظام سياسى و تصميم گيرى كشور را تبيين كند.
4- از بين اعضاى شوراها افراد بسيارى نردبان ترقى و ورود به چرخه 
قدرت و چرخش نخبگانى را آغاز كردند اما برخى از آنها در مواردى، 
به شورا به عنوان مهد و پايه پيشرفت و ترقى خود وفادار نبودند و در 

مخالفت با آن تصميم گرفتند.
البته افرادى هم بودند كه وفادار به شــورا باقى ماندند اما اقدامات آنها 

براى توسعه و ارتقاى جايگاه شوراها، كافى نبوده و نيست.
5- شــوراها پس از 5 دوره فعاليت هنــوز، تنها تصميم گير مديريت 
يكپارچه شــهرى نيستند و از مديريت شــهرى نيز تنها بر شهردارى 
نظارت دارند كه در مواردى اين نظارت، شــوراها را تبديل به شوراى 
شهردارى كرده و از تصميم گيرى براى شهر در اين نوع شوراها خبرى 

نيست.
هرچند برخى شوراها، توانسته اند با مشاركت دادن مردم در امور شهر، 

شهرى پويا و مردم محور را با تصميماتى درست پيگيرى كنند.
6- با شــوراها از سوى نهادهاى ناظر با اغماض رفتار نشده و گويى 
شــوراها به عنوان يك رقيب كه از هر فرصتى بايــد به آن ضربه زد، 

نگريسته شده اند.
اين موضوع در كنار عالقه به حواشــى برخى شــوراها دليلى شده تا 
حاشــيه بر متن در برخى شوراها حاكم باشد و شورا براى افرادى كه 
به دنبال فضاهاى خدمت قانونى و بدون حاشيه هستند، جذاب نباشد.

7- كرونا، فشــار اقتصادى، سرخوردگى نخبگانى و داليل بسيارى را 
مى توان برشمرد كه مى توانند جاذبه فعاليت و عضويت در شوراها را 
كم كنند و در استقبال افراد با قابليت داوطلبى از انتخابات شوراها تأثير 
منفى گذاشته و فضاى ثبت نام را به فضايى سرد و بى روح تبديل كنند.
اما نبايد فراموش كرد كه شورا در ايران هنوز نهاد جوانى است و ورود 
افراد و نخبگانى بــا انگيزه تثبيت و ارتقاى جايگاه آنان، مى تواند اين 
نهاد را همچنان به عنوان مبدأ حركت و ورود بسيارى از صاحبنظران به 

عرصه تصميم گيرى، جذاب نگه داشته و حفظ كند.
پــس تمامى افرادى كه توان داوطلبى دارند، با اميد به آينده و جايگاه 
بهتر شوراها، نسبت به دريافت گواهى عدم سوءپيشينه خود اقدام كنند 
تا با ثبت نام در انتخابات و داوطلبى در زمان مقرر، رقابت براى دفاع از 

جايگاه شوراها در قانون و نظام سياسى كشور را آغاز كنند.

هيچ مورد مثبتى از آنفلوآنزا در همدان 
گزارش نشده است

 معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان از نبود هيچ مورد مثبتى از ابتال به ويروس 
آنفلوآنزا در استان همدان تاكنون، خبر داد.

منوچهر كرمى در گفت و گو با تســنيم، اظهار كرد: استفاده از ماسك و رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى ميزان شيوع ســرماخوردگى و ابتال به بيمارى هاى تنفسى را به طرز چشمگيرى 

كاهش داده است.
وى با تأكيد بر اينكه در شرايط كرونايى بايد هرگونه عالمت تنفسى و شبيه به سرماخوردگى 
جدى گرفته شــود، تصريح كرد: قدرت ســرايت پذيرى ويروس كرونا بســيار باالست و 

درصورت قرنطينه نكردن بيمار مبتال امكان آلوده شــدن افراد ديگر هم وجود دارد. معاون 
بهداشــتى دانشگاه علوم پزشــكى همدان با بيان اينكه درحال حاضر شيوع كرونا در استان 
همدان كنترل شده، عنوان كرد: كليد كنترل ويروس كرونا در دستان مردم است. هرچه ميزان 
حساســيت و رعايت پروتكل هاى بهداشتى از سوى مردم باالتر برود آمار بيماران مبتال نيز 

كمتر مى شود.
كرمى با تأكيد بر اينكه بيشترين علت ابتالى بيماران به ويروس كرونا مربوط به شركت در 
دورهمى و روابط دورن خانوادگى است، تصريح كرد: بسيارى از بيماران كرونايى در ظاهر 

سالم و بدون عالمت اند اما به عنوان ناقل قادر به انتقال بيمارى به ديگران هستند.
وى با بيان اينكه با بيشترين شك بالينى بيماران را مورد بررسى و غربالگرى قرار مى دهيم، 
اظهار كرد: مراكز غربالگرى 16 ساعته براى خدمات رسانى به بيماران تنفسى و داراى عالئم 

ســرماخوردگى راه اندازى شده است. در اين مراكز پزشك عمومى حضور دارد و اقدامات 
تشخيصى و درمانى بيماران را انجام مى دهد.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان با تأكيد بر اينكه بسيارى از بيماران با عالئم 
خفيف ســرماخوردگى به مراكز غربالگرى مراجعه مى كنند، گفت: اين بيماران به صورت 

سرپايى درمان شده و به قرنطينه خانگى توصيه مى شوند.
كرمى با اشاره به اينكه عوارض ويروس كرونا در برخى بيماران خفيف و در بعضى بيماران 
شــديد و كشنده اســت، تصريح كرد: بيماران زمينه اى و سالمندان جزو گروه هاى پرخطر 
محسوب مى شوند. وى با بيان اينكه درحال حاضر وضعيت 5 شهرستان استان زرد و مابقى 
نارنجى اســت، گفت: اين شرايط شكننده اســت و با هرگونه بى توجهى به پروتكل هاى 

بهداشتى امكان بازگشت به وضعيت قرمز وجود دارد.

آمار پذيرش در مراكز ترك اعتياد 
افزايش يابد

ثبت نام بيش از 1700 نفر در طرح مشاغل 
خانگى جهاد دانشگاهى همدان

 رئيس جهاد دانشگاهى همدان از ثبت نام هزار و 700 نفر در طرح 
مشاغل خانگى خبر داد، به طورى كه ظرفيت در نظر گرفته شده در آن 

براى همدان 2 هزار و صد نفر است.
على كالنترنيــا در گفت وگو با فارس از اجراى طرح ملى «توســعه 
مشاغل خانگى» در همدان خبر داد و اظهار كرد: اين طرح همزمان با 
سراسر كشور برگزار مى شود كه مجرى آن جهاد دانشگاهى و كارفرما 

نيز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى است.
وى بــا بيان اينكه در مجمــوع 54 هزار نفر ظرفيت ملى در اين طرح 
مدنظر اســت كه ظرفيت همدان براى 2 هزار و صد نفر است، گفت: 
اين طرح به لحاظ ســنى محدوديتى ندارد و افراد 18 ســال به باال و 

كسانى كه بيمه كارفرمايى نداشته باشند، مى توانند شركت كنند.
رئيس جهاد دانشــگاهى استان همدان با بيان اينكه اين طرح در 3 فاز 
طراحى شده است، گفت: فاز نخست اجراى يك فاز پژوهشى است 
كه مزيت سنجى و ظرفيت سنجى طرح را بر عهده دارد كه اين فاز در 

همدان انجام شده است.
وى با بيان اينكه در اين طرح فعال 11 رشــته شناســايى شده است، 
افزود: اين رشــته ها شامل ميناكارى سفال، خياطى و طراحى پوشاك، 
مبل و منبت، كيك و شــيرينى، انيماتورى، برنامه نويسى كامپيوترى، 

مترجمى، ويراستارى و .. . است.
كالنترنيا با بيان اينكه فاز بعدى طرح توانمندسازى است، به نحوى كه 
افــراد متفاضى كار تحت آموزش عمومى و تخصصى قرار مى گيرند، 
گفت: تمام فرايند طرح با جهاد دانشــگاهى است تا حق كسى تضييع 
نشود، ضمن اينكه تاكنون بيش از  هزار و 700 نفر در اين طرح ثبت نام 

كرده اند.

كنگره شهداى دانشجوى همدان
 برگزار مى شود

 مســئول بسيج دانشجويى استان همدان از برگزارى چهارمين دوره 
كنگره شــهداى دانشجو همزمان با ســومين كنگره شهداى دانشجوى 

سراسر كشور خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، حميد پورحســينى، اظهار كرد: 
چهارمين دوره كنگره شهداى دانشــجو به همت دانشگاه مادر استان، 

دانشگاه بوعلى سينا همزمان با سراسر كشور برگزار خواهد شد.
پورحسينى يادآور شد: ده جشنواره نشريات، ادبى، هنرى، كتابخوانى، 
علمى، ورزشــى و... براى اين كنگره درنظر گرفته شده كه وظيفه توليد 

محتوا و برگزارى فراخوان ها را برعهده خواهند داشت.
وى از توليد مســتند «نقش دانشجويان شــهيد در دوران دفاع مقدس» 
خبر داد و گفت: اين مستند كه در مراحل پايانى كار است با محوريت 

دانشگاه هاى استان همدان ساخته شده است.
پورحسينى  افزود: در دانشگاه هاى مختلف استان كارگروه هايى تشكيل 
شــده كه هر يك مسابقات و برنامه هايى برگزار مى كنند. مسئول بسيج 
دانشجويى اســتان همدان ادامه داد: دانشگاه صنعتى جشنواره قرآن و 
معارف اســالمى، دانشگاه آزاد جشــنواره ورزشى، دانشگاه فرهنگيان 
جشنواره مقاله نويسى، دانشــكده هنر جشنواره پوستر و عكس، جهاد 
دانشــگاهى جشنواره مســابقه كتاب خوانى، دانشــگاه علوم پزشكى 
جشــنواره نشريات و دانشگاه بوعلى سينا نيز جشنواره توليد مستند را 
براى اين كنگره آماده خواهند كرد. پورحســينى با بيان اينكه اختتاميه 
جشــنواره هاى استانى در ايام  دهه فجر برگزار مى شود، افزود: اختتاميه 
اســتانى كنگره شهداى دانشجو نيز در فروردين ماه سال آينده و مرحله 
كشورى نيز در تابســتان 1400 برگزار خواهد شد، كه البته زمان دقيق 
اين كنگره به وضعيت كرونا بســتگى خواهد داشت. وى ادامه داد: ما 
در استان همدان 154 شهيد دانشجو داريم كه حضور و مشاركت فعالى 
در دوران دفاع مقدس داشتند كه سعى شده در مستند تهيه شده توسط 
بسيج دانشــجويى به ظرفيت هاى مجموعه دانشگاهى در رفع مسائل 
علمى، كمك به سامانه هاى نظامى، طرح هاى عمرانى و مهندسى جنگ 

در دوران دفاع مقدس توجه شود.

1- مجلس، پيشــنهادهاى «دولت سايه» در اصالح بودجه را دريافت 
كرده است. گويا نشست مشترك دبيران كارگروه هاى اقتصادى دولت 
ســايه با 19 نماينده مجلس شوراى اســالمى براى ارائه راهكارهاى 
پيشــنهادى درباره اليحه بودجه، در دفتر ســعيد جليلى برگزار شده 
اســت. گفتنى اســت جليلى از داوطلبان انتخابات رياست جمهورى 
سال 92 پس از آن انتخابات، با الگوبردارى از برخى كشورها اقدام به 

تشكيل دولت سايه كرده است.
2- عزت ا... ضرغامى، عضو شــوراى عالى انقالب فرهنگى و فضاى 
مجازى، با لغو يك ســخنرانى، داوطلبى خود در انتخابات رياســت 
جمهورى را قطعيت بخشيد. گويا وى اعالم كرده به دليل شبه انتخاباتى 
امسال در مراسم 9 دى سخنرانى نخواهد داشت. گفتنى است با تصميم 
شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى، قرار بود ضرغامى در مراسم كرمان 

سخنرانى كند.
3- شــوراى نگهبان نيز مانند وزارت كشــور براى انتخابات 1400 
فراخوان منتشــر كرده اســت. گويا شــوراى نگهبان از دانشجويان، 
دانش آموختگان و نخبگان سراســر كشور براى شــركت در رقابت 
علمى «ايده نگارى بحران كرونا و مشــاركت در انتخابات رياســت 
جمهورى 1400» دعوت كرده اســت. گفتنى است اين فراخوان ها در 
شرايطى منتشر مى شود كه مجلس در اصالح قانون انتخابات با ثبت نام 

الكترونيكى داوطلبان رياست جمهورى مخالفت كرده است.
4- گرانى بيشتر تخم مرغ در راه است. گويا سازمان دامپزشكى با حكم 
قضايى مرغداران را تحت فشار قرار داده است كه به دليل تأثير نداشتن 
واكســن آنفلوآنزا، گله هاى مرغ تخمگذار باالى 70 هفته به كشتارگاه 
فرستاده شود. گفتنى است اين اتفاقات به معنى كاهش بيشتر عرضه و 

افزايش دوباره قيمت تخم مرغ در بازار است.
5- با اجراى قانون جديد چك بانك ها تقريبا نيمى از مشــتريان خود 
را از دست مى دهند. گويا يكى از موانع جدى و اصلى كه در كاركرد 
چك تأثيرگذار خواهد بود ماده 8 قانون اصالح چك 1397 است كه 
در آن صادركننده چك بايد حتما مبلغ و تاريخ سررســيد چك را در 
ســامانه يكپارچه بانك مركزى ثبت كند كه با فرهنگ كارى در ايران 
همخوانى ندارد. گفتنى اســت طبق آمارهاى اعالم شده اكنون تعداد 
زيــادى از تراكنش هاى مالى از طريق چك انجام مى شــود كه با اين 

قانون با مشكل مواجه خواهد شد.

 اســتاندار همــدان با بيــان اينكه ظرفيت 
پذيرش معتادان متجاهر در مراكز ترك اعتياد 
ماده 16 افزايش يافته اســت، از لزوم افزايش 
استفاه بيشــتر مراكز ماده 15 براى درمان اين 

طيف از معتادان خبر داد.
سعيد شــاهرخى در شوراى هماهنگى مبارزه 
با موادمخدر اســتان همدان، افــزود: يكى از 
افتخارهاى اين اســتان عارى بودن از معتادان 
متجاهر اســت كه بايد اين وضعيت با تالش 
انتظامى، بهزيستى و شوراى هماهنگى مبارزه 

با موادمخدر حفظ شود.
وى افزود: تاكنون دغدغــه اى مبنى بر كمبود 
ظرفيت پذيرش در مركز ماده 16 منطقه «ويان» 
وجود نداشت؛ بنابراين بايد بيش از گذشته از 
توان و ظرفيت اين مركز اســتفاده و تا پايان 

هفته مشكالت پيش رو رفع شود.
اســتاندار همدان اظهار كرد: حضور و جوالن 
معتادان متجاهر در ســطح شهر به سالمت و 
امنيت روانى مردم خدشه وارد مى كند؛ بنابراين 
بايد افزايش ظرفيت مركز ماده 16 در دستور 

كار مسئوالن قرار گيرد.
شاهرخى با تأكيد بر اينكه نبايد شاهد جوالن 
معتادان متجاهر در ســطح شهر باشيم، گفت: 
تپه پيســا يكى از محل هاى تجمــع معتادان 
به شــمار مى رفت كه چندى پيــش با اجراى 
يــك طرح در يك روز 150 معتاد جمع آورى 

و دستگير شد.
وى افزود: 43 مركز خصوصى ترك اعتياد در 
همدان فعال اســت كه بايد از توان و ظرفيت 
آنها اســتفاده كرد، همچنين با توجه به اينكه 
اين مراكز مجوز خود را از بهزيستى دريافت 
مى كنند بايد خود را منطبق با اســتانداردهاى 

اين سازمان كنند.
استاندار همدان درباره برون سپارى مركز ماده 

16 گفت: با توجه بــه واگذارى اين مركز به 
بخش خصوصى و انعقاد قرارداد پذيرش صد 
معتاد، با توجه به اينكه اين مركز توان پذيرش 
تــا 300 معتاد متجاهر را دارد بايد نســبت به 

تغيير اين قرارداد اقدام كرد.
شــاهرخى بيان كرد: كشــف 5 تن انواع مواد 
مخدر در 9 ماهه ســالجارى نشانگر عملكرد 
خــوب، اشــرافيت كامل نيــروى انتظامى و 

برخورد قوى اين نيرو با تهيه و توزيع كنندگان 
موادمخدر و ترانزيت مواد افيونى با همكارى 

ساير نهادها به ويژه اداره اطالعات است.
وى خاطرنشان كرد: پليس مبارزه با موادمخدر 
در برخورد با خرده فروشان در 2 سال گذشته 
خــوب عمل كرده اســت به گونه اى كه اجازه 
جوالن معتــادان در محالت و بروز ناآرامى و 

ايجاد نارضايتى مردم را ندادند.

 فرمانــدار همــدان از ســاخت مجتمــع 
كشــاورزى «يــاس» در منطقــه قهاوند اين 
شهرســتان خبــر داد به اين معنــا كه بخش 
خصوصى براى اين طرح بزرگ 650 ميليارد 

تومان سرمايه گذارى كرده است.
به گزارش ايرنــا، محمدعلى محمدى  اظهار 
كرد: اين مجتمع در روستاى عبدالرحيم بخش 
قهاوند جانمايى و موانع پيش روى آن برداشته 

شده است. 
وى افزود: اين طرح با مشــكالتى از جمله 
زميــن و برق روبــه رو بود كــه به تازگى با 
همكارى دســتگاه هاى متولى اين مشكالت 

مرتفع شد. 
سرمايه گذار  كرد:  خاطرنشان  همدان  فرماندار 
ايــن طرح اهليت و صالحيــت الزم را براى 
ســاخت اين مجتمــع دارد و تمام ســرمايه 
موردنياز را از آورده شخصى تأمين كرده است. 
بــه گفته محمدى در اين طرح بزرگ پرورش 
دام و طيــور و آبزيان و كشــت محصوالت 
گلخانه اى پيش بينى شده و مى تواند براى 400

نفر اشتغال ايجاد كند. 

وى همچنين به ساخت واحد پرورش مرغ 
الين(اســتاندارد) در اين شهرستان خبر داد 
و گفت: ساخت اين واحد نيازمند شرايطى 
ويژه اى از نظر مكان، ارتفاع از ســطح دريا 
و زيســت محيطى اســت كه تاكنون چند 
قطعه زمين انتخاب شــده و درحال بررسى 

هستيم. 
وى تأكيــد كرد: اين طرح با ســرمايه گذارى 
وزارت دفاع اجرا مى شود و همكارى هاى الزم 

از سوى استان براى ساخت آن انجام مى شود. 
فرمانــدار همدان همچنين از ســاخت واحد 
پروش مرغ تخمگذار در اين شهرســتان خبر 
داد و گفت: كارهاى اوليه براى ســاخت اين 
مرغدارى صد هزار قطعه اى انجام شده و آماده 

جذب سرمايه گذار است.
محمدى به ساخت گاودارى 6 هزار رأسى در 
منطقه قهاوند اشــاره كرد و افزود: اين طرح با 

سرمايه گذارى شستا درحال اجرا است.

بــه گفته وى، بــا اجراى اين طرح ها شــاهد 
تحول چشمگيرى در زمينه اشتغال و توليد در 
شهرستان همدان خواهيم بود كه بى ترديد در 

رونق اقتصادى همدان تأثير بسزايى دارد.
فرماندار همدان توجه به اشــتغال و معيشت 
مردم را ضرورى دانست و گفت: حاشيه شهر، 
روســتاها و بخش محروم قهاوند را با اجراى 
طرح هاى شتابنده و توسعه بخش مورد توجه 

قرار داده ايم. 
رئيــس خبرگزارى جمهورى اســالمى مركز 
همدان نيز اجراى طرح هاى اثربخش در حوزه 
اشتغال و بهبود اوضاع كسب و كار را ارزشمند 
دانست و گفت: در اســتان همدان طرح هاى 
ماندگارى درحال اجراست كه خير و ثمره آن 

براى مردم بسيار است. 
محسن فتاحى گفت: همدان داراى ظرفيت هاى 
بى نظيــرى در عرصه صنعتى، كشــاورزى و 
گردشــگرى اســت و همه امكانات و نيروى 
انســانى خود را براى انعكاس پيشرفت هاى 
صورت گرفته و خدمات ارائه شــده به مردم 

به كار گرفته است.

بسترى بيماران كرونا 
در همدان 
40 درصد كاهش يافت

 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان معتقد اســت اعمال محدوديت هاى 
كرونــا از يكــم آذر موجــب كاهــش 40
درصدى موارد بســترى بيماران كوويد-19
در بيمارســتان ها شــده اما ايــن وضعيت 
شكننده اســت، به همين علت محدوديت 
تردد بين شهرى و محدوديت تردد از ساعت 

9 شب همچنان ادامه دارد.
ابراهيــم جليلى در گفت وگو بــا همدان پيام 
از رونــد كاهشــى بروز و بســترى بيمارى 

كوويد-19 در تمام شهرستان هاى همدان كه 
همچنان ادامه دارد، خبر داد و گفت: شــيب 
نمودار كرونا در اســتان نزولى است كه البته 
اين وضعيت شكننده اســت به همين علت 
محدوديت تردد خودروها بين شهرها با پالك 
غيربومى همچنان برقرار است و محدوديت 
تردد خودرو از ساعت 21 تا 4 صبح عالوه بر 
شهرهاى نارنجى در شهرهاى زرد كه همدان 

نيز جزو آنها است نيز اجرا مى شود.
وى گفــت: بــا توجه بــه كاهش مــوارد 
ابتال و بســترى كرونا دراســتان، در بيشــتر 
بيمارستان هاى همدان بخش هاى بيمارستانى 
از حالت اشــباع درآمده و تعــداد زيادى از 
بخش هاى بيمارســتانى كه پيــش از اعمال 
محدوديت ها كامال پر بودنــد، اكنون تخت 

خالــى هم دارند، به اين معنــا كه حدود 40 
درصد از موارد بســترى بيماران كرونا كاسته 
شده است و حتى در برخى بيمارستان ها كه 
برخى بخش هاى بيمارستانى را به بخش كرونا 
تغيير كاربرى داده بودند، اين بخش ها تعطيل 

شده و تغيير كاربرى داده است. 
جليلى با بيان اينكه در همدان درحال حاضر 
360 بيمار در كل استان بسترى بيمارستانى 
هســتند، افــزود: رونــد بــروز و ابتال به 
ويروس كرونا از حدود 4 هفته گذشــته كه 
محدوديت هاى جديد اعمال شــد در بيشتر 
شهرستان هاى همدان نزولى شد و اميدواريم 
با ادامه محدوديت ها و همكارى مردم، اين 
روند ادامه پيدا كند، هرچند نگران هستيم كه 
اگر محدوديت ها و ســختگيرى ها از طرف 

مردم و دســتگاه هاى اجرايــى جدى گرفته 
نشــود، در پايان دى و بهمن ماه دوباره اوج 
گرفتن موارد ابتال و فوتى كرونا را در استان 
داشته باشــيم به همين دليل از مردم تقاضا 
داريم محدوديت ها و توصيه هاى بهداشــتى 

را به دقت اجرا كنند.
معاون درمانى دانشگاه علوم پزشكى همدان، 
عنوان كرد: روند اوج گرفتن و كاهش نسبى 
موارد كرونا هم به طبيعت اين ويروس مربوط 
مى شــود و هم به ميزان همكارى در رعايت 
محدوديت ها و پروتكل هاى بهداشتى بستگى 
دارد، البته اين كاهش نســبى موارد ابتال را به 
رفتار ويروس نسبت نمى دهيم بلكه بيشتر به 
بهداشتى  پروتكل هاى  رعايت  ميزان  افزايش 

نسبت مى دهيم.

 معــاون قضايــى دادگســترى كل اســتان از 
شهردارى ها خواست تا نســبت به تعيين تكليف 
اراضى واقع در طرح هاى دولتى و شهردارى اقدام 

كنند.
معاون قضايى دادگسترى كل استان همدان گفت: 
مطابق ماده واحده قانون تعيين تكليف امالك واقع 
در طرح هاى دولتى و شهردارى ها، نهادهاى وابسته 

به اين مراكز بايد نســبت به تعيين تكليف اراضى 
واقع در طرح هاى دولتى و شهردارى اقدام كنند.

به گزارش تسنيم، عباس نجفى با بيان اينكه نقض 
حقوق مالكانه اشــخاص خالف حقوق شهروندى 
است؛ بنابراين شهردارى ها بايد در اجراى قوانين، 
حقوق اشــخاص را تضييع نكرده و عمل به قانون 
را ســرلوحه امور خود قرار دهنــد، اظهار كرد: با 

عنايت به مــاده واحده قانون تعيين تكليف امالك 
واقع در طرح هاى دولتى و شــهردارى ها مصوب 
29/08/1376 و قانون اصالح تبصره 1 ماده واحده 
مذكور مصوب 22/01/1380 ســازمان ها، نهادها، 
شركت هاى دولتى وابسته به دولت و شهردارى ها 
مكلف هستند نسبت به تعيين تكليف اراضى واقع 
در طرح هاى دولتى و شهردارى اقدام كنند در غير 

اين صورت هيچ گونه حقوق مالكانه اى نســبت به 
امالك نخواهند داشت.

وى با اشــاره به اينكه چنانچه اجراى طرح مذكور 
و تملك امالك به 5 ســال بعد موكول شود مالكان 
امــالك واقع در طرح از همه حقوق مالكانه همانند 
ســاخت بنا، تجديدبنا، افزايش بنا، تعمير، فروش، 
اجاره، رهــن و ... برخوردار خواهند بــود، افزود: 

بنابراين مقررات اخذ هرگونه تعهد از مالكان نقض 
حقوق مالكانه اشخاص و خالف حقوق شهروندى 
است. معاون قضايى و اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
جرم دادگسترى كل اســتان همدان با تشريح ابعاد 
اين قانون و دعــوت مديران به رعايت آن، تصريح 
كرد: نقض حقوق مالكانه اشخاص مستوجب ضمان 

حقوقى يا كيفرى براى مديران خواهند بود.

مجتمع كشاورزى قهاوند با سرمايه  خصوصى 
ساخته مى شود

شهردارى ها اراضى واقع در طرح هاى دولتى و شهردارى را تعيين تكليف كنند
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ارتباطات مردمى شهردارى شيرين سو تقويت مى شود
راه اندازى سامانه 137 

ارتباط  تسهيل  و  تقويت   
شــهردارى،  با  شــهروندان 
ارائه ســريع خدمات شهرى 
و جلــب رضايت حداكثرى 
مردم از مهم ترين اهداف اين 

طرح است.
شــهردار شيرين ســو گفت: 
شــهردارى هاى  از  بسيارى 
شهروندمدار مجهز به سامانه 
شهردارى  كه  هســتند   137

شيرين ســو نيز با پيگيرى هاى انجام شــده صاحب ســامانه دريافت 
درخواست ها و معضالت شهرى شد.

به گزارش روابط عمومى شهردارى شيرين سو، سيدمصطفى موسوى 
با اشــاره به لزوم استفاده از تمامى امكانات و تجهيزات براى تقويت 
ارتباطات مردمى شهردارى افزود: در هفته جارى سامانه تلفنى دريافت 
درخواست ها و معضالت شهرى راه اندازى شد و در آينده نزديك نيز 
عالوه بر آن، اپليكيشن ســامانه خريدارى و در اختيار شهروندان قرار 
مى گيرد تا امكان پيگيرى سيستماتيك درخواست ها و اطالع از روند 

اقدامات شهردارى را نيز براى آنها مهيا كنيم.
وى ادامه داد اين سامانه در راستاى اصول شهروندمدارى و محله گرايى 
و با هدف ايجاد زمينه مشــاركت شهروندان در مديريت شهرى، رفع 
مشكالت و معضالت شــهرى با رويكرد خدمات رسانى مطلوب به 

شهروندان، ايجاد شده است.
موسوى در ادامه با اشاره به مزاياى سامانه 137 بيان كرد: از مهم ترين 
مزاياى اين ســامانه مى توان به شناسايى ســريع معضالت شهرى و 

ارتباط مستقيم اهالى با واحدهاى مختلف شهردارى اشاره كرد.
وى با تأكيد بر اهميت مقابله ســريع با بحران ها در مواقع حســاس 
بيان كرد: يكى از راه هاى مقابله با بحران هاى احتمالى و پيشگيرى از 
خسارت ها، شناسايى به موقع و اقدام سريع و مؤثر در رفع و پيشگيرى 
از بحران اســت كه با راه اندازى سامانه 137 و همكارى مردم اين امر 

ممكن خواهد شد.
شهردار شيرين سو ضمن تأكيد بر تقويت همكارى هاى شهروندان و 
شهردارى، افزود: سامانه دريافت درخواست ها و معضالت شهرى با 
تسهيل در نحوه ارتباط گيرى شهروندان با واحدهاى مختلف شهردارى 

موجب تقويت همكارى ها مى شود.
موســوى در پايان ضمن تشــكر از همكارى بســيار خوب شركت 
مخابرات شهرستان و بخش شيرين سو در راه اندازى سامانه و همچنين 
همكارى شهروندان در مديريت شــهرى، ادامه داد: با راه اندازى اين 
سامانه انتظار مى رود شــهروندان عزيز بيش از پيش شهردارى را در 
شناسايى، رفع مشكالت و معضالت و همچنين ارائه خدمات مطلوب 

به شهروندان يارى كنند.

آماده باش شهردارى نهاوند براى فصل سرما
 نيروى انسانى و تجهيزات شهردارى نهاوند براى مديريت و مقابله با بحران و حوادث در 

فصل سرما آمادگى كامل دارد.
شهردار نهاوند از اجراى برخى پروژه ها از جمله بازگشايى و پاكسازى مسيل ها و كانال هاى شهر 
خبر داد و گفت؛ پاكســازى مسيل عالوه بر تأثير در زيباسازى سيماى شهرى، امنيت خانه هاى 
حاشــيه مســيل را در زمان بارش ها هم تأمين مى كند؛ زيرا در سال هاى گذشته بارش ها سبب 
پيشروى به داخل محوطه برخى خانه هاى حاشيه مسيل شده و سبب خسارت و آسيب هايى به 
اين منازل شــده بود. محمد حسين پور همچنين با اعالم آمادگى كامل شهردارى براى مقابله و 
مديريت در فصل بارش برف و يخبندان معابر سطح شهر با تهيه حداقل 500 تن ماسه و نمك 

و كيســه و ده بسته ماســه و نمك در نقاط مختلف شهر خبر داد. وى گفت: همانند سال هاى 
گذشته بسته هاى شن و نمك در ده منطقه تعريف شده شهر نصب شده است تا شهروندان در 
زمان بارش ها نســبت به بازگشايى و روان سازى تردد در مقابل خانه ها و معابر محل زندگى 
خود درصورت ضرورت، اقدام كنند. حسين پور همچنين آمادگى كامل با تجهيز 5 دستگاه 
ماشين آالت برف روب، ماشــين آالت حمل ماسه و نمك و امدادرسانى در شرايط بحرانى 
به همراه صد نيروى انسانى و پرسنل با تجهيزات مورد نياز براى اقدام در زمان بحران خبر داد.

وى از ديگر اقدامات انجام شده براى مديريت فصل بارش پاكسازى مسيل هاى سطح شهر 
و انهار، مسيل اصلى، كانال انتهاى گوشه سرآسياب شهرك شهيد حيدرى و... را عنوان كرد.

حسين پور همچنين از درحال اجرا بودن بيش از ده پروژه عمرانى خدماتى با هزينه 20 ميليارد 
تومان با ميانگين پيشرفت بيش از 85 درصد در شهر، خبر داد.

ـال پايانى فعاليت 
سـ

شوراى پنجم و شــهرداران 

منتخب فرصت ارزيابى 3 سال گذشته 

روندان مى دهد. همدان پيام 
را به شــه

اطالع رســانى، صفحه اختصاصى 
بنابر رسالت 

ى مجموعه مديريت شهرى استان 
بلديه را برا

راه اندازى  كرده است تا پس از اين هر هفته صفحه 

وراها به اخبار و عملكرد 
اختصاصى شهرداران و ش

د. در تهيه محتواى اين صفحه 
اين حوزه بپرداز

روابط عمومى هاى محترم نيز همكارى 

ى قدردانى دارد.
دارند كه جا

دبير صفحه: سپيده راشدى
خبرنگاران: سحر يوسفى، زهرا اميرى و معصومه كمالوند

 هرســاله با فرارســيدن فصل ســرما 
تعدادى از كارگران فضاى ســبز به مدت 
3 ماه بيكار مى شدند. امسال با شكل گيرى 
واحــد جديد پيشــگيرى و رفع تخلفات 
شهرى در شهردارى، تيم گشتى در سطح 
شهر تشكيل شد و كارگران فضاى سبز به 

اين كار مشغول شدند.
شهردار فامنين در نشست با تيم رسانه اى 
همدان پيام گفت: 2 ماه حقوق عقب افتاده 
كارمندان  و  شــهرى  خدمــات  كارگران 

شهردارى پرداخت شد.
پيام رفتارى اظهار كرد: با توجه به نيازهاى 
مناطق مختلف شهر، در بازه زمانى كوتاه 
پروژه هاى عمرانــى و طرح هاى زودبازده 

اجرا مى شوند.
وى افزود: خدمت به شهر را از طرح هاى 

خيابان ها،  آســفالت ريزى  مانند  زودبازده 
كوچه ها و معابر، پيادروسازى، جدولكارى 
و گســترش فضاى ســبز در تمامى نقاط 

مختلف شهر آغاز كرده ايم.
رفتارى ضمن تأكيد بر اينكه تالش مى كنيم 
برخى از كمبودها و نارسايى ها را در كوتاه 
مدت جبران كنيم، اظهار كرد: بايد تالش 
كنيم فامنيــن را به جايگاه واقعى خود كه 

حق مردم اين شهر است، ارتقا بخشيم.
وى با اشــاره بــه اينكــه كار عمرانى در 

بعــد فرهنگــى جامعه بســيار تأثيرگذار 
اســت، گفــت: ورودى فامنيــن تابلوي 

خوش آمدگويى نداشت كه بازسازى شد.
 تحول اساسى 

در فضاى سبز شهرى
رفتارى با اشاره به اينكه فامنين نخستين شهر 
در مسير تردد مسافران به تهران است، اذعان 
كرد: براى نخســتين بار شــهردارى فامنين 
داراى واحد مستقل ســيما و منظر شهرى 
شــد. با توجه به وجود كرونا اولويت هاى 

شــهردارى در بحث گردشــگرى متفاوت 
شــده است، به طورى كه تالش بر اين است 
در مسير تردد مسافران استراحتگاه و محل 

اقامت چند ساعته ساخته شود.
رفتارى با بيان اينكــه رويكرد اصلى اين 
شــهردارى در 6 ماهه نخست سال آينده 
پرداختن به زيباسازى شهرى و فضاى سبز 

است، ادامه داد: پرداختن به مسائل جزئى 
كه در بهســازى منظر شــهرى تأثيرگذار 

است، در دستور كار قرار گرفته است.
وى افزود: در راســتاى توجه به ســيما و 
منظر شهرى، پارك نوارى به سمت جاده 
تهران در بلوار دولتى شهر فامنين در دهه 

فجر سالجارى افتتاح خواهد شد.

 نخستين پارك بانوان 
به بهره بردارى مى رسد

شــهردار فامنين با اشــاره به اينكه سهم 
بانــوان از امكانات كم اســت، گفت: در 
همين راستا در 6 ماهه نخست سال آينده 
نخستين پارك بانوان شهرستان فامنين به 

بهره بردارى مى رسد.

نفر اول جدول: رضا مهدوى از قزوين
نفر دوم جدول: اميرحسام جاللوند از همدان
نفر سوم جدول: محمدرضا سعادتى ازتهران

نفر چهارم جدول: على عابدى از تهران
نفر پنجم جدول: اميرمهدى عظيمى از تهران

بهترين بازيكن پيشكسوت: ايرج نوروزى از مالير
بهترين بازيكن بانــوان جدول: حديث نورى ازندريانى 

از مالير
بهترين بازيكن رده ســنى زير 16 سال: سبحان رنجبر 

از مالير
بهترين بازيكن رده سنى زير 14 سال: اميرعلى گودرزى 

از مالير
بهترين بازيكن رده ســنى زير 12 ســال: محمدجواد 

ميرزايى از مالير
بهترين بازيكن رده ســنى زير 10 ســال: محمدصدرا 

شجاعى از مالير
بهترين بازيكن بانوان مالير: مژگان بردبار

بهترين بازيكن بانــوان مالير در رده نوجوانان: ريحانه 
سورى

 موآيى هاى جزيره ايستر شيلى از مالير 
سر درآورند

 شــهردارى مالير در ادامه تكميل پروژه هاى مجموعه 
جهان كوچك(مينى ورد) تعداد ده عدد از مجسمه هاى 

باستانى جزيره ايستر شيلى را ساخت.
بابايى افزود: مهم ترين مظهر فرهنگى كشــور شــيلى 
مجسمه هاى موآيى هايى است كه در جزيره ايستر اين 
كشــور وجود دارند كه دريك دوره كوتاه خالقيت و 
فعاليت خرسنگى، كنده كارى شــده اند و طبق آخرين 
تحقيقات باستان شناســى، تعداد 887 مجســمه سنگى 

يك شــكل و يكپارچه در موزه و در جزيره، شناسايى 
شده است.

وى افــزود: برخى از موآيى هــا داراى كاله يا تاج هاى 
قرمز رنگى هســتند كه دليل آن مشــخص نيست ولى 
برخى از باستان شناسان مى گويند كه اين گونه موآيى ها 
مفهوم آئينى خاصى داشته اند كه احتماالً براى يك طايفه 
يا خانواده اى مقدس بوده اند كه در نمونه ساخته شــده 
توسط شــهردارى مالير نيز يكى از مجسمه ها با كاله 

قرمز رنگ ساخته شده است.
وى با بيان اين نكته كه شــهردارى ماليــر ده عدد از 
مجسمه هاى جزيره ايستر شــيلى را با ارتفاع ميانگين 
3 متر در مجموعه جهان كوچك مالير ســاخته است، 
گفت: اين مجسمه ها داراى اسكلت فلزى و رويه بتنى 
هســتند كه براى نشان دادن بافت و رنگ خاكسترى و 

سياه مجسمه ها، روى آنها پتينه كارى شده است.
بابايى در پايان از عموم شهروندان و هموطنان عالقه مند 
به ديدن اين مجســمه ها و بسيارى از نمادهاى تاريخى 
و ملى كشورهاى مختلف جهان در مجموعه مينى ورد 
ماليــر دعوت كرد پــس از برقرارى وضعيت ســفيد 
كرونايى و آغاز مســافرت ها، به شهر ديدنى مالير سفر 

كنند و از نزديك نظاره گر اين مجموعه زيبا باشند.
 آبيارى فضاى سبز مالير مديريت مى شود

در راســتاى بهينه  ســازى مصرف آب در فضاى سبز 
شــهرى، سيستم آبيارى  تحت فشار در بلوار مبل منبت 

شهيد مطهرى شهر مالير به طول 3 كيلومتر اجرا شد. 
شــهردار مالير گفــت: صرفه  جويــى در مصرف آب 
ضرورتــى اجتناب ناپذير براى جلوگيرى از بحران آب 
است و در ســال هاى اخير با اتخاذ راهكارها و اجراى 

تمهيدات مناسب، ساماندهى سيستم هاى آبيارى فضاى 
سبز و تغيير الگوهاى سنتى آبيارى به روش هاى نوين 

را در دستور كار داريم.
بابايى اظهار كرد: كمبود منابع آب از يكســو و افزايش 
تقاضاى آب از سوى ديگر، ضرورت استفاده كارآمد و 
بهينه از منابع آب را دوچندان مى كند، بنابراين مديريت 
بهره بردارى از آب در فضاى سبز شهرى حايز اهميت 
اســت. وى ادامه داد: شــهردارى مالير تاكنون آبيارى 
تحــت فشــار را در بلوار آيت ا... ميرشــاهولد و بلوار 
آيت ا... شــهيد بهشــتى اجرا نكرده و عمليات اجراى 
سيستم آبيارى تحت فشــار در بلوار مبل منبت شهيد 

مطهرى نيز آغاز شده است.
بابايــى هدف از اجراى اين طــرح را افزايش راندمان 
آبيارى، كاهش استفاده از ماشين آالت آبيارى تانكرى و 
حفاظت از منابع آب هاى زيرزمينى عنوان كرد و گفت: 

اميدواريم با گسترش اين سيستم در فضاى سبز شهرى 
راندمان آبيارى فضاى سبز افزايش و هزينه هاى آبيارى 

كاهش يابد.
شهردار مالير در ادامه با اشــاره به اقدامات شهردارى 
مالير در زمينه مهار آب هاى سطحى، مطرح كرد: مشكل 
تجمع آب هاى سطحى كوچه زمانى واقع در بلوار بسيج 
مستضعفين كه در زمان بارندگى براى اهالى اين كوچه 

به وجود مى آمد، مرتفع شد.
وى با اشــاره به قرار گرفتــن در فصل بارش نزوالت 
آسمانى و سرماى هوا، خاطرنشان كرد: اين مشكل كه 
پس از ســاخت ساختمان مســكونى انتهاى كوچه در 
ســاليان گذشته به وجود آمده و آن كوچه را به بن بست 
تبديل كرده بود، سبب شــده چاه حفرشده موجود در 
سراشيبى انتهاى كوچه در زمان بارندگى، به سرعت پر 
شده و مازاد آن به صورت آبگرفتگى به خانه هاى اهالى 

كوچه نفوذ كند.
بابايى اظهار كرد: با توجه به شيب معكوس اين كوچه 
كه امكان هدايت آب هاى ســطحى بــه جدول وجود 
نداشــت، شــهردارى به حفر كانال و ايجاد تأسيسات 
و انتقال آب هاى ســطحى به وسيله پمپ اقدام كرد و 
نســبت به لوله گذارى طول مســير بن بست تا جدول 
ابتداى كوچه و با ســاخت ســپتينگ در انتهاى كوچه 
براى پمپاژ آب هاى ســطحى در بارندگى هاى حجيم، 

اقدام كرد. 
شــهردار مالير با بيان اينكه كوچه زمانى واقع در بلوار 
بسيج مستضعفين، در ساليان متوالى از نقاط مشكل دار 
شــهر بوده، هزينه اجراى اين پروژه را مبلغ 50 ميليون 
تومان اعالم و خاطرنشان كرد: اين مبلغ از منابع داخلى 

شهردارى پرداخت شده است.

 بــراى ســاماندهى و كاهــش ترافيــك در محــور 
همدان - تهران(محدوده شهر جورقان) شهردارى جورقان 
بــه تعريض محور همدان-تهران اقــدام كرده و از طرفى 
پيش بينى مى شود افتتاح شهرك صنعتى بنكداران و مراكز 
صنعتى و تجارى ديگر در اطراف شهر جورقان به افزايش 

ترافيك منجر شود.
شــهردار جورقان گفت: به طور جدى پيگير ايجاد تقاطع 
غيرهمســطح در اين محدوده هســتيم كه البته همين امر 
باعث خــروج محله دره باغ (كوى شــهيد صادقى) نيز از 

بن بست مى شود.
مجيد قره باغى با بيان اينكه شعار شهر ما «جورقان دروازه 
پايتخــت تاريخ و تمدن» اســت، افزود: ســيما و منظر و 
وضعيت مناســب اين محدوده نقش بســزايى در ايجاد 
ذهنيت بهتر و مثبت مســافران نســبت به شــهر و استان 
همــدان دارد به همين دليل اين شــهردارى با وجود تمام 
مشكالت مالى، نهايت تالش خود را در راستاى زيباسازى 

و ساماندهى محور همدان تهران به كار برده است.
وى ادامه داد: شــهردارى جورقان اقداماتى از قبيل اجراى 
عمليات جدولگــذارى براى هدايت آب هاى ســطحى، 
اجراى فضاى ســبز نوارى، آسفالت قسمت هاى تعريض 

شده، تكميل و اصالح روشــنايى پارك غدير و همچنين 
جابه جايى و اصــالح تيرهاى برق محور همدان-تهران با 
همكارى اداره برق همدان كرده است، از طرفى براى تكريم 
مسافران نظارت كامل بر نوع رفتار نيروهاى خدماتى خود 

و كسبه واحدهاى تجارى استيجارى داشته است.
قره باغى در ادامه افزود: شهردارى جورقان همواره به دنبال 
اســتفاده از ظرفيت هاى اين محور بوده و در همين راستا 
با نصب 2 بيلبورد در محور همدان-  تهران براى پيشــبرد 
كســب درآمدهاى پايدار و ماندگار گام بزرگى برداشــته 

است.
وى در پايان خاطرنشــان كرد: اين شهردارى در سال هاى 
اخير افتخار اين را داشته است كه ميزبان 2 شهيد گمنام و 
همچنين زائران عزيز اربعين حسينى باشد؛ از اين رو نسبت 
به تكميل المان شهداى گمنام در پارك غدير اين شهر اقدام 
كرده تا همه مسافران، زائران و اهالى شهر جورقان نهايت 
اســتفاده معنوى را از اين بقعه متبركه نمايند، همچنين در 
ايام اربعين شهردارى تمام تالش خود را در خدمات رسانى 
به زائران محتــرم به كار برده و در زمينه راه اندازى موكب 
و آماده سازى هرچه بهتر نمازخانه و سرويس هاى واقع در 
پارك و همچنين مساجد داخل شهر جورقان تمام همكارى 

را داشته است.

شهردار فامنين:

كارگران فضاى سبز تعديل نشدند
■ پروژه هاى زودبازده در فامنين  اجرا مى شود                         ■ سهم بانوان از امكانات كم است

مسابقات شطرنج شهردارى مالير برگزار شد
 به مناسبت گراميداشت روز پرستار، با همت شهردارى مالير و هيأت شطرنج مالير، يك دوره مسابقات شطرنج به صورت آنالين برگزارشد.

به گزارش روابط عمومى شــهردارى مالير، اين مسابقات كه به صورت بين المللى، يك روزه و در رده هاى سنى آزاد، با فرمت زمانى 3 دقيقه يك 
ثانيه پاداش براى هر بازيكن انجام شد.

و با روش سوئيسى و در 11 دور برگزار شد، 160 نفر شركت كننده از سرتاسر  Lichess به گفته شهردار مالير، در اين مسابقات كه در سايت
كشور و شركت كنندگانى از كشورهاى روسيه، اندونزى، الجزاير، عراق، اردن، سوريه، تركيه و انگلستان حضور داشتند.

حســين بابايى افزود: در پايان اين مســابقات، پس از بررسى دقيق تيم داورى، نفرات برتر كشورى به ترتيب: 5 نفر برتر جدول مسابقات، نفر اول 
پيشكســوتان جدول، نفر برتر بانوان جدول و همچنين نفرات برتر رده هاى ســنى به شــرح ذيل شناخته شدند و حكم قهرمانى و جوايز خود را 

دريافت كردند.

شهردار جورقان:
جورقـان نيازمند ايجاد 
تقاطع غيرهمسطح است
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زمانبندى تهيه واكسن براى دى ماه اعالم 
شده است

 تا تأمين واكســن ايرانى، اقدام به خريد واكســن خواهد شد و 
وزير بهداشت، زمانبندى اين مهم را تا پايان دى ماه اعالم كرده است.
بــه گزارش ايرنا، وزير كشــور و رئيس ســتاد مقابله بــا كرونا در 
گفت وگويــى اظهار كرد: موضوع واكســن از ابتدا مورد توجه همه 
كشــورها بود و همه به دنبال توليد واكسن بودند و ما نيز اين كار را 
در داخل انجام داديم و مؤسســات مختلفى اين كار را آغاز كردند. 
بــا توجه به تأييد وزارت بهداشــت، 3-2 مورد بــه مراحل خوبى 

رسيده اند و با واكسن ايرانى اميدواريم پاسخگوى نياز باشيم.
عبدالرضا رحمانى فضلى ادامه داد: در ســتاد، گزارشى ارائه شد كه با 
زمانبندى انجام شده كه از ســوى وزير بهداشت، اين زمان دى ماه 

اعالم شده و تهيه واكسن درحال انجام است. 
وى توضيح داد: ما با تحريم و مشــكل انتقــال منابع مالى روبه رو 
هســتيم؛ نخست قرار شــد از محل پولى كه در كشورهاى مختلف 
داريــم هزينه هاى واكســن تأمين شــود و با قــول و تأكيد رئيس 
جمهــورى اين موضوع انجام مى شــود. تأكيد بر اين بوده كه درجه 

ريسك واكسن پايين و درجه صحت آن باال باشد. 
وزير كشــور يادآور شــد: ما دنبال اين بوديم كه با درجه ريســك 
پايين، تهيه واكسن انجام شود. وزارت بهداشت كه متولى تخصصى 
موضوع بهداشت است، موارد را در تهيه واكسن در نظر مى گيرند. 

رحمانى فضلــى تأكيد كرد: ســه چهارم فضاى مجــازى در جهت 
تحريك افكار عمومى براى تهيه واكســن اســت. وزارت بهداشت 
دقيقــًا افراد را طبقه بندى كرده و نخســتين گروه، افراد با ســن باال 
هستند و كسانى كه بيمارى هاى پيش زمينه اى دارند. تعداد اين افراد 
حدود يك ميليون و 800 هزار نفر اســت و بيشــتر فوتى هاى ما نيز 

مربوط به اين گروه بوده است. 
وى ادامــه داد: گروه دوم، كادر درمانى و گروه هايى هســتند كه در 
بيشــترين تماس با مراجعه كنندگان قرار دارند. ما در ابتداى ويروس 

كرونا كيت ها را نداشتيم اما اين كيت را توليد كرديم.
 اجراى محدوديت تردد در شهرهاى زرد

رئيس ســتاد مقابله با كرونا عنوان كرد: تردد بين شهرى يك مشكل 
بزرگ بــود، تصميم خوبى كه در اين زمينه گرفته شــد اين بود كه 
منع تردد از 21 تا 4 صبح بود. ما مى دانســتيم اين كار خوبى است؛ 
در دنيــا هيچ جايى چنين كارى نكرده بودند؛ با هماهنگى كه با همه 
گروه ها شــد اين امر اتفاق افتاد و 4 ميليون خودرو شناسايى شدند 
كه برخى مجوز داشــتند و از اين تعداد يك ميليون و 260 هزار نفر 

جريمه شدند. 
رحمانى فضلى با بيان اينكه «هدف اين طرح جريمه نيســت و اصل 
بر اين اســت كه به مسأله توجه شود» ادامه داد: همچنين 323 هزار 
نفــر روز نيروى انتظامى كار كرد و 2 ميليون و 500 هزار تذكر، يك 
ميليون و 400 هزار خودرو نيز به شهرشــان برگردانده شــدند. 36
درصد ميزان تصادفات ما در جاده ها كم شده و 34 درصد فوتى هاى 

تصادفات كاهش يافته و 28 درصد مجروحان كاهش يافته اند. 

آشفتگى هاى سند مالى بودجه 
بايد برطرف شود

 نياز بــه همــت، جديت و 
و  تصميم گيــرى  در  شــجاعت 
سند  آشــفتگى هاى  داريم؛  اجرا 
مالى بودجه را بايد تا حد امكان 
برطــرف كنيم و انضباط در نظام 

بودجه ريزى را اولويت بدانيم.
به گزارش ايســنا، رئيس مجلس 
در  روزگذشته  اســالمى  شوراى 
صحن علنــى مجلس تأكيد كرد: 

مردم بايد بدانند كه شــيوه نادرست جبران كسرى بودجه، چگونه در 
زندگى آنها مؤثر خواهد بود و ســفره آنها را كوچك تر خواهد كرد و 
به تورم دامن مى زند. بايد در فرهنگ عمومى به تدريج نهادينه شود كه 
درآمد بى كار و تالش، چه اختاللى در اقتصاد كشــور ايجاد مى كند و 
چگونه باعث افزايش قيمت ها و گســترش بيكارى و تورم مى شود تا 
بتوان دولت را به سمت استفاده از درآمد با كار و تالش متقاعد كرد.

محمدباقــر قاليباف در ادامه گفت: بايد در ســند بودجه كشــور اين 
راهكارها با توافق مجلس و دولت لحاظ شــود تا از تورم بيشــتر، از 
بيكارى بيشــتر، شكاف طبقاتى بيشتر، و از فشار مضاعف بر معيشت 
مردم به ويژه اقشار كم درآمد جلوگيرى كرد. ما نياز به همت به جديت 
و به شــجاعت در تصميم گيرى و اجرا داريم آشفتگى هاى سند مالى 
بودجه را بايد تا حد امكان برطرف كنيم و انضباط در نظام بودجه ريزى 

را اولويت بدانيم.
وى همچنيــن بيان كرد: همكاران بنده در كميســيون تلفيق بودجه 
تالش خواهند كرد، اليحه بودجه ســال آينده را در منابع، مصارف 
و بخش انضباط مالى، به دقت بررســى كنند. صالح اقتصاد كشــور 
در گــرو اصالح، تنظيــم و تصويب هوشــمندانه اليحه بودجه كل 
كشــور است. ان شــاءا... به لطف خداى متعال و رهنمودهاى رهبر 
معظم انقالب و تالش مجدانه همكاران در مجلس شــوراى اسالمى 
و همراهــى دولت محترم بتوانيم بهترين تصميــم را به نفع مردم و 

كشور بگيريم.

تهيه تبلت براى دانش آموزان مناطق محروم 
بايد در اولويت بودجه 1400 قرار گيرد

 تهيه تبلــت و تجهيزات هوشــمند براى دانش آمــوزان مناطق 
محــروم، توانبخشــى دانش آمــوزان داراى نياز هاى ويــژه، تجهيز 
هنرستان ها، كارگاه ها و آزمايشــگاه هاى مدارس در اولويت بودجه 

1400 قرار گيرد.
ــه و  ــيون برنام ــس كميس ــجو، رئي ــزارى دانش ــزارش خبرگ ــه گ ب
بودجــه مجلــس شــوراى اســالمى در ديــدار بــا ســيدجواد حســينى 
معــاون وزيــر و رئيــس ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنايى كــه 
در محــل كميســيون برنامــه و بودجــه صــورت گرفــت، بــا اشــاره 
ــن  ــت: اصلى تري ــى، گف ــت آموزش ــعه عدال ــرورت توس ــه ض ب
اولويــت مــا در مجلــس و دولــت بايــد تمركــز بــر توســعه عدالــت 

كمــى و كيفــى آموزشــى باشــد.
حميدرضــا حاجى بابايى تأكيد كرد: عدالت آموزشــى زمانى ايجاد 
مى شــود، كه بتوانيم زيرساخت هاى آموزش و پرورش انعطاف پذير 
كه همه دانش آمــوزان صرف نظر از تفاوت هاى فــردى، منطقه اى، 

فرهنگى از همه ظرفيت هاى ايجادشده بهره بردارى نمايند.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى با اشاره به 
لزوم استانداردســازى فرايند هاى آمــوزش و پرورش با توجه به 
چرخش هاى تحول آفرين كه در ســند تحول بنيادين مورد تأكيد 
قرار گرفته اســت، گفت: در تربيت تمام ســاعتى، زمينه رشد و 
شــكوفايى همه جانبه معلمان براساس استعداد هاى هر يك مدنظر 
مى باشــد، در اين راســتا بايد فرايندها، منابع انســانى و فضا و 
تجهيرات متناســب بــا نياز همه كــودكان و نوجوانان طراحى و 

شود. تدوين 
رئيس فراكســيون فرهنگيان مجلس شوراى اســالمى در تبيين اين 
موضوع به اهميت ارتقاى ســطح كمى و كيفى خدمات آموزشــى 
و پرورشى و توانبخشــى دانش آموزان با نياز هاى ويژه اشاره كرد و 
گفــت: آموزش و پرورش دانش آموزان بــا نياز هاى ويژه لزوما بايد 
با خدمات توانبخشــى تكميل شــود و با اين رويكرد عنصر مهم و 
مكمل در آموزش و پرورش اين دانش آموزان خدمات مشــاوره اى 

و توانبخشى است.
وى توجه تجهيز هنرســتان ها به منظور توسعه آموزش هاى مهارتى، 
لزوم تجهيز كارگاه ها و آزمايشــگاه هاى مــدارس را نيز در رديف 

اولويت هايى برشمرد كه در بودجه 1400 بايد مدنظر قرار گيرد.
رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس به آموزش هاى مجازى و 
ديجيتالى نيز اشاره كرد و گفت: يكى ديگر از ابعاد عدالت آموزشى 
عدالت در آموزش هاى مجازى و ديجيتالى است كه با شيوع ويروس 

كرونا در دستور كار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.
حاجى بابايــى با اشــاره به دغدغه هاى مقام معظــم رهبرى و تأكيد 
ايشــان بر ضرورت توجه به عدالت ديجتيالى در آموزش و پرورش 
دانش آمــوزان كه در ســند تحول بنياديــن نيز مدنظر قــرار دارد، 
گفت: براساس گزارش مســئوالن آموزش و پرورش 30 درصد از 
دانش آموزان به هيچ گونه تبلت و ابزار هوشــمند براى اســتفاده از 
آموزش هاى مجازى دسترســى ندارند، از اين رو توجه ويژه به تهيه 
تبلت و تجهيزات هوشــمند براى دانش آمــوزان مناطق محروم در 
بودجه 1400 يكى از مهم ترين ضرورت هايى است كه بايد دولت و 

مجلس آن را در برنامه خود قرار دهند.
وى به ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه نيز اشاره اى داشت و گفت: 
وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات نيز در اين زمينه بايد ورود كند 
و با تمام ظرفيت براى تهيه تبلت و تجهيزات هوشمند، خط ارتباط 

ديتايى دانش آموزان برنامه هاى خود را ارائه كند.

دولت از اعتبارات ستاد ملى مقابله با كرونا 
براى آموزش هزينه كند

 تجهيزات كنونى آموزش مجازى كافى نيست، دولت از اعتبارات 
ستاد ملى كرونا در آموزش هم هزينه كند.

سخنگوى كميســيون آموزش مجلس شوراى اسالمى روزگذشته در 
گفت وگو با فــارس درباره وضعيت اين روزهاى آموزش اظهار كرد: 
در زمينــه آموزش دانش آموزان چندين بار وزير آموزش و پرورش و 
وزيــر ارتباطات در مجلس حضور يافته و گــزارش عملكردى ارائه 
كردند كه هنوز مشــكالت وجود دارد و آنها بايد پاســخگوى تأمين 

زيرساخت ها باشند.
حجت االســالم احمدحســين فالحى با تأكيد بر اينكه وزير آموزش 
و پرورش بايد شــبكه شــاد و همچنين زيرساخت فضاى مجازى را 
تجهيز مى كرد كه شاهد بروز مشكالت فعلى نباشيم، گفت: امروز در 
زمينه آموزش دچار مشكل هستيم اما قسمتى با درسنامه درحال جبران 
اســت. نماينده همدان و فامنين در مجلــس با بيان اينكه امكانات و 
تجهيزات كنونى آموزش مجازى كافى نيســت، گفت: بايد به جايى 
برســيم كه هيچ دانش آموزى محروم از آموزش نباشــد هرچند در 
نقاطى كه دانش آموز كم اســت، مى توان آموزش حضورى همراه با 

رعايت پروتكل هاى بهداشتى را در برنامه داشت.
رئيس مجمع نمايندگان اســتان درباره تأمين گوشــى و تبلت براى 
دانش آموزان زير پوشــش كميته امداد، اظهار كرد: بيش از 3 ميليون 
دانش آموز زيرپوشــش كميته امداد دسترسى به شبكه شاد ندارند كه 
كميته امداد و ســتاد اجرايى فرمان امــام(ره) اعالم كردند 50 هزار 

تبلت براى اين دانش آموزان تهيه شده است.
نماينده معين بهار در مجلس يادآور شد: دولت هم از طريق اعتبارى 
كه از ســتاد ملــى مقابله با كرونا گرفته عالوه بــر كمك به وزارت 
بهداشت بايد از آموزش و پرورش حمايت كند و آموزش و پرورش 
رايگان كه در قانون اساســى آمده بايد فراهم شود كه بارها نسبت به 

اين موضوع تأكيد كرده ايم.
وى خاطرنشان كرد: مشــكالت فقط براى دانش آموزان زير پوشش 
كميته امداد نيست بلكه برخى دانش آموزان غير از اين مجموعه هم 

هستند كه مشكل تجهيزات و زيرساختى آموزش دارند.

درخواست ترامپ از سنا 
براى تغيير نتيجه انتخابات

 رئيس جمهور فعلى آمريكا روزگذشته از جمهورى خواهان در مجلس سنا 
درخواســت كرد تا براى تغيير نتيجه انتخابات رياست جمهورى سوم نوامبر و 
جلوگيرى از شكســت وى تالش كنند.به گزارش فــارس، دونالد ترامپ در 
صفحه توئيتر خود نوشــت: «زمان آن رسيده كه ســناتورهاى جمهورى خواه 
بايستند و براى رياست جمهورى مبارزه كنند، درست مانند كارى كه دموكرات ها 
مى كردند اگر واقعا پيروز شده بودند. مدارك (تقلب) غيرقابل انكار است». وى 
با زير ســؤال بردن دســتگاه قضايى و اداره تحقيقات فدرال اين كشور افزود: 
«دادگاه ها بد هســتند، اف بى آى و ديوان عالى وظيفه خود را انجام نمى دهند و 
نظام انتخاباتى اياالت متحده شــبيه يك كشور جهان سومى شده است. آزادى 

بيان رسانه اى براى مدت هاست كه از بين رفته، اخبار جعلى است».

استقبال مجمع از نظرات كارشناسان متعهد 
FATF در بررسى لوايح

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با جوسازى هاى اخير درباره 
 FATF دستور مقام معظم رهبرى در رابطه با افزايش مهلت براى بررسى لوايح
واكنش نشــان داد. به گزارش ايرنا، آيت ا... صــادق آملى الريجانى در ديدار با 
اعضــاى فراكســيون گام دوم مجلس، گفــت: همگان بايد فــارغ از هرگونه 
جوسازى و فضاسازى هاى مخرب و البته بى تأثير بر اراده اعضاى مجمع، اجازه 
دهند كه مجمع در اين زمينه بررســى هاى خــود را انجام دهد و البته حتما از 

نظرات همه دلسوزان و كارشناسان متعهد استقبال خواهد شد. 
وى در ادامه موضوع FATF را بسيار پيچيده دانست و افزود: متأسفانه عده اى 
با جوسازى در تالشند توجه افكار عمومى را با موضوعاتى مانند تأمين دارو و 

واكسن كرونا و امثال آن به سمت و سوى ديگرى معطوف سازند.

تصويب اليحه بودجه نشانه  عزم كشور براى 
گشايش  اقتصادى 

 اليحه بودجه 1400 حاصل مطالعات و بررسى هاى دقيق در مسير ريلگذارى 
شده توسعه كشور و ارزيابى دقيق از نياز اقشار مختلف مردم است.

به گزارش ايسنا، رئيس جمهور روزگذشته در جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى 
دولت گفت: ســرفصل ها و مختصات و متغيرهاى اصلى مطرح شده در اليحه 
بودجه،حاصل تجارب به دســت آمده از مقابله و مبارزه 3 ساله با تحريم ها و 
جنگ اقتصادى تحميلى دشمن است. حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى 
تصريح كرد: دولت نه تنها مصر اســت كه روزانه 2 ميليون و 300 هزار بشكه 
نفت صادر كند بلكه انتظار دارد وزارت نفت شــرايط را براى افزايش آن آماده 
كند و ما بايد از همه امكانات داخلى و بين المللى براى نيل به اين هدف كه حق 

ايران براى به دست آوردن بازار است، استفاده كنيم.

 نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى در 
جلســه علنى روزگذشــته مجلس به ادامه 
رسيدگى به گزارش شــور دوم كميسيون 
امور داخلى كشــور و شوراها درباره طرح 
اصالح موادى از قانون انتخابات رياســت 

جمهورى اسالمى ايران پرداختند.
در اين جلســه كه به رياســت محمدباقر 
قاليباف رئيس مجلس شــوراى اســالمى 
برگزار شــده بود، چندين مــورد از مواد 
طرح مذكور به تصويب رسيد كه در ادامه 

مى خوانيد:
 ارجاع ماده مربوط به مدير و مدبر 

بودن كانديداها به كميسيون
نماينده تربت حيدريه در جلســه روزگذشته 
مجلس در اخطارى اظهار كرد: در سياست هاى 
كلــى نظام ابالغيه رهبــرى، تعيين معيارها و 
شــاخص ها توضيح داده شــده و تأكيد شده 
اســت كه تعريف و اعالم معيارها و شــرايط 
الزم براى تشــخيص رجال سياسى مذهبى و 
مدير و مدبر بودن نامزدهاى انتخابات رياست 
جمهورى فقط توسط شوراى نگهبان صورت 

مى گيرد.
به گزارش ايســنا، محسن زنگنه ادامه داد: من 
خدمت يكى از فقهاى شوراى نگهبان بودم و 
به ايشــان گفتم كه گفته مى شود در اين زمينه 
با شوراى نگهبان هماهنگى صورت گرفته اما 
ايشان گفت شوراى نگهبان نظر پيشينى ندارد 
و تنها نســبت به مصوبات مجلس شــوراى 

اسالمى نظر مى دهد.
وى مــاده 4 طــرح اصالح قانــون انتخابات 
رياســت جمهورى در مورد تعيين معيارهاى 
مدير و مدبر بــودن كانديداهاى انتخابات را 

خالف اصل 110 قانون اساسى عنوان كرد.
در همين رابطه رئيس مجلس شوراى اسالمى 
گفت: من هفته گذشــته هم اشــاره كردم كه 
دوســتان توجه كنند بحث رجــال مذهبى و 
سياسى و مدير و مدبر بودن، معيارها، تعريف 
و تطبيق آن از اختيارات شوراى نگهبان است، 
اگر ما وقت مجلــس را بگيريم و در اين باره 
بحث كنيــم درنهايت شــوراى نگهبان ايراد 
مى گيرد و آن را رد مى كند، برخى فقها هم به 

اين اشاره داشتند.
محمدباقــر قاليباف افزود: مــن اين اخطار را 
وارد مى دانم و به رأى مجلس شوراى اسالمى 
مى گذارم تا درصورت موافقت نمايندگان اين 

ماده را اصالح كنيم.
در ادامه، اين اخطار به رأى مجلس شــوراى 
اســالمى گذاشته شد كه نمايندگان به آن رأى 
دادند.برهمين اســاس رئيــس مجلس ماده 4
طرح اصالح قانون انتخابات رياست جمهورى 
در مورد تعييــن معيارهاى مدير و مدبر بودن 
را  جمهورى  رياســت  انتخابات  كانديداهاى 

براى اصالح به كميسيون شوراها ارجاع كرد.
 كانديداهاى رياست جمهورى ملزم 
به ارائه برنامه مكتوب در زمان ثبت نام 

نيستند
محمدحســين فرهنگى نماينده تبريز در ادامه 
جلسه در توضيح پيشــنهاد خود براى حذف 
ماده 5 طرح اصالح قانون انتخابات رياســت 
جمهــورى، اظهار كرد: در ايــن ماده آمده كه 
داوطلبان در زمان ثبت نام در انتخابات رياست 
جمهورى برنامه ارائه دهند كه اين كار در زمان 
ثبت نام لزومــى ندارد. پس از تأييد صالحيت 
داوطلبان، شــوراى نگهبان از كانديداها برنامه 
مى خواهد و در طول مبــارزات انتخاباتى نيز 
كانديداها بايد به افكار عمومى و صداوســيما 
برنامه هايشان را ارائه دهند، بنابراين ارائه برنامه 

در زمان ثبت نام مناسب نيست.
حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه 

نماينده ماليــر به عنوان موافق حذف اين ماده 
از طرح، گفت: بايد برنامه شفاف ارائه شود اما 

اين ربطى به زمان ثبت نام ندارد.
درنهايت نمايندگان مجلس اين ماده كه در آن 
داوطلبان انتخابات رياست جمهورى موظف 
بــه ارائه  برنامه در زمان ثبت نام مى شــدند را 

حذف كردند.
معرفى  لزوم  بــا  مخالفت مجلس   
مشاور براى كانديداتورى در انتخابات 

رياست جمهورى
محمدحســين فرهنگى در توضيح پيشــنهاد 
خود مبنى بر حذف ماده 6 طرح اصالح قانون 
انتخابات رياست جمهورى، بيان كرد: براساس 
ماده 6 اين طرح در زمان ثبت نام، نامزدها بايد 
5 مشــاور را در حوزه اقتصــادى، اجتماعى، 
فرهنگى، سياسى، بين المللى، امنيتى و دفاعى 
معرفى كنند. ما به هدفى كه براى ســاماندهى 
به مرحله  ثبت نام انتخابات رياست جمهورى 
داشــتيم به تصويب چند مــاده اول اين طرح 
رسيديم. از نظر بنده در زمان ثبت نام لزوم ارائه 

برنامه يا معرفى مشاور وجود ندارد. 
وى در ادامه افزود: از سوى ديگر براى بخش 
سالمت مشــاورى درنظر گرفته نشده است 
يا براى مســائل مربوط بــه بانوان كه نيمى از 
جمعيت كشــور را تشكيل مى دهند مشاورى 
ديده نشده اســت. از طرف ديگر مشاوران را 
با شــوراى نگهبان طرف كرده است. شوراى 
نگهبان به طــور طبيعى فرصــت كافى براى 
بررســى صالحيــت نامزدها را نــدارد حال 
چگونه به برنامه هاى چندصد مشاور رسيدگى 
كند، جاى اين موضوع در زمان ثبت نام نيست.

از اين رو نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى 
در جريان بررسى ماده 6 طرح اصالح موادى 
از قانون انتخابات رياســت جمهورى با لزوم 
معرفى مشاور در 5 حوزه تخصصى از سوى 
نامزدهاى داوطلب براى حضور در انتخابات 

رياست جمهورى مخالفت كردند.
داوطلبان  عضويــت  ممنوعيــت    
و  اجرايى  هيأت هــاى  در  انتخابــات 

نظارت
نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى در ادامه 
جلســه روزگذشــته درباره بررسى جزئيات 
طرح اصالح موادى از قانون انتخابات رياست 
جمهــورى ماده 7 اين طرح را نيز به تصويب 
رساندند كه براســاس ماده 37 قانون به شرح 

ذيل اصالح مى شود:
 همه افرادى كه به طور مســتقيم در امر اجرا 
و يا نظارت بر انتخابات رياســت جمهورى 
مسئوليت دارند، درصورتى مى توانند داوطلب 
انتخابات شوند كه حداقل 3 ماه پيش از ثبت  نام 
از سمت خود كناره گيرى كرده و در آن سمت 

شاغل نباشــند. چنانچه هيأت هاى اجرايى و 
نظارت پيش از مهلت مذكور تشــكيل شــده 
باشند، عضويت نداشتن در هيأت هاى مزبور 

مالك و شرط ثبت  نام است.
ثبت نام   مخالفــت مجلــس بــا 
الكترونيكى داوطلبان انتخابات رياست 

جمهورى
در ادامه جلسه مذكور با توجه به حذف مواد 5

و 6 طرح اصالح قانون انتخابات، محمد زنگنه 
نماينده تربــت حيدريه در مجلس در تذكرى 
ديگر مطرح كرد كه ماده 8 طرح ارجاعاتى به 
2 ماده حذف شده داشته كه ابهام زا خواهد بود.

محمدباقر قاليباف نيز گفت: در اين طرح آمده 
كه داوطلبان بايد ظرف 7 روز كارى در سامانه 
راه اندازى شــده توســط وزارت كشور براى 
ثبت نام مراجعه كنند، حال اينكه از زمان آغاز 
ثبت نام ها روزهاى تعطيل نيز محاسبه مى شود 
و عبارت 7 روز كارى ابهام زا است، همچنين 
ثبت نام تنها الكترونيكى نبوده و حضورى هم 

خواهد بود.
از اين رو نمايندگان مجلس در جلسه مذكور 
و در جريان ادامه بررســى طرح اصالح قانون 
انتخابــات رياســت جمهورى، با پيشــنهاد 
محمدحســين فرهنگى نماينــده تبريز براى 

حذف ماده 8 اين طرح موافقت كردند.
اين مــاده وزارت كشــور را موظف مى كرد 
از طريق ســامانه الكترونيكى، امكان ثبت  نام 
نامزدهــاى انتخابــات و دسترســى همزمان 
شوراى نگهبان به اطالعات ثبت نام داوطلبان 
را فراهم نمايد. داوطلبان رياســت  جمهورى 
بايــد در مدت 7 روز كارى از تاريخ انتشــار 
دستور آغاز انتخابات به وسيله وزارت  كشور 
با مراجعه به سامانه الكترونيكى مذكور كه از 
ســوى وزارت كشــور راه اندازى شده است، 
ضمن تكميل پرسشــنامه  ى مخصوص اعالم 
داوطلبى، عالوه بر مدارك شناســايى و هويتى 
خود، مدارك و گواهى هاى مربوط به اجزاى 
«1»، «2»، «4»، «5»، «6» و «10» بنــد (ب) ماده 
(35) اين قانون و ســاير سوابق، مستندات و 
گواهينامه هاى مربوط به مواد (35) مكرر 1 الى 
(35) مكرر 5، را در ســامانه مزبور بارگذارى 
كنند و با اخذ شناســه رهگيرى، ظرف مهلت 
مزبور به شــخصه و يا از طريق نماينده رسمى 
خود جهــت تأييد نهايى ثبت نــام به وزارت 
كشــور مراجعه كنند. در غيــر اين صورت از 
ثبت نام آنها خوددارى مى شود. وزارت  كشور 
موظف اســت پيش از صدور دســتور آغاز 
انتخابات دربــاره نحوه اجراى حكم اين ماده 
از طريق رسانه هاى عمومى اطالع  رسانى كند.

  مهلت 15 روزه شــوراى نگهبان 
براى رسيدگى به صالحيت داوطلبان 

در ادامه جلسه نمايندگان مجلس ماده ده طرح 
اصالح قانون انتخابات را به تصويب رساندند 
كه براســاس آن ماده (57) قانون به شرح ذيل 

اصالح و تبصره آن ابقا مى شود:
ماده 57 - شوراى نگهبان ظرف 15 روز پس 
از پايان مهلت ثبت نام به صالحيت داوطلبان 
رسيدگى و نظر خود را صورتجلسه مى نمايد 
و يك نسخه از آن  را به وزارت كشور ارسال 
مى كند. نتيجه بررســى صالحيــت داوطلبان 
توسط شوراى نگهبان به وزارت كشور اعالم 
و از ســوى وزارت كشــور به اطالع عموم 

مى رسد.
همچنين ماده 9 اين طرح در مورد كشــف و 
اثبات ارائه مدارك غيرواقعى يا جعلى از سوى 
داوطلبان تا تعيين تكليف ساير مواد ارجاعى 

به كميسيون مراعا ماند.
ماه   3 داوطلبان  پيشــينه  بررسى   
پيش از ثبت نام به كميســيون ارجاع 

شد
در جريــان بررســى ماده 11 طــرح اصالح 
قانون انتخابات رياســت جمهــورى در ابتدا 
محمدحســين فرهنگى در مجلس پيشــنهاد 
حــذف ايــن مــاده را داد ولى پــس از آن 
اميرحسين قاضى زاده رئيس جلسه اظهار كرد 
كه اين ماده به دليل ابهامات بسيار و اصالحات 
ساير مواد اين طرح به كميسيون شوراها ارجاع 

شده تا ابهامات آن برطرف شود.
از ايــن رو نمايندگان مجلس نيز با ارجاع ماده 
11 به كميســيون موافقت كردند. در اين ماده 
آمده است كه اعضاى شوراى نگهبان از 3 ماه 
پيش از ثبت نام انتخابات رياســت جمهورى 
به تدريج از داوطلبانى كه واجد شــرايط ماده 
(35) اين قانون هســتند و به نحوى داوطلبى 
خود را بــراى انتخابات رياســت جمهورى 
اعالم كرده اند، دعوت به عمل آورده تا سوابق 
داوطلبان و برنامه هاى آينده آنها را براى اداره 
امور كشــور و احراز شرايط مندرج در اصول 
115 و 121 قانون اساســى بررســى نمايند. 
داوطلبــان بايد ضمن ارائــه مدرك مربوط به 
شــرايط مندرج در ماده مذكور، پرسشــنامه 
مخصوص اعالم داوطلبى را تكميل و تحويل 

شوراى نگهبان نمايند.
همچنين ماده 12 اين طرح تصويب شــد كه 
طبــق آن مــاده 60 قانون انتخابات رياســت 

جمهورى حذف مى شود.
طبق ماده 60 قانون انتخابات رياست جمهورى 
وزارت  كشور موظف اســت پس از وصول 
نظريه شوراى نگهبان اسامى نامزدهاى رياست  
جمهورى را با استفاده از وسايل ارتباط  جمعى 
ظرف مــدت 2 روز به اطالع مردم سراســر 

كشور برساند.

ادامه بررسى طرح قانون اصالح انتخابات رياست جمهورى در مجلس

تشخيص مدير و مدبر بودن كانديداها 
جزو وظايف شوراى نگهبان است

■ ثبت نام الكترونيك داوطلبان با مخالفت نمايندگان روبه رو شد
■ ارائه برنامه كانديدا ها در زمان ثبت نام حفظ شد

2 وزارتخانه جديد 
در راه پاستور

 تقريبًا 20 روز پيش بــود كه خبرى مبنى بر 
طرح تشــكيل وزارت محيط زيست با قيد يك 
تهيه  نماينــدگان  از  تعدادى  ســوى  از  فوريت 

و تدوين شــد. در متن اين طرح آمده اســت: 
از تاريــخ تصويب اين قانون ســازمان حفاظت 
محيط زيســت با تمامى اختيــارات و وظايفى 
كه بــه موجب قوانين و مقررات در مواردى كه 
مغاير شــرع نيست با رعايت بند «د» ماده (29) 
قانــون مديريت خدمات كشــورى 1386/7/8
با اصالحــات و الحاقات بعــدى و بند «الف» 

ماده (28) قانون برنامه 5 ســاله ششــم توسعه 
جمهورى  فرهنگــى  و  اجتماعــى  اقتصــادى، 
اســالمى ايران مصوبــه 14/12/1395 و بدون 
توســعه تشــكيالت و افزايش نيروى انسانى به 
وزارت «حفاظت محيط زيست» تبديل مى شود.

طبق گزارش منتشــر شــده از تسنيم در خصوص 
اهداف طرح مذكور عنوان شده است كه اين طرح 

بــا هدف حل معضالت زيســت محيطى از جمله 
آلودگى، خــاك و آب از طريق مديريتى با قدرت 
اجرايى بيشــتر و تقويت اثرگــذارى و نيز چابك 
ســازى و امكان نظارت قانونى نمايندگان مجلس، 

وزارت حفاظت محيط زيست تشكيل مى شود.
به گزارش ايسنا، روز گذشته ناصر موسوى الرگانى 
عضور هيأت رئيســه مجلس شــوراى اسالمى از 

اعالم وصول طرح ادغام ســازمان هاى اورژانس، 
مديريت بحــران، هالل احمر و ســازمان پدافند 
غيرعامل و تشكيل وزارت مديريت بحران خبر داد. 
گفتنى اســت كه طــرح مذكــور در مجلس دهم 
شوراى اســالمى نيز اعالم وصول شــده بود كه 
در صحن براى تصويب از ســوى نمايندگان رأى 

نياورد.

سنا
س: اي
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آگهي حصر وراثت
آقاى على محققى داراى شماره شناسنامه 5029782192 به شرح دادخواست به 
كالسه 112/9900453ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان نصراله محققى به شماره شناسنامه 5029166599 در 
تاريخ 1393/03/22 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى  منحصر است به: 1-عليرضا محققى فرزند نصراله به شماره شناسنامه 
2161 متولد1342 صادره از فامنين پســر متوفى 2-على محققى فرزند نصراله به 
شماره شناســنامه 1 مواليد متولد1347 صادره از فامنين پسر متوفى 3-صادق 
محققى فرزند نصراله به شماره شناسنامه 2356 متولد1350 صادره از فامنين پسر 
متوفى 4-فتح اله محققى فرزند نصراله به شــماره شناسنامه 1302 متولد1338 
صادره از همدان پسر متوفى 5-محمد محققى فرزند نصراله به شماره شناسنامه 
2308 متولد1349 صادره از فامنين پسر متوفى 6-حليمه خاتون محققى فرزند 
نصراله به شماره شناســنامه 1987 متولد1338 صادره از فامنين دختر متوفى. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 273)

قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 1105 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على اكبر ســهراب پور فرزند رضا 
به شماره شناســنامه 10170 صادره از همدان در ششــدانگ يك قطعه زمين و 
بناى احداثى در آن (محل اجراى طرح بســته بندى حبوبات و غالت) به مساحت 
1266/32 مترمربع پالك 150 فرعى از 175 اصلى واقع در قره آغاج خريدارى از 
مالك رسمى آقاى رضا سهراب پور محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اوليــن آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 467)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/23

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهى اخطار ماده 87
بدينوسيله به:

محمــد بحيرائى،نام پدر: طهماســب، تاريخ تولد: 1322/11/01 ، شــماره ملى : 
3961589518 ،شماره شناسنامه: 475 به نشانى: نهاوند،پاى قلعه،كوچه شهيد 

عبدالحسين ناصرى،پالك 51 .
آرميــن بحيرائى، نام پدر: شــهريار، تاريخ تولد: 1372/05/12 ، شــماره ملى: 
نهاوند،پاى  نشــانى:  به  شناســنامه: 3950265406  ،شــماره   3950265406

قلعه،كوچه شهيد عبدالحسين ناصرى،پالك 51 .
نجمه بحيرائى، نام پدر: شــهريار، تاريــخ تولد: 1382/06/16 ، شــماره ملى: 
0250075628 ،شماره شناسنامه 0250075628 به نشانى: نهاوند،پاى قلعه،كوچه 

شهيد عبدالحسين ناصرى،پالك 51 .
شــيما بحيرايى نام پدر: شــهريار تاريخ تولــد: 1387/08/21 شــماره ملى 
0251047296 شماره شناسنامه 0251047296 به نشانى: نهاوند پاى قلعه كوچه 

شهيد عبدالحسين ناصرى پالك 51
ابالغ مى گردد سهم االرث شما از: 6 هفت سهم مشاع از نه سهم به استثناى بهاى 
ثمنيه اعيانى پالك 3581 اصلى واقع در بخش 1 نهاوند متعلق به شهريار بحيرائى 
در قبال طلب خانم اكرم سميع بازداشت گرديده، لذا طبق ماده 87 آيين نامه اجرا 
مراتب به شــما اخطار مى شود ضمنًا هر گونه نقل  انتقالى از طرف شما نسبت به 

مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود.(م الف 834)
محمدعلى جليلوند - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139960326001000965 مورخه 1399/09/01 هيأت اول/ دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند 
رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان - ناحيه يك تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على حســين خانجانى مقتدر فرزند حسين به 
شماره شناسنامه 1324 صادره از همدان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
310/70 مترمربع قسمتي از پالك 7/40 اصلي واقع در حومه بخش يك همدان به 
نشانى: ابتداى كوى محمديه، سمت راست، (اراضى حاج حسن آزادى) خريدارى 
از مالك رسمى آقاى سيدمحمد حميدى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 1281) 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/08

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك

خبرگزارىخبرگزارى
 ejtemaei@hamedanpayam.com

معاون استاندار:
توسعه صنعتى استان همدان نيازمند 

تأمين زيرساخت هاى برق است
 معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان از توسعه و تقويت 
شــبكه برق شــهرك ها، نواحى صنعتى و ســايت هاى گلخانه اى استان 
همدان خبر داد و گفت: توســعه صنعتى اســتان همدان نيازمند تأمين 

زيرساخت هايى مانند برق است.
بــه گزارش بازار، ظاهر پورمجاهد گفت: توســعه صنعتى اســتان همدان 

نيازمند تأمين زيرســاخت هايى مانند برق اســت و تالش مى كنيم انرژى 
مورد نياز صنايع جديد در شهرك ها و نواحى صنعتى به زودى تأمين شود.
وى عنوان كرد: درحال حاضر توســعه و تقويت شــبكه برق شــهرك هاى 
صنعتى رزن، اســدآباد و بهار و همچنين ناحيه صنعتى جوكار و ســايت 
گلخانه اى كرفس و صنايع غذايى بهاران در دســت اجراست كه بخشى از 

آن به مراحل نهايى رسيده و بخشى ديگر درحال مطالعه و بررسى است.
معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان به تعامل و همكارى 
شــركت برق باختر در اين راستا اشــاره كرد و افزود: اين شركت از طريق 
ســاخت پست هاى ثابت و ســيار و يا تقويت خطوط برق انرژى مورد نياز 

استان را تأمين مى كند.
وى گفت: در منطقه ويژه اقتصادى جهان آباد زمين مورد نياز به شــركت 
برق تحويل داده شــده و اكنون درحال طراحى و مطالعه ســاخت پست 
برق در اين منطقه هســتند. پورمجاهد با تأكيد بر شتاب گرفتن عمليات 
برق رســانى به صنايع جديد، افزود: برق باختر با نصب كليدخانه در ناحيه 
صنعتى جوكار اطمينان خاطر داده كه تأمين برق واحدهاى بزرگ تا پايان 

سال با مشكلى مواجه نمى شود.
وى افزود: شهرك هاى صنعتى رزن و اسدآباد نيز نيازمند تقويت شبكه برق 

هستند كه اين مهم در دست مطالعه و بررسى قرار دارد.

سرپرست استان: 
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران:پروين قادرى دانشمند، فاطمه 
خزائى، شكيبا كوليوند، اكرم محمدى

شماره تلفن: 09183149040

حمايت از قشر آسيب ديده به بازتوليد فقر 
منجر نشود

 وجود خيل عظيم جوانان تحصيلكرده و جوياى شغل در كشور از يكسو 
و از سويى ديگر تأكيدات متعدد بر لزوم اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتى، رونق 
توليد و جهش توليد موضوعى اســت كه ما را متوجه آن مى كند تا نگاهى 

دوباره به راه هايى كه رفته و مى رويم، بيندازيم.
نگاهى به راهى كه پيموده ايم بيندازيم و ببينيم چه برنامه هاى جهشــى و 
اشتغال زايى را در 9 ماهه سالجارى پيش برده ايم؟ آيا قرار است تنها به فكر 
حمايت آن هم به صورت پرداخت وام هاى اشتغال زايى باشيم؟ در اين نوشتار 
صحبت از تسهيالت اشتغال زايى روستايى و عشايرى و حتى مشاغل خانگى 
نيست بلكه روى صحبت با چرخه بازتوليد فقر است كه در آن ميزان شانس 
خروج از فقر براى دهك هاى پايين تر مطرح اســت؛ روندى كه يك  پايه آن 

نداشتن و البته نياموختن مهارت هاى كافى و الزم است.
در صحبت هايم با مســئول مربوطه در حوزه كميته امداد درباره مشكالتى 
كــه در حمايت از افراد زيرپوشــش كميته امداد وجود دارد به مســأله اى 
پرداختم كه اگرچه بسيارى از افراد زيرپوشش كميته امداد نيازمند كمك و 
حمايت اند اما هستند افرادى كه سال ها است مى توانند مستقل شوند اما به 
خاطر دريافت مستمرى ماهيانه و حمايت هاى كميته امداد، حاضر نيستند 
روى پاى خود بايســتند و همين حمايت ها، همين نبود جرأت در ورود به 
بخش مهارتى و درنهايت اشتغال و ترس از جدا شدن از بدنه كميته امداد 

مى تواند به بازتوليد فقر بينجامد.
اما به راســتى بايد چه كرد؟ به عينه افــرادى را ديده ام كه چنين وضعيتى 
دارند و حال كه در دوران شيوع ويروس كرونا جهادگران پاى كار آمده اند و 
كمك هاى مؤمنانه در مراحل مختلف براى افراد نيازمند درنظر گرفته شده، 
عده اى هســتند كه به جاى اينكه دسِت نيازمندان را بگيرند، ايستاده اند تا 

دستشان گرفته شود.
عده اى كه درآمد ماهيانه دارند، شــاغل در بخش هاى خصوصى هســتند، 
جوان هستند و توانمند، خودروى شخصى دارند اما جرأت اينكه بخواهند 
از بدنه كميته امداد خارج شــوند را ندارند! و اينجاست كه در ذهنم شكل 

مى گيرد وابسته بودن به چه قيمتى و چرا؟
به راســتى زمان آن رسيده تا طرح هاى اشتغال زايى در كنار يكدل و جرأت 
دادن مناســب با حضور كارآفرينان، افــراد موفقى كه از بدنه كميته امداد 
خارج شــده و حتى تعدادى از افراد زيرپوشــش را وارد چرخه كارآفرينى و 
توليد و اشــتغال كرده اند، معرفى شوند؛ گفت وشنودها شكل گيرد تا بتوان 
در مســيرى قدم برداشت كه افراد زيرپوشش كه به لحاظ جسمى سالمت 
هستند، جوان اند، تحصيلكرده اند و به راستى مى توانند خود كارآفرين باشند، 

در بازتوليد فقر و مداوم منتظر مستمرى گرفتن، باقى نمانند.
صحبت هايم با كارآفرينان بارها مرا به اين نتيجه رسانده كه بسيارى از آنها 
كارشــان را بر پايه داشــته هاى فكرى و همت و پشتكار آغاز كرده اند و نه 
به واسطه يك سرمايه بسيار كالن؛ به نظر مى رسد همان گونه كه مددكارانى 
مختص به تعداد خاصى از مددجويان در كميته امداد و بهزيســتى به كار 
گرفته شده اند، مى توان كارآفرينانى كه وارد جامعه شده اند و باپشتكار و اراده 
پاى كار هستند و البته موفق، براى مددجويان جوان و تحصيلكرده در نظر 

گرفت تا راه را به آنها نشان دهند.
بانوان بسيارى را مى شناسم كه سرپرست خانوار هستند، معلوليت جسمى 
دارنــد اما چرخ كارگاه هاى توليدى را به حركــت درمى آوردند و نيروهاى 
بســيارى را جذب كار كرده اند؛ با اين روند مى توان وضعيت بازتوليد فقر را 
متوقف كرد و مانع از پروسه نسل به نسل زيرپوشش سازمان هاى حمايتى 
بودن شــد. اما در اين  بين نبايد از يك نكتــه غافل ماند؛ اين روزها برخى 
دســتگاه ها سعى دارند تا به نام تسهيالت حمايتى اشتغال دقيقاً اين روند 
را دنبال كنند و عده اى را از زير ســايه حمايت هاى دستگاه هاى مطروحه 
خارج سازند اما از آنجا كه افراد شناسايى شده براى ورود به اين چرخه، مورد 
غربالگرى مناسب و درستى قرار نگرفته اند و زيروبم كار به آنها آموخته نشده 
و تنها وعده يك وام چندميليونى اشتغال را به آنها داده اند، مى بينيم كه در 
كار شكســت مى خورند و تنها آنها را بدهكار و زير قرض و نگران، نااميد و 

سرخورده و ... رها كرده ايم!
يا اينكه به ســبب نبود آموزش هاى مناســب، تنها وام ها و تســهيالت را 
به عنوان مثال درزمينه روســتايى به زنان روستا داده ايم كه اين امر موجب 
شــده مردان روستا در خانه بمانند و اســتراحت كنند و اين بانوان باشند 
كه پاى كار بيايند و مشغله هاى زندگى و گرانبارى هاى نقش آنها روزبه روز 
افزايش يابد(نمونه عينى اين مشــكل در يكى از روستاهاى استان همدان 
رخ داده است). بدين سان موضوع صحبت هايم به اين سمت وسو نيست كه 
بايد برنامه ريزى كنيم تا تمامى افراد زيرپوشش نهادهاى حمايتى مذكور از 
اين چرخه خارج شوند بلكه بحث روى افراد جوان، متخصص، تحصيلكرده 
و عموماً افرادى است كه اين روزها شغل هاى بسيار مناسب و حقوق خوبى 
از بدنه بخش خصوصى دارند اما حاضر نيســتند كه به  كار خود رســميت 
بخشــند زيرا نمى خواهند از حمايت هاى مســتدام اين نهادها در تأمين 
جهيزيه، حمايت هاى تحصيلى، مستمرى ها، كمك ها و بسته هاى حمايتى 

و ... بى نصيب بمانند.
با همه اين تفاسير اميد است در سال جهش توليد اگرچه با شيوع ويروس 
كرونا و زمين گيرى برخى از مشــاغل روبــه رو بوده ايم اما بتوان زيربناهاى 
اشتغال را در بين افراد زيرپوشش كميته امداد و بهزيستى ايجاد كرد، آنقدر 
اين زيربناها و قوى شــدن ها را در افراد پررنگ كرد كه بتوان برايشان اين 
موضوع را جا انداخت كه با اين مســتقل بودن ها و خارج شــدن از چرخه 
كميته امداد قرار نيست كه باز در دام فقر بيفتند بلكه همين درجا زدن ها و 
چشم انتظار حمايت ها و كمك ها بودن است كه آنها را در وضعيت ثابت نگه 

مى دارد و مانع از تحرك هاى اقتصادى و اجتماعى آنها مى شود.
* شكيبا كوليوند 
كارشناس ارشد پژوهش اجتماعى

يادداشت

پاى «بركت» به مالير باز مى شود
 هدف گذارى ايجاد 2000 شغل براى جوانان

 بنياد بركت ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) مالير را به عنوان 
نقطه هدف براى ايجاد اشــتغال و فعاليت هــاى اجتماع محور انتخاب 
كرده تا به واســطه برنامه ريزى هاى صورت گرفته 2 هزار شغل جديد 

براى جوانان جوياى كار ايجاد كند.
ابتداى آذرماه سالجارى بود كه معاون توسعه كارآفرينى اجتماع محور 
بنياد بركت در همدان گفت: مجموع مشــاغل ايجادشده توسط بنياد 
بركت در شهرســتان هاى اسدآباد و نهاوند و 63 روستاى اين استان تا 

پايان سالجارى به 3 هزار و 518 شغل مى رسد.
رضا راضى زاده با يادآورى اينكه بنياد بركت ســال گذشــته در استان 
همدان 396 طرح اشــتغال زايى اجتماع محور را با اعتبار 386 ميليارد 
ريال و اشــتغالزايى  هزار و 118 افتتاح كرده، فعاليت هاى اشتغال زايى 
اجتماع محور بنياد بركت را در اســتان همدان براى سال 99 برشمرد 
و عنوان كرد: براى امسال نيز ايجاد 800 طرح اشتغال زايى در دستور 
كار اســت كه ايجاد 2 هزار و 400 شــغل براى متقاضيان را به دنبال 

خواهد داشت.
طبق گفته راضى زاده حجم كل ســرمايه گذارى براى ايجاد اين تعداد 
شــغل جديد 720 ميليارد ريال تعيين و 8 مجرى و تسهيل گر بنياد 
بركت در خدمت رســانى به مناطق روستايى و محروم استان همدان 

مشغول فعاليت هستند.
معاون توســعه كارآفرينــى اجتماع محور بنياد بركت در اســتان 
همدان رســته  شــغل هاى ايجاد شــده را پرورش دام ســبك و 
ســنگين، زنبوردارى، پرورش مرغ، توليد فرش دستبافت، كشت 
گياهــان دارويى و مشــاغل فنى و خدماتى اعــالم و تأكيد كرد: 
اين موارد به ترتيب بيشــترين ســهم را از مشاغل بنياد بركت در 

دارند. همدان  استان 
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى هم با بيان اينكه بنياد 
بركت در تمام كشــور نقاطى را به عنوان جامعه هدف طرح هاى خود 
براى ايجاد اشتغال مدنظر قرار داده است، مطرح كرد: اين طرح به نوعى 
اســت كه چند نيروى متمركز براى اشتغال و نه استخدام، به صورت 

پروژه اى به كار گرفته مى شوند.
هادى بيگى نژاد ادامه داد: براساس اين طرح ظرفيت هاى شهرستان ها و 
تمامى روستاهاى آن شناسايى و درنهايت در 4 حوزه طراحى عمليات 

آغاز مى شود.
وى عنوان كرد: با پيگيرى هاى مســتمر به عمل آمده با ستاد اجرايى 
فرمــان حضرت امــام(ره) و مديرعامل بنياد بركت، مقرر شــد مالير 
به عنــوان نقطه هدف بنياد بركت براى ايجاد اشــتغال و فعاليت هاى 

اجتماع محور انتخاب شود.
دبير كميســيون انرژى مجلس شوراى اسالمى عنوان كرد: پيش بينى 
مى شــود با ورود بنياد بركت به اين شهرســتان و اعطاى تسهيالت، 

مقدمات ايجاد 2 هزار شغل فراهم شود.
بيگى نــژاد درباره وضعيت اجــراى 4 حوزه نيز مطرح كــرد: يكى از 
حوزه ها كسب و كارهاى خرد به شكل سرمايه گذارى هاى 50 ميليون 
تومانى(طرح هايى چون پرورش مرغ) هســتند، بدين ترتيب بررســى 
مى شــود كه چه تعداد در شهرســتان مالير امكان ورود به اين طرح 

را دارند.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى ادامه داد: حوزه بعدى 
ســرمايه گذارى ها تا سقف 500 ميليون تومان اســت و حوزه ديگر، 
مربوط به طرح هاى نيمه صنعتى با ســرمايه گذارى هاى 700 ميليون 

تومانى تا يك ميليارد تومانى را شامل مى شود.
وى حوزه چهارم را كســب و كارهاى باالتر و با سرمايه گذارى هاى ده 
ميليــارد تومانى اعالم كرد و ادامه داد: تمامى نقاط شهرســتان مالير 
به لحاظ اين 4 حوزه مورد بررســى قرار خواهند گرفت تا موقعيت هاى 
ســرمايه گذارى، افراد، نيازهاى آموزشــى و پيگيرى هاى الزم انجام و 

قرارداد انجام كار نيز بسته شود.
بيگى نژاد با بيان اينكه در يكسال آتى شاهد آغاز اين طرح اشتغالزايى 
در شهرســتان مالير خواهيم بود، افزود: اين طرح چشم انداز ايجاد 2

هزار شغل در شهرستان مالير را دارد.
شهرستان مالير يكى از شهرستان هاى استان همدان است كه نه تنها 
به لحاظ موقعيــت جغرافيايى و ارتباطى مى تواند در اين زمينه مطرح 
باشد، بلكه به لحاظ ظرفيت هاى بســيار در زمينه هاى صنايع دستى، 
كشــاورزى، معدنى و ... نيز شــرايط مطلوبى براى ورود به بحث هاى 

اشتغال زايى را دارد.
 توانمندسازى اقتصادى، اشتغال زايى و امور زيربنايى در اين شهرستان 
آن هم بر پايه طرح هاى اجتماع محور، مى تواند بارقه هاى اميد را براى 
ورود به بحث اشتغال پايدار و مولد به همراه داشته باشد كه اميد است 
تا با پيگيرى هاى به عمل آمده و ورود بنياد بركت در اين طرح، شــاهد 
رونق توليد و اشتغال زايى مناسب در شهرستان مالير به ويژه روستاهاى 

آن باشيم.

خبر

 گرانــى سرســام آور و در پــى آن ركود 
خريدوفــروش نزديك يك ســال اســت كه 
دامن گير بازار مسكن همدان شده و اين تداوم 
به گونه اى اســت كه گويى قصد تمامى ندارد؛ 
قيمت خانه چراغ خامــوش روزبه روز درحال 
افزايــش اســت و اجاره بها به چنــد ده برابر 

افزايش يافته و صداها به جايى نمى رسد.
با اين حــال اين بازار همچنــان به حال خود 
رهاشــده و اجراى طرح هايــى چون كاهش 
تعرفه بنگاه داران نيز نتوانســته دردى از مردم 
دوا كند، درحالى كه بازار مسكن نزديك به يك 
سال اســت منتظر اقدامى براى فعال شدن و 

خروج از ركود و گرانى است.
اوضاع گرانى و ركود در بازار مسكن به گونه اى 
شده است كه گويى ديگر اميدى به بهبود اين 
وضعيت نيست و حتى پخش اخبار و گزارش ها 
از گرانى مسكن و گاليه و شكايت مردم از اين 
وضعيت نيز راه به جايى نبرده و اجاره بها به طور 

فزاينده اى روبه افزايش است.
درحالى بازار مسكن اين روزها به دنبال مرهمى 
بر زخم گرانــى و ركود مى گردد كه مجلس و 
دولت طرح هايى ارائه داده اند كه هيچ تأثيرى 
بر كاهش تورم در بازار مســكن ندارد؛ كاهش 
بيــش از 50 درصدى تعرفه بنــگاه داران كه 
قرار بود باعث كاهش قيمت مســكن شود راه 
به جايى نبرده و نتوانسته از عهده گرانى بربيايد 
و طرح اقدام ملى مســكن نيــز هنوز اجرايى 
نشده و طرح ماليات بر خانه هاى خالى هم در 

حد حرف باقى  مانده است.
نماينــده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شــوراى اســالمى در اين باره در گفت وگو با 
خبرنگار بازار اظهار كرد: درباره مشكل مسكن 
و گرانى آن مجلس چندين طرح را ارائه كرده 

است.
حجت االســالم احمدحســين فالحى عنوان 
كــرد: يكى از ايــن طرح ها، طــرح ماليات بر 
خانه هاى خالى اســت كه بر همين اســاس 
يك ميليون و 700 هزار خانه خالى در كشــور 
شناسايى شــده كه براى آنها به ازاى مدتى كه 
خالى بماند جريمه گذاشته شــده كه بى شك 
اثرات محسوســى در كاهش قيمت اجاره بها 

خواهد داشت.
فالحى در ادامه به طرح تأمين مسكن به عنوان 
ضرورتى براى كاهش قيمت مسكن در كشور 
و به تبع آن اســتان همدان اشاره و بيان كرد: 

تاكنون چندين طرح در مورد مسكن از پيش 
اجراشــده اما مجلس عالوه بر اين طرح، طرح 
ديگرى براى تأمين مســكن مدنظر قرار داده 

است.
فالحى با بيان اينكه طرح تأمين مســكن 18

وزارتخانه را درگيــر مى كند، گفت: طرح هاى 
مختلفــى بــراى تأمين مســكن به دســت 
نمايندگان مجلس رســيده كه يكى از طرح ها 
در ادامه طرح مســكن مهر اما از آن كامل تر 
است و با اجرايى شدن آن شاهد كاهش قيمت 

مسكن خواهيم بود.
وى به طرح اقدام ملى مســكن در راســتاى 
كاهش قيمت مســكن و توليد مسكن اشاره 
كرد و گفت: طرح اقدام ملى مســكن تاكنون 

خروجى نداشته است.
نماينده مردم همدان در خانه ملت عنوان كرد: 
طرح ديگرى كه ارائه شد كاهش 50 درصدى 
تعرفه بنگاه داران اســت كه قرار است براساس 

مصوبه اى اين كاهش تعرفه بيشتر شود.
 افزايش قيمت مســكن در همدان 
ناشى از نبود نظارت كافى بر قيمت ها

فالحى در ادامه ســخنان خود افزايش قيمت 
مســكن در همدان را ناشــى از نبود نظارت 
كافى بر قيمت ها دانســت و اظهــار كرد: در 
همدان قيمت هايى كه روى مسكن مى گذارند 
كارشناسى شده نيست و هركسى هر قيمتى 
مى خواهد مى دهد، اين درحالى اســت كه در 
برخى استان ها مانند قم قيمت ها كنترل شده 

است اما در همدان نظارت وجود ندارد.
رئيس اتحاديه مشاوران امالك استان همدان 
نيز با اشاره به اينكه گرانى و ركود بازار مسكن 
همدان همچنان ادامــه دارد، عنوان كرد: اين 
ركود و گرانى از ســال گذشته آغازشده بود و 

امسال بسيار بيشتر شده است.
ابراهيم جمالى با اشاره به اينكه اكنون هزار و 
500 عضو اتحاديه مشاوران امالك در همدان 
وجود دارد كه حق العمل اين صنف 60 درصد 
كاهش يافته اســت، گفت: مســئوالن گمان 
مى كردند با اين كار مى توانند قيمت مســكن 
را كنترل كنند اما قيمت مسكن كنترل نشد و 
گرانى مسكن ربطى به  حق العمل مشاور امالك 
ندارد. وى با اشــاره به اينكه دولت بايد جلوى 
دالل و ســوداگر را بگيرد كه قيمت آپارتمانى 
كه ســاخت هر مترمربــع آن تنها ده ميليون 
تومان تمام شــده 16 ميليون معامله مى كند، 

گفت: مشــاور امالكى كه خود مستأجر است 
نقش يك واسطه گر بين خريدار و فروشنده را 

دارد و دالل نيست.
نايب رئيــس اتحاديه مشــاورين امالك هم با 
اشــاره به اينكه با افزايــش بى محابا و فراوان 
قيمت مســكن و امــالك با افزايــش رهن و 
اجاره بها مواجه  شديم، افزود: اگرچه با افزايش 
قيمت بسيار مسكن و ملك مواجه هستيم اما 
بازار به نوعى قفل شــده و در نقل و انتقاالت با 
كاهش چشــمگير تعــداد قراردادهاى رهن و 

اجاره مواجهيم.
شهرام رحيم بخش با بيان اينكه خريدوفروش 
و حتــى اجاره مســكن بى ربــط از وضعيت 
عمومى اقتصادى كشــور نيست، عنوان كرد: 
خريدوفروش امــالك، آپارتمان و به طوركلى 
سياســت گذارى در حوزه مسكن به بازار مالى 
كشــور و به متغيرهايى چون نرخ ارز، سكه و 
حتى بازار بورس و تورم عمومى كشور بستگى 

دارد.
رحيم بخش افزود: از سوى ديگر قيمت مصالح 
ســاختمانى كه روبه افزايش است موجب باال 

رفتن قيمت مسكن مى شود.
وى افزود: ســاليان سال است ساخت و عرضه 
مسكن در كشور و ازجمله همدان متناسب با 
تقاضا نبوده و تقاضا بيشتر از عرضه است و اين 
مهم موجب افزايش قيمت مسكن شده است.

رحيم بخش با اشاره به اينكه در حوزه مسكن 
و رهــن و اجاره نقص هاى بزرگــى داريم كه 
كشور را فراگرفته است، گفت: در كشور واحد 
يــا ارگان و حتى نهــادى نداريم كه به صورت 

تخصصى متولى رهن و اجاره باشد.
وى بابيــان اينكــه چنانچــه نهــاد و ارگانى 
شبه دولتى و يا تخصصى وارد اين بازار شوند، 
مى تواند بسيار راهگشا و كارگشا باشد، عنوان 
كرد: ســرمايه گذارى در حــوزه رهن و اجاره 
موضوعى اســت كــه وجود نــدارد و اگر هم 
كســى خانه و يا ملك خود را در رهن و اجاره 
مى گذارد براى درآمــد بوده و از روى ناچارى 

است.
رحيم بخش عنوان كرد: سال هاســت مسكن 
به عنوان يك كاالى مصرفى مورد خريدوفروش 
افــراد قرار مى گيرد و از آن به عنوان يك منبع 
درآمد اســتفاده مى كنند و جامعه بدان نگاه 
مصرفى دارد و نه ســرمايه اى  و بســيارى از 
نقدينگى ها وارد حوزه مســكن مى شود تا فرد 

بدون هيچ توليدى از آن پول دربياورد.
وى در مورد اينكــه آيا اگر بر خانه هاى خالى 
ماليات گذاشته شود مى تواند به كاهش قيمت 
اجاره بهــا كمك كند، عنوان كرد: خأل ديگرى 
كه وجود دارد اين اســت كــه هيچ ارگان و يا 
نهادى آمار خانه هاى خالى را ندارد و متأسفانه 

در اين حوزه نيز ضعف داريم.
نايب رئيس اتحاديه مشاورين امالك همدان در 
قسمت ديگر سخنانش تصريح كرد: اگر اوضاع 
اقتصادى كشور بر همين منوال باشد در حوزه 

مسكن كاهش قيمت را نخواهيم ديد.
رحيم بخش عنوان كرد: به نظر بنده حتى اگر 
بازار بورس به همين صورت دچار چالش شود 
و افت كند هم شــاهد افزايش قيمت مسكن 
بيش از آنكه اكنون هســت، خواهيم بود زيرا 
باز دالالن و افراد نقدينگى را وارد بازار مسكن 
مى كننــد تا با خريدوفروش مســكن ســود 

چندين برابرى داشته باشند.
وى در ادامه افــزود: البته نبايد از ركود فعلى 
بازار مســكن و خريدوفــروش و حتى رهن و 
اجاره خوشــحال بود زيرا اگر اين ركود بيش 
از يك سال طول بكشــد به يك ركود عميق 
تبديل خواهد شد كه به طورقطع در سال هاى 
آينده با قيمت فزاينده مسكن روبه رو مى شويم 
و سرمايه گذاران اندكى كه در اين حوزه اقدام 

به توليد مسكن مى كنند هم كنار مى روند.
با اين تفاســير بايــد اميدوار بــود كه اجراى 
طرح هايــى چون مســكن ملى كــه اكنون 
فقــط در حد ثبت نام اســت بتواند بر كاهش 
قيمت مســكن تأثيــر بگذارد ضمــن اينكه 
سياست گذاران و متوليان باالدست دستگاهى 
را متولى تعيين ارزش و قيمت گذارى و كنترل 
نرخ مســكن، ملك و زمين در منطقه بكنند 
تا به واســطه آن بتوان افزايــش قيمت ها را تا 

حدودى كنترل كرد.
ركود در بازار مســكن و گرانــى آن همچنان 
ادامه دارد و حتى بيش ازپيش شــده، تا جايى 
كه صاحب خانه ها به دنبال گران تر شدن ملك 
خود هستند و رفته رفته جيب خريداران براى 

خريد خانه كوچك تر مى شود.
به هرحال اكنون نزديك به يك ســال اســت 
كــه گرانى در بازار مســكن بيــداد مى كند، 
صاحب خانه ها هرروز قيمت خانه هايشــان را 
باالتر مى برند و تا دير نشده بايد به فكر چاره اى 

براى مديريت اين اوضاع بود.

رئيس اتحاديه:

گرانى در بازار مسكن 
همدان ادامه دارد
■  نايب رئيس اتحاديه مشاورين امالك: قيمت مصالح 
ساختمانى رو به افزايش است
■ نماينده مجلس: طرح تامين مسكن براى كاهش 
قيمت ضرورى است

 مديــركل منابع طبيعــى و آبخيزدارى 
اســتان همدان با بيان اينكه استان همدان 
يكى از استان هاى كم جنگل كشور محسوب 
مى شــود، از وجــود هــزار و 300 هكتــار 
ذخيره گاه جنگلى در استان همدان خبر داد.

به گزارش بازار، اسفنديار خزايى مطرح كرد: 
مســاحت جنگل هاى اســتان همدان طبق 
آخرين آمار برابر 44 هزار و 737 هكتار است.

وى عنوان كرد: سال گذشته يك هزار هكتار 
طرح جنگل كارى در اســتان همــدان اجرا 
شــد و ســالجارى نيز اين طرح جنگل كارى 
اجرايى مى شود. خزايى درباره ذخيره گاه هاى 
جنگلى در استان همدان عنوان كرد: براساس 
ماده يك حفظ و حمايــت از منابع طبيعى، 
گونه هايــى كــه درحال انقراض هســتند و 
يا ارزش ژنتيكــى بااليى دارند، شناســايى 

مى شــوند تا گونه غيربومى وارد ذخيره گاه ها 
نشود و جنگل هاى خوبى داشته باشيم.

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
همدان با اشاره به اينكه اين طرح در راستاى 
برخورد مناســب و هم گام با طبيعت است، 
عنوان كرد: در اين راســتا در استان همدان 
570 هكتار ذخيره گاه جنگلى وجود داشــت 
كه هم اكنون، اين ميزان به هزار و 270 هكتار 

ارتقا يافته است. خزايى با يادآورى اينكه در 
اســتان همدان جنگل هاى تيپى با پوشــش 
باال بســيار محدود اســت، گفت: در تراكم 
تاج پوشــش جنگلى بيش از 33 هزار هكتار 
در اســتان همدان تاج پوششــى 5 درصدى 
وجود دارند كه اين تراكم تاج پوشــش ها با 
جنگل هاى شمال كه تاج پوششى باالى 95

درصد دارند، قابل مقايســه نيست. مديركل 
منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان 
ادامه داد: جنگل هاى اســتان همدان به طور 
متوســط تاج پوششــى بين 5 تا 12 درصد 

دارند و به نوعى تُُنك محسوب مى شوند.

مديركل منابع طبيعى اعالم كرد
وجود 1300 هكتار ذخيره گاه جنگلى در استان



Y K

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

دوشنبه  8 دى ماه 1399  شماره 3936

6

نرخ تورم استان همدان براى هر خانوار 3/5 درصد اعالم شد

گران بود گرانتر شد
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افزايش 25 درصدى حقوق سال آينده 
كارگران پاسخگوى نياز آنها نيست

 عضو شوراى مركزى جامعه اسالمى كارگران كشور گفت: افزايش 
25 درصدى حقوق كارگران در بودجه سال آينده براى كارگران در نظر 
گرفته شده است حتى يك ســوم افزايش هزينه ها در سال 99 را جبران 

نمى كند.
ســعيد كوچعلى، درباره وضعيت حقوق و دستمزد كارگران در بودجه 
ســال آينده اظهار كرد: دولت در اليحه بودجه ســال 1400 پيش بينى 
كرده است كه حقوق كاركنان دولت به طور متوسط 25 درصد و حقوق 

كارگران مشمول قانون كار نيز 25 درصد افزايش يابد.
وى با بيان اينكه براســاس قانون، رقم قطعى حقــوق كارگران بايد به 
تصويب شوراى عالى كار كه نمايندگان كارگران و كارفرمايان نيز در آن 
حضور دارند، برسد، به تسنيم گفت: حقوق كارگران بايد متناسب با نرخ 
تورم افزايش يابد مسأله موضوع مهمى كه همواره دغدغه جامعه كارگرى 

بوده، اما غالباً محقق نشده است.
عضو شوراى مركزى جامعه اسالمى كارگران كشور عنوان كرد: امسال 
تورم، حدوداً بيش از 40 درصد اســت؛ در ســال گذشــته نيز حداقل 
20 درصــد عقب ماندگى مــزد از تورم داشــته ايم بنابراين براى جبران 
عقب ماندگى هاى همين 2 سال بايد حداقل دستمزد كارگران 60 درصد 

افزايش يابد.
وى  مطرح كرد: هزينه سبد معيشــتى خانوار در اسفندماه سال گذشته 
4 ميليــون و 900 هزار تومانى و امروز حداقل 7 ميليون تومان اســت. 
كوچعلى بابيان اينكه بــراى تبديل مزد 2 ميليون و 600 هزار تومانى به 
7 ميليون تومان برســد به افزايش حقوقى بيش از 25 درصد نياز داريم، 
گفــت: آقايان با توجه به كدام معيار، 25 تا 30 درصد حقوق كارگران را 
افزايش داده اند؟! وى با تأكيد بر اينكه امســال بيش از سال هاى گذشته 
زندگى و معيشــت كارگران دچار بحران شده اســت، افزود: با شرايط 
پيش آمده آيا افزايش 25 تا 30 درصدى كه حدوداً بين 600 تا 700 هزار 

تومان مى شود، بحران فعلى را حل مى كند؟
كوچعلى تصريح كرد: اين افزايش دســتمزدى كه در بودجه سال آينده 
براى كارگران درنظر گرفته شده است حتى يك سوم افزايش هزينه ها در 
ســال 99 را جبران نمى كند. وى با ابراز گاليه مندى از وضعيت اسفبار 
مسكن و افزايش سرسام آور قيمت كاالها به ويژه 33 قلم كاالى اساسى 
كه 300 درصد افزايش داشته است، اظهار كرد: مگر يادمان نيست همين 
كارگران اند كه پيامبر(ص) ارزش و جايگاهشان را به ما تفهيم كردند و 

رهبر معظم انقالب نيز آنان را بازوان توانمند ملت خطاب كردند.
كوچعلى افــزود: گويى يادمان رفته كه ايــن كارگران اند كه حداقل 
در اين 40 ســال پس از انقالب در كشــور سرنوشت ســاز بودند و 
هميشــه در خط اول مقدم جنگ چه در عرصه دفاعى- نظامى و چه 
اقتصادى با اســتكبار جنگيدند. وى عنــوان كرد: نگاه ما به وضعيت 
كنونى كارگران منطقى است بنابراين وقتى عنوان مى كنيم كه افزايش 
حقوق انجام شــود انتظار مى رود حداقــل دولت هم پاى كار بيايد و 
نقشــى ايفا كند زيرا امروز حمايت از كارگر در بخش خصوصى در 

گرو حمايت از كارفرمايان است.
عضو شوراى مركزى جامعه اسالمى كارگران كشور بيان كرد: چرا دولت 
خود را در اين موضوع سهيم نمى داند، از كارفرمايان در بخش خصوصى 
آن چنــان  كه بايــد حمايت نمى كند و تصميماتى بــراى كاهش قيمت 
حامل هاى انرژى در توليد، تســريع ارائه تسهيالت، مساعدت در مسأله 
وصول مطالبات بانك ها، كمك در تهيــه مواد اوليه و پرداخت به موقع 

بدهى هاى خود به كارخانه ها نمى گيرد؟

توسعه 7 واحد صنعتى استان با اعتبار 1250 ميلياردي 
 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از اجراى طرح توسعه در 7 واحد 
صنعتى استان خبر داد و گفت: اين طرح ها با سرمايه گذارى بيش از  هزار و 250 ميليارد 

تومان به ثمر نشسته و تا پايان سال به صورت رسمى به بهره بردارى مى رسد.
حميدرضا متين اظهار كرد: در شركت «ارابه نسيم» يك واحد ذوب با هدف توليد ميلگرد 

فوالدى اضافه شده كه اكنون در مرحله نصب ماشين آالت است.
وي به ايرنا گفت: بيش از 500 ميليارد تومان سرمايه گذارى براى اجراى طرح توسعه اين 
واحد صنعتى سرمايه گذارى شده اســت. رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان به اجراى طرح توسعه شــركت هاى «بافتينه» و «بافتسان» اشاره كرد و افزود: اين 

صنايع تا 22 بهمن به صورت رســمى به بهره بردارى مى رسد. وى تأكيد كرد: اين صنايع 
پارچه «ملت بلون» توليد مى كنند كه در توليد ماســك مصرف مى شــود و از محصوالت 
اســتراتژيك كشور است.متين گفت: همچنين طرح توســعه بافتسان آغاز و ماشين آالت 

موردنياز نصب شده و پروانه بهره بردارى براى اين بخش نيز صادر شده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان خاطرنشان كرد: در واحد بافتينه هم 

خارجى ها استقرار يافته و ظرف ده روز آينده ماشين آالت مربوطه نصب مى شود.
به گفته وي، براى اجراى طرح توسعه 2 شركت بافتينه و بافتسان حدود 450 ميليارد تومان 

سرمايه گذارى شده و هر 2 طرح توسعه اى همزمان با دهه فجر به بهره بردارى مى رسد. 
متين همچنين به طرح توســعه «فروسيليس آذرخش» اشاره كرد و افزود: اين طرح نيز با 

250 ميليارد تومان سرمايه گذارى در مراحل نهايى نصب ماشين آالت است.

وى ادامه داد: طرح «آذرين آسا» نيز با قوت درحال اجرا و تكميل است و بى ترديد تا پايان 
سالجارى راه اندازى مى شود. 

رئيس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان همــدان گفت: واحــد توليدكننده 
«خميرالكترود» نيز براى نخســتين بار در كشور ساخته شده، اگرچه سرمايه گذارى بااليى 

ندارد اما شركت دانش بنيان است و محصولى توليد مى كند كه وارداتى است.
متين تصريح كرد: اين واحد در شــهرك صنعتى ويان ســاخته شــده و در مرحله توليد 

آزمايشى است. 
متين همچنين از توليد 4 قلم دارو و يك ماده اوليه در شــركت داروسازى «فاران شيمى» 
استان همدان خبر داد و افزود: اين طرح توسعه اى هم با 50 ميليارد تومان سرمايه تا پايان 

سال به بهره بردارى مى رسد.

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى (نوبت اول)
احداث ايستگاه هيدرومترى كارخانه- شماره99/6- الف

شركت آب منطقه اي همدان

شركت سهامي آب منطقه اي همدان در نظر دارد بر اساس قانون مناقصات، انجام عمليات احداث ايستگاه هيدرومترى كارخانه را به صورت فهرست  بهايى در 
سال 99 را به شركت هاي واجد صالحيت كه داراى گواهينامه صالحيت اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه كشور در رشته آب با پايه پنج و باالتر  مي باشند 

واگذار نمايد.
1) نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار: شركت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان- انتهاي خيابان جهاد- نرسيده به ميدان ماليات (بيمه) تلفن : 9- 

8220737 3(81 98+)  و فاكس: 38220225 (81 98+).  
2)  محل اجراي كار : شهرستان  تويسركان روستاى كارخانه. 

3) مدت اجراى كار : 5 ماه شمسى
4) مبلغ برآورد كار :4،244،495،059 (چهار ميليارد و دويست و چهل و چهار ميليون و چهارصد و نود و پنج هزار و پنجاه و نه ريال) 

5) مبلغ تضمين فرايند ارجاع كار: 213،000،000 ريال (دويست و سيزده ميليون ريال) است كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه ذيل و با رعايت مفاد 
آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659 همورخ 1394/09/22 همراه با اسناد مناقصه در پاكت (الف) به دستگاه مناقصه گذار تسليم 

شود: 
الف: ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه هاى صادره از سوى موسسات اعتبارى غير بانكى كه داراى مجوز فعاليت از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 

هستند. 
ب:  واريز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران. 

مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشدو عالوه برآن ضمانتنامه بانكي 
بايد طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم شود.

ج: بازگشت به نامه شماره 2/165/4442 مورخ 1398/07/17 ديوان محاسبات استان همدان، در صورت عدم مطابقت تضمين با الگوى آيين نامه تضمين 
معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659 همورخ 1394/09/22، تضمين مورد قبول نبوده و پاكتهاى ب و ج بازگشايى نمى شوند. 

6)  مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 99/10/09 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 14) روز دوشنبه مورخ 99/10/15 از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت به فروش مى رسد. 

7) قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: قيمت فروش اسناد مناقصه مبلغ هفتصد هزار (000,700) ريال است كه واجدين شرايط مى-توانند از طريق سامانه ستاد 
الكترونيكى دولت به شماره حساب 4001116404020914 و شماره شباى IR 930170000004001116404020914 تحت عنوان درآمد آب منطقه اى همدان نزد 

بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران واريز و و در سامانه تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى گردد.
8) تاريخ اعالم عدم تمايل به شركت در مناقصه: آخرين مهلت براي مناقصه گراني كه اسناد را دريافت كرده و تمايلي به شركت در مناقصه  ندارند حداكثر 

تا تاريخ 99/10/24 مي باشد.
9) تاريخ و مهلت تحويل اسناد تكميل شده: شركت كنندگان در مناقصه بايد اسناد مناقصه را پس از تكميل حداكثر تا ساعت 14:00 روز دو شنبه مورخ 
99/10/29 بصورت الكترونيكى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى گردد. همچنين الزم است پاكت الف حاوى تضمين در مهلت يادشده به صورت 

فيزيكى نيز به دفتر حراست شركت آب منطقه اى تحويل گردد.
10) تاريخ بازگشايي پاكات: پيشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 99/10/30 از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت در كميسيون 

مناقصه بازگشايي و خوانده مي شود و حضور يك نفر نماينده از جانب پيشنهاد دهندگان بالمانع است. 
11) ضمناً هزينه آگهى  برعهده برنده مناقصه مى باشد. 

(م الف 1367)

دان

آگهى افراز 
ــه شــماره 99/6014 اداره كل راه و شهرســازى اســتان همــدان  ــر وارده ب براب
از ايــن اداره تقاضــاى افــراز ســهمى خــود را بــه ميــزان يــك ســهم مشــاع 
ــه  ــتثناء ثميني ــه اس ــازده ســهم مشــا ب ــك ســهم از ي ــار ســهم از ي از چه
اعيانــى و يــك ســهم از يــاده ســهم بــه اســتثناء ثمــن اعيانــى و يــك ســهم 
از يــازده ســهم بــه اســتثناء ثمــن اعيانــى از پــالك 10/391 واقــع در حومــه 
بخــش يــك همــدان را نمــوده آدرس اكثــر مالكيــن را اعــالم ننمــوده انــد. 
ــه  ــناد رســمى از كلي ــاد اس ــى مف ــه اجراي ــن نام ــاده 17 آيي ــتناد م ــه اس ب
ــود رأس  ــى ش ــوت م ــاعى دع ــن مش ــى و مالكي ــى و حقوق ــان حقيق صاحب
ســاعت 10:00 صبــح وقــت ادارى روز ســه شــنبه مــورخ 1399/10/30 در محــل 
وقــوع ملــك حاضــر تــا مــورد درخواســت توســط نماينــده و نقشــه بــردار 
اعزامــى اداره ثبــت اســناد و امــالك بازديــد بعمــل آيــد. ضمنــًا عــدم حضــور 
ــرازى نمــى شــود.  ــات اف ــع از عملي ــان حــق مان ــن مشــاعى و صاحب مالكي
ــه آگهــى مجــدد باشــد در هميــن روزنامــه چــاپ و مــدت  ــاز ب چنانچــه ني

آن ده روز مــى باشــد.
(م الف 1371)

از طرف بهرام زارع زادگان - مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك همدان 

دانشنامه تحصيلى به نام عطيه سماواتى، فرزند محمد، به شماره 
شناسنامه: 3860386931 و با شماره تأييديه مركزى: 149317102758 

در رشته مهندسى شهرسازى در مقطع كارشناسى از دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 امروز صنعت پتروشــيمى بيشترين سهم را در 
تجارت خارجــى و تأمين ارزى كشــور به عهده 
دارد و با ســهام دارى بيش از 50 ميليون ايرانى از 
ســهام شركت هاى پتروشــيمى در بورس، به يكى 
از مردمى ترين صنايع كشــور تبديل شــده است. 
برنامه هاى جهش دوم، جهش سوم و گام چهارم با 
محوريت بومى سازى دانش فنى، ساخت تجهيزات 
و طرح هاى توليدى بر مدار كيفى سازى محصوالت 
و خلق ارزش افزوده، شتابان درحال حركت و اجرا 
هســتند. امروز مى توانيم نويد دهيم كه تا پايان گام 
چهارم در سال 1406 ظرفيت توليد به بيش از 150 
ميليون تن با درآمد 44 ميليارد دالر در سال خواهد 
رســيد. پس از تحقق اهداف صنعت پتروشيمى در 
سال 1404 براســاس نقشه توسعه امروز عربستان، 
ايران جايگاه نخست صنعت پتروشيمى را در منطقه 

خواهد داشت.
در ســال 2016، گــردش مالــى 30 كشــور برتر 
توليدكننــده محصــوالت پتروشــيمى در مجموع 
3/066 ميليارد يورو بوده اســت كه 91/2 درصد از 
كل فروش محصوالت پتروشــيمى جهان را به خود 
اختصاص داده اند. از ايــن 30 توليدكننده برتر، 12 
شركت متعلق به آسياست كه ميزان فروش آنها روى 
هــم رفته 1/916 ميليارد يــورو، يعنى 57 درصد از 
ارزش بازار جهانى محصوالت پتروشــيمى است. 
از اين تعداد 12 توليدكننده هم اروپايى هســتند كه 
فروش آنهــا درمجموع 523 ميليــارد يورو (15/6 

درصد ارزش بازار جهانى) اســت. از 20 شــركت 
توليدكننده برتر نيز 5 شــركت آمريكايى هستند كه 
ميزان فروش آنها در مجمــوع 612/3 ميليارد يورو 
است(18/2 درصد از ارزش بازار). در نهايت، سهم 
آســيا و اقيانوسيه نيز تنها 0/4 درصد از بازار فروش 

جهانى است.
 فروش محصوالت پتروشيمى 

به تفكيك منطقه
در فاصله ســال هاى 2006 تا 2016، اروپا به تدريج 
جايــگاه خــود در فــروش جهانــى محصوالت 
پتروشــيمى را به چين و بقيه كشورهاى آسيايى به 
جز ژاپن، واگذار كرد. ســهم اروپا از فروش جهانى 
محصوالت پتروشيمى از سال 2006 تاكنون به ميزان 
12/9 درصد كاهش يافته اســت، يعنى از 28 درصد 
در سال 2006 به 15/1 درصد در سال 2016 رسيد.

اكنون آن طور كه در كشور هدف گذاري شده و بهزاد 
محمدي معاون وزير و رئيس پتروشيمي كشور اعالم 
كرد، صنعت پتروشيمى ايران اولويت اقتصاد كشور 

است.
پزشكي   PVC صادركننده  تنها  همدان   

به منطقه
طبق گزارش ها، حدود 76 هزار ميليارد تومان گردش 
مالى صنعت پتروشيمى كشور در سال 95 است كه 
نسبت به فرآورده هاى نفتى، خودرو و صنايع ديگر 
رتبه نخست را در بحث توسعه اقتصادى كشور دارد 
و با تكميل طرح هاى نيمه كاره پتروشيمى، در پايان 

ســال 1400 توليد 53/6 
ميليون تنى در ســال 96 
به 80 ميليون تن خواهد 
رســيد، كــه درصورت 
تحقق اين هدف، بيش از 

24 ميليــارد دالر از فروش اين مقدار توليد كســب 
خواهد شد.

يكي از هدف گذاري هاي كشور براي تحقق فروش 
محصوالت پتروشيمي، راه اندازي پتروشيمي هگمتانه 
و افزودن آن به چرخه توليد كشور بود كه سرانجام 
هفته گذشــته افتتاح رسمي شــد، هرچند از اواسط 
مرداد وارد مدار توليد آزمايشــي شده بود. با ورود 
پتروشــمي هگمتانه پس از 18 سال به چرخه توليد 
اكنون همدان هم به يكي از قطب هاي پتروشــيمي 
در كشــور تبديل شده است. اكنون در استان همدان 
2 پتروشــيمي هگمتانه و ابن ســينا مشغول به توليد 

هستند.
پتروشيمي هگمتانه با توليد PVC گريد پزشكى به 
روش سوسپانســيون با ظرفيت ساالنه 45 هزار تن 
(36 هزار تن پودر و9 هزار تن گرانول)، همدان را به 
يكي از تأمين كننده هاي PVC در خاورميانه تبديل 
كرده كه درصورت ادامه حمايت مسئوالن كشوري 
در تأمين مواد اوليه، بازار فروش داخلي و خارجي، 

ارزآوري زيادي را به دنبال خواهد داشت.
اين پتروشمي از آنجا براي استان همدان اهميت دارد 
كه تنها توليدكننده پليمر PVC با گريد پزشكى در 

كشور است. گردش مالي اين محصوالت در دنيا بالغ 
بر 23 ميليارد يورو اســت كه تمام نيازهاي ايران در 

اين زمينه، وارداتي است. 
محصول استراتژيك گرانول PVC با گريد پزشكى 
يكى از بى نظيرترين محصوالت پتروشــيمى جهان 
اســت و فقط چند كشــور محدود فنــاورى توليد 
ايــن محصول راهبردى پتروشــيميايى را در اختيار 
دارند و با توليدى شــدن پتروشيمى هگمتانه، ايران 
عالوه بر صادرات يك محصول ارزشمند و كاربردى 
در صنايع بهداشــتى و پزشكى از واردات آن بى نياز 

خواهد شد.
پتروشــيمي هگمتانه با ســرمايه گذاري 38 ميليون 
يورويي به بهره برداري رســيده كــه دانش فنى آن 
متعلق به شــركت ايتاليايى IGS بوده و ده درصد 
سهام طرح را در اختيار دارد. 57 درصد آن نيز متعلق 
به مرحوم عالقبنديان بوده كه اكنون در دست وراث 
اســت و 33 درصد باقيمانده به شركت ملى صنايع 

پتروشيمى تعلق دارد.
پتروشيمى هگمتانه در شهرستان همدان و پتروشيمى 
ابن ســينا در شهرســتان فامنيــن و در منطقه ويژه 

اقتصادى جهان آباد واقع شده اند.

پتروشــيمي ابن ســينا پس گذشــت ســال ها از 
ســاخت آن هنوز مشــكل آب دارد. آن طور كه 
ظاهــر پورمجاهــد معــاون هماهنگ كننده امور 
اقتصادي استانداري در شهريور سالجاري گفت: 
ســرمايه گذاران پتروشــيمى ابن ســينا در بحث 
ميزان مصرف آب بحث دارنــد، آنها مى خواهند 
كل ســهميه آب را دريافــت كننــد كــه بخش 
عمده اى از آب اين پتروشيمى تأمين شده و قرار 
است با توجه به شرايط و منابع آب استان با يك 

داده شود.  برنامه زمان بندى تخصيص 
اما  به تازگى شاهرخي اســتاندار همدان اعالم كرد 
كه 4/5 ميليون مترمكعب آب مورد نياز پتروشــيمى 
ابن ســينا از طريق پســاب تصفيه خانه تأمين شده و 
نگرانى در اين زمينه وجود ندارد. عمليات ســاخت 
پتروشــيمى ابن ســينا هم در آينده اى نزديك آغاز 
مى شــود و مسئوالن با كمك ســرمايه گذاران تمام 
همت و تالش خود را براى به ثمر نشستن اين طرح 

صرف مى كنند.
اكنون همدان با دارا بودن 2 پتروشــيمي و مهم ترين 
آن هگمتانــه به يك از اســتان هاي مهــم در توليد 

محصوالت پتروشيمي تبديل شده است.

به مناسبت هشتم دى ماه روز «صنعت پتروشيمى» 

پتروشيمى كه همدان را 
جهانى مى كند

غزل اسالمى»
 خانوارهاي اســتان همدان با 31/5
درصد تورم در 12 ماه منتهي به آذرماه 

سالجاري مواجه شده اند.
نرخ تورم 12 ماهه خانوار كشور 30/5

درصد اســت كه همــدان در پله پنجم 
تورم در بين اســتان هاي ديگر نشسته 

است. 
بيشــترين نرخ تــورم 12 ماهه مربوط 
به اســتان هرمزگان بــا 35/3 درصد و 
كمترين آن مربوط به استان آذربايجان 

غربى با 27/2 درصد بوده اســت. نرخ 
تورم ســاالنه آبان ماه 29 درصد بود كه 
در 12 مــاه منتهي به آذرماه 1/5 درصد 

افزايش را نشان مي دهد. 
خانوارهاي روستايي همدان نيز با 33/9
درصد رتبه چهارم كشــور را دارند كه 
3/4 درصد باالتر از ميانگين كشــوري 
است. هرمزگان نيز در اين بخش با 35/5

درصد در صدر جدول است. خوزستان 
با 25/7 درصد كمترين تورم خانوارهاي 

روستايي را دارد. 

تورم 12 ماهه خانوارهاي شهري همدان 
با 30/7 درصد استان يازدهم است. نرخ 
ميانگين كشور 30/5 است كه هرمزگان 
همچنان با 35 درصد در صدر اين جدول 
قــرار دارد. در ايــن ميــان درصد تغيير 
شــاخص كل نســبت به ماه مشابه سال 
گذشته، يا همان تورم نقطه به نقطه براى 
خانوارهاى كشور به 44/8 درصد رسيد. 
بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه به استان 
كردستان با 54/2 درصد و كمترين رقم آن 

به استان قم با 41/2 درصد رسيده است.

با اســتناد به گزارش مركــز آمار، 12
استان نرخ تورم بيشــتر يا برابر با نرخ 
تورم ساالنه دارد و مابقى نيز تورم شان 
كمتــر از 30/5 درصــد اســت. تورم 
نقطه اى در ماه گذشته نيز 44/8 درصد 
گزارش شده كه 19 استان تورم نقطه اى 
برابر يا بيشــتر داشتند كه نشان مى دهد 
61 درصد از اســتان هاى كشــور يك 
سبد مشــخصى از كاال ها و خدمات را 
به اندازه 44/8 درصد بيشتر، گران تر از 
مى كنند.  خريدارى  گذشته  سال  آذرماه 
ايــن امــر مى تواند به تبعات ســنگين 
طبقاتى،  فاصله  افزايش  مانند  اقتصادى 
مهاجرت به شهر هاى بزرگ و افزايش 
درآمدى  دهك هــاى  در  افراد  بيشــتر 

پايين تر منجر شود.

رنا
س: اي

عك

منبع: مركز آمار

واكنش سازمان ادارى 
و استخدامى به ادعاى 

«عادل آذر»
 در هفته گذشــته عــادل آذر رئيس 
سايق ديوان محاسبات، در گفت وگويى 
تلويزيونى اعالم كرد كه «دولت درمورد 
افزايش حقوق هاى ســال بعد دســت 
و دلبازى كرده، گفته درســت است كه 
افزايش حقوق در تبصره هاى بودجه 25
درصد پيش بينى شده ولى اگر ملحقات 
و حاشــيه ها را براساس قانون مديريت 
خدمات كشورى، سازمان هايى كه قانون 
خاص دارند، شركت ها و منفذهايى كه 
در قانون برنامه ششم به هيأت مديره ها و 
هيأت عامل ها و مجامع مجورهايى داده 

است را درنظر بگيريم يك حساب كتاب 
بر اساس فرمول هاى محاسباتى سال هاى 
گذشته نشان از حقوق هاى تا 60 ميليون 
دارد و اگر در سال آينده با اين حقوق ها 

مواجه شدند، تعجب نكنند.»
وى ايــن را هــم گفت كــه حقوق 60 
ميليونى نادر است و سقف پرداخت هاى 
باال به اين رقم مى رســد، ولى در بودجه 
1400 اين حقوق ديده مى شود و حقوق 
نجومى خواهد بود كه براســاس قانون 

پرداخت مى شود و غيرقانونى نيست.
ايــن اعــالم عــادل آذر، واكنش ها و 
حواشى به دنبال داشت و يادآور جريان 
حقوق هــاى نجومى كه البتــه در زمان 
رياست وى ديوان محاسبات و حقوق ها 
50 ميليونى و باالتر بود كه سازمان ادارى 
و اســتخدامى در توضيحى به ايســنا، 

درباره ادعاى حقوق هاى پرداختى مورد 
اشــاره، به بيان ماده اى از قانون مديريت 

خدمات كشورى پرداخته است.
بر اين اســاس، اعالم شده كه «با توجه 
به ماده (76) قانــون مديريت خدمات 
كشــورى حداقــل و حداكثــر حقوق 
و مزايــاى مســتمر شــاغالن، حقوق 
بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين 
قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه هاى 
اجرايــى و صندوق هاى بازنشســتگى 
وابسته به دســتگاه هاى اجرايى هرسال 
در چارچوب افزايش هاى پيش بينى شده 
در قانون بودجه ساالنه به تصويب هيأت 

وزيران مى رسد.
براســاس تبصره ذيــل اين مــاده نيز 
سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر 
نبايد از 7 برابــر حداقل حقوق ثابت و 

فوق العاده هاى مستمر تجاوز كند كه در 
ســالجارى نيز، در بند (5) تصويب نامه 
شــماره 3718.ت 57593 مورخ بيستم 
فرورديــن 1399 هيأت وزيران، حداقل 
حقوق و مزاياى مستمر شاغالن موضوع 
مــاده (76) قانــون مديريــت خدمات 
كشــورى براى كارمندان دســتگاه هاى 
اجرايــى مشــمول اين قانون و ســاير 
مشمولين ماده مذكور به ميزان 17 ميليون 
و 974 هــزار و 500 ريــال و حداكثر 
حقوق و مزاياى مستمر اين قبيل كاركنان 
به ميزان 7 برابر حداقل حقوق به ميزان 
125 ميليون و 821 هــزار و 500 ريال 
تعيين شده است و براى سال 1400 نيز 
در چارچوب مصوبه نهايى قانون بودجه 
ساالنه كل كشور حداقل و حداكثر ابالغ 

خواهد شد». 

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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شوك ميلياردى به پرسپوليس 
 باشگاه پرسپوليس محكوم به پرداخت مبلغ 475 هزار يورو به همراه 
5 درصد از سود اين پول به ماريو بوديمير مهاجم كروات پيشين خود 
شده اســت. مبلغى كه با احتساب نرخ ارز در بازار آزاد تهران حدود 
15 ميليارد تومان براى پرسپوليســى ها هزينه خواهد داشــت؛ يعنى 

يك چهارم پاداش ليگ قهرمانان آسيا از دست پرسپوليس پريد.
ماريو بوديمير، مهاجم اهل كشور كرواسى كه در نيم فصل دوم از ليگ 
هجدهم به پرسپوليس پيوست، براى دريافت مطالبات خود از باشگاه 
به فيفا شــكايت كرده بود كه پرونده مورد اشــاره به دادگاه حكميت 

ورزش ارجاع داده شد. 
طبق اعالم دادگاه CAS، اين پرونده از روند دادرســى خارج شده و 
با اين حساب، آخرين رأى دفتر حل اختالف فيفا به عنوان رأى نهايى 

مورد قبول واقع مى شود.
در اين رأى آمده بود باشــگاه پرســپوليس بايــد 475 هزار يورو به 
عالوه 5 درصد ســود ساليانه به حساب اين بازيكن پرداخت كند كه 
درصورت پرداخت نكردن مطالبات بوديمير ظرف 2 ماه ، 3 پنجره نقل 
و انتقاالتى پرســپوليس، بسته خواهد شد و پس از پرداخت پول، اين 

محروميت از بين مى رود. 

ميهمانى جنجالى نيمار
 ميهمانى شــلوغى كه نيمار در اين روزهاى ســخت كرونايى در 

برزيل گرفت با انتقادهاى زيادى همراه شد.
برزيل يكى از كشورهاى اســت كه به دليل كرونا با بحران همه جانبه 

مواجه شده است.
نيمار در اين شرايط سخت كرونايى تصميم به برگزارى جشن خانگى 

به مناسبت كريسمس گرفت و همين با انتقادهاى زيادى مواجه شد.
گلوبو اســپورت برزيل نوشــت كه نيمار در اين مراسم خانگى بيش 
از 500 ميهمان را دعوت كرد و براى ســرگرم كردن آنها هم يك تيم 
موسيقى دعوت كرد. اين مراسم در يك زيرزمين برگزار شد و اجازه 

فيلم بردارى حتى با موبايل هم داده نشده است.
اين رفتار نيمار درحالى اســت كه كرونــا جان بيش از 190 هزار نفر 
را در برزيل گرفته اســت و به همين خاطر ســتاره پارى سن ژرمن با 

انتقادهاى زيادى مواجه شده است.
 نيمار به خاطر آســيب ديدگى چند هفته پايانى ليگ فرانســه پيش از 

تعطيالت كريسمس را از دست داد.

ليون اجازه جدايى را به دپاى نمى دهد
 مدير ورزشى باشگاه ليون از مخالفت اين باشگاه با جدايى ستاره 

هلندى خود در زمستان خبر داد.
به گزارش ايســنا، ممفيس دپاى در تابستان بود كه در فهرست خريد 
رونالد كومان ســرمربى جديد بارســلونا قرار گرفــت. وى از دپاى 
به عنوان جدى ترين گزينه براى جايگزينى لوئيس سوارس ياد كرد كه 

درنهايت اين انتقال صورت نگرفت.
به نظر مى رسيد كه انتقال كاپيتان ليون به بارسلونا در زمستان نهايى شود 
اما اين باشگاه فرانسوى ظاهرا قصد فروش بازيكن تأثيرگذار خود را 
ندارد. جونينيو مدير ورزشــى باشگاه ليون درباره فروش دپاى گفت: 
برخى از بازيكنان طبق اعالم ســرمربى تيم مى توانند تيم را ترك كنند 
اما دپاى در فهرست فروش نيســت. وى ادامه داد: دپاى از بازيكنان 
كليدى و تأثيرگذار تيم است و به همين خاطر او را از دست نمى دهيم. 
به اين ترتيب به نظر مى رســد كه پيوستن دپاى به بارسلونا در زمستان 

هم منتفى است.

توخل به پاريسى ها تخفيف نمى دهد
 سرمربى پيشين پارى ســن ژرمن هيچ تخفيفى به اين تيم نخواهد 
داد و اصــرار دارد كــه غرامت خود از اين باشــگاه را تمام و كمال 

دريافت كند.
به گزارش اكيپ، باشگاه پارى سن ژرمن چند روز پيش تصميم گرفت 
كه توماس توخل آلمانى را با وجود كســب نتايج خوب از كار بركنار 
كند. انتقاد تند توخل از ســران باشگاه فرانســوى سبب شد تا او در 

سومين فصل حضورش اخراج شود.
اخراج اين مربى آلمانى هزينه زيادى روى دســت باشــگاه پاريسى 
گذاشــته اســت تا جايى كه آنها در اين شــرايط سخت مالى مجبور 

هستند كه 7 ميليون يورو به توخل پرداخت كنند.
توخل تا ژوئن 2021 با پارى ســن ژرمن قرارداد دارد و حقوق ماهيانه 

625 ميليون يورو را دريافت مى كرد.

ايجاد پيست دوچرخه سوارى بانوان 
در اسدآباد

 ايجاد پيســت دوچرخه ســوارى شهرستان اســدآباد براى بانوان 
پيگيرى مى شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان اسدآباد با اعالم اين مطلب، 
گفت: پيســت دوچرخه سوارى در مجموعه ورزشى آزادى شهرستان 
يكى از مطالبات بانوان اسدآبادى است كه ايجاد آن در دست پيگيرى 

قرار دارد.
على جمور همچنين به ضرورت ايجاد پيســت موتورســوارى براى 
جوانان اســدآبادى اشــاره كرد و گفت: بســيارى از جوانان در امر 
رانندگى و موتورســوارى مستعد هســتند و با توجه به استعدادهاى 
جوانان و نوجوانان شهرســتان در اين زمينه، نياز به ايجاد يك پيست 
موتورسوارى احساس مى شــود تا عالوه بر تخليه هيجان ها و انرژى، 
مكانى براى پرورش استعدادهاى آنها براى حضور در مسابقات باشد.

تخصيص اعتبارات ورزشى يكسان 
بين شهرستان ها

 دســتگاه ورزش اســتان در توزيع امكانات و تخصيص اعتبارات 
ورزشى بين شهرستان ها تبعيض قائل نخواهد بود.

مديركل ورزش و جوانان اســتان در ديدار مشــترك به همراه معاون 
سازمان برنامه و بودجه استان و جمعى از معاونان و كارشناسان اداره 
كل ورزش و جوانان استان در ديدار با فرماندار نهاوند، گفت: توزيع 
امكانات و تجهيزات ورزشــى در شهرستان هاى استان براساس قانون 
يكسان است و هرگز تفاوتى در اين زمينه بين هيچ يك از شهرستان ها 

قائل نيستيم.
حميد سيفى با اشاره به اينكه استاديوم عليمراديان ظرفيت زيادى دارد 
كه بايد در راســتاى اســتفاده بهينه از آنها وقت گذاشت و فكر كرد، 
گفت: باورمان اين اســت كه پروژه هاى نيمه كاره را مى توانيم با توان 
مضاعف به نتيجه برسانيم و در اين راستا نيز از راه هاى مختلف اقدام 

مى كنيم.

40 رشته در ورزش شهروندى همدان فعال است
ــهروندان  ــراى ش ــابقه اى ب ــوع به صــورت آموزشــى و مس ــته ورزشــى متن  40 رش

همدانــى فعــال اســت.
رئيــس كميتــه ورزش شــهروندى شــهردارى همــدان بــا اعــالم ايــن مطلــب بــه ايرنــا، 
ــد  ــت ده درص ــرى و فعالي ــدان به كارگي ــهروندى هم ــذارى ورزش ش ــت: هدفگ گف
ــزى  ــا برنامه ري ــى ب ــه به خوب ــت ك ــى اس ــت ورزش ــهر در فعالي ــن ش ــت اي از جمعي

اعضــاى كميتــه اجرايــى شــده و تــا ســال آينــده تحقــق خواهــد يافــت.
ســعيدپناه آبــادى بــا تأكيــد بــر اينكــه نــگاه علمــى و تأثيرگــذار در رشــد و اعتــالى 

بــراى  را  باتجربــه  و  فعــال  عضــو  گفــت: 200  داشــته ايم،  شــهروندى  ورزش 
برنامه ريــزى و اجــراى ورزش شــهروندى در رشــته هاى مختلــف بــه كار گرفته ايــم و 

ــتند. ــر و متخصــص هس ــوزه صاحب نظ ــن ح ــب در اي اغل
ــه ايجــاد زيرســاخت هاى بســيار مطلــوب ورزشــى از ســوى شــورا  ــا اشــاره ب وى ب
ــاز و  ــى روب ــه اختصاص ــر 27 مجموع ــت: درحال حاض ــدان، گف ــهردارى در هم و ش
چندمنظــوره را بــراى توســعه ورزش شــهروندى در اختيــار داريــم و چنديــن زميــن 

ورزشــى چندمنظــوره نيــز درحــال ســاخت اســت.
ــزود:  ــد و اف ــوزه ش ــن ح ــه اي ــتان ب ــتگاه ورزش اس ــه دس ــتار توج ــادى خواس پناه آب
ــهردارى اســت  ــص ش ــط مخت ــهروندى فق ــه ورزش ش ــد ك ــن تصــور باش ــد اي نباي

بلكــه توســعه آن در بيــن آحــاد مــردم جامعــه نيازمنــد مشــاركت تمامــى دســتگاه هاى 
اجرايــى اســت.

ــتادى ورزش  ــى و س ــه اجراي ــه در كميت ــرادى ك ــى اف ــبختانه تمام ــزود: خوش وى اف
شــهروندى همــدان فعاليــت دارنــد، به صــورت افتخــارى كار مى كننــد و ايــن نشــان از 

عشــق و عالقــه آنهــا بــه توســعه ورزش در بيــن مــردم اســت.
ــد  ــون بيــش از ده هــزار جمعيــت در ورزش شــهروندى همــدان فعاليــت دارن هم اكن
ــا  ــرار اســت ت ــهروندى، ق ــه ورزش ش ــى كميت ــه سياســت هاى اجراي ــه ب ــه باتوج ك
ســال آينــده ايــن تعــداد بــه نســبت جمعيــت 600 هــزار نفــرى همــدان بــه ده درصــد 

افزايــش برســد.

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

شهادت جانسوز صديقه طاهرهشهادت جانسوز صديقه طاهره
دخت نبى مكرم اسالدخت نبى مكرم اسالم(ص)م(ص)  
حضرت فاطمه الزهرا حضرت فاطمه الزهرا (س) (س) 
بر عموم مسلمانان و شيفتگان حضرتش بر عموم مسلمانان و شيفتگان حضرتش 
تسليت باد.تسليت باد.

سليمان رحيمى »
شهردارى همدان يك

 گل: آرمين طاليى منش دقيقه 35
مس نوين كرمان يك

گل: محمدامين كاظميان دقيقه 85
اخطار: اميرحســين پورقاسمى، اميرابراهيم 
خليلى ماهانى(مس  على  بيگى(شهردارى)، 

نوين)
داوران: همين نوجوان، هيوا نوجوان و فرشيد 

ساعدى
بازيكنان شهردارى همدان: محمد صابرى زاده، 
پيمان  جعفرى نيا،  ساســان  كاظمى،  حســين 
حشمتى، مجيد شعبانى(محمد عباس تبار 25)، 
اميرحســين پورقاسمى، محمد بيرانوند، آرمين 
طاليى منش(امرحســين ســورى 85)، ميثــم 
زمانى، مهدى خلج(مهران غفورى 84) و هادى 

موثق(اميرابراهيم بيگى 65)
سرمربى: رضا طاليى منش

آرمــان  كرمــان:  نويــن  مــس  بازيكنــان 
شــهدادنژاد، ناصــر دوست محمدى(فرشــيد 
كيــان  خليلى  ماهانــى،  علــى  علــوى 63)، 
شاهين  شــمس الدينى62)،  عباسپور(ســعيد 
باالجايى(حميدرضــا محمدرفيعى 69)، ميالد 
سيداحمد  پورصف شكن(حسنجرجندى70)، 
ستارى 75)،  محمدى(رضا  ميالد  حيات منش، 
محمدامين كاظميان، حســين تهامى زرندى و 

عليرضا قادرى.
سرمربى: فرزاد حسين خانى

همدان ورزشــگاه شهداى قدس هفته دوم از  ■
رقابت هاى قهرمانى ليگ دسته دوم باشگاه هاى 

كشور

 تيم فوتبال شهردارى همدان در دومين هفته 
از رقابت هاى ليگ دســته دوم كشــور در يك 
هواى سرد زمســتانى ميزبان مس نوين كرمان 
بودند. شاگردان رضا طاليى منش كه در نخستين 
بازى ليگ شهردارى بندرعباس را برده بودند، 
با روحيه اى مضاعف مقابل حريف صف آرايى 
كردند و فوتبال تهاجمى را در دستور كار قرار 
دادند. شــاگردان حسين خانى در مس، پرس از 
زمين حريف را در دســتور كار داشتند ارسال 
بلند توپ روى مدافعان شهردارى و سود بردن 
از 2 مهاجم سرزن به دنبال ايجاد موقعيت بودند.

بازيكنان شــهردارى نيز با سود بردن از قدرت 
ســرزنى آرميــن طاليى منش به دنبــال ايجاد 
موقعيت گلزنى براى مهدى خلج و ميثم زمانى 
بودند كه تا حدودى در اين تاكتيك موفق نشان 

دادند و بارها خط دفاعى حريف را آزار دادند.
يــك تعويض اجبارى به كام شــهرداريچى ها 
شيرين شــد، وقتى مجيد شعبانى در دقيقه 25

آسيب ديد شــهردارى مجبور به تعويض شد 

و محمد عباس تبار را جانشــين شعبانى كرد و 
ايــن بازيكن در دقيقه 35 بــازى پايه گذار گل 
شهردارى شــد. عباس تبار با پرتاب يك اوت 
دستى بلند روى دروازه مس، آرمين طاليى منش 
را در موقعيــت گلزنى قــرار داد تا اين مهاجم 
سرزن با يك ضربه سر گلزنى كند و شادى را به 

اردوى شهردارى بياورد.
پــس از اين گل شــاگردان طاليى منش نبض 
بازى را در دست داشتند و چند بار نيز در نيمه 
نخســت بخت گلزنى داشتند كه مهاجمان اين 
تيم قدر آن را ندانستند و نيمه نخست با برترى 

يك بر صفر به سود شهردارى به پايان رسيد.
در نيمــه دوم، تيم مس نوين بــراى جبران گل 
خورده قدم به ميدان گذاشــت و نسبت به نيمه 
نخست، بازى بهترى را ارائه دادند. تيم شهردارى 
نيز براى حفظ نتيجه و زدن گل هاى بيشتر بازى 
را آغاز كرد و چند بار نيز فرصت گلزنى به دست 
آوردند كه زمانى و خلج فرصت هاى به دست آمده 
را از دست دادند. كرمانى ها با چند تعويض كفه 

ترازو را به ســود خود كردند و از چپ و راست 
به دروازه شــهردارى حمله كردند و سرانجام در 
يكى از اين حمالت به هدف خود رسيدند وگل 
مساوى را به ثمر رســاندند. در دقيقه 85 بازى، 
مدافعان شهردارى روى ارسال يك توپ سردرگم 
نشان دادند و بازيكن مس محمدامين كاظميان از 
اين سردرگمى نهايت سود را برد و گل مساوى را 

درون دروازه شهردارى قرار داد.
در وقت هاى باقيمانده شــاگردان طاليى منش 
تالش زيادى براى زدن گل برترى داشتند كه راه 
به جايى نبردند و در روزى كه مستحق پيروزى 
بودند و مى توانســتند به صدرنشينى خود ادامه 
دهند، متوقف شــدند تا بــا 4 امتياز اميدوار به 
ادامه ليگ باشــند. در ساير ديدارهاى اين هفته 
سپيدرود رشت مقابل ميهمان خود نفت وگاز 
گچســاران به برترى 2 بر صفر رسيد، اسپاد با 
يك گل از ســد آواالن مهاباد گذشــت، ويستا 
توبين تهران نيز با يك گل شهردارى بندرعباس 
را شكســت داد تا بندرنشينان دومين شكست 
فصل را تجربه كنند، ديدار تيم هاى اميد گناوه 
با علم و ادب تبريز و بازى فوالد نوين اهواز با 
ايران جوان بوشهر 2 بر2 و ديدار محتشم تبريز 

و ملى حفارى اهواز بدون گل مساوى شدند.
در جدول رده بندى تيم هاى ســپيدرود رشت، 
ويســتاتوربين و شــهردارى همدان با 4 امتياز 
به ترتيب يكم تا ســوم هســتند و نفت و گاز 
گچساران و اسپاد تهران نيز با 3 امتياز در تعقيب 

صدرنشينان هستند.
ديدارهــاى گروه دوم نيز امــروز و فردا انجام 
مى شــود و پاس همدان فردا سه شنبه در بم به 

مصاف شهردارى اين شهر خواهد رفت. 

توقف شهردارى در دقايق پايانى

 درحال حاضــر زمين هاى فوتبــال همدان 
به دليــل مديريت غلط در حفــظ و نگهدارى، 
وضعيت مناسبى ندارند اما به زودى ساماندهى 

خواهند شد.
مديركل ورزش و جوانان استان با اعالم اين خبر 
به مهر گفت: ورزشگاه هاى شهداى قدس، 15 
هزار نفرى شهيد مفتح و زمين مجموعه ورزشى 
شهيد حاجى بابايى مريانج درحال حاضر شرايط 
ايده آلى ندارند و اين حكايــت از برنامه ريزى 
نامناسب و مديريت غلط در حفظ و نگهدارى 

اين اماكن دارد.
حميد سيفى با اشــاره به كمبودهاى ورزشگاه 
شــهداى قدس همدان، گفت: يك سال پيش با 
20 ميليون تومان مى توانستيم كاور اين مجموعه 
ورزشى را خريدارى كنيم اما امروز بايد براى آن 
90 ميليون تومان پرداخت كنيم. ده ســال است 
كه متأســفانه اين كاور را خريــدارى نكرده اند 
اما اين قــول را مى دهم كمتر از يك هفته كاور 

خريدارى شود.
وى با اشــاره به زمين ورزشگاه 15 هزار نفرى 
شــهيد مفتح همدان، بيان كرد: به دليل مديريت 
نامناســب اين زمين را فعًال تعطيل كرده ايم تا 

چمن آن به وضعيت مطلوب برســد. گازوئيل 
اين مجموعه نيز براى روشــن شــدن سيستم 
هيترينگ ظرف روزهاى آينــده تخليه خواهد 

شد.
سيفى با بيان اينكه آمادگى واگذارى زمين ها را 
به هيأت فوتبال استان همدان داريم، گفت: بايد 
تفاهم نامه اى در اين زمينه بسته شود تا حفظ و 
نگهدارى اين اماكن نيز با هيأت فوتبال اســتان 
همدان باشد. هيأت فوتبال استان مى تواند از اين 

طريق درآمد داشته باشد.
وى با اشــاره به مشــكالت تيــم فوتبال پاس 
همدان گفت: ما هيچ وظيفه اى نداريم كه پولى 
به پاس پرداخت كنيم و تنها يك اسپانســر به 
هيأت فوتبال اســتان همدان معرفى كرده ايم تا 

هزينه هاى پاس را پوشش دهد.
سيفى افزود: بهترين كمپ ورزشى استان را كه 
در حد تيم ملى بوده در كنار بهترين خوابگاه در 
اختيار پاس قرار داده ايم و توانستيم در اين فصل 

يك ساختار مناسب براى اين تيم ايجاد كنيم.
وى افــزود: اميدواريم در پايان فصل يكى از 2
تيم پاس و شهردارى همدان به ليگ دسته يك 

فوتبال كشور صعود كنند.

قضاوت صولتى در اهواز
 حامد رنجبرصولتى در اهواز يك ديدار دسته اولى را قضاوت مى كند.

امروز يك بازى از رقابت هاى فوتبال ليگ دسته نخست كشور در شهر اهواز برگزار مى شود كه 
از سوى دپارتمان داورى فدراسيون فوتبال، قضاوت اين بازى را به داوران همدانى سپرده است.
امروز دوشنبه 8 دى استقالل خوزستان ميزبان رايكا بابل است كه اين بازى را حامد رنجبرصولتى 
داور بهارى استان سوت مى زند و بهروز عالمى روشن ديگر داور همدانى، وى را در امر قضاوت 

همراهى مى كند.

زمين هاى فوتبال استان 
ساماندهى مى شود
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برنامه موكب ها در سالگرد 
شهادت قاسم سليمانى

 معاون فرهنگى و مشــاركت هاى مردمى ستاد بازسازى 
عتبات عاليات از آغاز فعاليت 145 موكب اربعين به مناسبت 

فرارسيدن سالگرد شهادت قاسم سليمانى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى ســتاد بازســازى عتبات عاليات، 
يوســف افضلى با بيان اينكه شهيد قاسم سليمانى بنيان گذار 
ستاد بازسازى عتبات و فعاليت موكب هاى ايرانى بود، اظهار 
كرد: خيران حرم ســاز و خادمان موكب هــاى ايرانى در ايام 
سالگرد شهادت ســردار دل ها و در قالب پويش «مهر حاج 
قاسم» طرح هاى خدماتى متنوعى را در مناطق محروم كشور 

اجرا مى كنند.

وى افزود: تاكنون بيش از 145 موكب اربعين به پويش «مهر 
حاج قاسم» پيوسته اند و قرار است در بيش از 150 روستا در 
استان هاى محروم، پروژه هاى محروميت زدايى و عام المنفعه 

اجرا كنند.
افضلى ادامــه داد: اين موكب ها با همت خيران حرم ســاز 
كلنگ احداث 10 مدرسه دو تا شش كالسه را در روستاهاى 
مناطق محروم به زمين خواهند زد. همچنين 33 واحد مسكن 
روســتايى با همت جهادى اين موكب ها ساخته يا بازسازى 

خواهد شد.
معاون فرهنگى و مشاركت هاى مردمى ستاد بازسازى عتبات 
عاليات گفت: اجراى پروژه هاى عمرانى و عام المنفعه مانند 
سيل بند، مســجد و درمانگاه از ديگر برنامه هاى موكب هاى 

اربعينى در ايام سالگرد شهادت سردار دل هاست.

وى افزود: افزون بر ايــن عمليات عمرانى، كمك به آزادى 
زندانيان، تأمين اقالم جهيزيه، توزيع بيش از ده هزار بســته 
معيشــتى، تهيه و توزيع تبلت بين دانش آموزان روستايى و 
آبرسانى به 8 روســتا از ديگر برنامه هاى خيران حرم ساز و 
موكب هاى اربعين در ســالگرد شهادت حاج قاسم سليمانى 

است.
افضلــى يادآور شــد: در ماجــراى ســيل فروردين 98، 
موكب هاى اربعينى و خيران حرم ســاز با فراخوان شــهيد 
قاسم سليمانى به كمك هموطنان سيل زده استان هايى چون 
خوزســتان و لرستان شــتافتند كه خاطره حضور جهادى 
شهيد سليمانى و شهيد ابومهدى المهندس همراه با خادمان 
مواكب در اين مناطق براى هميشه در اذهان مردم به يادگار 

خواهد ماند.

اصغر عبداللهى درگذشت
 اصغــر عبداللهى فيلمنامه نويــس، كارگردان و 

داستان نويس روز گذشته 7 دى ماه درگذشت.
همايون اسعديان كارگردان سينما و از دوستان اين 
هنرمند اين خبر را در گفت وگو با ايسنا تأييد كرد و 
از درگذشت اين فيلمنامه نويس قديمى ابراز تأسف 

كرد.
اصغر عبداللهى كه چند سالى بود دچارسرطان بود، 
در ســن 64 سالگى از دنيا رفت؛ او متولد 1334 در 

آبادان بود.
اين هنرمند نگارش فيلمنامه  هايى چون «خواهران 
غريــب»، «جهيزيه اى براى رباب»، «نصف مال من 

نصــف مال تو» ، «عينك دودى»، «پيشــنهاد پنجاه 
«آشپزباشــى»،  «مرســدس»،  «غريبانه»،  ميليونى»، 
«چترى بــراى دو نفر»، «خداحافظــى طوالنى» ، 
«خانه خلوت» و... را در كارنامه هنرى خود دارد و 
براى «خانه خلوت» ســيمرغ بلورين دريافت كرده 

است.
وى در سال هاى اخير فيلم «يك قنارى يك كالغ» را 
در مقام كارگردان ساخت و از جمله آثار مكتوب او 
مى توان به «قصه ها از كجا مى آيند: از فيلمنامه نويسى 
و زندگى»، «آفتاب در ســياهى جنگ گم مى شود»، 
«در پشت آن مه؛ مجموعه داستان كوتاه»، «سايبانى 
از حصير»، «آبى هاى غمناك باُرن»، «هاملت در نم نم 

باران» و... نام برد.

شوراى جهانى گردشگرى از «بهبود بوم گردى» 
و «بحران هتل ها» گزارش داد

شاهد آمارى تغيير سبك سفر
 بحران كرونا كه صنعت هتلدارى به ويژه در بعد بين المللى را تقريبا 
به تعطيلى كشانده است به نفع خانه مسافرها در سفرهاى داخلى و به ويژه 
در مناطق برون شــهرى تمام شد كه توسعه و رونق اين اقامتگاه ها را در 
بسيارى از كشورها به همراه داشته است. شوراى جهانى گردشگرى در 
گزارشى، با استناد به نزول فعاليت هتل ها و بهبود بازار بوم گردى، تغيير 

سبك سفر در كشورها را تأييد كرد.
پــس از همه گيرى كرونا در جهان، تقاضــاى بين المللى هتل در برخى 
كشورها به شدت كاهش يافته يا از بين رفته است و در برخى كشورها، 
دولت ها به منظور تســهيالت در قرنطينه اقدام به اجاره اتاق هاى هتل ها 
كرده اند. اما با اين حال آغاز فعاليت هتل ها در آســيا و اقيانوسيه به ويژه 
در ســنگاپور و استراليا و همچنين برخى از كشورهاى خاورميانه شيوع 
بيشــترى داشته است. براساس آمارهاى شــركت بين المللى STR كه 
داده هاى مربوط به بازار هتلدارى سراسر جهان همچون داده هاى عرضه 
و تقاضا و سهم بازار را ارائه مى دهد، ميزان اشغال هتل ها تا ماه سپتامبر 
2020 كمتر از 30 درصد بوده اســت. اين افــت به رغم تعطيلى حجم 
قابل توجهــى از هتل ها در همه مناطق جهــان از 34/8 درصد در قاره 
آمريكا تا 51 درصد در اروپا بوده اســت. داده هاى شركت STR نشان 
مى دهد ميانگين نرخ اشــغال هتل ها در 3 ماه ســوم 2020 همچنان در 
كمترين سطح باقى مانده است. در اروپا متوسط اجاره اتاق هتل ها در 3 
ماه سوم تنها 39 درصد بوده است كه بسيار كمتر از سطح نرمال است اما 
با وجود اين نســبت به پايين ترين ميزان خود با رقم 15 درصد در 3 ماه 
دوم 2020 در ميزان تقاضا بهبودى نسبى يافت؛ زيرا بسيارى از هتل ها كه 
در اوايل سال به ويژه در نيمه دوم سال به طور موقت تعطيل شده بودند، 
دوباره بازگشايى شدند. ميزان متوســط درآمد روزانه در هتل ها نيز در 
تمامى مناطق جهان البته با تغيير كمتر كاهش يافته است. براساس داده ها 
تا ماه ســپتامبر اين افت بيش از ده درصد براساس يورو بوده است كه 
اين رقم از 12/6 درصد در خاورميانه و آفريقا تا 23/3 درصد در آسيا و 
اقيانوسيه بوده است. بازار هتل در اروپا در 9 ماه نخست 2020 با كاهش 
59/3 درصدى درآمد به ازاى هر اتاق موجود مواجه شــده است كه اين 

امر ناشى از كاهش كار هتل ها بوده است.
 تفاوت در زمان بازگشــايى صنعت هتلدارى در كشــورها در عملكرد 
متنــوع هر منطقه تأثيرگذار بوده اســت. در ايرلند هتل ها تا پايان ژوئن 
بســته بودند، اين درحالى اســت كه اتريش در پايان ماه مه به يكى از 
نخستين كشــورهاى اروپايى براى بازگشايى هتل ها تبديل شد. اين امر 
بــه صنعت هتلدارى اين منطقه اين امــكان را مى دهد تا زودتر از ديگر 
مناطق از فرصت هاى مربوط به تقاضاى ســفر بهره گيرى كند. بازيابى 
و افزايش تقاضاى ســفرهاى داخلى در برخى مقاصد بزرگ به كاهش 
خسارت هاى ناشــى از ركود سهمگين تقاضاى مسافران خارجى براى 

هتل ها منجر شده است. 
اجاره هاى خانه مســافرها در تعطيالت تابستانى امسال عملكرد بهترى 
نســبت به اجاره هتل ها داشــته است اما به طور متوســط عملكرد اين 

اقامتگاه ها نيز كمتر از سطح معمولى بوده است. 
ايــن افزايش تقاضا پس از محدوديت هاى ســفر، به نفــع آژانس هاى 
مســافرتى آنالين به ويژه شــركت هايى كه در بازار گردشگرى داخلى 
فعال هســتند، شده است. شركت هاى Airbnb و Vrbo كه مهم ترين 
شركت هاى آنالين در ارائه خانه مسافرها به شمار مى روند بيشترين سهم 
را در اين بهبودى داشــتند؛ اما با اين حال، افزايش تقاضا در همه مناطق 
يكسان نبوده است. باوجود اينكه شركت هاى ارائه كننده خانه مسافرها در 
بازارهاى تفريحى به ويژه در روستاها در برخى موارد در تقاضاى داخلى 
عملكرد بهترى نسبت به سال گذشته داشته اند در مناطق شهرى به ويژه 
در لندن، پاريس، مادريد و ســاير مناطق عمده شهرى موفقيت چندانى 
به دســت نياورده اند. بازار اقامتى جهان به دليــل ايجاد محدوديت هاى 
جديد، ايجاد فضاى خبررســانى ســريع و لغو رزروها بســيار ناپايدار 
اســت كه اين براى بازارهاى شهرى با دشــوارى بسيار بيشترى همراه 
خواهد بود، به طورى كه در ســه ماه سوم 2020 ميزان اشغال اقامتگاه ها 
در بازارهاى شــهرى (هتل ها) در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با 
كاهش 22 درصدى مواجه شــده و اين درحالى است كه اين رقم براى 
بازارهاى تفريحى غيرشهرى به ويژه در روستاها (بوم گردى ها) در 3 ماه 
سوم 2020 در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 7 درصد افزايش داشته 
است. آنچه درحال حاضر براى كاهش خطرات نزولى بيشتر در سراسر 
اروپا بسيار مهم خواهد بود بهره گيرى از يك رويكرد ماليم تر نسبت به 
سياســت هاى سفر براى اقدامات مربوط به قرنطينه و آزمايش است. بر 
اين اساس سازمان ها و مشاغل گردشگرى اروپا خواستار همكارى بيشتر 
ميان دولت ها به منظور پايان دادن به برخى از اشتباهات پيشين و تشويق 
تقاضاى سفر هستند. اتحاديه اروپا در اين راستا به اتخاذ تصميم جديدى 
جهــت اجراى يك رويكرد هماهنگ در زمينه محدوديت هاى ســفر با 
توسعه سيستم «چراغ راهنمايى سفر» اقدام كرده است كه پيشرفت هاى 

قابل توجهى در اين مورد مشاهده مى شود. 
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

در آنچه از خداوند تبارك و تعالى روايت شده است: اى بندگان من! همانا ظلم را برخود حرام 
كردم و آن را در ميان شما نيز حرام كردم. پس بر يكديگر ظلم نكنيد.   

صحيح مسلم ، ج 4، ص 1994، ح 55

 رئيس اداره گردشگرى سالمت وزارت بهداشت مى گويد

 كمبود شركت هاى تسهيل گر 
نقص بزرگ گردشگرى سالمت 

■ 6 مركز درمانى مخصوص بيماران بين الملل و 60 آژانس مسافرتى در همدان فعال هستند 
■ گردشگرى سالمت، راه احياى صنعت توريسم پساكرونا در همدان

 كرونا تنها در 6 ماهه نخســت امسال، 300 ميليون دالر به گردشگرى سالمت ما آسيب زده است. اين 
آمار از ســوى اداره گردشگرى ســالمت وزارت بهداشت به رسانه ها اعالم شده است. آنچه مسلم است 
پس از پايان شيوع كرونا بازگشت به شرايط مطلوب در گردشگرى به كندى اتفاق خواهد افتاد اما يكى از 

اهرم هاى ياريگر در اين راستا حيات دوباره گردشگرى سالمت خواهد بود.

 كارى مشترك به نام گردشگرى 
گردشگرى ســالمت، كارى مشــترك بين وزارت 
بهداشــت و درمــان و وزارت ميــراث فرهنگــى، 
گردشــگرى و صنايع دستى است كه در 3 سال اخير 
بين طرفين امضا شــده و پس از آن دســتورالعمل 
گردشــگرى ســالمت، به هر 2 وزارت ابالغ شــد. 
آژانس ها و دفاتر مســافرتى كــه وظيفه بازاريابى در 
اين حوزه، برگزارى تور و برنامه هاى تفريحى داشتند 
مى توانستند با مراكز درمانى وارد تعامل شوند اما اين 

اتفاق در همدان رقم نخورد. 
ــاران  ــى مخصــوص بيم ــز درمان ــدان 6 مرك در هم
بين الملــل وجــود دارد، 4 بيمارســتان و 2 كلينيــك 
مجــوز IPD را از علــوم پزشــكى اخــذ و بيمــاران 
راســتاى  در  و  كــرده  پذيــرش  را  بين الملــل 

ــد. ــت مى كنن ــالمت فعالي ــگرى س گردش
با توجه به نزديكى به مرزهاى غربى، يكى از بازارهاى 

هدف همدان، كشور عراق است، اما كشورهاى كره، 
ژاپن، آلمان، ساير كشورهاى اروپايى و چين به دليل 
كثرت جمعيت در گردشگرى نيز جامعه هدف استان 

در اين حوزه هستند.
روزهــاى  احيــاى  بــر اى  نزديــك  آينــده  در 
تورآشناســازى  دوره هــاى،  بايــد  گردشــگرى 
ــه ايــن كشــورها برگــزار شــود. اســتان  مختــص ب
 ،IPD بيمارســتان هاى  بحــث  همدان،عالوه بــر 
در  ســالمت  پزشــكان  حــوزه  درخصــوص 
ــو، قلــب،  زمينه هــاى نازايــى، كاشــت حلــزون، زان
ــن  ــد از اي ــت و باي ــرآمد اس ــى س ــم و زيباي چش

ظرفيت هــا نهايــت اســتفاده را كــرد.
در اســتان 60 همدان آژانس گردشــگرى داريم، كه 
درصورت بازگشت شرايط به حالت عادى اين دفاتر 
بايد نسبت به جذب گردشكر اقدام كنند زيرا باعث 

درآمدزايى براى كشور مى شود.

 كاهش 50 درصد ورود گردشگر سالمت
رئيس اداره گردشــگرى ســالمت وزارت بهداشت 
در اين زمينه گفت: «در 6 ماهه نخســت ســال 99 
به نســبت 6 ماهه نخست ســال 98 كه حدود 300 
هزار نفر گردشگر سالمت وارد كشورمان شدند، ما 
شاهد چيزى حدود 50 درصد كاهش ورود گردشگر 
ســالمت به كشــورمان بوده ايم. در 6 ماهه نخست 
امســال، تنها 150 هزار نفر وارد كشــور ما شده اند؛ 
بنابراين ما در طول 6 ماه، 150 هزار نفر گردشگر را 
از دست داده ايم كه مى توانستند 300 ميليون دالر ارز 

با خود وارد كشور كنند.
ســعيد هاشــم زاده با بيان اينكه بزرگ ترين آسيب 
گردشــگرى ســالمت در كشــور حضور دالل ها و 
افرادى با كمترين دانش و ســابقه در حوزه پزشكى 
و گردشگرى است، گفت: «حضور اين افراد موجب 
شــده تا خدمات بدون شناســنامه به گردشــگران 
سالمت ارائه شود و ضمن ارائه خدمات در مراكزى 
كه مورد تأييد نيســت، بسيارى از بيماران هم از اين 

خدمات ناراضى باشند.» 
وى افــزود: «اگر گردشــگرى ســالمت به صورت 
هدفمند انجام شــود مى تواند ارزآورى قابل توجهى 
براى كشــور و نظام سالمت داشــته باشد، با توجه 
به اين مسأله نخســت، به آموزش نيروى انسانى در 
بيمارســتان و شــركت ها اقدام كرده، پس از آن رفع 
نواقص در زنجيره تأمين گردشگرى سالمت را آغاز 

كرديم.»

هاشــم زاده ادامه داد: «يكــى از بزرگ ترين نواقصى 
كه در اين زنجيــره وجود دارد، نبود شــركت هاى 
تسهيل گر ســالمت بود، تا پيش از اين شركت هايى 
وجود نداشــتند كه توانايى هاى بهداشتى و درمانى 
كشــور را در خارج از مرز هاى ايــران تبليغ كرده و 
بتوان از اين طريق، گردشــگران ســالمت را جذب 
و با كمك آژانس هاى معتبر نســبت بــه ورود آنها 
اقدام كنند. جذب گردشــگران ســالمت، اصول و 
روش خاص خود را دارد؛ بنابراين آئين نامه تأسيس 
شــركت هاى تسهيل گر تهيه و پس از ابالغ آن به نظر 

مى رسد كه در اين زمينه نبايد نگرانى داشته باشيم.»
وى افزود: «عمده گردشگرانى كه وارد ايران مى شوند 
از كشور هاى عراق و افغانســتان هستند، پس از آن 
پاكستان، كويت و ساير كشور هاى حوزه خليج فارس 
بيشترين گردشگران سالمت به بيمارستان هاى ايران 
را دارند. بخش كوچكى از گردشــگران سالمت نيز، 

اتباع ايرانى ساكن خارج از كشور هستند.»
وى گفــت: «در ســال 97 حــدود 70 هــزار نفر 
بيمــار خارجى بــراى دريافت خدمات بســترى به 
بيمارستان هاى كشــور مراجعه كرده اند، كل بيماران 
مراجعه كننده اعم از دريافت كننده خدمات بسترى و 
ســرپايى در ســال 96 حدود 300 هزار نفر بوده كه 
در ســال 97 به بيش از 400 هزار نفر رسيده است، 
اين درحالى اســت كه ظرفيت كشــور براى جذب 
بيمار خارجى بســيار بيشــتر از آن چيزى است كه 

درحال حاضر وجود دارد.

 خسارت هاى كرونا 
رئيس اداره گردشگرى سالمت وزارت بهداشت 
در ادامه اظهار كرد: «در ســال 98 هم بين 550 تا 
600 هزار نفر گردشــگر ســالمت وارد كشور ما 
شده اند. از اين تعداد، براساس آمار متقن و قطعى، 
حــدود 133 هزار نفر در مراكز درمانى ما شــامل 
بيمارستان ها و مراكز جراحى محدود تحت درمان 
قــرار گرفته اند. بقيه هم بــراى دريافت خدمات 
سرپايى به كلينيك ها يا مطب هاى شخصى مراجعه 
كرده اند. از طرفى هر فرد گردشگر سالمت به طور 
ميانگيــن عددى بين 2 هزار تا 2 هزار و 500 دالر 
در كشور هزينه مى كند؛ بنابراين درآمد ارزى ما از 
گردشگرى سالمت در سال 98، چيزى بين 1/2 تا 

1/5 ميليارد دالر تخمين زده مى شود.»
وى ادامه داد: «از ســوى ديگر در 6 ماهه نخست 
ســال 99 به نسبت 6 ماهه نخســت سال 98 كه 
حــدود 300 هزار نفر گردشــگر ســالمت وارد 
كشــورمان شــدند، ما شــاهد چيزى حدود 50 
درصد كاهش ورود گردشگر سالمت به كشورمان 
بوده ايم. زيرا در 6 ماهه نخســت امسال، تنها 150 
هزار نفر وارد كشــور ما شــده اند؛ بنابراين ما در 
طول 6 ماه، 150 هزار نفر گردشــگر را از دست 
داده ايم كه مى توانستند 300 ميليون دالر ارز با خود 
وارد كشــور كنند. از اين رو مى توان گفت كرونا 
در 6 ماهه نخست سالجارى، 300 ميليون دالر به 

گردشگرى سالمت ما آسيب زده است.» 

هاشــم زاده اضافه كرد: «همين آســيب به صنعت 
حمل و نقل، هواپيمايى، شركت هاى هوايى، هتل ها 
و .. نيز وارد شــده است. اگرچه كرونا به رغم اين 
آسيب ها فرصتى را نيز در اختيار شركت ها، مراكز 
درمانى، هتل ها و... قرار داد تا به برنامه ريزى براى 
دوران پساكرونا پرداخته و به صورت منسجم ترى 
به جذب گردشــگر بپردازند. از سوى ديگر اين 
بيمارى به بسيارى از شركت ها فرصت بازسازى و 
حضور در فضاى مجازى داده است.» وى يادآور 
شد: «كرونا تقريباً بيشتر كشور هاى جهان از جمله 
كشور هاى مبدأ گردشگر ســالمت را تحت تأثير 
قرار داد و موجب شد تا جلوى ورود گردشگر به 

كشور گرفته شود.»

 مزيت هاى گردشگرى سالمت ايران
هاشــم زاده با بيان اينكه موتور محركه گردشگرى 
ســالمت رقابتى بودن اســت، گفــت: «عالوه بر 
كيفيت باال، قيمت پايين خدمات پزشــكى ايران 
از جملــه داليل ورود بيمــاران خارجى به ايران 
است. با توسعه اى كه در فضاى ديجيتال رخ داده، 
برنامه ريزى ما هم به سوى اين هدف است. ضمن 
اينكه اولويت اصلى ما در اين حوزه ســاماندهى 
وضعيــت پزشــكى اين بخش و ســپس ســاير 

بخش هاى مرتبط است.»
درحال حاضــر 180 مركز درمانى در كشــور در 
حوزه گردشگرى سالمت فعال هستند، كه تقريبا 
166 بيمارستان گواهينامه IPD يا بخش خدمات 

بين الملــل دارند. ضمن اينكه حدود 20 شــركت 
تســهيل گر نيز تا سال گذشــته موفق به دريافت 
مجوز و پروانه فعاليت شــده بودند. ضمن اينكه 
شوراى راهبرى گردشگرى سالمت نيز با حضور 
وزارت بهداشــت، وزارت ميــراث فرهنگــى و 
گردشــگرى، وزارت امور خارجه و سازمان نظام 
پزشكى نيز مســئوليت ساماندهى اين حوزه را بر 

عهده دارد.
به رغم ايــن موضوعات اختالفاتــى بين وزارت 
بهداشــت و وزارت ميراث فرهنگى در چگونگى 
پذيرش گردشــگران وجــود دارد. از نظر وزارت 
بهداشت صفر تا صد پذيرش بيمار در داخل كشور 
به دليل تخصصى بودن فرايند درمان بايد بر عهده 

اين وزارتخانه باشد. 
هاشــم زاده گفت: «بيمارى كه وارد كشور مى شود 
ممكن اســت در بدو ورود به كشــور و پيش از 
پذيرش در بيمارســتان نياز به خدمات پزشــكى 
داشــته باشد. از سوى ديگر ما بايد وضعيت بيمار 
پس از بازگشــت به كشور را نيز پيگيرى كنيم. به 
همين دليل وزارت بهداشــت بايد از صفر تا صد 
ايــن موضوع را زير نظر داشــته باشــد، موضوع 
بازاريابى پزشــكى نيز وجــود دارد و در آن تمام 
مســيرى را كه يك بيمار بايد طى كند تا به مقصد 
برسد و به كشور خود بازگردد روشن مى كند، اين 
يك فرايند تخصصى است و نمى توان آن را بدون 

نظارت نهاد متولى سالمت انجام داد.»

 شركت هاى مسافرتى و تخصصى
 در امر جذب گردشگر

به رغم نظر وزارت بهداشت، معاون گردشگرى وزارت 
ميراث فرهنگى ضمن تأكيد بر همكارى هاى مســتحكم 
با وزارت بهداشــت جذب گردشگر در كشور را امرى 
تخصصى دانست و به ايكنا، گفت: «تمامى شركت هايى 
كه مجوز بند ب (مجوز شركت هاى خدمات مسافرتى) از 
وزارت ميراث فرهنگى دارند مى توانند به بيمارستان هاى 
داراى IPD (دپارتمــان خدمات بين الملل) مراجعه و از 

آنها براى فعاليت در حوزه گردشگرى سالمت معرفى نامه 
دريافت كنند. شركت هاى تسهيل گر در حوزه گردشگرى 
ســالمت بدون ارتباط با شركت هاى خدمات مسافرتى 
حق جذب گردشــگر و معرفى آنها به بيمارســتان ها را 
ندارنــد.» ولى ا... تيمورى گفت: «درحال حاضر 4 هزار و 
700 دفتر خدمات مسافرتى و جهانگردى مجوز دارند و 
چنانچه هر يك خواســتار فعاليت در حوزه گردشگرى 
سالمت باشند مى توانند با وزارت ميراث فرهنگى براى 

بيمارستان هاى داراى IPD معرفى نامه دريافت كنند. 

معاون گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، تأكيد كرد: 
«اميدواريــم وزارت بهداشــت به اين باور برســد كه 
گردشــگرى مجراى تخصصى خود را دارد و مسير اين 
مجراى تخصصى نيز مشخص است. هم بيمارستان هاى 
خصوصى و هــم بيمارســتان هاى دولتى بايــد صرفًا 
گردشــگرى را پذيرش كنند كه از طريق اين شركت ها 
معرفى مى شوند. گردشگرى كه خارج از اين چارچوب 
مراجعه كند به واسطه دالل بازى آمده و اين خالف تمامى 

توافق ها بين اعضاى شوراى راهبرى سالمت است.»

 ساماندهى دالالن
در همين حال كه وزارت بهداشــت نسبت به آسيب دالالن به گردشگرى سالمت انتقاد دارد، 
خشــايار نيكزادفر مديرعامل شركت مادرتخصصى توســعه ايران گردى و جهانگردى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى در رابطه با گردشگرى سالمت، گفت: «رسالت 
ما در اين حوزه ســود مالى نيست بلكه كســب وجهه براى كشور است. گردشگرى سالمت 
حوزه اى پول ســاز است و متأسفانه دالالن زيادى نيز به اين حوزه ورود پيدا كرده اند و درحال 
تخريب چهره ايران هستند، به طورى كه گردشگران گرجستانى و آذربايجانى به تازگى به دليل اين 

وضعيت، تركيه را جايگزين ايران كرده اند.»
مديرعامل شركت مادرتخصصى توسعه ايران گردى و جهانگردى تأكيد كرد: «اگر بتوانيم داللى 
در اين حوزه را با همكارى ســاير ارگان هاى ذى نفع ســاماندهى كنيم، وضعيت اين حوزه از 
گردشگرى روبه بهبود مى رود، در غير اين صورت نبايد آينده اى براى اين صنعت متصور شد.»


