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 مدال طالى فياپ هشتمين جشنواره 
بين المللى عكس خيام در بخش عكس 
مينيمــال به«امين فياضى» از عكاســان 
كانون عكاسان مالير و انجمن سينماى 

جوانان اين شهرستان تعلق گرفت.
 رئيس انجمن ســينماى جوانان مالير 
گفــت: جشــنواره بين المللــى عكس 
خيام با هدف ارتقاى ســطح عكاسى و 
گفت وگوى بصرى ميان عكاسان جهان 
و به  منظور بزرگداشت حكيم عمرخيام، 
دانشمند، فيلسوف و شاعر بزرگ ايرانى 
و توسط نمايندگى فدراسيون بين المللى 
هنر عكاســى(فياپ) و با مجوز وزارت 

فرهنگ وارشاد اسالمى برگزار شد.
به گــزارش ايرنا، اميــد وفايى گفت: با 
اعالم نتايج هشتمين جشنواره بين المللى 
عكس خيام، مشخص شد حسين ستوده، 
امين فياضى، اكبر احمدى، ميثم عبدلى، 
رها احمدى و الهام پارسايگانه از كانون 
عكاسان مالير داراى آثار پذيرفته هستند 

كــه از بين ايــن آثار، يك اثــر از«امين 
فياضى» در بخش مينيمال نامزد شد.

وى بيان كــرد: در نهايت بــا برگزارى 
اختتاميه جشنواره بين المللى عكس خيام، 
مدال طالى فياپ بخش مينيمال به «امين 

فياضى» رسيد.
وفايى گفت: جشنواره بين المللى عكس 

خيام با مجــوز فدراســيون بين المللى 
مجوز  شــماره  با  هنرعكاســى(فياپ) 
2020/524 و انجمن عكاســى آمريكا 
(PSA) با شــماره مجوز 2020-469

اســت و عكس هــاى راه يافتــه به اين 
FIAP جشنواره، ضمن ثبت در آرشيو
و  PSA به نام عــكاس، براى دريافت 

القــاب FIAP و PSA نيز محاســبه 
مى شود.

رئيــس انجمن ســينماى جوانان مالير 
افزود: كلوپ عكس فوكوس، وابسته به 
مؤسسه فرهنگى هنرى«خانه هنر خيام» 
است و نمايندگى فدراسيون بين المللى 

هنر عكاسى، فياپ است.
وفايى بيان كرد: كانون عكاسان مالير تا 
به امروز بــا عضوگيرى و آموزش بيش 
از 250 نفر از عالقه مندان به عكاســى، 
توانسته عكاسان خوبى را در رشته هاى 
مختلف عكاســى به جامعه عكاســى 
كشور معرفى كند. به گزارش ايرنا؛ وى 
افزود: اين كانون بــا برگزارى تورها و 
كالس هاى مختلــف و همچنين برپايى 
نمايشگاه هاى مختلف سهم بسزايى در 
ارتقاى دانش عكاســى در استان همدان 
و غرب كشــور ايفا كرده است. كانون 
عكاســان مالير فعاليت خود را از سال 

1396 به صورت رسمى آغاز كرد.

 اين اســتان در ســال گذشته با چاپ 
110عنوان كتاب در حــوزه دفاع مقدس 

رتبه نخست كشورى را به دست آورد.
مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس استان همدان گفت: در سال 
گذشته بيش از 110 عنوان كتاب مكتوب 
در حوزه هاى مختلف از جمله خاطرات 
ايثارگران، آزادگان، شهدا و شهداى مدافع 

حرم جمع آورى، تدوين و چاپ شد.
"مهــدى ظفــرى" در آييــن تكريم از 
حــوزه  خبرنــگاران  و  نويســندگان 
دفاع مقدس بــا بيان اينكــه 26عنوان از 
كتاب هاى چاپــى به كتاب صوتى تبديل 
شده است، افزود: استان همدان نخستين 
و تنها اســتانى اســت كه در شــبكه پر 
مخاطــب ايران صدا، مجوز كيفيت كار را 
دريافت و كتاب هــا را بارگزارى كرد و 
بيشترين مخاطب را با 150هزار دانلود به 

خود اختصاص داد.
مديركل بنيادحفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفــاع مقــدس اســتان همــدان گفت: 
جمــع آورى اســناد و مــدارك عملكرد 
مجموعه استان در جنگ تحميلى و چاپ 

و انتشــار آن يكى از مهمترين برنامه هاى 
ايــن نهــاد انقالبى اســت كــه تاكنون 
بخصــوص در جريان برگــزارى كنگره 
شهداى استان شــمار قابل توجهى كتاب 

در اين حوزه چاپ و منتشر شده است.
ظفرى ظرفيت هاى فرهنگى، هنرى و ادبى 
همدان را فراوان دانست و ابراز اميدوارى 
كرد كه با همكارى سازمان ها و نهادهاى 
مرتبــط با ايــن حوزه شــاهد توليد آثار 
ارزشــمندى در زمينه ادبيات دفاع مقدس 

باشيم.
وى با اشــاره به اينكه معرفى فرهنگ و 
ارزش هاى دفاع مقدس كارى بزرگ است 
كه همگان بايد مشــاركت الزم را در اين 
زمينه داشته باشند،گفت: تجميع خاطرات 
پراكنــده رزمنــدگان از جذابيت بااليى 
براى  قابل توجهى  گنجينــه   و  برخوردار 

دفاع مقدس فراهم آورده است.
مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس اســتان همــدان اضافه كرد: 
استان همدان در دوران دفاع مقدس نقشى 
بى بديل داشــته و نياز است كه مجموعه 
اتفاقاتــى كه در اين دوران در اســتان و 

يا توســط همدانى ها روى داده است به 
خوبى ثبت، ضبط و به جامعه منتقل شود.

مديركل اســناد و كتابخانــه ملى منطقه 
غرب كشــور نيــز در اين آييــن اظهار 
داشــت: تاكيد مقام معظم رهبرى بر اين 
اســت كه نويســندگان در حــوزه دفاع 

مقدس بيش از پيش وارد شــوند و براى 
ماندگارى اتفاقات، آنرا به رشته تحرير در 
آورند.«ميثاق گودرزى» ادامه داد: تحريف 
حقايق يا ناقص نگاشته شدن آن موجب 
آســيب رســانى به اين حوزه مى شود و 

تبعات سنگينى دارد.

استان همدان در چاپ كتاب دفاع مقدس 
رتبه نخست كشورى را كسب كرد

مدال طالى جشنـواره بين المللى عكس خيـام 
به عكاس ماليرى رسيد

شرايط و نحوه برگزارى عزادارى محرم مشخص شد

■ 3 هزار هيأت مذهبى در استان فعال هستند
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رئيس شوراى همدان مى گويد 2 هفته ديگرنام گزينه نهايى را به وزير كشور اعالم مى كنيم

اعالم نام شهردار ابتداى شهريور
■ انتخاب شهردار با ويژگى هاى ده گانه سازمان اسكان بين الملل مطابقت دارد؟

فرمانده انتظامى استان در دفتر همدان پيام: 

تعامل رسانـه  و ناجـا 
امنيت اجتماعى را افزايش مى دهد
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 1- تهــران به عنوان پايتخت كشــور در 
بســيارى از اقدامات و ابتكارات براى ساير 
اســتان ها از جمله همدان الگو بوده و تالش 
مى شــود اكثر كارهايى كه مســئوالن تهرانى 

انجام مى دهند...

2

5

دى
لون
ى ك

هد
س: م

عك
/



 برخــى منابع خبرى از ممنوعيــت ورود زائران 
33 كشــور از جمله ايران به حج عمره امسال خبر 

مى دهند.
به گزارش ايسنا، مقام هاى سعودى تنها اجازه ورود 
زائــران از كشــورهايى را خواهند داد كه واكســن 

كروناى مورد تاييد آن ها را دريافت كرده اند.
فعال زائران 33 كشــور از ورود به عمره امسال 
منع شــده اند كه از جمله اين كشــورها مى توان 
به ايــران، تركيه، آمريــكا، امارات، پاكســتان، 
هنــد، مصر و لبنان اشــاره كــرد. همچنين قرار 
است فهرســت اين كشــورها در روزهاى آتى 

شود.  به روزرسانى 
عربســتان ســعودى از اكتبر 2020، پذيرش زائران 

عمــره را پس از هفت ماه تعطيلى از ســر گرفت و 
روزانــه اجازه ورود 20 هزار را به مكان هاى مذهبى 

مكه داد. 
وزارت حــج و عمره عربســتان در بيانيه اى كه در 
خبرگزارى رســمى اين كشور منتشر شد اعالم كرد 
درخواســت هاى پذيرش زائران عمره را از تاريخ 9 
اگوســت (18 مرداد) از كشورهاى مختلف دريافت 
مى كند و قرار است ماهانه دو ميليون زائر عمره وارد 

خاك عربستان شوند. 
عربســتان اخيرا با موج جديدى از شــيوع ويروس 
كرونــا درگير شــده و مجموع شــمار مبتاليان و 
كشته شدگان در اين كشــور به ترتيب به 538 هزار 

و 8320 نفر رسيده است.
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پرتاب نخستين مأموريت قمرى "راكت لب" 
از نيوزلند

 شركت فضايى "راكت لب" نخستين مأموريت خود به ماه موسوم 
به "كپستون" را اواخر سال 2021 از كشور نيوزلند آغاز مى كند.

 (Rocket Lab)"به گزارش انگجت، شركت فضايى "راكت لب
جزئيات نخســتين پرتاب قمرى خود را بــه مرور فاش مى كند. اين 
شــركت فضايى خصوصى اكنون اعالم كرده اســت كه نخســتين 
 (CAPSTONE)"مأموريت خود به كره ماه موسوم به "كپستون
را در 3 ماهه آخر ســال 2021 از مجموعــه پرتاب فضايى واقع در 

كشور نيوزلند پرتاب مى كند.
اين در حالى اســت كه در ابتدا قرار بود اين مأموريت اوايل ســال 
2021 از تأسيسات "والوپس" ناسا در ويرجينياى آمريكا پرتاب شود.

مولكولى كه مى تواند از چاقى پيشگيرى كند!
 پژوهشــگران چيــن در بررســى جديــد خــود دريافته اند كه 
ســيگنال دهى يك مولكول مى تواند سوخت وساز چربى را افزايش 

دهد و از بروز چاقى پيشگيرى كند.
به گــزارش نيواطلس، انواع گوناگونى از چربى در بدن وجود دارند 
كه نقش هاى متفاوتــى را ايفا مى كنند. دانشــمندان اميدوارند كه با 
تقويــت توليد يكى از انــواع چربى بتواننــد درمان هاى جديدى را 
براى بيمارى هايى مانند چاقى و ديابت ارائه دهند. دانشمندان چينى، 
مكانيسم جديدى را شناسايى كرده اند كه سيستم ايمنى به واسطه آن، 
توليد چربى در يكــى از انواع مطلوب را تقويت مى كند. آزمايش ها 
نشان داده اند كه چگونه مى توان از اين چربى براى پيشگيرى از چاقى 

و ديابت در موش هاى مستعد اين بيمارى ها استفاده كرد.

فناورى جديدى كه فلزات سرسخت را 
به اليه هاى نازك تبديل مى كند

 پژوهشگران آمريكايى، فناورى جديدى ابداع كرده اند كه مى تواند 
فلزات سرسخت را به اليه هاى نازك تبديل كند.

 University)"به گزارش ساينس ديلى، پژوهشگران"دانشگاه مينه سوتا
of Minnesota)، يك فناورى كم هزينه ، ايمن و ساده ابداع كرده اند 
كــه اين امــكان را فراهم مى كند تا گروهى از فلزات سرســخت و 
اكســيدهاى فلز، به اليه هاى نازكى تبديل شــوند و در بســيارى از 
تجهيزات الكترونيكــى، قطعات رايانه و مواردى از اين دســت به 
كار برونــد. بســيارى از فلزات و تركيبات آنها پيش از اســتفاده در 
محصوالت حوزه فناورى مانند تجهيزات الكترونيكى، صفحه نمايش 

يا پيل سوختى، بايد به اليه هاى نازك تبديل شوند.

نظر محققان درباره كم خوابى مادرانى كه 
تازه صاحب فرزند شده اند

 مادرانى كه تازه فرزنددار شــده اند از بى خوابى هاى شبانه گاليه 
مى كنند و مى گويند اين شب بيدارى ها آنها را پير كرده است و به نظر 
مى رســد طبق تحقيقات انجام شده در دانشگاه كاليفرنيا اين موضوع 

حقيقت داشته باشد.
به گزارش تكنولوژى نتووركس، محققان 33 مادر را در طول باردارى 
و در يك ســال نخست تولد فرزندشان مورد مطالعه قرار دادند. آنها 
«دى. ان .اى» مادران را با اســتفاده از نمونه  خونشان بررسى كردند تا 

سن زيستى آنها را مشخص كنند. 
سن زيستى افراد با ســن واقعى آنها متفاوت است و مى تواند كمتر 

يا بيشتر باشد.

آشكارسازى ماهيت ماده تاريك 
با يك بلور كوانتومى جديد

 يك كريستال يا بلوركوانتومى جديد ممكن است سرانجام ماهيت 
ماده تاريك و شايد بزرگترين راز كيهان را آشكار كند.به گزارش ايسنا، 
براساس مطالعه جديدى كه در مجله ساينس(Science)  منتشر شده 
است، دانشمندان يك حسگر كريستال كوانتومى جديد ايجاد كرده اند 
كه مى تواند كليد تشــخيص وجود ماده تاريك را درون خود داشــته 
باشد.در حالى كه بخش زيادى از جهان هستى از ماده تاريك تشكيل 
شده است، كشف ماهيت آن مى تواند يكى از قديمى ترين اسرار نجوم 
را برمال كند. اين حسگر كوانتومى جديد، 150يون بريليوم را در يك 
ميدان مغناطيسى محدود كرده و آنها را قادر مى سازد تا خود را در يك 

كريستال مسطح و دوبعدى با تنها 200 ميليونم متر قطر قرار دهند.

به مناسبت روز خبرنگار در كتابخانه 
مركزى همدان برگزار شد

نشست كتابخوان كتاب و رسانه 
ويژه اصحاب رسانه

 به مناسبت روز خبرنگار نشست كتابخوان كتاب 
و رسانه در كتابخانه مركزى همدان ويژه خبرنگاران 

برگزار شد.
كتابخانه هاى  اداره كل  روابط عمومــى  گــزارش  به 
عمومى اســتان همدان، نشســت كتابخــوان كتاب 
و رســانه ويــژه روزخبرنگار با حضــور برخى از 
خبرنگاران فعال اســتان همدان در كتابخانه مركزى 

برگزار شد.
طاهره فضلعلــى، رئيس كتابخانــه مركزى همدان 
در اين نشســت گفت: رســانه و كتابخانه 2 عنصر 
اصلى در امر اطالع رســانى و تنيده در هم هستند كه 
مى توانند با همــكارى و هميارى هم اطالعات الزم 
را در اختيار مخاطبان خود و عموم مردم قرار دهند.

وى با اشــاره به اينكه گستره مخاطبان كتابخانه هاى 
عمومى و رســانه به صورت مشــترك عموم مردم 
هســتند، افزود: انســان در روزگار امروزى نياز به 
اطالعات بــراى حركت و پيشــرفت دارد كه يكى 
از مهمتريــن منابع تأمين اين اطالعات رســانه ها و 

كتابخانه هاى عمومى هستند.
رئيس كتابخانه مركزى همدان بيان كرد: خبرنگاران 
با توجه به نگاه فراگيرى كه دارند آثار ارزشمندى را 
توليد مى كنند كه براى همگان جذاب است و اغلب 
كتاب هايى كه به نگارش در مى آورند با اقبال همگان 

مواجه مى شود.
وى گفت: در اين نشســت از خبرنگاران خواستيم 
كه به معرفــى كتاب هاى تخصصى و عمومى حوزه 
كاريشــان بپردازند كه براى عمــوم مردم هم جالب 

توجه باشد.
در اين نشســت مهرداد حمزه، عضو هيأت رئيســه 
خانه مطبوعات اســتان همدان بــه معرفى كتاب«به 
من دروغ نگو»، رقيه وحدتيان خبرنگار خبرگزارى 
تسنيم در همدان به معرفى كتاب«ارتداد»، مريم مقدم 
خبرنــگار روزنامه همدان پيام به معرفى كتاب«تخيل 
در روزنامه نــگارى»، فاطمه صنيعى خبرنگار پايگاه 
اطالع رسانى تابناك در همدان به معرفى كتاب«آينده 
نزديك»، زليخا كرمى خبرنگار خبرگزارى كتاب به 
معرفى كتاب«رســانه و سياســت در دنياى در حال 
جهانى شــدن»، سولماز عنايتى خبرنگار خبرگزارى 
فارس در همدان به معرفى كتاب «معيوب ها» و على 
پنبه اى مســئول روابط عمومى اداره كل كتابخانه هاى 
عمومى اســتان همدان به معرفى كتــاب «دنياى ما 

روزنامه نگاران» پرداختند.

فراز و فرود 8  ساله گردشگرى
 گردشگرى ايران در 8 ســال گذشته همراه با منابع و موانع گسترده، 
تغييرات و اتفاقات بســيارى را از ســر گذرانده كه شايد بتوان مهمترين 
اين تغييرات را در تبديل شــدن سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى به 

وزارتخانه دانست.
بازار گردشگرى ايران تقريباً از 10سال گذشته براى سياستگذاران و متوليان 
اين عرصه اهميت قابل توجهى يافت و آنچه كه موردتوجه خاص اين بازار 
شده، درآمدهاى اقتصادى و ارزآورى اين صنعت پس از كاهش درآمدهاى 
نفتى بوده است. پس از تحريم هاى حداكثرى بر ايران و كاهش درآمدهاى 
نفتى اين واقعيت را نشــان داد كه تكيه بر اقتصاد تك محصولى تأثيرات 
منفى گســترده اى بر ارزآورى و اقتصاد كشــور وارد آورده و وابستگى 
صرف به يك محصول مانع از اســتفاده از ظرفيت هاى ديگر محصوالت 
ارزآور خواهد شد. از اين رو گردشگرى به  دليل تأثير مستقيم بر ارزآورى 
و توســعه اقتصادى به  عنوان قطب مهم اقتصادى درنظر گرفته شد تا با 
افزايش درآمدهاى ارزى، افزايش اشتغال، توليد و در نتيجه رشد و توسعه 
اقتصادى كشور را به همراه داشته باشد. در پيش گرفتن اين سياست منجر 
به سهم باالى 5 درصدى صنعت گردشــگرى در توليد ناخالص داخلى 

ايران شد.
بازار گردشــگرى ايران در دوره 8 ساله دولت گذشته، فراز و فرودهاى 
گســترده اى را تجربه كرده كه تأثير مستقيمى بر اقتصاد و ميزان ارزآورى 
كشور داشته است. همانگونه كه مى دانيم مسائل سياسى و ايدئولوژى ها 
و تصميمات سياسى مهمترين نقش و تأثير را در سياست گذارى هاى يك 
كشور دارد كه تمامى ابعاد اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى متأثر از سياست 
داخلى و خارجى يك كشور را در برمى گيرد. بازار گردشگرى با توجه به 
اينكه زيرمجموعه همه ابعاد اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى است 
شــايد بيشتر از ساير صنايع متأثر از مسائل سياسى به ويژه امور بين الملل 
باشــد. در 8 سال گذشته مسائل سياســى ايران به ويژه در عرصه روابط 
بين الملل و سياست خارجى آنچنان متغير بوده كه صنعت گردشگرى با 
توجه به منعطف بودن، با موانع و منابع گسترده اى همراه شده كه اين امر 

بر بخش ورود گردشگران بين المللى بيشتر نمايان شده است.
متوليان گردشــگرى در دوره 8 ساله مديريت خود با تغييرات و اتفاقات 
داخلى و خارجى بسيارى همراه بوده اند كه در عرصه خارجى مى توان به 
توافقات برجام در 2 سال نخست مسئوليت، كاهش قيمت نفت و در نتيجه 
كاهش درآمدهاى نفتى و توجه به گردشگرى، خروج ترامپ از برجام و 
اعمال تحريم هاى حداكثرى بر ايران، تنش هاى گســترده در منطقه و در 

نهايت پاندمى كرونا در جهان اشاره كرد. 
در عرصه داخلى نيز گردشــگرى تجربه هاى متغيرى را گذراند، از جمله 
تبديل سازمان گردشــگرى به وزارتخانه، رشد اقتصادى پس از توافقات 
برجام، افزايش فعاليت هاى بخش خصوصى و آغاز به  كار استارت آپ ها، 
وقوع حوادث طبيعى گسترده همچون سيل و زلزله و... در مناطق مختلف 
كشور، كاهش درآمد خانوارها به دليل بحران اقتصادى ناشى از تحريم ها 
و پــس از آن كرونا كه به حداكثر رســيد. با وجود متغير بودن شــرايط 
سياسى و اقتصادى براى بازار گردشگرى، اين صنعت روند رو به رشدى 
را تجربه كرده است و توانســت عالوه بر افزايش چشمگير گردشگران 
ورودى به درآمدهاى ارزى قابل توجهى نيز دســت يابد و 2 سال پيش از 
همه گيرى كرونا يعنى ســال هاى 1397 و 1398 را مى توان اوج افزايش 
درآمدى و ارزآورى گردشــگرى به  شمار آورد كه با رشد 52درصدى در 
ورود گردشگران خارجى، 11/6ميليارد دالر در سال 1397 و 11/7ميليارد 
دالر در ســال 1398 كسب درآمد داشته اســت و اگر حوادث طبيعى و 
انسانى گسترده اى كه از سال 1398 رخ داده، نبود شايد ميزان درآمدهاى 
گردشــگرى به بيش از 12ميليارد دالر نيز مى رسيد.  اين اگرها را مى توان 
نقطه ضعف متولى گردشگرى دانست؛ چراكه در سياست گذارى ها خود 
بحران ها و احتمال وقوع حوادث را درنظر نگرفته و برنامه ها و استراتژى ها 
فقط در كوتاه مدت تأثيرگذار بوده و در ميان مدت و بلندمدت اشــتباهات 

استراتژيك به سقوط اين بازار منجر شده و خواهد شد.
 اگرچــه بازار گردشــگرى، صنعتى كامًال منعطف بوده و به  شــدت 
تحت تأثير مسائل سياســى، طبيعى، اقتصادى و... است، اما با بررسى 
دقيــق و علمى همه جانبه، مديريت صحيــح و به كارگيرى برنامه هاى 
اســتراتژيك ميان مدت و بلندمدت، وقوع حــوادث و بحران ها فقط 
بايــد حداقل تأثير يا تأثيرات كوتاه مدتــى را بر اين بازار وارد كند، اما 
آنچه كه ما از بحران هاى 2 سال گذشته به ويژه همه گيرى كرونا شاهد 
بوديم ســقوط كامل بازار گردشــگرى بوده كه با توجه به اين آسيب 
حداكثرى و نزديك به تعطيلى اين بازار، بازگشت صنعت گردشگرى 
در كوتاه مدت امكان پذير نيســت. اين درحالى است كه در بسيارى از 
كشورهاى جهان، شــاهد بازيابى گردشگرى حداقل در بخش داخلى 

هستيم. 
اما نكته اى كه در نظر گرفته نشده، نداشتن تجربه الزم و كافى يك سازمان 
در نقش وزارتخانه اســت و شــايد به  جاى يك وزارتخانه كامًال مستقل 
در ابتــداى كار، بهتر بود اين صنعت زيرمجموعه يكى از وزارتخانه هاى 
اقتصادى، بازرگانى يا صنعت ومعدن قرار مى گرفت و سازمان گردشگرى 

به  عنوان يك نهاد بين دولتى به فعاليت خود ادامه مى داد.
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■ حديث:
پيامبراكرم (ص):

اى مــردم! ايــن حســين، فرزنــد علــى اســت. او را بشناســيد. ســوگند بــه آن كــه جانم در 
دســت اوســت، او و دوســتدارانش و دوســتداران دوســتدارانش در بهشــت اند..  

األمالى ، صدوق ، ص 355

 امروز ماه محرم آغاز شــد و ســال هجرى 
قمرى وارد 1443 شــد. آغاز ماه محرم در ايران 
تاريخ ثابتى ندارد به علت قمرى بودن اين ماه، 
در ايران آغاز ماه محرم تاريخ هجرى شمســى 
ثابتى ندارد و هرســاله اين ماه در تقويم شمسى 

ما در حال گردش است.
ماه ُمَحــّرم يا محرم الحرام نخســتين ماه تقويم 
مسلمانان  اعتقاد  به  و  قمرى)  اســالمى(هجرى 
از جمله ماه هاى حرام اســت. نام اين ماه پيش 
از اســالم در دوران جاهليت مؤتمر(در عربى: 
ُمْؤتَِمر يا الُمْؤتَِمر) بوده  است و در زمان جاهليت 
م) نامى بوده كه به ماه  محرم(در عربى: الُمَحــَرّ
صفر گفته مى شــد. محرم نخستين ماه از ماه هاى 
دوازده گانه قمرى و يكى از ماه هاى حرام است 
كه در دوران جاهليت و نيز در اسالم، جنگ در 

آن تحريم شده  بود.
َصَفر(صفرالخير يا صفرالمظّفر) (به عربى: َصَفر) 
دومين ماه قمرى پس از محرم اســت. در دوران 
جاهليت آن را ناِجر مى ناميدند. دليل نامگذارى 
آن اين اســت كه چون اين ماه پس از ماه محرم 
اســت و مردم دوران جاهليت در ماه محرم - به 
دليل اينكه از ماه هاى حرام بود- از جنگ دست 

مى كشيدند.
 فضاسازى محرم 

فراتر از مساجد انجام مى شود
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان با 

بيان اينكه مراسم عزادارى ماه محرم با 
بهداشتى  دستورالعمل هاى  رعايت 
و در فضاى باز برگزار مى شــود، 
گفت: با سياه پوش كردن حداكثرى 
معابر، برپايى ايستگاه هاى صلواتى 

فرهنگى و فعاليت قــرارگاه تبليغ 
نوين فضاى شــهرها رنــگ و بوى 

محرم به خود مى گيرد.
حجت االســالم "محمدهادى نظيــرى" با بيان 

اينكه رويكرد اصلى ســازمان تبليغات اسالمى در 
ايام محرم تعظيم شعائر اســالمى است، افزود: در 
اين راستا با فضاسازى حداكثرى محيطى و برپايى 
پويش«هر خانه يك پرچم» و نيز با استفاده از رسوم 
و آيين هاى ديرين مردم، بــراى برگزارى هرچه با 
شــكوه تر ايام محرم همه خانه هاى استان مركز نشر 

فرهنگ عاشورا خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه پويش مردمى«هر خانه يك 
پرچم» توسط گروه هاى جهادى و فعاالن حوزه هاى 
مذهبى، فرهنگى و كانون هاى فرهنگى مساجد انجام 
مى شود، گفت: ايستگاه هاى صلواتى فرهنگى وظيفه 
هدايت نــذورات مردم و توزيــع اقالم فرهنگى و 

بهداشتى را برعهده دارند.
مديركل تبليغات اســالمى اســتان همــدان با بيان 
اينكه نگاه ما به محرم فقط برگزارى مجلس روضه 
نيست، گفت: همان طور كه امام خمينى(ره) فرمودند 

بزرگداشت محرم و صفر 
را بزرگداشــت اســالم 
مى دانيم، چراكه پيام قيام 
حســين(ع)  امام  خونين 
برپا داشــتن حق و حركت 
در صراط مســتقيم و مبارزه با 

جريان كفر است.
حجت االســالم نظيرى افزود: برپايــى اجتماعات 
دينى و مجالس عزادارى بهانه اى اســت براى ايجاد 
انســجام، وحدت و هم افزايى و در نهايت باال نگه 
داشتن پرچم سيدالشهدا(ع)، تا اينكه بشريت مسير 

خود را گم نكند.
وى از برگــزارى همايش مجــازى 10هزار هيأت 
شــاخص و محورى در كشــور خبر داد و گفت: 
برپايى اين همايش در راستاى نشان دادن همبستگى 
و انســجام هيأت هاى شــاخص و محورى كشور 
در برنامه ريــزى بــراى برگزارى مراســم عزادارى 
سيدالشــهدا(ع) با رعايــت كامل شــيوه نامه هاى 

بهداشتى است.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان بيان كرد: با 
آغاز به كار قرارگاه تبليغات نوين، مبلغان خواهر و 
برادر در سراسر استان همدان به صورت منسجم در 
يك قرارگاه مركــزى فعاليت خود را آغاز كردند و 

در برنامه ها و زمان هاى مشخص شده به كار تبليغى 
مشغول شدند.

حجت االســالم نظيرى با بيان اينكــه قرارگاه تبليغ 
نوين در شهرستان ها با محوريت ائمه جمعه و ادارات 
تبليغات اسالمى توسط طالب حوزه علميه خواهران 
و بــرادران  فعاليت دارد، گفت: اقشــار مختلف از 
جمله عشاير تا مردم ساكن شهر جزو جامعه هدف 

اين قرارگاه تبليغى هستند.
3 هزار هيأت مذهبى در استان همدان فعاليت دارند 
كه تعداد 2هزار و 200 هيأت در ســامانه بيرق اداره 

تبليغات اسالمى استان ثبت شده اند.
  شــرايط و نحوه برگــزارى عزادارى 

محرم مشخص شد
رئيس كميته امنيتى، اجتماعى و انتظامى مديريت كرونا 
با بيان اينكه تجربه يك  سال ونيم بيمارى كرونا نشان 
داده كه مؤثرترين گزينه در مهار اين بيمارى، رعايت 
حداكثرى پروتكل هاى بهداشتى با 2 مكانيسم استفاده 
از ماســك و حفظ فاصله گــذارى اجتماعى در كنار 
واكسيناسيون است، بيان كرد: اميد مى رود با افزايش 
ميزان رعايت پروتكل هاى بهداشتى در كنار سرعت 
در روند واكسيناســيون، وضعيت عمومى بيمارى در 

كشور كنترل و مهار شود.
حسين ذوالفقارى در جلسه كميته امنيتى، اجتماعى و 

انتظامى مديريت كرونا كه با حضور ايرج حريرچى، 
معــاون كل و عليرضا رييســى، معاون بهداشــتى 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى كشور  
و نمايندگان دستگاه هاى ذى ربط در وزارت كشور 
برگزار شــد با تأكيد بر اينكــه وضعيت بيمارى در 
كشور شرايط مناسبى ندارد، گفت: در شرايط كنونى 
افزايش حداكثرى رعايت پروتكل هاى بهداشتى در 
كنار ســرعت در امر واكسيناسيون مى تواند زمينه را 

براى كنترل و مهار بيمارى فراهم سازد.
بررســى نحوه برگزارى مراســم ايام مــاه محرم از 
دســتوركارهاى مهم جلسه روز گذشــته بود كه با 
تأكيد بر نقش مؤثر ســازمان تبليغات اسالمى، مقرر 
شد: مراســم به شــرط رعايت كامل پروتكل هاى 
بهداشتى و به طور مشــخص استفاده 100درصدى 
از ماســك، رعايــت فاصله گــذارى اجتماعى و با 
اولويت اســتفاده از مكان هاى بــاز و داراى تهويه 
هوا برگزار شــود.ذوالفقارى با بيــان اينكه تجربه 
خوبى در سال گذشته در برگزارى مراسم ماه محرم 
داشته ايم، بيان كرد: بايد اين تجربه موفق امسال هم 
با رعايت حداكثرى پروتكل هاى بهداشــتى و حفظ 

فاصله گذارى اجتماعى تكرار شود.
 وى در پايان گفت: تجربه يك سال ونيم كرونا نشان 
داده كه مؤثرترين گزينه در مهار اين بيمارى، رعايت 
حداكثــرى پروتكل هاى بهداشــتى با 2 مكانيســم 
استفاده از ماسك و حفظ فاصله گذارى اجتماعى در 
كنار واكسيناسيون اســت و اميد مى رود با افزايش 
ميزان رعايت پروتكل هاى بهداشتى در كنار سرعت 
در روند واكسيناسيون، وضعيت عمومى بيمارى در 

كشور كنترل و مهار شود.

شرايط و نحوه برگزارى عزادارى محرم مشخص شد

ماه حسين(ع) 
■ 3 هزار هيأت مذهبى در استان فعال هستند

منع حضور ايران و چند كشور در حج عمره

در شرايط كنونى 
افزايش حداكثرى رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى در كنار 
سرعت در امر واكسيناسيون 

مى تواند زمينه را براى كنترل 
و مهار بيمارى فراهم 
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خبرنگاران افسران جنگ نرم و چشم بيدار 
جامعه

 ماليــر- زهرا اميرى- خبرنگار همدان پيام: خبرنگاران چشــم 
بيدار جامعه و همواره در كنار پليس بوده اند.

 فرمانده انتظامى شهرســتان مالير در جمع خبرنگاران در مالير با 
تبريك هفته خبرنگار، خبرنگاران را چشــم بيدار جامعه و افسران 
جنگ نرم دانســت و گفت: خبرنگاران همــواره در موقعيت هاى 

مختلف در كنار پليس بوده اند.
محمدباقر سلگى با اشاره به اينكه نيروى انتظامى شهرستان مالير از 
ابتداى امسال تاكنون در راستاى خدمت به مردم و امنيت شهرستان 
در حوزه هاى مختلف اقدامات زيادى داشــته است، بيان كرد: در 4
ماهه نخســت سالجارى شــاهد كاهش 57 درصدى سرقت منزل، 
افزايش 60درصدى كشف ســرقت منزل و افزايش 200درصدى 

كشف سرقت مغازه در شهرستان بوديم.
وى افزايش33 درصدى كشف سرقت از اماكن خصوصى، افزايش 
78درصدى كشف سرقت از اماكن دولتى، كاهش 3درصدى وقوع 
سرقت خودرو، افزايش 36درصدى كشف سرقت موتورسيكلت، 
افزايش بيش از 3 برابرى كشــف سرقت وسايل و قطعات خودرو، 
كاهش 57درصدى وقوع كيف قاپى را نيز از ديگر اقدامات 4 ماهه 

امسال انتظامى مالير دانست.
ســلگى بــه كاهــش33 درصــدى ســرقت احشــام در ايــن مــدت 
اشــاره كــرد و گفــت: افزايــش 5برابــرى كشــف قتل و دســتگيرى 
ــش  ــردارى، كاه ــف كالهب ــدى كش ــش 238درص ــل، افزاي قات
34درصــدى وقــوع جرائــم رايانــه اى، كاهــش 50درصــدى 
ــان تصادفــات فوتــى و كاهــش 9 درصــدى تعــداد  تعــداد متوفي
تصادفــات خســارتى در درون شــهر، افزايــش 219درصــدى 
اعمــال قانــون طــرح مقابلــه بــا كرونــا را نيــز از اقدامــات نيــروى 
انتظامــى شهرســتان ماليــر در 4 ماهــه نخســت امســال دانســت.
وى با اشــاره به اينكه نيروى انتظامى شهرســتان مالير از ابتداى 
امســال تاكنون در راســتاى خدمت به مردم و امنيت شهرستان در 
حوزه هاى مختلف اقدامات زيادى داشــته است، افزود: در 4 ماهه 
نخســت سالجارى شاهد كاهش 57درصدى سرقت منزل، افزايش 
60درصدى كشــف ســرقت منزل و افزايش 200درصدى كشف 

سرقت مغازه در شهرستان بوديم.
فرمانده نيروى انتظامى مالير افزايش 33درصدى كشــف سرقت 
از اماكــن خصوصــى، افزايش 78 درصدى كشــف ســرقت از 
اماكن دولتى، كاهش 3درصدى وقوع ســرقت خورو، افزايش 36
درصدى كشف سرقت موتورســيكلت، افزايش بيش از 3 برابرى 
كشف سرقت وسايل و قطعات خودرو، كاهش 57درصدى وقوع 
كيف قاپــى را نيــز از ديگر اقدامات 4 ماهه امســال انتظامى مالير 

دانست.
ســلگى همچنيــن از افزايــش 6درصــدى كشــف موادمخدرترياك، 
افزايــش 345 درصــدى كشــف ســيگارت قاچــاق، افزايــش 
ــاق و  ــى قاچ ــاى نفت ــوخت و فرآورده ه ــدى س كشــف 53درص
كاهــش 14درصــدى جرايــم مالــى و اقتصــادى در 4ماهــه امســال 
در ماليــر خبــر داد و بيــان كــرد: افزايــش 13درصــدى شناســايى 
ــتگيرى خرده فروشــان موادمخــدر و افزايــش 25درصــدى  و دس
ــوده  ــات ب ــر اقدام ــابقه دار از ديگ ــاش س ــتگيرى اراذل و اوب دس

اســت.
وى برگزارى جلســات آموزشــى براى هزارو 28نفــر، برگزارى 
جلسات اطالع رسانى در روزنامه ها و جرايد، بارگذارى 280 فقره 
توصيه ها و پيام هاى آگاه كننده را نيز از ديگر اقدامات برشــمرد و 
گفت: از484 پرونده ارجاعــى قضايى به كالنترى ها در اين مدت 

245 پرونده به سازش ختم شده است.
فرمانده انتظامى مالير همچنين با اشــاره بــه اينكه در برنامه هاى 
محدوديت هاى ترافيكى ســتاد كرونا نيز همه محدوديت ها اعمال 
و بــا متخلفان برخــورد و جريمه ها اعمال شــده اســت، افزود: 

محدوديت هاى شبانه در شهر مالير همچنان ادامه دارد.
وى در ادامه با اشــاره به حوادث اخير غرق شدن 2 جوان ماليرى 
در ســدكالن بر رعايت و احتياط از شنا كردن در اين مكان تأكيد 
كرد و گفت: تاكنون جســد دومين جوان غرق شده در هفته اخير 
پيدا نشــده كه همچنان نيروهاى امدادى در تالش هستند تا بتوانند 

جسد اين جوان را پيدا كنند.
ســلگى همچنين به برنامه هاى انتظامى مالير در ايام محرم اشــاره 
كــرد و افزود: ما نيز تابع پروتكل ها و ســتادملى كرونا هســتيم و 
طبق اجازه ســتاد قرار اســت كه هيأت ها در فضاى باز به مدت 2

ســاعت و با فاصله  گذارى اجتماعى برنامه هاى عزادارى را در اين 
ايام داشته باشند.

وى بيان كرد: نيروى انتظامى شهرستان نيز طرح ها و محدوديت هاى 
ترافيكى را در ايام محرم خواهد داشت.

برگزارى مراسم ايام محرم 
با رعايت پروتكل ها در كبودراهنگ 

 كبودراهنگ-خبرنگار همدان پيام: مراســمات مذهبى ماه محرم 
با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در شهرســتان كبودراهنگ برگزار 

مى شود.
 رئيس تبليغات اســالمى شهرســتان كبودراهنگ با درخواســت از 
مســئوالن هيئات مذهبى و هيأت امناى مساجد و لزوم رعايت تمامى 
توصيه هاى بهداشــتى در مراسمات عزادارى محرم گفت: ستاد ملى 
مديريت كرونا دستورالعملى منتشر كرده و از مسئوالن عزادارى ماه 

محرم خواسته است تا آنها را رعايت كنند.
حجت االسالم والمســلمين ابوالحســن كيهانى بيان كرد: برگزارى 
هيأت در فضاى باز با يك ســوم ظرفيت، برگزارى هيأت در فضاى 
بســته با يك چهــارم ظرفيت، زمــان برگزارى مجالــس حداكثر 2

ساعت، استفاده از طبل وســنج با شرط شخصى بودن يا ضدعفونى 
كردن هنــگام جابه جايى بين افراد، دســته روى به صورت محلى و 
رعايت فاصله گــذارى، ضرورت فاصله گــذارى اجتماعى در طول 
مراسم، استفاده از ماســك به صورت مستمر، توزيع اقالم بهداشتى 
در ايســتگاه هاى صلواتى با عنوان موكب هاى سالمت، از مهمترين 
مســائلى است كه برگزاركنندگان مراســم مذهبى و هيأت ها بايد به 

آن عمل كنند.
وى همچنين افزود: مردم واليى و شهيدپرور شهرستان كبودراهنگ 
هرســال برنامه هاى بســيار متنوعى در ايام محرم برگزار مى كنند و 
اميدواريم امسال و در شرايط كرونايى توجه بيشترى به پروتكل هاى 
بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى داشته باشند و سالمت را اولويت 

قرار دهند.

بهره بردارى از جايگاه«سى.ان.جى» 
شهردارى قروه

كوكبى جالل-  فاطمــه  رزن-   
خبرنگار همدان پيام: در راســتاى 
نياز شــهر و خدمات رســانى به 
جايگاه«سى. عزيز،   شــهروندان 

ان.جى» شهردارى قروه بزودى به 
بهره بردارى و براى 3 نفر اشتغال 

ايجاد مى شود. 
گفت:  درگزيــن  قروه  شــهردار 
هدف از ســاخت جايگاه عرضه 

سوخت«ســى.ان.جى»، تداوم خدمت رســانى به شهروندان گرامى، 
ايجــاد اشــتغال و از جمله مهمتريــن مبحث ايجــاد درآمد پايدار 
خواهد بود و اميدواريم با به بهره بردارى رســيدن اين پروژه شاهد 

رضايتمندى هرچه بيشتر همشهريان فهيم و عزيز شهرمان باشيم.
مهدى اســفنديارى صالح به پروژه هاى شاخص اشاره كرد و افزود: 
پارك بانوان درگزين با 3 هزار مترمربع و اعتبار يك ميلياردتومان با 
رويكرد زمينه سازى براى توسعه ورزش بانوان سال گذشته احداث 
شــد. بانوان شــهر اســتقبال خوبى براى ورزش كردن و برگزارى 
مراســمات در فضاى باز مى كنند كه به گفته مديــركل بانوان امور 
شــهرى اســتان اين پارك يكى از بهترين پارك هاى استان شناخته 

شده است.
شهردار قروه درگزين گفت: يكى از برنامه هايى كه پيش بينى شده بود 
و جزء اهداف شورا و شهردارى دوره پنجم بود بحث جدول گذارى 
و ســاماندهى ورودى شــهر بود كه 3 ورودى را به عنوان ورودى 
اصلى شــهر در نظــر گرفتيم و ورودى از ســمت رزن كه اولويت 
نخست ما بود گسترش بلوار و آسفالت ريزى آن در حال انجام است.

ورودى دوم شــهر با توجه به در نظر گرفتن اتوبان ساوه كه ورودى 
آن از ســمت كاج است را از سال گذشــته آغاز كرديم و از طريق 
فراخوان عمومى مسابقه طرح المان با تأكيد بر استفاده از مزيت هاى 
كشــاورزى، صنعتى و صنايع دســتى را برگزار مى كنيم كه طراحان 

مى توانند تا 30 مردادماه آثار خود را ارائه دهند.
ورودى ســوم از ســمت كاج كه در آينده ورودى اصلى شــهر قروه 
خواهد بود امســال تملك و زيرســازى آن را انجام داديم كه پس از 
تخصيص  اعتبار جدول گذارى و ســاماندهى ايــن ورودى را انجام 
مى دهيم. شــهردار قروه بيان كرد: از برنامه هاى مجموعه شهردارى و 
شوراى اسالمى شهر احياى بازار قديمى شهر قروه با توجه به قدمت 
اين بازار بود كه با پيگيرى هاى صورت گرفته شــده بالغ بر 10واحد 
تجارى و مســكونى در اين بازار تملك و عمليات عمرانى ميدان اين 

بازار آغاز شده است.
اســفنديارى صالح گفت: پس از فراخوان طرح المــان ميدان انتهاى 
بــازار وليعصر درنهايت يك طرح با توجــه به تاريخچه بازار پس از 
كارشناسى انتخاب و در طول مدت 2 ماه ونيم اين المان توسط يكى 

از هنرمندان استان همدان ساخته و در ميدان  شهر نصب شده است.
وى افزود: در مدت4 ســال، 5 ميلياردتومان آســفالت ريزى معابر و 
13هزار و 750متر جدول گذارى با اعتبار يك ميليارد تومان در سطح 

شهر قروه درگزين انجام شده است.
احمد طاهرى رئيس شوراى دوره ششم درگزين از روند كند استقرار 
ادارات انتقاد كرد و احداث بيمارســتان، رفع مشــكالت مسكن مهر، 
احداث مجتمع تجارى،  احداث پاركينگ عمومى، فاضالب شــهرى 

را بخشى از اهداف و برنامه هاى 4 ساله شوراى ششم عنوان كرد.
اصغر مرادى نايب رئيس شــوراى درگزين با بيان اينكه آسفالت ريزى 
معابر انتهاى كوچه مســكن مهر درگزين جزء مطالبات ساكنان است، 
گفــت: نماينده مردم شهرســتان هاى رزن درگزين، فرماندار و رئيس 
بنيادمسكن قول مساعد داده بودند كه براى اين پروژه اعتبار تخصيص 
دهند كه متأســفانه كوتاهى كردند و اين امر موجب ناراحتى مردم و 

گله مندى از شورا و مسئوالن شد.
در پايــان مراســم از زحمات و تالش هاى اعضاى شــوراى پنجم و 

خبرنگاران شهرستان هاى رزن و درگزين تقدير شد.

خبرنگاران خنثى كننده مين هاى رسانه اى دشمنان باشند
 مالير- خبرنگار همدان پيام: خبرنگاران با اســتفاده از سواد رسانه اى خود خنثى كننده 

مين هاى رسانه اى دشمنان باشند.
امام جمعه مالير روزگذشته در ديدار با خبرنگاران كه به مناسبت هفته خبرنگار انجام شد، 
گفت: خبرنگاران و فعاالن رســانه اى بايد با توجه به تبليغات رسانه اى دشمنان به صورت 
حرفــه اى پاى كار بيايند و اخبار كذب دشــمنان را خنثى كنند و خنثى ســازى مين هاى 

رسانه اى آنان را در اولويت قرار دهند.
حجت االســالم محمدباقر برقرارى با گراميداشــت ياد و خاطره شهيدصارمى و شهداى 
خبرنــگار بيان كرد: اگر امروز آثارى از 8 ســال دفاع مقدس اســت به خاطر رشــادت 

خبرنگارانــى اســت كه در خط مقدم حضــور پيدا كردند و صحنه جهــاد و مقاومت را 
به تصوير كشــيدند و در تاريخ ثبت كردند.وى با اشــاره به جايــگاه بلند خبرنگاران و 
برخوردارى آنان از سوادرسانه اى بيان كرد: با توجه به جنگ رسانه اى دشمنان، خبرنگاران 
مى توانند با اســتفاده از سوادرســانه اى خود، جايى كه بويى از ساختگى و تبليغات سوء 

دشمنان است، به راحتى ورود كرده و سم پاشى دشمنان را خنثى كنند.
برقــرارى به گله مندى رهبرمعظم انقالب در تبليغات ضعيف در مقابل جنگ رســانه اى 
دشمنان گفت: دشمنان مى خواهند ايران را كشورى منزوى، محروم و مهجور وانمود كنند 
كه فعاالن رسانه اى بايد خنثى سازى اين گونه مين سازى دشمنان را در اولويت كارى خود 
قرار دهند.وى تكريم جايگاه، اعتقادات و مقام مردم از ســوى خبرنگاران و گره گشايى از 
مشــكالت، آينده خوبى را نويد مى دهد، افزود: اينكه خبرنگاران در روزى كه مختص به 

آنان اســت، دغدغه مسائل و مشــكالت روز جامعه و مردم را دارند و دنبال منافع خود 
نيســتند، بسيار ارزشمند است. برقرارى خطاب به اصحاب رسانه و خبرنگاران بيان كرد: 
حضور فعال در عرصه هاى اجتماعى را در اولويت قرار داده و خبرها را به سمت خوبى ها 

سوق دهيد و نشاط و اميد را به مردم تزريق كنيد.
امام جمعــه مالير با بيان اينكه روحيه جهادى و انقالبى خبرنگاران موجب رفع بســيارى 
از مشــكالت شده است، گفت: اينكه بسيارى از فعاليت هاى اجتماعى و جلسات توسط 
خبرنگاران ثبت و ضبط و سندسازى مى شود، پس قابل پيگيرى است و اين ارزشمند است 

و نشان از جايگاه ويژه خبرنگاران دارد.
حجت االســالم برقرارى افزود: خبرنگاران در شرايط سخت اقتصادى با توليد خبرهاى 

خوب نشاط و اميد را در بين مردم تزريق كنند و مطالبه گر باشند.

 هر كســى كــه برنامه براى شــهردارى 
جورقان داشــته باشــد مى تواند در ليســت 

گزينه هاى احتمالى شهردار باشد.
اعضاى ششــمين دوره شوراى شهر جورقان 
روز گذشــته به مناســبت هفتــه خبرنگار با 
حضور در دفتر روزنامه همدان پيام با تبريك 
ايــن هفته به خبرنگاران مجموعه در پاســخ 
به پرســش همدان پيام مبنى بــر اينكه برنامه 
شوراى شــهرجورقان براى انتخاب شهردار 
چيست،گفتند: هركسى كه براى درآمد پايدار 
شهردارى برنامه داشته باشد شهردار جورقان 

است.
سخنگوى شوراى شهر جورقان در ادامه اين 
بحث گفت: درآمد پايدار شهردارى خط قرمز 
شوراى ششــم اســت؛ اينكه پس از 4 سال 
درآمد پايدار شهردارى از كجا به كجا خواهد 

رسيد مهمترين دغدغه ماست.
داوود احمــدى بــا تأكيد بر اينكه شــهردار 

مناسب كسى اســت كه كفش آهنى بپوشد، 
افزود: شــهردار نبايد ســاعت كارى برايش 
معنا داشته باشد و بايد تمركزش روى درآمد 

پايدار باشد.
وى در پاسخ به اين پرسش كه شهردار پيشين 
جزو گزينه هاى شــورا بــراى اينكه مجدد به 
عنوان شهردار انتخاب شود هست يا نه گفت: 
شهردار پيشــين مجيد قره باغى را براى اعالم 
برنامه هــا دعوت كرديم، امــا تمايلى به ادامه 
خدمت در شــهر جورقان را ندارد و چندين 
جلسه براى انتخاب شهردار برگزار شده است.
احمدى افزود: 2 شــهردار از شهرداران دوره 
پنجم شــهرهاى اســتان هم در گزينه هايمان 

براى شهردارى جورقان وجود دارد.
عضو شــوراى پنجــم جورقان هــم گفت: 
موجب افتخار اســت كه جورقان محله اى به 
نام همدان پيام دارد. مردم به اين المان عالقه 

دارند و از آن محافظت مى كنند.

حشــمت ا... احمدى افزود: مردم جورقان با 
جــان و دل از روزنامه همدان پيام اســتقبال 
مى كنند؛ زمانى كــه عكس گزارش و عكس 
كشــتى گير جورقانى در روزنامه چاپ شــد 
و اين ورزشــكار روزنامه را ديد مشــتاقانه 
به ســمت خانه مى دويد كــه روزنامه را به 

خانواده اش نشان دهد.
وى با اشــاره به اينكه همدان پيام پيشــرو در 
اطالع رسانى اســت، گفت: اگر موضوعى در 

رسانه مطرح شود تأثيرش بسيار است.
احمدى بيان كرد: رســانه مكتــوب به دليل 

گيرايى سخن بسيار تأثيرگذار است.
يكى از اعضاى شوراى ششم شهر جورقان هم 
گفت: هر روز، روز خبرنگار اســت. دنيا يك 
روز بدون خبر قابل تحمل نيست. خبرنگارى 
رسالتى مقدس است و  از خودگذشتگى اين 

قشر بر كسى پوشيده نيست.
حامد شكرى افزود: با توجه به اينكه جورقان 

دروازه ورود همدان اســت دوست داريم كه 
رويدادهاى مهم شهر در  زمينه هاى اجتماعى، 
اقتصادى و فرهنگى در رســانه هاى مكتوب 

منعكس شود.
وى بيــان كــرد: بــا همــكارى، همدلى و 
برنامه ريــزى مى توان اتفاقــات بزرگى را در 
جورقان رقــم زد. جورقــان ويترين همدان 
اســت. شوراى ششم تجلى تعامل و انعكاس 
رويدادهاست؛ با گســترش تعامالت از قبل 
شكل گرفته با رسانه ها شهر را به سمت شهر 
روزنامه خوان گســترش مى دهيم.  جمشــيد 
شــكرى كامروا يكى ديگر از اعضاى شوراى 
ششم جورقان هم گفت: قدردان خبرنگاران 

هستيم.
جمشيد الياســى ديگر عضو شورا هم افزود: 
شوراى ششــم جورقان انعكاس صدا و نيت 
مردم در رسانه هاست و در ركاب خبرنگاران 

و خدمتگزاران مردم هستيم.

كمالوند-خبرنــگار  نهاوند-معصومــه   
همدان پيام: وضعيت كرونا در نهاوند بحرانى 
اســت. مردم نســبت به رعايت پروتكل ها و 

استفاده از ماسك بى اعتنا و كم توجه شده اند.
گويا شــرايط نسبت به گذشــته عادى جلوه 
مى دهد و پس از گذشــت حــدود 17ماه از 
وجــود و جوالن ايــن ويــروس ناخوانده، 
بــه جاى آنكه حساســيت ها بــراى رعايت 
پروتكل ها بيشــتر شود، عكس قضيه در حال 
وقوع اســت و نگرانى ها را نسبت به افزايش 

آمار مبتاليان افزايش داده است.
در پيــك پنجم كرونــا قرارى بــر تعطيلى 
اصناف نبود، اما عروســى، جشــن و ختم ها 
با جمعيت هاى قابل توجه از ســر گرفته شد 
و ترددهــا در مراكز خريد و خيابان ها آن هم 
بدون رعايت حداقل پروتكل ها افزايش يافت.

اكنون تصميمات جديد در پيك پنجم شرايط 
بى توجهى مردم را نســبت به كاهش رعايت 
پروتكل ها افزايش داد يا اينكه مردم از شرايط 
كرونايى خســته شــده اند و روحيــه مقابله 

تضعيف شده است؟!
از طرفى در پيك پنجم ورودى و خروجى هاى 
شهر مســدود نشــد و همين تصور را براى 

عادى نشان دادن شرايط تقويت كرد.
طرح شهيدسردارســليمانى مجدد فعال شده 
است و روزانه هزار و 200 واحد واكسن در 

17مركز واكسيناسيون تزريق مى شود.
 مردم از رعايت پروتكل ها 

غافل شده اند
فرماندار نهاوند در ســتاد پيشگيرى از كرونا 
شهرستان گفت: نهاوند در شرايط بحرانى بسر 
مى برد و كرونا در حال گذار از پيك پنجم در 

شهرستان است.
مراد ناصرى افزود: آنچه در توان داشته ايم به 
ميــدان آورده و اجرا كرده ايم و مردم هم پاى 

كار بوده و اكنون در شرايط فعلى بايد تعامل 
بيشترى با ستاد در كنترل شرايط بحرانى فعلى 
به لحــاظ همجوارى و ترددها با شــهرهاى 
اطراف كه وضعيت خوبى هم ندارند، داشــته 

باشند.
وى گفت: محدوديت ها كــه با تصميم ملى 
ســتاد كرونا برداشته شد، شرايط تغيير كرد و 
نتيجه طــور ديگرى رقم خورد و هنوز بحث 
جرايم مطرح است، در كنترل ورود و خروج 
پالك هاى غيربومى و بومى مؤثر بود و اكنون 
هم به صورت هوشمند كنترل مى شود، اما به 
دليل بسته نشدن ورودى ها مردم تصور دارند 

شرايط عادى شده است.
فرماندار نهاوند با اشــاره به آغــاز محرم و 
برگــزارى آيين هــاى عــزادارى از هيأت ها 
خواســت تا بر اســاس برنامــه و مصوبات 
اعالم شــده و رعايت محدوديت ها در ايجاد 

ايستگاه ها و. .. رفتار و عمل كنند.
كردند  تصور  مردم  نكرديم  تعطيل   

كرونا تمام شده!
فرمانده قرارگاه زيســتى شهرستان نهاوند هم 

در ستاد كرونا گفت: شرايط كرونا در نهاوند 
از مدت ها پيش قرمز اعالم شــده اســت، با 
اعالم شــرايط و تأكيد بر رعايت پروتكل ها 
اجازه فعاليت به كسبه داديم و تعطيلى اعالم 

نكرديم.
على مختارى افزود: استفاده از ماسك به طور 
چشمگيرى كاهش يافت و آمار مبتاليان هم 
افزايش يافت و عروســى، جشن، ميهمانى و 

ترددها بيش از گذشته بود.
فرمانــده ســپاه ناحيــه نهاونــد همچنيــن بيــان 
صف هــاى  پزشــكان،  مطب هــاى  كــرد: 
آيين هــاى  گوشــت،  و  مــرغ  طوالنــى 
قابل توجهــى  تعــداد  بــا  كــه  ختــم 
آزمون هــاى  برگزاريســت،  حــال  در 
كــه  و...  دانشــگاه ها  راهنمايى ورانندگــى، 
در حــال برگــزارى اســت و تجمع هــاى 
نقطــه اى بــراى عزادارى هــاى محــرم و... 
بايــد بيشــتر كنتــرل و موردتوجــه قــرار 
ــه شــوند  ــد توجي ــرد و مداحــان هــم باي گي
ــته  ــر داش ــم مدنظ ــا ه ــئوالن هيأت ه و مس
باشــند كــه بــه آمــار مبتاليان افــزوده نشــود.

به گفتــه مختارى 17مركز واكسيناســيون با 
روزانــه هزار و 200دز واكســن دريافتى در 

شهر فعال است.
 عشــاير تا پيش از بازگشــت به 

جنوب واكسينه شوند
رئيس مركز بهداشــت شهرســتان نهاوند در 
ســتاد كرونا گفت: از ابتداى پيك پنجم روند 
افزايشى با شيب ماليمى در مبتاليان داشته ايم.

على احســان خويشــوند بيــان كــرد: در 2 
بيمارستان شهرستان بيماران كرونايى بسترى 
هســتند و 45درصــد تخت هــا در تصرف 
كرونايى هاست و استفاده از ماسك 65درصد 

است.
بــه گفته وى از 4هــزار و200 بازديد حدود 
هزار و 300 مورد تخلف گزارش شده است 
و برخى رانندگان تاكسى و يك تاالر پذيرايى 
عروسى هم به دستگاه قضا معرفى شده است.
تاكنــون تقريبــا 20درصــد جامعــه هدف 
واكسيناسيون شــده است كه حدود 27 هزار 
نفر مى شــود و از متوسط اســتانى هم باالتر 
اســت و واكسيناسيون عشــاير بايد تا پيش 
از بازگشــت به جنوب انجام شود و نيازمند 

همراهى اين افراد است.
 شرايط فعاليت هيأت ها اعالم شد

مدير اداره تبليغات اســالمى شهرستان نهاوند 
هم بيان كرد: تصميمــات متعددى براى ايام 

عزادارى محرم گرفته شده است.
تصميمات  اين  گفت:  يوسفى  حجت االسالم 
شــامل برگزارى عزادارى در فاصله حداقل 
يك متر در فضاى بــاز و تا 6 متر در فضاى 
بســته و در زمان بندى يك ساعته، همچنين 
دســته روى محلــى در محالت بــا رعايت 
پروتكل ها و فاصله گذارى و... ممنوع اســت 
و نذورات هم به صورت بســته بندى خشك 

بايد باشد.

اعضاى شوراى شهر جورقان در دفتر همدان پيام:

شهردار با برنامه انتخاب مى كنيم

فرماندار نهاوند در ستاد كرونا:

وضعيت كرونايى بحرانى است 
■ نذورات محرم در بسته بندى خشك توزيع شود

دى
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ى ك

هد
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/

سرپرست شهردارى 
وشهردار شهر آجين 
انتخاب شدند

ــرداد  ــنبه 18 م ــروز دوش ــر دي ــه عص  درجلس
ــن پــس از بررســى  شــوراى اســالمى شــهر آجي
گزينــه هــاى مــورد نظــر خــود خليــل الونــدى از 
ــوان سرپرســت  ــن را بعن پرســنل شــهردارى آجي
شــهردارى ايــن شــهر منصــوب و رضــا قيصــرى 

ــم  ــدور حك ــد و ص ــراى تايي ــهردار ب ــوان ش بعن
انتخــاب شــد.

به گفتــه رحيمى؛نائــب رئيــس شــوراى شــهر 
ــدور  ــورا و ص ــه ش ــد گزين ــس از تايي ــن پ آجي
حكــم رضــا قيصــرى شــهردار ايــن شــهر 

منصــوب خواهــد شــد.
ــوراى  ــه ش ــتين جلس ــز درنخس ــن ني ــش از اي پي
ششــم شــهر آجيــن كــه هفتــه گذشــته در مراســم 

تحليــف برگــزار شــد 
■ وحيد تركمنى بعنوان رئيس شورا 

■ احسان رحيمى نائب رئيس 
■جهانبخش قبادى خزانه دار 

■ جمــال معصومــى ومنوچهرمعصومــى بعنوان 
منشــى هاى ششمين شوراى شــهر آجين انتخاب 

شده بودند.
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سخنگوى وزارت خارجه:
آمريكا با يك رويكرد واقع گرايانه 

به وين برگردد
 سخنگوى وزارت امورخارجه در نشست هفتگى خود در پاسخ 
به پرسشى درباره مذاكرات وين و برخى از مسائلى كه در اين زمينه 
بعضًا در رسانه ها مطرح مى شود، گفت: نكته حايز اهميت اين است 
كه ما هيچ وقت اين گفت وگوها را ترك نكرده ايم. يك فرايند انتقال 
دموكراتيك قدرت در جمهورى اســالمى ايران رخ داده و طبيعتًا در 
اين فرايند تغييراتى در تيم هــاى اجرايى صورت مى گيرد و اين نه 
تنها قابل فهم است، بلكه حاكى از شكوه مردم ساالرى در جمهورى 

اسالمى ايران است.
به گزارش ايرنا، ســعيد خطيب زاده با بيان اينكه آقاى رئيســى نيز 
در ســخنان خود در روز تحليف و همچنين در نخستين كنفرانس 
مطبوعاتى شــان به صراحت اشاره كردند كه درباره رفع تحريم هاى 
ظالمانه عليه مــردم ايران لحظه اى ترديد نــدارم، گفت: همه اينها 
در چارچوب منافع عالى مــردم صورت مى گيرد. با رعايت تمامى 
جزئيات و دســتورالعمل هاى اعالمى و مشــخص شــده از سوى 

نهادهاى باالدستى.
وى با بيان اينكه آنها مى دانند كه فشــار حداكثرى شكست خورده 
اســت و براى جمهورى اســالمى ايران هيچ چيــز فراتر از برجام 
قابل قبول نيست و همچنين چيزى كمتر از برجام در رفع تحريم ها 
براى دولت و نظام قابل قبول نيست، افزود: آنها بايد با يك رويكرد 
واقع گرايانــه به وين برگردند تا بتوانيم در كوتاه ترين زمان به نتيجه 
برســيم. به طورقطع اگر به راه حلى برســيم كه آمريكا به تعهداتش 
ذيل برجام و قطعنامــه 2231 برگردد و به تعهدات خود عمل كند 
جمهورى اسالمى نيز براساس آنچه كه اعالم كرده اقدامات جبرانى 

خود را متوقف و به تعهداتش عمل مى كند.

لغو محدود تحريم ها گزينه جديد بايدن 
براى احياى برجام

 شــبكه بلومبــرگ بــا توجــه بــه مواضــع واشــنگتن و تهــران در 
ــه بررســى چالش هــاى موجــود در  ــال برجــام، در گزارشــى ب قب
ــه نتيجــه  ــاى توافــق هســته اى در ويــن و ب ــد مذاكــرات احي رون

رســيدن ايــن مذاكــرات پرداخــت.
شــبكه بلومبرگ در گزارش خود درباره مذاكــرات احياى توافق 
هســته اى و تعامل دولت هــاى جديد آمريكا و ايران در راســتاى 
لغو تحريم ها نوشــت: دولت جوبايدن رئيس جمهور آمريكا با اين 
واقعيت روبه روســت كه بازگشــت به توافق هسته اى ممكن است 
ديگر امكان پذير نباشــد، چــون ايران راهكارهايى بــراى غلبه بر 
تحريم هاى آمريكا مى يابد و در حال رقابت در راســتاى پيدا كردن 

ظرفيت ساختن يك بمب اتمى است. 
به گزارش ايســنا، بلومبرگ افزود: طبق گفته افراد مطلع از جريان 
مذاكــرات، مقامات آمريكايى پــس از آنكه ماه ها مذاكره بر ســر 
بازگشت به توافق نتوانست به يك توافق بيانجامد، در حال بازبينى 
گزينه هايشان هستند. اگرچه به گفته آنها، آمريكا كه هنوز خواستار 
بازگشت ســريع به اين توافق به عنوان گذرگاهى به سمت توافقى 
«طوالنى مدت تر و مستحكم تر» است، مى خواهد جايگزين ها را نيز 
بررسى كند، از جمله لغو محدود تحريم ها در قدم نخست در ازاى 

متوقف كردن برنامه هسته اى ايران. 
در ادامه اين گزارش آمده اســت: على واعظ، مدير پروژه ايران در 
گروه بحران بين المللى در اين بــاره گفت: «اين كار اصًال قرار نبود 
كه آسان باشد، اما اميد اين وجود داشت كه هر دوطرف برآوردشان 
اين باشــد كه احياى توافق هنوز كم هزينه ترين گزينه خواهد بود، 
اما هر دوطرف قصدشان مقصر دانستن يكديگر براى برباد دادن اين 

فرصت طاليى است. 
گزارش بلومبرگ همچنين بيان كرد: عدم بازگشــت به توافق اصلى 
يك پسرفت چشــمگير براى رئيس جمهور جوبايدن به بارخواهد 
آورد كــه احياى ايــن توافق چندجانبه را اولويت اصلى سياســت 
خارجــى اش و راهنمــاى برنامه هايش براى خاورميانــه قرار داده 
بود، على رغم اعتراض هايى كه از ســوى متحدانى مثل اســرائيل و 
كشورهاى حاشــيه خليج فارس از جمله عربستان سعودى و بحرين 

مطرح مى شد. 
اين شــبكه عالوه بر اين در گزارشش آورده است: طبق گفته افراد 
مطلع از جريان مذاكرات كه مى خواستند نامشان فاش نشود، هدف 
آمريكا هنوز هم بازگشــت كامل به شــروط اين توافق موسوم به 
برنامه جامع اقدام مشترك(برجام) است، اگرچه آنها تأييد كردند كه 
هيچ شــواهدى دال بر اين ندارند كه نشان دهد كه دولت ايران نيز 

آمادگى انجام دادن همين كار را دارد. 
ايــن گزارش مى افزايد: اين افراد مطلع مى گويند، چالش پيش روى 
مذاكره كنندگان آمريكايى اين اســت كه دولت بايدن نتوانسته است 
از اهرم فشــارى كه به واسطه وجود تحريم ها در اختيار دارد، براى 
متوقف كردن تخطى هاى ايران از شــروط توافق اســتفاده كند. در 
عين حال هم، ايران با رئيس جمهورى فوق محافظه كار و يك برنامه 
هســته اى كه به سرعت در حال پيشرفت اســت، تا اين جاى كار 
سيگنالى كه فرستاده حاكى از اين بوده است كه على رغم مشكالت 
اقتصادى مداوم تحميل شــده از ســوى آمريكا، حاضر به تســليم 

نيست. 
اين شبكه همچنين گفت: طبق گفته يك ديپلمات ارشد غربى كه در 
جريان مذاكرات اســت و مى خواست نامش فاش نشود، روند كند 
مذاكرات در حال زير و رو كردن گمانه زنى ها درباره اين اســت كه 

در ادامه چه اتفاقى مى افتد.
 اين گمانه زنى ها شامل كورســوى اميد به توافقى گسترده تر است 
كه در برگيرنده نگرانى ها درباره برنامه موشــك هاى بالستيك ايران 
و حمايتش از گروه هايى مى شــود كه آمريــكا و متحدانش آنها را 

تروريست تلقى مى كنند. 

سخنگوى كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس: 
وزير آموزش وپرورش جديد بايد 

به طرح رتبه بندى معلمان سامان دهد
 نمره دولــت روحانى در حوزه 
آموزش وپرورش زير 10 اســت، به 
طورى كه دولت قبل كارها و طرح ها 

را نيمه تمام رها كرده بود.
كميســيون  ســخنگوى 
در  مجلــس  آموزش وتحقيقــات 
گفت وگو با آنا، با بيان اينكه وزيران 
پيشــنهادى بايد به مســائل موجود 
آگاهى كامل داشــته باشــند، گفت: 
وزراى پيشنهادى بايد برنامه هاى خود را به كميسيون هاى مجلس ارائه 

دهند تا نقاط قوت و ضعفشان مورد ارزيابى قرار بگيرد.
حجت االسالم احمدحســين فالحى افزود: دولت ســيزدهم بايد از 
مديرانى استفاده كند كه بتوانند مشكالت موجود را حل و تحولى در 
روند فعلى ايجاد كنند؛ رهبرمعظم انقالب اسالمى پيرامون ويژگى هاى 
اعضاى كابينه و مســئوالن فرمودند كــه يكى از ويژگى هايى كه وزرا 
و مســئوالن دولت الزم است داشته باشــند، داشتن روحيه جهادى و 
انقالبى اســت.وى در ادامه گفت: 15ميليــون دانش آموز در مدارس 
دولتى و غيردولتى مشــغول به تحصيل هستند و مديريت اين جامعه 
آمارى چند ميليونى، نيازمند اشــراف كامل به مشــكالت اين حوزه 
است؛ همچنين يك  ميليون معلم در مقاطع تحصيلى مختلف مشغول 

به تدريس هستند كه به توجه ويژه اى نياز دارند.
فالحى افزود: وزير آموزش  وپرورش دولت ســيزدهم بايد به مواردى 
از قبيل طرح رتبه بندى معلمان و سند تحول سروسامانى بدهد، نمره 
دولت روحانى در حوزه آموزش وپرورش زير 10 است و دولت قبل 

كارها و طرح ها را نيمه تمام رها كرده بود.
عضو كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس در پايان با اشاره به عملكرد 
دولت روحانى در 8 سال گذشته، بيان كرد: در سال هاى اخير، شرايط 
مردم به گونه اى بود كه روزهــاى پرالتهابى را  گذراندند و از گرانى و 

كمبود كاال در بازار نگران بودند.

سخنگوى كميسيون برنامه وبودجه: 
قانون بودجه ريزى كشور بايد اصالح شود

كميســيون  ســخنگوى   
برنامه وبودجه با اشــاره به بررســى 
عملكــرد 4ماهه منابــع و مصارف 
قانون بودجه ســال 1400 كل كشور 
در اين كميسيون به اصالح قانون پايه 

بودجه ريزى كشور تأكيد كرد.
به گــزارش ايرنا، محمدمهدى مفتح 
در توضيح نشســت اخير كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به 
خبرنگاران گفت: عملكرد 4 ماهه منابع و مصارف قانون بودجه سال 
1400 كل كشور با حضور حميد پورمحمدى معاون اقتصادى سازمان 
برنامه وبودجه بررسى شد و گزارشى از وضعيت ميزان منابع حاصله و 

هزينه كرد آن در اين مدت توسط وى ارائه شد.
وى در ادامه افزود: طرح نظام نامه برنامه ريزى و بودجه كشور از سوى 
محسن زنگنه رئيس كميته اصالح ساختار بودجه مجلس براى اعضا 
تشــريح شد. مفتح گفت: براســاس اين طرح، نحوه تنظيم و تدوين 
برنامه هاى 5 ســاله اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى 
ايران مشخص مى شود كه با توجه به نحوه بودجه ريزى و برنامه نويسى 
در كشور بررسى و تصويب چنين طرحى از الزامات قانونگذارى در 

كشور است.
سخنگوى كميسيون برنامه وبودجه مجلس با بيان اينكه برنامه ها براى 
مدت زمان 5ســال و بودجه براى يك سال كشــور با وجود صرف 
زمان بسيار تدوين و تصويب مى شود،  افزود: نحوه و چگونگى تنظيم 
اين قوانين كه داراى بيشــترين بازدهى براى كشــور هســتند،  بسيار 
حايزاهميت است و با توجه به اينكه قانون پايه بودجه ريزى در كشور 

مربوط به سال 1351است، بايد اين قانون اصالح شود.

سخنگوى كميسيون كشاورزى: 
تشكيل سازمان بازرگانى كشاورزى 

كوچك سازى دولت است
 سازمان بازرگانى كشاورزى از ادغام معاونت هاى وزارتخانه هاى 
جهادكشــاورزى و صنعــت، معدن و تجارت تشــكيل مى شــود و 

كوچك سازى دولت را به همراه دارد.
سخنگوى كميســيون كشــاورزى، آب، منابع طبيعى و محيط زيست 
مجلس شوراى اســالمى در گفت وگو با خانه ملت، در تأييد نشست 
اخير اين كميســيون، گفت: دستور كار اول در خصوص بررسى ماده 
2 طرح تقويت امنيت غذايى كشــور و رفع موانع توليدات كشاورزى 
بود، اين ماده يكى از 3 اصل طرح مذكور بوده كه به تشــكيل سازمان 

بازرگانى اختصاص پيدا كرده است.
حجت االسالم والمســلمين احد آزادى خواه با تأكيد بر اينكه در اين 
نشست برخى از نمايندگان مخالف ماده 2 طرح تقويت امنيت غذايى 
حاضر شــدند و نكات خود را بيان كردند، افزود: از شــبهات مطرح 
شده در زمينه ماده 2 طرح تقويت غذايى هزينه بردار بودن آن و بزرگ 
شدن دولت بود، اما با توجه به اينكه اين سازمان از ادغام معاونت هاى 
وزارتخانه هاى جهادكشــاورزى و صنعت، معدن و تجارت تشــكيل 

مى شود كوچك سازى دولت را به همراه دارد.
وى با بيان اينكه دســتوركار دوم در زمينه واردات و توزيع نهاده هاى 
دامى و بررســى گزارش نظارت ميدانى نايب رئيس كميسيون از بنادر 
كشــور بود، بيان كرد: براساس گزارش ارائه شده دليل دپو نهاده هاى 

دامى در بنادر كشور تأمين نشدن ارز و سوء تدبيرها است.

عراق در تدارك دعوت از رئيسى 
ــت  ــران جه ــه ته ــراق ب ــه ع ــفر وزيرخارج ــرى از س ــع خب  مناب
ــداد  ــور در بغ ــراى حض ــران ب ــالمى اي ــور اس ــوت از رئيس جمه دع

ــد. ــر دادن خب
بــه گــزارش فــارس، فــواد حســين بــا ســفر بــه تهــران قصــد دارد بــه طــور 
ــراى حضــور در ايــن نشســت  رســمى آيــت ا... ســيد ابراهيــم رئيســى را ب

دعــوت كنــد. 
وى قصد دارد حين ديدار با رئيســى درباره روابط دوجانبه از جمله مســائل 

مرتبط با امور امنيتى عراق رايزنى  كند.
وزيرخارجه عراق از رجب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيه نيز براى شركت 
در اين نشســت مهم امنيتى با حضور مقام هاى عراق، ايران، تركيه و عربستان 

دعوت به عمل آورده است.

بيگى نژاد عضو هيأت رئيسه فراكسيون 
نظارت بر اجراى قوانين شد

 اعضاى هيأت رئيســه فراكسيون نظارت بر حســن اجراى قوانين مجلس 
شوراى اسالمى مشخص شد.

به گزارش خانه ملت، اعضاى هيأت رئيســه فراكسيون نظارت بر حسن اجراى 
قوانين مجلس شوراى اسالمى با رأى اعضا مشخص شد كه براساس آن عباس 
گــودرزى نماينده بروجرد در مجلس به عنوان رئيس، هادى بيگى نژاد نماينده 
مالير در مجلــس نايب رئيس اول، مهدى عســگرى نماينده كرج در مجلس 
نايب رئيس دوم، جالل رشــيدى نماينده مرودشت در مجلس دبير اول،  خليل 
بهروزى فر نماينده فومن و شفت در مجلس دبير دوم و مهدى شريفيان نماينده 
تهران در مجلس به عنوان سخنگوى فراكسيون نظارت بر حسن اجراى قوانين 

مجلس شوراى اسالمى انتخاب شدند.

استعفاى زاكانى از نمايندگى 
اعالم وصول مى شود

 عضو هيأت رئيســه مجلس شوراى اســالمى بيان كرد كه احتماالً استعفاى 
عليرضا زاكانى از نمايندگى مجلس در نخســتين جلســه علنى مجلس اعالم 
وصول مى شــود. على كريمى فيروزجايى در گفت وگو با ايسنا، گفت: يكشنبه 
استعفاى آقاى زاكانى تقديم هيأت رئيسه مجلس نشده بود. البته وى ديدارى با 
قاليباف داشت و ممكن است استعفا را تقديم ايشان كرده باشد. در اين صورت 
اين اســتعفا در نخستين جلسه علنى مجلس اعالم وصول مى شود و در دستور 
كار بررســى در صحن علنى قرار مى گيرد. وى افــزود: با توجه به اينكه طبق 
آيين نامه داخلى مجلس در حين بررســى صالحيت وزراى پيشــنهادى امكان 
بررســى دستور كار ديگرى وجود ندارد ممكن اســت بررسى استعفاى آقاى 

زاكانى به پس از رأى اعتماد وزراى كابينه موكول شود.

همسان ســازى  تأمين اعتبــار  محــل   
حقوق بازنشستگان لشــگرى و كشورى و 
بند(و)  (يك)،  جزء  براساس  تأمين اجتماعى 
تبصــره(2) در قانون بودجه 1400 پيش بينى 

شده است.
محاسبات  و  برنامه وبودجه  كميسيون  رئيس 
مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با بازار، 
با اشاره به جز (يك)، بند(و) تبصره(2) قانون 
بودجــه 1400 گفت: براســاس اين مصوبه 
قانون بودجه اعتبار الزم براى همسان سازى 
حقوق بازنشستگان كشــورى و لشگرى و 
تأمين اجتماعى در كشور پيش بينى شده است.

حميدرضــا حاجى بابايــى در ادامــه افزود: 
در ايــن مصوبه مــواردى كه محــل تأمين 
آن از محل فروش ســهام اســت به رديف 
درآمدى شــماره 310517 واريز مى شود و 
از محــل رديف هزينــه اى 93 - 530000، 
مبلــغ يك ميليــون و 300 هزارميليارد ريال 

بــراى تقويــت تأمين اجتماعى 
صندوق  تحت پوشــش  افــراد 
بازنشستگى كشورى، لشگرى و 

فوالد در نظر گرفته شده است.
وى همچنين گفت: تأديه بخشى 
از ديون و ايفاى تعهدات قانونى 
ســازمان تأمين اجتماعــى 890
پيش بينى  نيز  ريال  ميليارد  هزار 

شده است.
حاجى بابايــى بــه بيمه تكميلــى ايثارگران 
و خانواده شــهدا نيز اشــاره كــرد و افزود: 
مطالبات قانون حمايــت از حقوق معلوالن 

 ،1396/12/20 مصــوب 
فراگير  تأمين اجتماعى  نظام 
و متمركــز، همچنين تأمين 
حداقل مسكن و معيشت و 
بيمه زنان معســر، زنانى كه 
همزمان از 3 مؤلفه حمايت 
خانواده، ارث مكفى و شغل 
قانونى محروم هســتند، در 
ايــن مصوبه مدنظــر قرار 

گرفته است.
رئيس كميســيون برنامه وبودجه مجلس در 
ادامه بيان كرد: مشــمولين قانــون معافيت 

پرداخت حق بيمه ســهم كارفرمايان تا ميزان 
5نفــر كارگــر مصــوب 1361/12/19 بر 
اساس فهرست كارگاه هاى مشمول مصوب 
دولت، قانون بيمه هــاى اجتماعى قاليبافان، 
بافنــدگان فرش و شــاغالن صنايع دســتى 
ماده(7)  و  مصوب 1388/5/18  شناســه دار 
قانون هدفمندســازى يارانه ها(شــامل زنان 
سرپرســت خانوار، راننــدگان حمل ونقــل 
عمومى، صيادان شمال و جنوب، مددجويان 
كميتــه امــداد امام خمينى(ره) و ســازمان 
نويسندگان،  و  هنرمندان  كشــور،  بهزيستى 
مربيــان مهدكــودك و مراكز توانبخشــى 
بهزيســتى)  نيز مشــمول اين بند تبصره 2

قانون بودجه 1400 مى شوند.
حاجى بابايــى در پايان گ: براســاس قانون 
بودجه مصــوب 1389 كل كشــور، تبصره 
14 قانون بودجه مشــمول  خادمان مساجد، 

باربران و رانندگان نيز مى شود.

سهم جويى گروه ها در دولت يكدست چگونه خواهد بود؟سهم جويى گروه ها در دولت يكدست چگونه خواهد بود؟

رقابت براى رقابت براى 
نزديك شدن به قدرتنزديك شدن به قدرت

■ پروژه هاى نيمه كاره محصول تخريب 
براى سهم خواهى است

■ ادامه نزاع هاى سياسى 
در سطوح استانى و شهرى

■ فرماندار مالير: 
بدون سفارش شهردار انتخاب كنيد

محمد ترابى »
 دولت سيزدهم در پاســتور مستقر شد. 
ســومين قطعه پازل قدرت در كشور نيز به 
اســم اصولگرايان خورده شــد. برخى فارغ 
از هرگونه نگاه سياســى اين مسأله را به فال 
نيك مى گيرند، چراكه اختالفات و نزاع هاى 
سياسى، حزبى در كشورمان را در اوج خود 

دانسته و آن را مانعى براى رسيدگى صحيح 
به امورات كشور تلقى مى كنند.  

اختالفات ريز و درشت ميان مجلس يازدهم 
و دولت دوازدهم به جايى رســيد، كه حتى 
بر ســر مسائل حساســى همچون برجام و 
سياست خارجى نيز ميان اين 2 قوه اختالف 
وجود داشــت. روحانــى و برخى ديگر از 

دولتمردان دولت دوازدهم در ماه هاى اخير 
همواره قانون مجلس براى لغو تحريم ها را 
دليل به نتيجه نرسيدن مذاكرات وين اعالم 
مى كردند، اين در حالى اســت كه مجلس، 
دولت دوازدهم را متهم به ضعف نشان دادن 
در مذاكــرات مقابل ديگر طرف هاى برجام 

مى كرد. 

با اين حال آيا مى توان گفت كه يك دست 
شــدن بدنه قــدرت پايانى بــر نزاع ها و 
كشــورمان  در  حزبى سياســى  اختالفات 

است؟
براى پاسخ به اين پرسش مى بايست نزاع ها 
بر سر مســائل اعتقادى و نگاه سياسى را با 
نزاع بر سر تخريب و سهم خواهى تميز داد. 

اقتصاد 
چالش سياست خارجه

 اختالف نظــر  و اعتقاد در ميان 
2 جريــان اصلى در كشــورمان با 
اختالف نظر هــا ميــان احــزاب به 
صورت كالســيك كمــى  متفاوت 
اســت. يكى از اصلى ترين  پايه هاى 
احــزاب،  ميــان  در  اختالف نظــر 
اقتصادى  سيســتم  در  اختالف نظر 
اســت كه ايــن اختالف نظــر در 

كشورمان وجود ندارد. 
از يكسو ســنخيت نداشتن 2 تفكر 
رايج ليبراليسم و كمونيسم با اصول 
اسالمى موجب شده كه اين 2تفكر 
در طول انقالب اســالمى در بدنه 
احزاب سياسى جاى نگرفته و تنها 
بخشى از ديدگاه هاى اقتصادى آنها 
مورد توجه قــرار گيرد. با اين حال 
پس از دولــت خاتمى و چرخش 
جريان اصالحات به سمت اقتصاد 
بــاز و آزاد، مى تــوان گفت كه از 
لحاظ تفكــرات اقتصادى جريان ها 
در كشــورمان به يك وحدت رويه 

نزديك شدند. 
كــه  گفــت  مى تــوان  اينجــا  در 
مشــهود ترين اختالف نظــر ميــان 
كشورمان  در  سياســى  جريان هاى 
بخصــوص در 2 دهــه اخيــر، در 
سياســت خارجه خود را نشان داده 
اســت. البته گفتنى است كه سطح 
اين اختالف ها نيز بــه ميزان توجه 
جريان هــا به كشــور هاى قدرتمند 
اقدام  كه  همانطور  مى شود.  محدود 
براى لغو تحريم ها و انجام مذاكرات 
از زمــان دولت احمدى نــژاد آغاز 
شــد، اما با پيگيرى در زمان دولت 
روحانى به نتيجه نشست و اكنون در 
دولت رئيسى بر احياى برجام و لغو 

تحريم ها تأكيد مى شود.

نزاع بر سر سهم خواهى
 در رابطه با اختالفات و نزاع ها بر سر سهم خواهى 
بايــد يك موضوع را مطرح كــرد. همواره در جنگ 
و رقابــت ميان احزاب تخريب در ســطوح مختلف 
وجود داشته و نبود تخريب در ميان نزاع هاى سياسى 
و حزبى، يك آرمان به حســاب آمده كه پوشــاندن 

جامه عمل بر آن كار آسانى نيست. 
با ايــن حال مى توان گفت كــه تخريب ها نيز از دو 
ســوى سرچشمه مى گيرد. نخســت اينكه در رابطه 
با نزاع بر ســر اختالف نظر ها و باورهاى سياســى، 
تخريب صورت گرفته و ديگرى اينكه برخى مواقع 
تخريب بدون هيچ اختالف نظــرى و فقط در رابطه 
با ســهم خواهى و رســيدن به قدرت بيشتر صورت 

مى پذيرد.

سهم خواهان زير پرچم احزاب يا احزاب زير پرچم سهم خواهان
 اخبار دور و نزديك از فشار ها بر رئيس جمهور سيزدهم كشورمان پس از انتخابات تاكنون 
حكايت دارد. حواشى پيرامون گزينش كابينه از سوى آيت ا... ابراهيم رئيسى حكايت از تغيير 
برخى از افراد منتخب براى وزارتخانه ها به علت فشار ها بر اين دولت دارد. گفته مى شود كه 
غالباً اين افراد از وزراى دولت احمدى نژاد بوده كه با وجود اينكه در زمان تبليغات انتخابات 
رياســت جمهورى در ستاد هاى رئيسى نقش مهمى را ايفا كردند، نام آنها كه در ابتدا به عنوان 
گزينه اصلى  وزارتخانه هاى دولت سيزدهم مطرح بود، اكنون به حاشيه رفته است. شايد بتوان 
على  نيكزاد وزير دولت احمدى نژاد و رئيس ســتاد تبليغاتى رئيسى را شاخص ترين اين افراد 

دانست.
حواشــى پيرامون انتخاب زاكانى به عنوان شهردار تهران و انتشار فايل صوتى مهدى چمران  
عضو شوراى اين شهر مبنى بر وجود فشار ها و تهديد درخصوص انتخابات شهردار بر شوراى 

شهر تهران، نيز مى تواند گوشه اى ديگر از فشار ها بر دولت رئيسى براى سهم خواهى باشد. 
حتى در اين ميان مى توان به تأخير افتادن معرفى كابينه دولت ســيزدهم به مجلس شــوراى 
اسالمى را در اين رابطه جست وجو كرد چراكه پس از توصيه مقام معظم رهبرى به تسريع در 
گزينش و معرفى كابينه دولت، گمانه زنى ها و اظهارات برخى بر اين اساس بود كه اگر رئيسى 
در مراسم تحليف كه پنجشنبه گذشته برگزار شد، كابينه خود را معرفى نكند اوايل هفته جارى 

ليست كابينه خود را تقديم پارلمان خواهد كرد.
نمونه اين ســهم خواهى ها را مى توان در فشار بر برخى از شوراهاى شهر  در انتخاب شهردار 
در استان خودمان هم شــاهد بود. برخى از گمانه زنى ها از فعاليت برخى مسئوالن و مديران 
ارشــد استان براى تأثير در انتخابات شهردار حكايت دارد. قدرت ا... ولدى فرماندار مالير در 
اولين جلسه شوراى ششم مالير در اين رابطه خطاب به اعضاى شوراى اين شهر گفت "بدون 

سفارش شهردار انتخاب كنيد".
در رابطه با اين ســهم خواهى ها مى توان گفــت از آنجايى كه حزب به معناى واقعى كلمه در 
كشورمان وجود ندارد، سهم خواهى ها و تقسيم مناصب در رأس حزب پيروز تعيين نمى شود. 
در كشــورمان شاهد اين مســأله هســتيم كه همواره احزاب نوظهور پس از روى كار آمدن 
چهره هاى تازه در عرصه قدرت در پيروى از وى به وجود آمده و بيش از اينكه افراد زيرنظر 
احزاب بوده و دنبال جلب توجه و رضايت حزب متبوعشــان باشند، اين احزاب هستند كه 
براى نزديك شــدن به قدرت از چهره ها حمايت مى كننــد. نمونه بارز آن هم انتخابات اخير 
رياست جمهورى است كه در همين شهر همدان بسيارى از احزاب به جاى رقابت با يكديگر 
بر ســر كانديداى موردحمايتى خود، بر سر حمايت از كانديدايى كه بيشترين  شانس پيروزى 

را داشت، به رقابت پرداختند. 

آيا نزاع هاى سياسى در كشورمان كاهش مى يابد؟
 مى توان گفت كه هرچه به سمت اختالفات كالن و در سطح كشورى و سياست خارجه 
حركت كنيم نزاع ها بر سر سهم خواهى كمتر شده و بيشتر سبك و سياق اختالفات حزبى به 
خود مى گيرد، با اين حال هرچه به سمت سطوح پايين تر از جمله استانى، شهرى و... حركت 

مى كنيم شاهد اين خواهيم بود كه نزاع ها به روال گذشته خود باقى خواهد ماند. 
اين مسأله از اين روست كه رقابت بر سر سهم خواهى در سطوح پايين تر قدرت همواره بيشتر 

بوده و تفاوت ديدگاه سياسى در اينجا كمتر به چشم مى آيد. 

پروژه هاى نيمه كاره 
قربانى اختالفات حزبى نيست 

 مى توان گفت كه تفــاوت در عملكرد دولت ها 
در زمينه مســائل عمرانى و اجرايــى را مى توان در 
زمينه تخريب بررســى كرد. به طورمثال بســيارى 
از پروژه هايــى كــه در پايان دولــت احمدى نژاد با 
هزينه هاى فراوان آغاز شــده بود، در دولت روحانى 
ادامه پيدا نكرد و طى 5 ســال زمين ماند. در 8 سال 
گذشــته در همين همدان نيز شــاهد اين بوده ايم كه 
بســيارى از پروژه هايى كه با هزينــه و وقت اندكى 
به پايان مى رســند، معلق مانده و پروژه هاى جديد با 
هزينه هايى چندين برابــر اتمام پروژه هاى نيمه تمام، 

كلنگ زنى  شده است. 
با اين حال با وجود اينكه اســتان همدان يك اســتان 
اصولگــرا به حســاب مى آيد و ســهم همــدان از 
نمايندگان مجلس نيز از اين جريان است، شاهد اين 
مسأله هستيم كه اين نمايندگان در برخى از پروژه ها و 
طرح هاى شهرى و استان با يكديگر تقابل نظر دارند. 
به طورمثال در همين شهر همدان پروژه هايى همچون 
طرح جامع، اسكاى مال، مونوريل و... مورد اختالف 

نمايندگان و يا افراد نزديك به آنها است. 
از اين رو مى تــوان گفت كه اختالف نظر و چالش  بر 
سر پروژه ها در سطوح مختلف كشور، دور از نگاه ها 

و اعتقاد هاى حزبى ، سياسى است. 

رئيس كميسيون برنامه وبودجه:
اعتبار همسان سازى حقوق بازنشستگان 
لشگرى و كشورى پيش بينى شده است
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نيش و نـوش

ساخت 61مركز درمانى جديد در كشور به  همت سازمان تأمين اجتماعى 
 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى از ساخت 61مركز درمانى جديد در سراسر كشور به همت اين سازمان در دوران شيوع كرونا 

خبر داد.
به گزارش ايرنا، مصطفى ســاالرى گفت: در حال حاضر همه شهرستان هاى كشــور با جمعيت بيش از 20هزار نفر بيمه  شده داراى 

مراكز درمانى تأمين اجتماعى است.
وى افزود: افزايش 357 تخت بيمارســتانى در يك سال در مراكز بهداشت ودرمان تأمين اجتماعى و تجهيز و اختصاص درمانگاه هاى 
طرف قرارداد اين سازمان براى بسترى بيماران مبتال به كرونا نيز از اقدامات ارزشمند تأمين اجتماعى در اين دوران محسوب مى شود.
ساالرى گفت: درمان رايگان در بيمارستان هاى دولتى تأمين اجتماعى در شهرستان هاى فاقد مراكزدرمانى ملكى و پرداخت 100درصدى 
هزينه هاى درمان بيمه شدگان باالى 65 سال در مراكز درمانى طرف قرارداد سازمان تأمين و افزايش پوشش بيمه اى هزينه هاى درمانى 

بيماران خاص و صعب العالج نيز از اقدامات مهم اين سازمان در اين دوران است.

فعاليت 8 مركز علمى كاربردى در همدان
 رئيس دانشگاه علمى كاربردى استان همدان از پذيرش دانشجو در 8 مركز و بيش از 90 كدرشته دانشجو در اين دانشگاه خبر داد.

محمود تعجبى در گفت وگو با ايسنا، گفت: دانشگاه جامع علمى كاربردى دانشگاهى دولتى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات وفناورى 
اســت و اين دانشــگاه با هدف افزايش سطح مهارت شاغلين بخش هاى مختلف صنعتى و اقتصادى و افزايش مهارت هاى حرفه اى 

ايجاد شده است.
وى بيان كرد: هدف دانشگاه، فراهم آوردن موجبات مشاركت سازمان ها و دستگاه هاى اجرايى دولتى و غيردولتى براى آموزش نيروى 
انسانى متخصص و موردنياز بخش هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور است به نحوى كه دانش آموختگان بتوانند براى 

فعاليتى كه به آنها محول مى شود، دانش و مهارت الزم را كسب كنند.
تعجبى گفت: ثبت نام در دانشــگاه جامع علمى كاربردى در سايت ســازمان سنجش كشور انجام مى گيرد و داوطلبان براساس شرط 

معدل كتبى ديپلم وارد دانشگاه مى شوند. 

روزنامه، خبرهاى تازه
مهدى ناصرنژاد  »

 روزگار بچگى كه هيچ اطالعى از دنياى رسانه و فرايند شكل گيرى 
خبر و گزارش و آدمى به نام خبرنگار و نقش او در چنين فرايندسازى ها 
نداشتم، هر روز صبح و عصر پيرمرد بلندقد و جليقه پوشى با يك بغل 
روزنامه و مجله از جلوى مغازه پدرم مى گذشت و داد مى زد، روزنامه، 

خبراى(خبرهاى) تازه، مجله جوانان، زن روز، كيهان بچه ها و... . 
بعضى روزها به پدرم اصرار مى كردم تا روزنامه يا مجله بخرد و شاهد 
بودم كه پدرم چگونه خرت وپــرت مغازه را الى همان روزنامه هايى 
كه به اصرار من مى خريد، مى پيچيد و به دست مشتريان خود مى داد!

ســال هاى زيادى گذشته است و شايد من خودم تاكنون به اندازه يك 
كاميون كاغذ روزنامه هاى مختلف خبر و گزارش نوشته ام و عمرم را 
البــه الى روزنامه ها پيچيده و گذرانده ام، اما هيچ گاه چهره و هيبت آن 
روزنامه فروش پيرى را كه دائم هم ســيگارى بدون فيلتر(اشنو) الى 

انگشتان خود داشت فراموش نمى كنم.
 شــايد كنجكاوى من براى پــى بردن به مفهوم و يــا محتواى واژه 
خبراى(خبرهــاى) تــازه بود كه بعدهــا پايم را به دنياى رســانه و 
اطالع رسانى و ماجراجويى هاى خبرنگارى گشود. اگرچه طى طريق 
عاشــقانه، مخلصانه، بى شيله پيله و صادقانه در عالم رسانه و به ويژه از 
نوع مطبوعاتى آن هيچ اجر دنيوى براى خبرنگار و فعاالن زحمت كش 
اين عرصه ندارد، اما من خودم هرگز پشيمان نيستم كه عمر و جوانيم 
را به پاى عشــق و عالقه ام در خبرپراكنى و گزارش نويسى گذاشته ام، 
اگر خداوند فرصت و عمر دوباره اى به من دهد باز هم از نو وارد عالم 
روزنامه نگارى خواهم شــد، اما هرگز به اوالد و كسانى كه دوستشان 

دارم، توصيه نكرده و نخواهم كرد تا كسوت خبرنگارى بپوشند.
 اين حرف مرا به طورقطع تمام دوستان و عزيزان جوانى كه در تمام 
سال هاى گذشته افتخار معلمى آنان را داشته ام خوب واقف هستند و 
تأييد مى كنند كه هميشــه گفته و خواهش كرده ام، اگر واقعاً از ته دل 
عالقه مند به حرفه و هنر خبرنگارى هســتند وارد اين عرصه شوند و 
عمر بگذارند، در غير اين صورت اگر گوشه چشمى هم به دنياى فانى 
دارند، بروند دنبال يك كار نان و آب دار و به شوخى هم گفته ام، حرفه 

پزشكى از تمام شغل ها نان و آب دارتر است.
 اين خاطره تلخ هميشــه ذهنــم را مى خراشــد و آزار مى دهد كه 
چطور آن روز كذايــى كه عده اى آدم هاى پولدار(ســرمايه دار طال 
و جواهرفــروش و برج ســاز و تاجرفرش ) مرا احاطــه كرده و از 
جذابيت هاى شــغل خبرنگارى و اخبار پرسش مى كردند و به قول 
معــروف از خاطرات من كف كرده بودند و من هم مى دانســتم كه 
آنان پيش خود اين تصور را هم دارند كه بنده به اقتضاى حساسيت 
شــغلى خود حتمًا حقــوق و درآمد سرشــارى دارم، اما وقتى اين 
پرســش قابل پيش بينى را به ميان آوردند و متوجه شــدند، حقوق 
ماهيانه بنده با چند برابر رقم واقعى و اغراق آميز كفاف مخارج نصف 
روز زندگى آنان را هم نمى دهد، مثل جن از بسم ا... از من گريختند 

و پيرامون مرا در آن جمع خالى كردند .
امــا با وجود تمام اين واقعيت ها باز هم از خودم و از قول تمام ياران 
و همكاران دوست داشــتنى كه مثل من موى سپيد كرده و عمر خود 
را در دنياى رســانه گذرانده اند، مى گويم كه عشق كار خبرنگارى را 
داشــتيم و اگر چنين نبود مانند خيلى از دوستان ديگر كه همان اوايل 
كار بريدند و كنار كشيدند و در شغلى ديگر سروسامان گرفتند، ما هم 

اينك صاحب آسايش و رفاه بوديم.
نكته آخر، دوست بســيار عزيز و شفيقى امروز با ارسال متن بسيار 
زيبايى روز خبرنگار را به بنده تبريك گفته اســت. دوســت من در 
خطى از متن قشــنگ خود به اين موضوع اشــاره دارد كه(هرچند 
در بعضــى مواقع نمى شــود تمام حقيقت را نوشــت، اما دروغ هم 
نبايد نوشت). من ضمن تشــكر از اين دوست فرهيخته و ارجمند، 
در پاســخ مى گويم، هر خبرنگارى داراى خط و ربط مخصوص به 
خودش مى باشد و حتمًا هم دنباله روى گروه و جناح خاصى است، 
اما دوســت من، هيچ خبرنگارى با وجود دلبســتگى هايى كه دارد 
هنگام خبرنويسى و پوشش جلســات خبرى و مصاحبه و انعكاس 
حوادث، شنيده ها و عينيت هاى خود را مى نويسد و منعكس مى كند 
چون در غير اين صورت بايد پاسخگوى منابع خبرى و در عين حال 
وجدان خود باشــد، مگر اينكــه خبرنگارى بخواهــد جدا از متن 
خبر اصلى، نظريات و برداشــت هاى تحليلى خود را هم در گوشه 
ديگرى بياورد و يادداشت نويســى كند كه اين در تمام دنياى رسانه 
رايج اســت. به عبارتى ديگر خبرنگار آنچه را كه مى شــنود به رسم 
امانت دارى مى نويسد و اطالع رسانى مى كند، حال راست و دروغش 

به عهده گوينده خواهد بود.

آرمان ملى: پاى بنگاه دارى از مسكن قطع مى شود 
 كم كم مسكن هم مى خواد حرفش رو يك كالم كنه!!

خريدار: قيمت خودرو باز هم ترمز بريد 
 از وقتى دنده اتومات اومد ترمزها هم قالبى شدند!!

شاخه سبز: قطار واكسيناسيون كرونا روى ريل سرعت 
 يكى درميان داره ايستگاه رو رد مى كنه!!
عصررس انه: زنگ خطر قطع برق در زمستان 

 هنوز فصل ها از راه نرســيدن زنگ هــاش رو يكى يكى دارن 
مى زنن!!

ابتكار: نياز فورى اقتصاد به تغيير سياست
 اگر اورژانسى بين تصميمات ردش كنيد!!

ايران: تاخت وتاز مرگبار كرونا
 مثل اينكه همه رو بسته به رگبار!!

دنياى اقتصاد: واردات خودرو انحصارى مى شود؟
 بدون شرح!!

كليد: زمان مناسبى براى دهن كجى به نكات بهداشتى نيست 
 بازى با دم شير!!

آفتاب: افزايش حقوق بازنشستگان كم يا كافى؟
 بستگى به قيمت روز داره!!

وطن امروز: جنگ كرونا و واكسن 
 گويا قراره كه با هم صلح كنند!!

امتياز: داللى به قيمت جان مردم 
 يعنــى قيمت گذارى رو جون مردم هم شــده جز رزومه كار 

دالل ها!!؟
خريدار: زير پاى ايران خالى مى شود 
 مهم اينه كه ته دلش خالى نشه!!

آسيا: بخش خصوصى و واردات واكسن
 مگه كرونا بياد اشتغال ايجاد كنه!!

پروانه ساختمانى مسكونى به شماره پروانه: 102985611، شماره پالك 
ثبتى: 10/12137 و تاريخ صدور: 1399/06/15به آدرس: همدان-خيابان 
محمديه،به نام ناصر درخشنده، فرزند ستار، به شماره ملى 3873032562 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهـي مزايـده

سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان

توضيحات :
1 – سپرده شركت در مزايده به صورت اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكى (با اعتبار حداقل سه ماهه) يا واريز مبلغ سپرده شركت در مزايده به حساب  

شماره 3-11534169-043-3310  به نام سازمان مديريت پسماند نزد بانك انصار كد 3310   شعبه مركزى همدان .
2- متقاضيان مى بايست تا ساعت 13 مورخه 1400/06/02 نسبت به تحويل اصل سپرده شركت در مزايده (فيش واريزى، ضمانت نامه،اسناد خزانه) به 

دبيرخانه سازمان مديريت پسماند به آدرس همدان-ميدان عاشورا- بلوار ملت-خيابان امداد اقدام نمايند.
3 - برنده مزايده ميبايست ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ برنده مزايده،نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد و در غير اينصورت مبلغ سپرده شركت 

در مزايده ايشان به نفع سازمان ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز در صورت ابالغ سازمان، بدين نحو عمل خواهد شد .
4 - سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان در رد و يا قبول پيشنهادات مختار است .

5 - تمامى هزينه هاى درج آگهى و كارشناسي هاى مربوطه به عهده برنده مزايده مي باشد .
6 - تاريخ انتشار آگهى در روزنامه و سامانه ستاد: 1400/05/19

7 – آخرين مهلت ثبت قيمت پيشنهادى در سامانه ستاد: ساعت 19 مورخه 1400/06/02
8 - تاريخ بازگشايى اسناد مزايده: مورخه 1400/06/03

9 - ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.
(م الف 704)

بدينوسيله به اطالع ميرساند سازمان مديريت پسماند شهرداري همدان در نظر دارد بر اساس مجوز اخذ شده به شماره 14000406133607 
مورخ 1400/04/06 ،امالك ذيل را از طريق مزايده واگذار نمايد.لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت شركت در مزايده مذكور با 

شماره 2000050308000013 به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس WWW.Setadiran.ir مراجعه نمايند.

مساحت نوع كاربرى رديف
(متر مربع)

قيمت كارشناسى آدرس
(ريال)

مبلغ تضمين شركت 
در مزايده

يك قطعه زمين مسكونى 1
به پالك ثبتى 156/29

خيابان جعفر طيار246/75
مقابل نمايندگى ايران 

خودرو

12/337/500/000 ريال
دوازده ميليارد و سيصد 
و سى و هفت ميليون و 

پانصد هزار ريال

620/000/000 ريال
ششصد و بيست ميليون 

ريال

يك قطعه زمين مسكونى 2
به پالك ثبتى 18/457

ميدان آرامگاه 205/53
باباطاهر 

پشت فروشگاه اتكا

21/580/650/000 ريال
بيست و يك ميليارد و 
پانصد و هشتاد ميليون 
و ششصد و پنجاه هزار 

ريال

1/100/000/000 ريال
يك ميليارد و صد ميليون 

ريال

 فرمانده نيروى انتظامى اســتان همدان 
به همــراه معاونت اجتماعى به مناســبت 
گراميداشــت روزخبرنگار بــا حضور در 
دفتــر روزنامه همدان پيــام، از بخش هاى 
مختلف روزنامه بازديد كرد و در ديدار با 
خبرنگاران، روز خبرنگار را تبريك گفت. 
سردارســلمان اميــرى در ايــن بازديــد 
خبرنگاران را بازوى پرتوان نيروى انتظامى 
دانســت و گفت: تأمين امنيت موضوعى 
است كه در وظايف و مأموريت هاى ناجا 
تعريف شده و به صورت ويژه موردانتظار 
مــردم اســت و چــون نيــروى انتظامى 
بيشترين ارتباط را با مردم دارد سبب شده 
كه بيشترين بار مســئوليتى را نيز برعهده 

داشته باشد.
وى با اشاره به اينكه تعامل بين رسانه ها با 
ناجا سبب افزايش ضريب امنيت اجتماعى 
مى شــود، افزود: اصحاب رسانه و پليس 
اساســي ترين نقــش را در ارتقاى امنيت 
اجتماعي دارند بر همين اســاس هريك از 
ما در تالش هســتيم كه با تعامل با حوزه 
رســانه عملكرد صحيح و مطلوب ناجا كه 
يكى از نمادهاى نظام جمهورى اســالمى 
است به طور مطلوب در بين مردم منعكس 
شــود كه همين امر سبب افزايش اعتماد و 

همكارى مردم با ناجا در بسيارى از موارد 
مى شود.

اميــرى گفت: ما به طور جــدى به دنبال 
اين هستيم كه بتوانيم از بزرگترين سرمايه 
اجتماعى كــه جلب اعتماد مردم اســت 
حفاظت كنيــم و هرچقدر همكارى مردم 

با ما بيشتر شود امنيت اجتماعى به صورت 
مستمر و پايدارتر پيش مى رود.

فرمانــده نيــروى انتظامــى در پايــان بيــان كرد: 
ــانه ها  ــردم و رس ــل م ــزان تعام ــدر مي هرچق
امنيــت  احســاس  ضريــب  رود  باالتــر 
بخصــوص امنيــت اجتماعــى باالتر مــى رود 

و رابطــه مســتقيمى بيــن تعامــل رســانه ها بــا 
ناجــا و ضريــب احســاس امنيت اجتماعــى 
ــاركت  ــا مش ــدار ب ــت پاي ــود دارد. امني وج
ــق  ــه محق ــراد جامع ــاد اف ــكارى آح و هم
مى شــود و حلقــه اتصــال پليــس بــا مــردم، 

ــتند. ــانه هس ــگاران و اصحاب رس خبرن

فرمانده انتظامى استان در دفتر همدان پيام: 

تعامل رسانه  و ناجا 
امنيت اجتماعى را افزايش مى دهد

بازديد مديران و مسئوالن
 از دفتر روزنامه همدان پيام در روز خبرنگار

■ برپايى غرفه هاى  فرهنگى ستاد اقامه نماز با موضوعات مختلف اجتماعى
مسئول روابط عمومى ستاد نمازجمعه همدان ضمن عرض تبريك روز خبرنگار با اشاره به مجموعه فعاليت هاى فرهنگى اين ستاد گفت: 
غرفه هاى فرهنگى با موضوعات متفاوتى در حســينيه امام(ره) برگزار مى شــود كه مى توان به غرفه مشــاوره خانواده، غرفه پاسخگويى 
مسائل شــرعى، غرفه پرســش پاســخ اعتقادى، غرفه مشــاوره حقوقى، غرفه فروش كتــاب، غرفه كودك ونوجوان، غرفــه قرآنى ويژه 
كودكان ونوجوانان، غرفه شهدا و غرفه محصوالت  توليدى خود زندانى ها كه درآمد آن  صرف هزينه خانواده زندانيان مى شود، اشاره كرد.

محمدمهدى افسر افزود: هر يك از اين فعاليت هاى فرهنگى توسط شوراى عالى فرهنگى كه از نخبه هاى شهر هستند تشكيل شده است 
كه به صورت ماهيانه برگزار مى شود. 

مســئول  پارســا  غالمرضــا   ■
درمان  مديريت  روابط عمومــى 
بيمه تأمين اجتماعى اســتان ضمن 
عــرض تبريــك  روز خبرنگار 
گفت: بيمارســتان آتيه در تمامى 
تخصص هــاى جراحــى به جز 
جراحى قلب بيمار مى پذيرد، اما 
در رشــته هاى جراحى عمومى و 

زنان فعال تر است.

 تعدادى از مديران و مســئوالن استان همدان به مناسبت فرارسيدن گراميداشــت روز خبرنگار از مجموعه همدان پيام در روز 
خبرنگار با مدير و خبرنگاران اين رسانه ديدار و گفت وگو كردند و اين هفته را به خبرنگاران تبريك گفتند.

■ خبرنگاران طاليه دار جبهه آگاهى و چشم گوياى مردم هستند
عباس متقى معاون بازاريابى و شــبكه فروش شــركت بيمه دانا با حضور در دفتر همدان پيام به 
مناســبت روز خبرنگار بيان كرد: حمايت از شــبكه فروش در بازار جزو رقابت كنونى مهم و 

تأثيرگذار بوده كه سرمايه بيمه دانا، نيازمند وجود نيروى انسانى توانمند و زبده است. 
وى در پايان نيز خبرنگاران را طاليه دار جبهه آگاهى و چشم گوياى مردم معرفى كرد و از آنها 

تقدير و تشكر كرد.

سقوط كاميون به دره در نهاوند 
2 كشته برجاى گذاشت

 رئيس  پليس راه استان اعالم كرد كه بر اثر سقوط يك دستگاه«ايسوزو» 
از گردنه واقع در مســير نورآباد - نهاوند، راننده و سرنشين اين كاميون 
جان باختند و احشام موجود در قسمت بار اين كاميون نيز تلف شدند.

رضا عزيزى در گفت وگو با ايرنا، گفت: عامل بروز اين سانحه جاده اى 
و سقوط خودروى ايســوزو از پرتگاه خواب آلودگى راننده بوده است 
و جسد متوفيان پس از بريدن قســمت هايى از بدنه خودرو كه در اين 

سانحه پرس شده بود، از خودرو خارج شد.
وى افزود: همدان جزء 6 استان نخست كشور از نظر واژگونى خودرو 
بــوده كه مهمتريــن علت واژگونــى وســيله نقليه در جاده هاى اصلى 
خواب آلودگى راننده و در جاده هاى فرعى و روســتايى تردد با سرعت 

غيرمجاز است.
رئيس پليس راه استان همدان بيان كرد: 66درصد سوانح جرحى و فوتى 
اين استان از نوع واژگونى است در حالى كه نرم كشورى اين رقم حدود 

40 درصد است.
عزيزى گفت: در حالى كه رانندگان پس از هر 2 ســاعت رانندگى بايد 
يك ربع استراحت كنند، اما اين توصيه همواره موردتوجه قرار نمى گيرد.
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خبـر

معاون بهره بردارى و توسعه آب شركت آب وفاضالب 
استان همدان خبر داد

نشت يابى و اصالح بيش از 1200 فقره 
انشعاب در 3 ماهه ابتدايى سالجارى

 معاون بهره بردارى و توســعه آب شــركت آب وفاضالب استان 
همدان از نشــت يابى و اصالح  هزار و280 فقره انشعاب در 3 ماهه 

ابتدايى سالجارى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى آبفاى اســتان همــدان، حميدرضا نيكداد با 
اشــاره به اينكه جلوگيرى از هدررفت آب، اعمال مديريت فشــار و 
نصب تجهيزات كاهنده از جمله اقدامات انجام شــده به منظور گذر 
از خشكســالى و كاهش هدررفت آب اســت، گفت: برهمين اساس 
در 3 ماهه ابتدايى ســالجارى اعمال مديريت فشــار شبكه از طريق 

كنترل گرهاى موجود در شبكه در دستور كار قرار گرفت.
وى افزود: همچنين اصالح و بازســازى 13كيلومتر شبكه، 203 فقره 
انشعاب و اصالح و بازسازى 768كيلومتر خطوط انتقال آب در 3 ماهه 

ابتدايى امسال عملياتى شد.
نيكداد با بيان اينكه جداســازى آب شرب از آب غيرشرب در فضاى 
ســبز از ديگر اقدامات انجام شده در اين زمينه بوده است، گفت: در 
همين راستا، جداسازى آب شرب از آب غيرشرب در 5 نقطه از فضاى 

سبز شهرى در شهرستان نهاوند از جمله اقدامات انجام شده، است.
وى با بيان اينكه در راســتاى كمك به نگهداشــت منابع آبى موجود، 
نشــت يابى شبكه، انشــعابات و مخازن در راستاى كشف نشتى هاى 
نامرئى و رفع آنها همواره در دســتوركار قرار دارد، بيان كرد: برهمين 
اســاس 21كيلومتر نشــت يابى شــبكه، هزار و280 فقره نشت يابى 
انشعابات و نشت يابى 24مخزن در 3 ماهه ابتدايى سالجارى عملياتى 
شــد. معاون بهره بردارى و توسعه آب شــركت آب وفاضالب استان 
همدان همچنين از شناســايى 782 فقره انشــعاب غيرمجاز در مدت 
مذكور خبر داد و گفت: شناسايى و تبديل انشعابات غيرمجاز به مجاز 

از ديگر اقدامات انجام شده به منظور حفظ منابع آبى موجود است.
وى  همچنين با اشــاره به نصــب تجهيزات كاهنده مصرف به منظور 
كاهش هدررفت آب افزود: ســال گذشــته 10عدد شــير تك پايه به 
همراه 30 عدد پرالتور كاهنده مصرف تحويل مدارس اســتان شــد 
ضمن اينكه 10عدد شــير الكترونيكى به همراه شــيرهاى پدالى نيز 
براى دفاتر ائمه جمعه استان و 39 شير پدالى نيز در ساختمان شركت 
آب وفاضالب اســتان و ديگر ســاختمان ها و آزمايشگاه هاى مرتبط 

توزيع و نصب شد.
معاون بهره بردارى و توســعه آب شركت آب وفاضالب استان همدان 
در نهايت مديريت مصرف آب را به ويژه در شرايط خشكسالى موجود 
و شــيوع ويروس كرونا بســيار ضرورى دانســت و گفت: مديريت 

مصرف جز با همراهى مشتركين امكان پذير نيست.

استارت يارانه با ليست 137 ميليون نفرى!
 دولت سيزدهم در حالى بزودى نخستين مرحله از يارانه نقدى را پرداخت مى كند كه 
در هرماه بايد پاسخگوى ليست حدود 137ميليون نفرى براى يارانه نقدى و معيشتى باشد 

كه از دولت گذشته تحويل گرفته است.
به گزارش ايســنا، يكصدوبيست وششمين مرحله از يارانه نقدى 45 هزار و 500 تومانى 
ساعت 24 چهارشنبه همزمان با 20 مردادماه به حساب سرپرستان خانوار واريز مى شود.

 موضع جدى دولت مشخص نيست
پرداخت هاى يارانه نقدى كه ادامه روند 10سال گذشته است، اكنون پس از دولت دهم تا 

دوازدهم، به دولت ســيزدهم نيز رسيده است. اما اينكه آيا دولت جديد به اين رويه ادامه 
خواهد داد يا خير و دست به اصالحات جدى در اين روند معيوب كه سراسر هزينه براى 

دولت است و نتيجه مثبت آن چشمگير نيست هنوز در ابهام قرار دارد.
 به هرحال در مواضع پيش از انتخابات رئيسى و حتى پس از آن، تأكيد قابل توجهى به شيوه 
پرداخت يارانه در دولت وى نبوده و تاكنون برنامه مشــخصى ارائه نكرده است، ولى در 
هر صورت آنچه كه اين دولت براى يارانه ها در دستور كار دارد دير يا زود اعالم مى شود. 
اين در شــرايطى است كه از زمان آغاز پرداخت يارانه هاى نقدى از سال 1389، مبلغ 45

هزار و 500 تومان ثابت بوده و از ســويى ليست يارانه بگيران به صورت محسوسى تغيير 
نكرده و غربالگرى مؤثرى نشــده است؛ به طورى كه همواره حدود 95 درصد از ايرانى ها 

در جمع يارانه بگيران 45 هزار و 500 تومانى قرار داشته اند و با وجود چالش هاى بسيارى 
كه از سوى مجلس، كارشناسان و حتى مسئوالن دولتى براى غربالگرى يارانه بگيران وجود 
داشته تاكنون اقدام محكم و قابل اطمينانى جهت پرداخت هدفمند يارانه انجام نشده است.
دولت يازدهم كه در شعارهاى انتخاباتى خود بارها از حذف يارانه پردرآمدها و پرداخت 
هدفمند يارانه هاى نقدى ســخن گفته بود در عمل به نتيجه اى نرســيد و حتى زمانى كه 
ثبت نام مجدد را براى متقاضيان در نظرگرفت در نهايت باز هم بيش از 70 و چند ميليون 
نفر ثبت نام كرده كه به طورحتم در بين آنها افراد غيرنيازمند وجود داشتند و پس از آن با 
وجود تكليف هاى قانون بودجه در چند سال براى حذف 3 دهك باالى درآمدى باز هم 

دولت اقدام جدى انجام نداد.

شماره 
موضــــــــــــــوعمناقصه

رتبه 
پيمانكار

شماره فراخوان در 
مبلغ برآورد(ريال)سامانه ستاد

تضمين شركت در 
فرايند ارجاع كار 

(ريال)
ساعت 
بازگشايى

ع/1400/159-1
احداث مخزن 500 متر مكعبى و اجراى فنس و 

حوضچه هاى سر چاه روستاى آبمشگين (مجتمع 
آقكند)  شهرستان كبودراهنگ

200000700100004718،697،786،008934،889،3009  آب

ع/1400/160-1
احداث مخزن 500 متر مكعبى و اجراى فنس 

روستاى ازون دره (مجتمع آقكند)  شهرستان 
كبودراهنگ

200000700100004718،697،786،008934،889،3009:30  آب

ع/1400/166-1
اصالح و نوسازى و محوطه سازى و فنس كشى 
مخازن و چاههاى روستاهاى مجتمع عظيم دره 

شهرستان كبودراهنگ
200000700100004916،738،537،289836،926،86410آب

اجراى ديوار حائل مخزن 500 مترمكعبى مجتمع ع/1400/165-1
النجه گنجه شهرستان اسدآباد

ساختمان و 
200000700100005011،746،899،933587،344،99710:30ابنيه

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه هاى ذيل بر اساس فهارس بهاى سال 1400 را به 
پيمانكاراني كه داراى گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته هاى مربوطه (حداقل پايه 5) و گواهينامه تاييد صالحيت 
ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت 
نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين طي 5 سال گذشته باشند (جهت دارندگان رتبه 5 )، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت (ستاد) واگذارنمايد. 
تمامى مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir   در سامانه ستاد انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
* تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1400/05/19

* هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ   500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب 
استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

* مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1400/05/19 لغايت 1400/05/26 تاپايان وقت ادارى.
* آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1400/06/06 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

* تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/06/07 در سالن جلسات مناقصه گزار.
* مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت 
دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/09/22 و اصالحيه آن به شماره 5211/ت57592ه مورخ 1400/01/22 ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در 
فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/06/06 به دبير خانه شركت آب 

و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.

* نشانى مناقصه گزار: همدان  ميدان بيمه جنب اداره ثبت احوال شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 
14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)

* اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.
 شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى

 بانك مســكن همدان در پرداخت تســهيالت 
روستايى رتبه دوم كشور را كسب كرد.

مدير شــعب بانك مســكن اســتان همدان گفت: 
پرداخت تســهيالت به هزار و 100 واحد مسكونى 
روستايى سال گذشــته در دستور كار بانك مسكن 
بود كــه 70درصد آن محقق شــد و در اين رابطه 

بانك مسكن رتبه دوم كشور را كسب كرد.
مجيد اميرى بيان كرد: با توجه به عملكرد مطلوب 
بانك مســكن در پرداخت تسهيالت روستايى سهم 
پيش بينى شده براى سالجارى نسبت به سال گذشته 
بيش از 2برابر افزايش يافته و به 2هزار و 650 واحد 

رسيده است.
وى با بيان اينكه افزايش قيمت ها رغبت روستاييان 
را براى دريافت تسهيالت مسكن كاهش داد، گفت: 
امســال تاكنون نيز 163فقره عقد قرارداد شــده و 
علت پايين بــودن اين رقم ابالغ ديرهنگام و انتظار 
متقاضيان براى افزايش ســقف تسهيالت روستايى 

بوده است.
اميرى افزود: تســهيالت فروش اقســاطى مسكن 
نيز رو به رشــد بوده است و هم اينك براى ساخت 
مسكن براى هر يك از زوجين تا 240ميليون تومان 
وام بــا نرخ 18درصد با مدت زمــان بازپرداخت 5 
تا 10سال قابل قســط بندى است، همچنين پس از 
آماده شدن ســند فرد مى تواند از تسهيالت جعاله 

نيز استفاده كند.
مديرشعب بانك مسكن اســتان همدان گفت: طبق 
اعالم وزارت راه وشهرســازى سهم همدان از طرح 
اقدام ملى مســكن ساخت  3هزار و 356واحد بود 
كه 18هزار و 975 نفر در سايت ثبت نام و 5 هزار و 

347 نفر وجه درخواستى را واريز كردند.
اميــرى بيان كــرد: پروژه هاى معرفى شــده امكان 
ساخت 2هزار واحد مســكونى را مهيا كرده است 
كه در اين راســتا طرح اقدام ملى معرفى شــده به 
بانــك 589 واحد و عقد قرارداد شــده 394 واحد 
بوده است با اين وجود به علت گرانى زمين احتمال 

گرايش به خريد بيش از 2 هزار واحد مســكن مهر 
بدون متقاضى زياد است.

وى گفــت: بانك مســكن همــدان در قالب عقود 
مبادلــه اى 3 هزار و 981 فقره تســهيالت به ميزان 
207ميليــارد و 700 ميليون تومان و در قالب عقود 
مشاركتى 175واحد عقد قرارداد به ميزان 105ميليارد 

تومان پرداختى در سالجارى داشته است.
مديرشعب بانك مسكن اســتان همدان از باال بودن 
ميزان مطالبات معوق اين بانــك خبر داد و افزود: 
245ميليارد تومان مطالبات معوق داريم كه باال بودن 
اين رقم سبب شده كه ميزان«ريسك مطالبات بانك» 
به عدد 6/6درصد برســد در حالى كه نرم اين رقم 

زير عدد 2 است.
اميرى گفت: به منظور تسهيل در پرداخت مطالبات 
طرح«مهرانديش» اجرايى شد كه طبق آن در صورت 
تسويه كامل، همه جرايم بخشيده مى شود، همچنين 
براى مشتريانى كه در حوزه تسهيالتى توان پرداخت 
يكجا ندارند مى توان بدهى آنها را امهال و تقســيط 

كرد.
وى افزود: بيشــترين ميزان مطالبات بانك مربوط 
به تسهيالت پرداختى ســال 1388و ضمانت هاى 
زنجيره اى است هرچند با افزايش قيمت مسكن در 
ســال گذشته بسيارى از پرونده هاى كهنه و قديمى 

بانك تعيين تكليف شد. 
مديرشــعب بانك مسكن استان همدان با بيان اينكه 
تسهيالت ســاخت مســكن افزايش داشته است، 
گفت: پرداخت تسهيالت در بخش ساخت مسكن 
براى هر واحد به 400 ميليون تومان افزايش يافته و 
اين رقم در بافت فرسوده براى هر واحد 250ميليون 

تومان است.
 اميرى افزود: تســهيالت روستايى براى هر واحد 
از 50 ميليون به 100ميليون تومان با ســود5 درصد 
افزايش يافته و در 4مرحله براى احيا و نوســازى 
منازل روســتايى در شــهرهاى زير 25هــزار نفر 

جمعيت پرداخت مى شود.

خدمات پس انداز ويژه بانك مسكن جهت پرداخت تسهيالت در بخش مسكن

نام رديف
حداقل مبلغ جهت ماهيت حسابسپرده

درصد تخصيص مدت انتظارافتتاح حساب
اوراق تسهيالتى

حداكثر مبلغ 
توضيحاتتسهيالت

كوتاه مدت قابل واريز و ممتاز 1
حداقل يك 100,000,000برداشت

سقف تسهيالت 33٪ماه
مصوب ساليانه

پرداخت سود مصوب عالوه بر پرداخت 
تسهيالت 

در قالب مرابحه عام -بازپرداخت حداكثر 1,500,000,000_5 ماه300,000,000كوتاه مدتمانا2
5 ساله

كوتاه مدت قابل واريز و جوانان3
جهت خريد و ساخت مسكن با نرخ 3,000,000,000_15 سال1,000,000برداشت

تسهيالتى ٪9

اوراق متعلقه به حسابهاى ممتاز ، عالوه بر امكان استفاده جهت اخذ تسهيالت خريد و مرابحه و جعاله مسكن ، قابليت واگذارى و هديه به غير نيز مى باشد

 رئيس خانه كشــاورز استان همدان با اشاره به اينكه 
90درصد از مواداوليه كارخانه هاى روغن كشى از خارج 
از كشور وارد مى شــود، بيان كرد: اگر بتوانيم 100هزار 
هكتــار از محصول گلرنگ را در طول 2 تا 3 ســال در 
اســتان زيركشت ببريم حداقل 20 هزار تُن دانه روغنى 
توليــد مى كنيم و بزرگترين كمك را براى جلوگيرى از 

خروج ارز انجام داده ايم.
ابوالقاســم ســوزنچى در گفت وگو با ايســنا، درباره 
مشكالت كشاورزان استان همدان در رابطه با كشت و 
برداشت محصول گلرنگ، گفت: در راستاى كشت هاى 
حفاظتى كه تعريف جامع و كاملى دارد دولت حدود 10

تا 12 رقم محصول را معرفى و روى آن سرمايه گذارى 
انجــام داد و 2 نوع محصول براى اين امر در نظر گرفته 

شد.
وى با اشــاره بــه اينكه از ســال گذشــته يكى از 
اين محصــوالت به نام گلرنــگ وارد چرخه توليد 
شــد، بيان كرد: بنده در ســالجارى 15هكتار از اين 
محصول را كشــت كردم، جهادكشاورزى از ابتداى 
كار مثــل تهيه بذر تا زمان برداشــت محصول فقط 
وعده داده اســت، به عنوان مثــال گلرنگ بايد آخر 
پاييز و اوايل دى ماه كشت شود در حالى كه اين خبر 

را نيمه اول دى ماه دادند.  
ســوزنچى افزود: بذر 24 بهمن ماه به من داده شــد و 
28 همان ماه كشــت كردم و با استفاده از تجربياتى كه 
كسب كردم كشت خوب شــد، براى تيمارمحصول و 
برداشت آن به ادارات قهاوند و همدان مراجعه كرديم، 

اما هيچگونه اطالعاتى نداشتند و باز هم 
كشاورز تنها بود.

 بى اطالعى جهادكشاورزى 
از چگونگى برداشت گلرنگ

وى در ادامــه بيــان كرد: طبــق اظهار 
اين  بود  قرار  جهادكشــاورزى  وزارت 
محصول را بيمه كنند و خريد تضمينى 
هم انجام شــود، اما بيمه انجام نگرفت 
و خريد تضمينى هــم تاكنون صورت 
نگرفته اســت، از طرفى زمان برداشت 

هيچ اطالعاتى از نحوه كار نداشتيم و به هرجا مراجعه 
مى كرديم به در بســته مى خورديم وقتى واحد زراعت 
نمى داند چطور بايد اين محصول را برداشت كنيم چرا 

آن را تعريف مى كند و كشاورز را جلو مى فرستد؟
ســوزنچى گفت: در نهايت اعالم شد خريد محصول 
توسط اتحاديه تعاونى هاى توليد انجام مى شود و عالوه 
بر اين به رياست تعاون روستايى نيز مراجعه كرديم كه 
اطالع نداشــتند و قرار شد روز بعد اطالع دهند، اما 20

روز گذشت و هيچ خبرى نشد.  
وى با بيــان اينكه هنوز دســتور مناقصه اين محصول 
داده نشده است، افزود: براساس برخى از صحبت هاى 
پراكنده افراد، با كارخانه ها تماس گرفتيم كه گفتند ما را 
از خريد منع كرده اند و اين در صورتى است كه حدود 
13روز از برداشت محصول كشاورزان عقب افتاده بود و 
براى كمباين نيز به مشكل خورده بوديم، زيرا اطالعاتى 

از نحوه برداشت اين محصول نداشتيم.

ســوزنچى بيان كرد: كارشناســان پس 
از بررســى مزرعه گفتند براى برداشت 
هكتــارى 2 تا 2/5 ميليــون هزينه نياز 
دارد در صورتى كــه هــر هكتار از اين 
كشت يك تا 1/5ميليون جواب مى دهد 
و پــس از صحبت با رئيــس اتحاديه 
كمباين داران كشــور مشخص شد اين 
نــرخ منطقــى نيســت و كمباين هاى 
كشاورزان هم مى تواند اين محصول را 
برداشت كند و با كمباينى كه در منطقه 

وجود داشت محصول را برداشت كرديم.  
رئيس خانه كشــاورز استان همدان گفت: بنابر اظهارات 
كارشناس، زمان برداشت دير شده بود و محصول بايد 
10روز قبل برداشت مى شد، در حال حاضر نيز محصول 
را برداشــت كرده و در انبار ريخته ايم و منتظر هستيم 

كسى دستمان را بگيرد.
 وى با اشــاره به اينكه دانه، ساقه و بدنه اين محصول 
مورداســتفاده قرار مى گيرد، افزود: اين محصول به آب 
نياز ندارد و مهمترين مزيتى كه اين گونه گياهان دارند 
اين است كه يك ذخيره غنى بين 100 تا 180كيلو اوره 
را در خــاك ذخيره مى كند و اگر 100هزار هكتار را در 
طول 2 تا 3 ســال زيركشت ببريم حداقل 20 هزار تن 
دانه روغنى در اســتان توليد كرده ايم و بزرگترين كمك 
به جلوگيرى از خــروج ارز را انجام داده ايم چراكه 90

درصد از مواداوليه كارخانه هاى روغن كشــى از خارج 
وارد مى شود.

تسهيالت اعطايى جهت ساخت پروژ  ه هاى مسكونى در مركز استان و شهرهاى باالى 200,000 نفر جمعيت

نوع ساختسازندهرديف
حداكثر مبلغ 

تسهيالت به ازاى 
هر واحد

نرخ سود در  بخش 
بى سپرده (رسوب 

حساب)

نرخ سود از 
محل اوراق حق 

تقدم
توضيحات

1
حرفه اى

كسب رسوب حداقل 15٪ 17,50٪18٪4,000,000,000استفاده از فن آورى پيشرفته
مبلغ تسهيالت درخواستى در 
حساب جارى يا ممتاز8774 

يا 8775 در طول يك سال يا 
درصدهاى متناظر متناسب 
با زمان رسوب گذارى(مثال: 
دوره 6 ماهه برابر با ٣٠٪) 

مورد انتظار مى باشد

17,50٪18٪2,500,000,000عدم استفاده از فن آورى پيشرفته2

3
غير حرفه اى

17,50٪18٪3,000,000,000استفاده از فن آورى پيشرفته

17,50٪18٪1,000,000,000عدم استفاده از فن آورى پيشرفته4

تسهيالت رديف 4 قابل افزايش تا سقف 1,600,000,000 ريال به شرط ارائه اوراق حق تقدم جهت مبلغ مازاد درخواستى  مى باشد

دوره مشاركت طرح متناسب با حجم پروژه ، نظر ارزياب و تعداد واحدهاى مسكونى طرح از 15 ماه تا 36 ماه متغير مى باشد

تسهيالت خريد ملك در مركز استان و شهرهاى باالى 200,000 نفر جمعيت از محل اوراق حق تقدم مسكن بانك مسكن*

نرخ حداكثر مبلغ تسهيالت ماهيترديف
شرايط ملكمبلغ قسط ماهيانهمدت تقسيط به ماهتسهيالت

پروانه ساختمان كمتر از 25 17,5014426,800,000٪1,600,000,000زوجين1
سال و نمره پايان كار باالى 90 17,5014413,400,000٪800,000,000انفرادى2

تسهيالت فوق در صورت استفاده شدن در بافت فرسوده شهرى مشمول 1,5 درصد تخفيف سود و افزايش دوره تقسيط تا 180 ماه  مى باشد

تسهيالت جعاله تعميرات مسكن بانك مسكن
توضيحاتمبلغ قسط ماهيانهمدت تقسيط به ماهنرخ تسهيالتحداكثر مبلغ تسهيالت بخشرديف

با خريد اوراق حق تقدم17,506010,000,000٪400,000,000جعاله1

تسهيالت فوق قابل پرداخت در قبال تضمين سفته با ضامنين معتبر بدون ترهين سند نيز مى باشند

مدير شعب بانك مسكن استان  خبر داد

همدان رتبه دوم كشور
در تسهيالت روستايى 

رئيس خانه  كشاورز استان اعالم كرد
جلوگيرى از خروج ارز با كشت ساليانه 100هكتار گلرنگ در همدان

موقع پرداخت حواستان 
به شناسه قبض گاز باشد

 سخنگوى شركت ملى گاز گفت: مشتركين گاز بايد 
در زمان پرداخت قبوض به اطالعات قبض به ويژه شناسه 
پرداخت توجه ويژه اى داشــته باشــند چراكه اگر اشتباه 

واريز كنند امكان بازگشت مبلغ وجود ندارد.
محمد عســگرى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه به 
منظور گســترش و توسعه فناورى اطالعات و ارتباطات 
در راســتاى بهره گيرى عموم مردم از خدمات دستگاه ها 
و ســازمان هاى دولتــى از اين طريق، شــركت ملى گاز 
ايــران اقــدام به ايجاد تســهيالتى در جهــت پرداخت 
بهاى صورتحســاب مصرفى گاز طبيعــى به روش هاى 

الكترونيكى نظير پرداخت اينترنتى، تلفن همراه، تلفن بانك، 
خودپردازها و پايانه هاى فروشــگاهى كرده است، گفت: 
مشــتركين بايد در يكى از بان كهاى كشور حساب بانكى 

داشته باشند.
وى افزود: مشــتركين بايد 2 رمز پرداخت غيرحضورى 
را از طريــق تكميل فرم ثبت نام در شــعبه اى كه در آن 
حســاب دارند دريافت كنند. در برخــى از بانك ها كه 
اين خدمات را روى حســاب كارت ارائه مى دهند، اين 
2 رمز به همراه كارت به مشترى داده مى شود يا مشترى 
مى تواند رمــز دوم خود را از دســتگاه هاى خودپرداز 

دريافت كند.
ســخنگوى شــركت ملى گاز با بيان اينكه  فقط قبوضى 
كه در آنها عبارات شناســه قبض و شناســه پرداخت به 

همراه ارقام آنها درج شده باشد در پايانه هاى غيرحضورى 
بانك ها قابل پرداخت اســت، گفــت: تمامى پايانه هاى 
الكترونيكى پرداخت قبوض، در پايان عمليات، شماره اى 
را به عنوان شــماره پيگيرى به مشترى اعالم مى كند كه 
بــه منظور اطمينان از پرداخت قبض موردنظر، مشــترى 
مى تواند شــماره پيگيرى را ثبــت و در برخى از بانك ها 
پس از 24ساعت و در ســاير بانك ها بالفاصله مى تواند 
با ورود اطالعات شماره پيگيرى از پرداخت شدن قبض 

خود اطمينان حاصل كند.
به گفته عســگرى جهت جلوگيــرى از پرداخت مجدد 
قبض توســط ســاير اعضاى خانواده بهتر است مشترى 
تاريــخ و نحوه پرداخت قبض خود را به همراه شــماره 

پيگيرى ثبت و آن را نزد خود نگهدارى كند.
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

درخشش ورزشكاران همدانى در ليگ يوگا 
در  همدان  اســتان  ورزشــكاران   
رقابت هاى ليگ يوگا كشور با كسب 
6 عنوان خوش درخشيدند و در بخش 

پسران به ليگ جهانى راه يافتند.
سرپرست هيأت ورزش هاى همگانى 
استان با بيان اين مطلب، گفت: استان 
همدان توانســت در مســابقات ليگ 
يوگا كه در 2 بخش آقايان و بانوان به 

صورت مجزا برگزار شد، صاحب 6 عنوان نخست تا سوم و يك مقام 
چهارمى شود.

مريم روحى بيان كرد: در اين رقابت ها ســمانه نوشاديان در رده سنى 
18 تا 35 ســال عنوان قهرمانى را كسب كرد و در سطح ملى برتر شد، 
همچنين سيد راستين بطحايى عنوان قهرمانى و اميرمهدى حيدرى مقام 
سوم در رده سنى 9 تا 11سال را به دست آوردند و به مسابقات جهانى 
راه يافتند. وى گفت: ميثم كريمى نيز در رده ســنى 36 تا 50 ســال بر 
سكوى سوم ايستاد با اينكه كامران عظيمى در رده سنى 50 سال به باال 
در گروه A نيز ديگر مقام ســومى تيم همدان را كســب كرد تا هر دو 

نيز جهانى شوند.
روحى بيان كرد: ياسين احمدى در رده سنى 15 تا 17 سال سوم شد و 
به مسابقات جهانى راه پيدا كرد و حميدرضا عبدى در رده سنى 36 تا 

50 مسابقات مقام چهارم را به دست آورد.

اماكن ورزشى استان 
در اختيار عزاداران حسينى(ع)

 اماكن ورزشى استان همدان آماده ميزبانى از عزاداران امام حسين(ع) 
هستند.

مديركل ورزش وجوانان استان در جلسه شوراى معاونين با تبريك روز 
خبرنگار، گفت: خوشبختانه با برنامه ريزى هاى مختلف صورت گرفته 
توســط متوليان رسانه هاى استان در هفته گذشــته مسابقات ورزشى 
خوبى با حفــظ رعايت فاصله فيزيكى در اســتان همدان بخصوص 

شهرستان همدان برگزار شد.
حميد ســيفى با اشــاره به اينكه تداوم فعاليت اثربخش در مشــاغل 
مختلــف نيازمند روحيه بانشــاط همراه با آرامش اســت، افزود: جا 
دارد از حمايت هاى اصحاب رســانه و خبرنگاران اســتان از دستگاه 
ورزش وجوانان در يك سال گذشته كمال تقدير و تشكر را داشته باشم.

وى با اشــاره به درخواســت هيأت هاى مذهبى استان براى استفاده از 
اماكن ورزشى روباز براى برگزارى مراسم هاى ماه محرم و ايام شهادت 
امام حسين(ع)، گفت: خدمت به دســتگاه اهل بيت(ع) افتخار بزرگى 
است كه نصيب و روزى هركسى مى شود، بنابراين بايد اين فرصت ها 

را غنيمت شمرد و همكارى و خدمت رسانى الزم را انجام داد.
سيفى با بيان اينكه برگزارى مراســم هاى عزادارى براساس مصوبات 
و مقررات ســتاد ملى و اســتانى كرونا است و در صورت اخذ مجوز 
آمادگى همكارى هرچه بيشتر را خواهيم داشت، افزود: فرهنگ عاشورا 

و امام حسين(ع) را بايد زنده نگهداريم.
وى در ادامه از برنامه ريزى براى بازهاى آسيايى و مسابقات المپيك آتى 
خبر داد و گفت: در راستاى درخشش ورزشكاران در ميدان هاى فراملى 
جلسات كارشناسى و حمايت در فاصله زمانى 2 ماه يك بار با حضور 

هيأت هاى توانمند و داراى مدال برگزار مى شود.

صعود اكباتان به ليگ فوتبال كشور 
 تيم اكباتان همدان با كسب عنوان قهرمانى در رقابت هاى فوتبال رده 

سنى نوجوانان، جواز حضور در ليگ كشور را كسب كرد.
اين تيم در فينــال رقابت هاى فوتبال نونهاالن همــدان كه به ميزبانى 
ورزشگاه شهيد شمسى پور برگزار شد، با برترى مقابل علم وادب ديگر 

نماينده اين شهر عنوان قهرمانى را كسب كرد.
در نيمه نخست اين مسابقه 2 تيم با تساوى بدون گل به رختكن رفتند، 
اما با آغاز نيمه دوم اين تيم اكباتان بود كه در دقيقه 60 توانســت گل 

نخست بازى را به ثمر برساند.
در حالى كــه بازى متعادل بين 2 تيم پيش مى رفت، در دقيقه73 بازى 

پنالتى به سود علم وادب گرفته شد كه تنها گل اين تيم به ثمر رسيد.
امــا در دقيقه 78 ايــن تيم اكباتان بود كه صاحب يك پنالتى شــد و 
تبديل به ُگل كرد و در ادامه توانســت ُگل ديگرى را در دقايق پايان 
به ثمر برســاند. اين مسابقه در پايان با نتيجه 3 بر يك به سود اكباتان 

به پايان رسيد.

مسى با چشمانى اشك بار
 نيوكمپ را ترك كرد

 ليونل مســى فوق ستاره آرژانتينى بارســلونا پس از 20 سال وداع 
تلخى با بارســا داشت و با چشمانى اشــك بار ورزشگاه نيوكمپ را 

ترك كرد.
باشــگاه بارسلونا به منظور تقدير از مســى بابت 20 سال حضور در 
نيوكمپ و نقش آفرينى در قهرمانى ها و عناوين كوچك و بزرگ بارسا، 
آخرين نشست خبرى وى را در آستانه بازى بارسا در جام خوآن گامپر 
برگزار كرد. اعالم خبر جدايى مسى از بارسا، جهان فوتبال را در شوك 
فرو برد. «ليونل مسى» در نشســت خبرى خداحافظى با بارسلونا به 
محض قرار گرفتن پشت تريبون، نتوانست جلوى اشك هاى خود را 
بگيرد؛ اين آخرين نشســت مسى در نيوكمپ بود و با اشك آغاز شد 

و با اشك به پايان رسيد.
مســى پس از پاك كردن اشك ها و مســلط شدن به احساسات خود 
گفت: يك سال ونيم بدون هواداران، كار دشوارى است. دوست داشتم 

در شرايطى خوب و مناسب خداحافظى كنم. 
وى افزود: تمام زندگى ام را در اينجا سپرى كردم، براى اين خداحافظى 
آماده نيســتم؛ با آن همه سختى در ســال گذشته، ديگر نمى خواستم 
بمانم، اما امسال فرق داشت، مى خواستم بمانم و اين بيشترين خواسته 
من و خانــواده ام بود. امــروز بايد با همه چيــز خداحافظى كنم. از 
13ســالگى اينجا بودم و بارســا تمام زندگى ام بوده است؛ پس از 21

سال به همراه خانواده ام بايد اينجا را ترك كنم. اينجا خانه من است و 
من از همه تشكر مى كنم.

برافراشته  شدن پرچم المپيك بر فراز ايفل
 پرچــم المپيك به منظــور برگزارى مســابقات المپيك 2024 به 

ميزبانى كشور فرانسه، بر بلنداى برج ايفل برافراشته شد.
در حالى كه مراسم اختتاميه المپيك توكيو 2020 در ورزشگاه ملى اين 
كشــور در حال برگزارى بود. پرچم المپيك از سوى فرماندار توكيو 
به توماس باخ، رئيس كميته بين المللى المپيك تحويل داده و وى نيز 
اين پرچم را به نماينده فرانســوى ها به عنوان ميزبان مسابقات دوره 

بعد تقديم كرد.
همزمان با مراســم اهداى پرچم المپيك به فرانسوى ها در ورزشگاه 
ملى توكيو، مراســم برافراشته شدن پرچم المپيك بر بلنداى برج ايفل 
با حضور امانوئل مكرون، رئيس جمهورى فرانسه برگزار شد. در طول 
اين مراســم تعداد زيادى از تماشــاچيان در محل برج ايفل حضور 
داشتند و با چهره اى خندان و پرشور از هم اكنون به استقبال برگزارى 

المپيك 2024 پاريس رفتند.

فوالد قهرمان جام حذفى فوتبال ايران شد
 تيم فوتبال فوالدخوزستان در ضربات پنالتى مقابل استقالل تهران 

به برترى دست يافت تا قهرمان جام حذفى شود.
2 تيم استقالل و فوالدخوزستان در فينال جام حذفى باشگاه هاى ايران 
با يكديگر روبه رو شــدند. اين ديدار در زمين بى طرف و در استاديوم 

نقش جهان اصفهان برگزار شد.
فرهاد مجيدى كه ســال گذشــته در فينال جام حذفى به تراكتور 
باخته بود تحت هيچ شــرايطى دوســت نداشت براى دومين بار 
دســتش از جام دور بماند و از سوى ديگر جواد نكونام كه براى 
نخســتين بار فوالد خوزســتان را به فينال اين تورنمنت رسانده 
بود اين اميدوارى را داشــت تا شب خاطره انگيزى را براى خود 

و تيمش رقم بزند.
2 تيم كه در نيمه اول با تســاوى بدون گل به رختكن رفته بودند در 
نيمــه دوم به يك بازى محتاطانه روى آوردند و توپ بيشــتردر ميانه 
زمين بين بازيكنان ردوبدل مى شــد و كمتر دروازه ها تهديد شدند در 
اواخر مسابقه فوالد كه آهنگ هجومى ترى پيدا كرده بود صاحب چند 
موقعيت شــد، اما از دست رفت تا بازى در 90 دقيقه برنده اى نداشته 
باشد. بازى در وقت هاى اضافه نيز بدون گل به آخر رسيد تا ضيافت 

پنالتى ها چهره قهرمان را معرفى كند.
در ضربات پنالتى فوالدخوزســتان بهتر عمل كرد و به برترى 4 بر 2

رسيد تا عنوان قهرمانى در جام حذفى را به دست آورد.
دراگان اسكوچيچ سرمربى تيم ملى به همراه وحيد هاشميان و مجتبى 
خورشــيدى با حضور در ورزشگاه نقش جهان فينال جام حذفى را از 

نزديك تماشا كردند.
شــهاب عزيزى خادم رئيس فدراسيون فوتبال و حيدر بهاروند رئيس 
سازمان ليگ از نزديك تماشــاگر فينال جام حذفى باشگاه هاى ايران 

بودند.

آگهي حصر وراثت
آقاى عباس قدسى فر داراى شــماره شناسنامه 4020451341 به شرح دادخواست 
به كالســه 113/0000520 از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان رحيم حاج بيرامعلى به شماره شناسنامه 7725 در تاريخ 
1375/02/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى 
منحصر است به:1-عباس قدسى فر فرزند رحيم به شماره ملى 4020351341 پسر 
متوفى،2-راضيه قدسى فر فرزند رحيم به شماره شناسنامه 2990 دختر متوفى،3- 
پروين قدســى فر فرزند رحيم به شماره شناســنامه 1522 دختر متوفى،4- زهرا 
قدسى فر فرزند رحيم به شماره شناسنامه 12973 دختر متوفى،5- مرضيه قدسى فر 
فرزند رحيم به شماره شناســنامه 14391 دختر متوفى،6- نصيبه قدسى فر فرزند 
رحيم به شماره ملى 4020173321 دختر متوفى،7- نسرين قدسى فر فرزند رحيم 
به شماره ملى 4020029652 دختر متوفى،8- مريم بقالى فرزند على قنبر به شماره 
شناســنامه 5388 مادر متوفى،9-عفت ضيائى فرزند محمد به شماره شناسنامه 
7816 زوجه دائمــى متوفى غير از نامبردگان وارث ديگــرى ندارد.اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 

يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 201)
قاضى حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودرآهنگ 

آگهي حصر وراثت
خانم شــهال جعفرى فرزاد داراى شماره شناسنامه يك به شرح دادخواست كالسه 
111/0000050ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان مرحوم نبى جعفرى فرزاد به شــماره شناسنامه 85 در تاريخ 
1352/04/05 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى 
منحصر اســت به:1-محترم جعفرى فرزاد فرزند نبى به شماره ملى 4032099623 
،متولد 1331/02/15 فرزند(دختر)متوفى،2- شهال جعفرى فرزاد فرزند نبى به شماره 
ملى 4032100705 ،متولد 1338/02/10 فرزند(دختر)متوفى،3- زهرا صفائى قوامى 
فرزند نبى به شماره ملى 4031419392،متولد 1334/07/03 فرزند(دختر)متوفى،4-
عبدالحســين جعفرى فرزند نبى به شماره ملى 4032099529 و متولد1329/10/01 
فرزند(پسر)متوفى،5- على جان هوشيدى فرزند نبى به شماره ملى 4032098281 
متولد 1320/09/08 فرزند(پســر)متوفى،6- ربابه جعفرى فرزند نبى به شــماره 
شناســنامه21 متولد 1317/11/22 فرزند(دختر)متوفى،7- حميده فاقد خانوادگى 
فرزند رحيم به شــماره ملى 4031414161 متولد1299 همسر متوفى.اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 

يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 199)
قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف گل تپه

تكميل 10 طرح ورزشى نيمه كاره در نهاوند
 در حال حاضر 10 طرح نيمه كاره ورزشى در شهرستان نهاوند در حال احداث است.
سرپرســت اداره ورزش وجوانان شهرستان نهاوند در جمع خبرنگاران با بيان اينكه در 
حال حاضر 10 طرح نيمه كاره ورزشى در شهرستان نهاوند درحال احداث است، گفت: 
طرح هاى نيمه كاره فعال شــامل مجتمع ورزشــى بانوان، استخر ورزشى، سالن ورزش 

باستانى و چند طرح ديگر است.
ــه يكــى از  ــال ك ــاى نيمه فع ــدادى از طرح ه ــه تع ــاره ب ــا اش ــردى ب ــليمان جوانم س
آنهــا را خوابــگاه مجتمــع ورزشــى بانــوان نهاونــد دانســت، كــه از ســال 1390 آغــاز 

شــده و در حال حاضــر داراى 40درصــد پيشــرفت فيزيكــى اســت، بيــان كــرد: بــراى 
ــكان  ورزشــى  ــن م ــداث اي ــد دارد. اح ــار جدي ــص اعتب ــه تخصي ــاز ب ــش ني تكميل
ــت،  ــده اس ــاز ش ــال 1390 آغ ــه از س ــع و در 3 طبق ــه مســاحت هزار و 200مترمرب ب
ــه شــده و در  ــروژه هزين ــن پ ــراى اي ــان ب ــون توم ــارد و 154ميلي ــون يــك ميلي تاكن

ــى 40 درصــدى اســت. ــرفت فيزيك ــر داراى پيش حال حاض
وى در ادامه ســالن ورزش باســتانى روســتاى دهفول را از ديگر طرح هاى نيمه تمام 
ورزشــى در سطح شهرســتان عنوان كرد و افزود: اين پروژه در 3 طبقه و به مساحت 
620 مترمربع در ســال 1390 آغاز شــده كه تاكنون 733 ميليون تومان براى آن هزينه 
شده است. اين پروژه هم اكنون داراى پيشرفت فيزيكى 35درصدى است كه براى ادامه 

فعاليت آن در سالجارى 500 ميليون تومان بودجه مصوب شده است.
جوانمــردى در ادامه به وضعيت اعتبارى طرح هاى ورزشــى نهاوند اشــاره كرد و 
گفت: در ســالجارى 9 ميليارد و 900 ميليون تومان از محل اعتبارات ملى و استانى 
براى اين شهرســتان به تصويب رســيده كه با پيگير ى هاى نماينده مردم نهاوند در 
مجلــس 13ميليارد تومان ديگر به آن اضافه شــده و به 22ميليــارد و 940 ميليون 

تومان رسيده است.
وى به طرح هاى در دســت اقدام اين اداره اشــاره كرد و افــزود: با توجه به وضعيت 
اعتبارات شهرستان، ما پيشنهاد احداث 7 زمين چمن مصنوعى را داده ايم كه يك زمين 

آن در شهر نهاوند و مابقى در مناطق روستايى است.

روی  وز  ر  ی  و ط ع روی روا وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا نق ا تان ھمدا ق ا

 حضــور پرتعداد همدانى ها در نخســتين 
اردوى آماده سازى تيم ملى هاكى داخل سالن 
نويدبخش بازگشــت اين اســتان به روزهاى 

طاليى دهه 70 و 80 است.
به گزارش ايرنا، اگرچه هاكى مردان همدان در 
سال هاى اخير با افت روبه رو بوده، اما با تالش 
مجموعه مديريت جديد هيأت، روح تازه اى بر 
ورزش قديمى همدان دميده شده است و شاهد 

بازگشت هاكى بازان به روزهاى اوج هستيم.
هاكى همــدان با قدمتــى بيــش از نيم قرن 
براى نخســتين بار توســط زنده ياد«صفرعلى 
صارمى شهاب» در اين شــهر راه اندازى شد و 
در همان سال اين استان يكى از ترويج دهندگان 

رشته هاكى لقب گرفت.
موفقيت هاى هاكى همــدان در ميادين ملى و 
بين المللى توسط شهيدخادم همدانى، مرحوم 
مصطفى صفــى زاده و محمــود غيرتيان ادامه 
يافت تا اين رشته ورزشى زبانزد همگان شود.

هاكى با برنامه ريزى و انسجام مديريتى توانست 
از دهه 60 بــه بعد اوج بگيــرد و هاكى بازان 
مطرحى همچون رضــا فتاحى، بهروز گردان، 
حميد كميتى، آرش طاهــرى، مجيد خلجى، 
حسام ايوبى و على گلگون، طيبه نورى، بهاره 
نــورى، فاطمه رجبيان، عاطفــه رحيم بخش، 
زينب احمدى، الهام رحيم بخش، فهيمه قديمى، 
سميرا يادگارى، پروين صفايى، سمانه قاسمى 
و حديثه قره خانى دوره طاليى هاكى همدان را 

در رقابت هاى كشورى سپرى كردند.
هرچنــد در ســال هاى اخير بــه دليل برخى 
حواشى شاهد افت هاكى استان در عرصه ملى 
بخصوص آقايان بوديــم، اما با تغييرات ايجاد 

شده در بدنه هيأت، 
بار ديگر شــاهد بازگشت 

اين ورزش به روزهاى اوج هستيم.
 ايجاد آكادمى بين المللى هاكى

راه انــدازى آكادمى بين المللى هاكى در همدان 
را مى توان گامى ارزشــمند در راستاى توسعه 
اين ورزش در سطح استان و حتى غرب كشور 

دانست.
اقدامى مؤثر و شايســته كه با برنامه راهبردى 
دســتگاه ورزش اســتان و هدف گذارى مؤثر 
هيأت هاكى به ثمر نشســت تا همدان بتواند 
در عرصه بين المللى نيز جزو پرچم داران هاكى 

باشد.
آكادمــى تخصصى بين المللــى هاكى همدان 
براى نخستين بار در كشور ماه گذشته توسط 
رئيس فدراســيون هاكى افتتاح شد كه قطع به 
يقين تحول بزرگى در ورزش اين استان ايجاد 

مى كند.
اين آكادمى تخصصى بين المللى هاكى همدان 
در مجموعه ورزشــى شهيدبهشــتى واقع در 
شهرك شهيدبهشــتى راه اندازى شده و شامل 
زمين چمن مصنوعى و روباز هاكى، سالن وزنه 

و هوازى، خوابگاه و ساختمان ادارى است.
ايجاد اين آكادمى و فعاليت چشمگير همدان در 
ورزش هاكى موجب شد تا رئيس فدراسيون 
هنگام افتتاح قول ارسال تجهيزات موردنياز به 

اين استان را بدهد.
رئيس فدراسيون هاكى كشــور در سفر اخير 
خود به همدان در اين باره گفت: همدان جزو 
قدرت هاى برتر اين رشــته ورزشى در كشور 
است و همواره شاهد درخشش هاكى بازان اين 

استان در ميادين ملى و بين المللى 
بوده ايم.

بهرام قديمى افــزود: همدان همواره 
جزو مدعيان هاكــى در بخش بانوان و 
آقايان اســت و توانســته به قطب پرورش 
اســتعدادها و نخبه هاى اين رشــته ورزشى 
تبديل شــود. هاكى استان در جايگاه هاى برتر 
قرار دارد و شايسته حمايت است كه بخشى از 
تجهيزات ورزشى موردنياز ورزشكاران هاكى 

را به همدان اختصاص دهيم.
  اردوى تيم ملى هاكى 

در تسخير همدانى ها
در ســال هاى اخير به دليل افت هاكى مردان، 
اســتان همدان كرسى هاى تيم ملى را از دست 
داده بــود و اكنون هاكى مردان همدان به مانند 
بانوان رشد چشــمگيرى در عرصه ملى پيدا 
كرده به طورى كه شاهد حضور پر تعداد آنها 

در عرصه ملى هستيم.
اردوى آماده سازى تيم ملى هاكى داخل سالن 
مردان در حالى هفته گذشته به ميزبانى دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد علوم وتحقيقات تهران آغاز 
شــد كه همدان با حضور پرتعداد ورزشكار و 

مربى سهم بسزايى در اين اردو داشت.
با دعوت فدراسيون هاكى كشور، ميعاد كرامتى، 
مسعود مراتى و محمد مرادى صامت بازيكنان 
همدانى دعوت شــده بــه ايــن اردو بودند، 
همچنين امير چهاردولى از مربيان ارزنده هاكى 
همدان سرپرســتى اردوى تيم ملى را برعهده 
داشت و حســين ترابى رئيس هيأت هاكى و 
از مربيان باسابقه اين استان نيز مربى بدنسازى 
تيم ملى در اردو بــود. على گلگون از داوران 

باتجربه هاكى همدان نيــز در اردوى تيم ملى 
هاكى كشور شركت داشت.

اين اردو با هدف آماده سازى بازيكنان تيم ملى 
ايران براى شركت در مسابقات آسيايى بانكوك 

و مسابقات جهانى بلژيك تشكيل شده بود.
 حمايت دستگاه ورزش 

از قهرمانان هاكى
مديركل ورزش وجوانان استان همدان با صدور 
دستور تأمين تجهيزات ورزشى موردنياز براى 
قهرمانان رشته هاكى استان، بر حمايت جدى و 

مؤثر از اين ورزشكاران تأكيد كرد.
حميد ســيفى خواستار حل مشــكالت آنان 
در كوتاه ترين زمان ممكن شــد و با تأكيد بر 
اينكــه هاكى همدان از رشــته هاى مدال آور و 
قهرمان پرور كشور است، گفت: امروزه هاكى 
اســتان همدان در تيم هاى ملى بانوان و آقايان 
كشور صاحب سهميه است كه اين بسيار مهم 

و نيازمند توجه و حمايت است.
وى با بيان اينكه بايد از فرصت ها و ظرفيت هاى 
به وجود آمده در هيأت هاكى اســتفاده شود تا 
بتوانيم استعدادهاى نهفته اين رشته را شناسايى 
كنيم، افزود: چندى پيش با حضور مســئوالن 
فدراســيون از آكادمى بين المللى هاكى همدان 
رونمايى شــد كه اين نقطه عطفى براى تمامى 

رشته هاى ورزشى استان به شمار مى رود.
ســيفى با اشــاره به اينكه فعاالن هاكى بايد با 
بهره گيرى از علوم روز اين رشــته در سطوح 
مختلف رقابتى و آموزشــى تأثيرگذار باشند، 
گفت: در حمايت از ورزشــكاران و قهرمانان 
اين رشته تجهيزات موردنياز با همكارى هيأت 

تأمين مى شود.

اللجيــن 
قطب واليبال 
استان است

 شهرستان ها بازوان توانمند براى موفقيت 
واليبال استان هستند و خوشحالم در شهرى 

هستم كه قطب واليبال استان است.
رئيس هيأت واليبال اســتان بــا رئيس اداره 
ورزش وجوانــان بهــار به همراه رؤســاى 
هيأت هاى واليبــال بهار و اللجين و جمعى 

از مربيان ديدار كردند.
در ابتــداى اين ديدار رئيس ورزش وجوانان 

بهار گفت: استعدادهاى خوبى در شهرهاى 
بهار و اللجين در زمينه واليبال وجود دارد و 
واليبال اللجين توانسته در عرصه هاى ملى و 

باشگاهى صاحب نماينده باشد.
عليرضا صفــى زاده بيان كرد: امروزه اللجين 
به كارخانه بازيكن ســازى در رشته واليبال 
تبديل شــده و با برنامه ريزى خوب هيأت 
و تــالش مربيان و بازيكنان در تيم هاى ملى 
بازيكنانى چون صابر جواهرى توانا و احمد 

خانى را دارد.
در ادامه رئيس هيأت واليبال اللجين و بهار 
مشــكالت خود را اعالم كردند و خواهان 

توجه هأت استان به شهرستان ها شدند. 
در ادامه اين نشســت رئيــس هيأت واليبال 

اســتان گفت: شهرســتان ها بازوان توانمند 
بــراى موفقيت واليبال اســتان هســتند و 
خوشحالم در نخســتين روزهايم در هيأت 
اســتان با رياســت اداره ورزش وجوانان و 
اعضــاى واليبال بهــار و اللجين گفت وگو 

مى كنم.
وى افزود: واليبال شهرســتان بهار از گذشته 
ســابقه بسيار درخشــانى در واليبال دارد و 

ظرفيت بااليى در اين رشته ورزشى دارند.
بادامى گفت: راهبــرد و اولويت برنامه هاى 
واليبال بهار و اللجين بايد سرمايه گذارى بر 
روى رده هاى سنى پايه باشد چراكه ظرفيت 
خوبى در ميان جوانان بهارى ديده مى شود.

وى خواســتار توجه به واليبال بانوان شــد 

و افــزود: نبايد به هيچ وجــه واليبال بانوان 
تحت الشــعاع فعاليت آقايان باشد و بايد به 

هر 2 رده توجه داشت.
بادامى گفت: بزودى به شهرستان بهار سفر 
مى كنيم و از نزديك در جريان ظرفيت ها و 
مشكالت واليبال بهار و اللجين قرار خواهم 

گرفت.
رئيس هيــأت واليبال اســتان با اشــاره به 
توانمندى اللجين در رشته واليبال بيان كرد: 
امروزه شــهر اللجين به قطب اصلى واليبال 
اســتان تبديل شده اســت و ما اميدواريم با 
فعال شدن واليبال شهر بهار واليباليست هاى 
بيشــترى از اين شهرستان به ورزش كشور 

معرفى شود.
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تهران الگو نشود!
 1- تهــران به عنوان پايتخت كشــور در بســيارى از اقدامات و 
ابتكارات براى ســاير اســتان ها از جمله همدان الگو بوده و تالش 
مى شــود اكثر كارهايى كه مســئوالن تهرانى انجام مى دهند توسط 

مسئوالن استان  نيز انجام شود.
اين موضــوع در حوزه مديريت شــهرى بيشــتر از ديگر حوزه ها 
مورد توجه مســئوالن شهرى بوده و معموالً تالش مى شود اقدامات 
شــهردارى و شوراى شهر تهران در ســطحى پايين تر براى اقدام در 

شوراى شهر هاى استان مناسب سازى و اجرا شود.
2- توجه به اقدامات شــوراى ابر شــهر تهران و شهردارى آن اقدام 
ناپســندى نيست و مى تواند توسعه و رفاه شهرى را تسريع بخشيده 

و از بسيارى از آسيب ها نيز پيشگيرى كند.
امــا در اين الگوبــردارى توجه به توازن، ســطح و فرهنگ بومى و 
منطقه اى نيز ضرورى اســت تا اقدامى كه قرار است با الگوبردارى 
ســرعت بخش توسعه و رفاه و آرامش باشــد به عاملى براى تهديد 

حيات شهرى  و فرهنگ عمومى تبديل نشود.
3- توجه به مديريت شهرى تهران توسط شوراها و شهرداران سراسر 
كشور بيشتر در حوزه عمرانى و زيباسازى است كه در مواردى منجر 

به يكسان سازى ناخواسته در ارائه خدمات به مردم مى شود.
اين يكسان ســازى در مواردى منجر به تهران سازى شده و اختالف 
بصرى شــهرها را به حداقل رســانده و همه را مشابهى از اصل كه 

همان تهران است، مى كند.
4- اقداماتى كه مشابه ســازى را به  دنبال داشته باشد، به دليل اينكه 
هويت مستقل را از شهرها ســلب مى كند، از نظر كارشناسان مورد 

تأييد نيستند.
به همين دليل اســت كه تأكيد مى شــود در مديريت شهرى بايد به 
عوامل بومى، فرهنگ، هنجارها، ارزش ها و... در قالب پيوســت هاى 

طرح ها و پروژه ها توجه شود.
5- جــداى از پروژه هــا و طرح هاى عمرانى، تصميمات شــوراى 
شهر تهران نيز براى تمامى شــوراها مهم بوده و در مواردى الگوى 

تصميمات اين شوراها است.
در سال هاى اخير نيز تالش شده تا وحدت رويه بين شوراها ايجاد و 
شوراها بتوانند با محوريت شوراى شهر تهران در شوراى عالى كشور 

مسائل شوراها را پيش برده و حل وفصل كنند.
6- روند توجه به مركز هرچند مخالف هدف تشــكيل شوراها براى 
آزادى عمل در تصميم گيرى فارغ از مركز است، اما با توجه به انجام 
مقدمات تصميم كارشناســى در شوراى شهر تهران به نفع شوراها و 

شهروندان تاكنون بوده است.
البتــه اين ميــزان توجه در موضوعــات مهــم رخ داده و در ديگر 
موضوعات، شــوراها رويكرد مستقل خود را در تصميم گيرى بروز 

داده اند.
7- اكنون در مبحث مهم انتخاب شهردار بسيارى از شوراهاى استان 
بر اساس اخبار رسيده همان راهى را مى روند كه شوراى شهر تهران 

با انتخاب شهردارى سياسى رفته است.
شايد اين اتفاق در تهران به عنوان پايتخت توجيه داشته باشد، اما در 
شهرهاى استان انتخاب شهردارى سياسى، ممكن است به عملكردى 
منجر شــود كه موجب دلزدگى، سياســت زدگى و در نتيجه كاهش 

مشاركت شهروندان در امور شهر شود.
پس انتظار مى رود شــوراها با توجه به اولويت شــهرهاى استان كه 
سياست در آن جايى ندارد، در انتخاب شهردار سياسى كارى نكرده و 
شوراى شهر تهران را الگو قرار نداده و شهردارانى متخصص، متعهد، 

توانمند و كاربلد انتخاب كنند.

كاهش هزار درصدى آتش سوزى مراتع در همدان
 مديركل منابع طبيعى استان همدان درخصوص وضعيت آتش سوزى مراتع استان معتقد 
اســت در سالجارى با كاهش هزار درصدى آتش ســوزى  در مراتع استان نسبت به سال 

گذشته مواجه بوده ايم.
اسفنديار خزائى، گفت: امسال 5 فقره آتش سوزى به مساحت 5 هكتار رخ داده در حالى 

كه در سال گذشته 38فقره آتش سوزى به مساحت 86 هكتار را تجربه كرديم.
وى بيان كرد: البته تا قبل از ســال 1395 آتش ســوزى ها در ســطح استان بيشتر از 500
هكتــار بود، اما خوشــبختانه با اقدامات صورت گرفته توســط ســازمان منابع طبيعى و 
جلسات متعددى كه با سازمان هاى مديريت بحران، محيط زيست، شهردارى، آتش نشانى، 
هالل احمر و هيأت كوهنوردى برگزار شد، آتش سوزى ها به مقدار قابل توجهى كاهش پيدا 

كرد. خزائى با اشــاره به علت وقوع آتش سوزى  در مراتع استان، بيان كرد: تنها 5 درصد 
آتش ســوزى ها منشأ طبيعى مانند صاعقه داشته و 95 درصد ديگر منشأ انسانى دارد براى 
مثال اختالفات محلى، آتش ســيگار و آتش روشن كردن گردشگران در طبيعت از داليل 

عمده آتش سوزى مراتع است.
وى با اشــاره به عوامل مؤثر در كاهش آتش سوزى ها، گفت: استان به 20 بلوك حفاظتى 
تقسيم و هر قسمت به نيروى هاى حفاظتى مربوطه داده شد و در اين راستا اقداماتى مانند 
همكارى با همياران طبيعت، برگزارى كالس هاى آموزشى براى مرتع داران و همكارى با 

بسيج سازندگى براى ديده بانى صورت گرفت.
خزائى به امكانات گروه هاى اطفاى حريق اشــاره كرد و افزود: در ســطح استان 10 گروه 
اطفاى حريق وجود داشته كه امكاناتى مانند دمنده ها، آتش كوب ها و شن كش ها در اختيار 

اين نيروها قرار گرفت.
مديركل منابع طبيعى استان همدان با تأكيد بر وضعيت بحرانى استان همدان در سالجارى، 
بيان كرد: امســال به دليل خشكســالى ميزان آب موجود در بافت هاى گياهى در كمترين 
مقــدار خود بوده و گياهان در ضعــف فيزيولوژيك خود قرار دارنــد، بنابراين احتمال 
وقوع آتش ســوزى بسيار زياد اســت، به همين دليل جنگل هاى استان را تحت مراقبت 

100درصدى قرار داده و در كنار آن در مكان هاى موردنياز آتش بُر نصب شده است.
وى در پايان با اشــاره به اينكه آتش سوزى بالى خانمان سوز جنگل در مناطق خشك و 
نيمه خشــك است، افزود: چندين سال زمان نياز است كه يك نهال به يك درخت تنومند 
تبديل شود و تنها يك كبريت كافيست تا اين درخت به راحتى در چندين ساعت از بين 

برود، بنده از مردم عزيز خواستار حفاظت از محيط زيست استان هستم.

راه اندازى واكسيناسيون خودرويى 
در همدان

 فرماندار همدان با اشاره به 
3 مركز واكسيناســيون عمومى 
يك  گفت:  شهرستان  در  كرونا 
خودرويى  واكسيناسيون  مركز 
نيز بزودى در شهرستان همدان 

راه اندازى مى شود.
در  محمــدى  محمدعلــى 
بازديــد از 2 مركــز تجميعى 
واكسيناســيون در تاالرقرآن و 
مجموعه ورزشى شهيدسليمانى 
افزود: يك مركز واكسيناســيون خودرويى نيز بزودى در شهرســتان 
همدان براى استفاده افراد كم توان و داراى مشكالت حركتى راه اندازى 

مى شود.
وى بــا بيان اينكه هم اكنون به طورميانگيــن روزانه 5 هزارنفر در اين 
شهرستان عليه كرونا واكسينه مى شوند، گفت: پزشكان مستقر در مراكز 
جامع خدمات سالمت روســتايى نيز كار واكسيناسيون روستاييان را 

برعهده دارند.
فرماندار همدان بيان كرد: براساس سندملى واكسيناسيون تزريق واكسن 
به فعاالن در مشاغل پرخطر مطابق برنامه اعالم شده در مراكز تجميعى 

شهرستان همدان انجام مى شود .
به گزارش ايســنا، وى با اشــاره به اينكه همدان در رديف استان هاى 
پيشتاز واكسيناسيون كشور قرار دارد، افزود: گروه هاى سنى و مشاغل 

مشخص شده مى توانند صبح ها و عصرها به اين مركز مراجعه كنند.
در اين بازديد ضمن بررسى آخرين وضعيت خدمات مراكز تجميعى 
واكسيناسيون در راستاى بهبود خدمات اين مراكز مواردى را از طريق 

مسئوالن امر به صورت تلفنى پيگيرى و در دستور كار قرار داد.

حمل بيش از 4 ميليون تن كاال
 از استان همدان

 مديــركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى همــدان از جابه جايى 
بيــش از 4 ميليون تن كاال از اين اســتان به مناطق مختلف كشــور 

خبر داد.
به گــزارش روابط عمومى اداره كل راهــدارى و حمل ونقل جاده اى 
همــدان، صفر صادقى راد در نشســت با عوامل نيــروى انتظامى و 
پليس راه اســتان گفت: در 4 ماهه نخست امسال در بحث تناژ حمل 
كاال بيش از 4 ميليون كاال حمل شده كه تقريبًا مساوى كل تناژ سال 

گذشته بوده است.
وى افزود: اســتان همدان از لحاظ جابه جايى كاال از جمله 4 استان 
موفق در كشــور است كه بيشترين ميزان حمل نهاده  هاى دامى را از 

بنادرجنوبى به داخل استان داشته است.
صادقى راد گفت: اين استان از جمله حامالن بسيار مهم بار از مبدأ بنادر 
به ديگر استان هاى كشور بوده چنانچه از ابتداى آغاز طرح تاكنون هزار 

و200 دستگاه تنها بار موردنياز را به داخل استان حمل كرده است.
مديركل راهدارى اســتان همدان افزود: ما حتى به 5 تا 6 شــركت 
باربرى اســتان مجوز فعاليت حمل مســتقيم بار از مبدأ بنادرجنوبى 
داخل اســتان را داده ايم كه تعرفه حمــل نهاده هاى دامى و كاال هاى 
اساسى به طور مثال از خوزستان مستقيمًا و توسط همين شركت هاى 

باربرى به صورت سريع به استان همدان انجام پذيرفته است.
وى در ادامه درخصوص اقدامات گســترده اين اداره كل در 4 ماهه 
نخســت ســالجارى گفت: از آن جمله مى توان در حوزه راهدارى، 
به نصب عالئم راهنمايى ورانندگى و هشــداردهنده و جاده اى اشاره 

كرد.
صادقــى راد افزود: حراســت و نگهــدارى از اقدامــات جاده اى با 
همكارى مشترك گشــت كنترل و نظارت به شكل مستمر در حال 

برگزارى است كه از طريق اين اداره كل و پليس راه انجام مى شود.
وى گفت: همكارى بســيار خوبى در اين زمينه در حال انجام است 
كه با تشــكيل كميسيون ايمنى راه هاى اســتان به شكل ماهيانه اين 

بحث تكميل تر مى شود.
مديــركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى همــدان همچنين به طرح 
ايمن ســازى مدارس حاشيه جاده ها اشــاره و بيان كرد: اين موضوع 
فرهنگ سازى الزم را مى طلبد، زيرا حاشيه راه ها و دانش آموزان اين 

حواشى در معرض خطر هستند.
صادقى راد گفت: طرح ارتقاى ايمن ســازى مدارس حاشيه جاده ها 
همچنان در دست اقدام اســت و كميسيون هاى ماده 11رانندگان به 

موضوع رسيدگى كرده است.
در پايان ايــن نشســت، اداره كل راهــدارى و حمل ونقل جاده اى 

همداسن با اهداى لوح  از مجموعه پليس راه استان قدردانى كرد.

1- برخى نمايندگان خــروج از مجلس و پذيرش كار اجرايى را به 
صــالح نديده اند. گويا احمداميرآبادى فراهانى نماينده قم در مجلس 
كه قرار بود وزير رفاه در دولت سيزدهم شود، اعالم كرده من ساكن 
و نماينده قم مى مانم. گفتنى اســت، اين نماينده در اين پيام به نوعى 
كنايه اى هم به عليرضا زاكانى زده كه شهردارى تهران را به نمايندگى 

مردم قم در مجلس ترجيح داده است.
2- كاسبان كرونا بر فعاليت خود افزوده اند. گويا با اوج گيرى شيوع 
كرونا و فعاليت كاسبان كرونا نابسامانى در توزيع و قيمت دارو رخ 
داده است. گفتنى است، اكنون داروها و تجهيزات مرتبط با كرونا در 

بازار آزاد به چند برابر قيمت توسط كاسبان كرونا عرضه مى شود.
3- معامالت صورى و رانتى همچنان در حال انجام اســت.  گويا در 
مزايده اى در تهران، زمينى در ســعادت آباد مترى 5 ميليون تومان! به 
صورت قسطى فروخته شده است. گفتنى است، در اين مزايده  يك 
زمين با متراژى حــدود 11هزار مترمربع در بزرگراه يادگار امام(ره) 
با مبلغ پايه 48ميليارد و340 ميليون تومان براى فروش گذاشته شده 
و پس از باز شــدن پاكت هاى مزايده، برنده ايــن مزايده تنها با 50

ميليارد تومان توانسته 11هزارمتر زمين در نزديكى سعادت آباد مترى 
5ميليون تومان! خريدارى كند.

4- همراه  اول به پيشــواز طرح صيانت از فضاى مجازى رفته است. 
گويا همراه اول با تبليغات و ساخت نرم افزارها به استقبال از اينترنت 
داخلى رفته و در زمينه راه اندازى اپليكيشن و مرورگر داخلى پيشگام 
شده است.گفتنى است، اپراتور همراه  اول، يكى از سهامداران شركت 

توسكا سازنده اَبَر اپليكيشن روبيكا است.
5- برخى شركت هاى خصوصى به خريد واكسن كرونا از بازار آزاد 
براى تأمين ســالمت كاركنان و ادامه فعاليت شركت روى آورده اند. 
گويا اين شــركت ها موفق شده اند از بازار آزاد واكسن آسترازانكا با 
قيمت هر دز 5/5 ميليون تومان خريدارى كنند. گفتنى است، وجود 
واكســن كرونا در بازار آزاد نظارت وزارت بهداشت بر نگهدارى و 
مصرف واكســن هاى وارداتى در شبكه بهداشــت را با انتقاد شديد 

مواجه كرده است.

 بنابر آخرين اظهارنظر رئيس شــوراى شهر همدان اولويت 
اصلى اعضاى شوراى شهر همدان انتخاب شهردار اصلح است 

كه تا 2هفته آينده به وزارت كشور معرفى مى شود.
اما به واقع يك شــهردار اصلح براى همدان كه بتواند حداقل 
چند فاكتور از 10ويژگى كه ســازمان اســكان بشر وابسته به 
ســازمان ملل متحد كه از سال 1995 بر محوريت آموزش هايى 
براى مديران شــهرى در دســترس قرار گرفته است را داشته 
باشــد در بين گزينه هاى مطرح شــده براى شهردارى همدان 

چقدر ديده مى شود؟
بر اســاس ايــن آموزش ها يك شــهردار خــوب بايد عالوه 
بر برقرارى ارتباط خوب، تســهيل گرى، اســتفاده از قدرت، 
تصميم گيرى درست، سياستگذارى، نيازمند فهم دقيق و عميق 
از معناى شــهر، تاريخ معاصر و نيازهاى شــهروندان باشد تا 
بتواند با اشــرافيت بر منابع و محدوديت ها مديريتى درست بر 

شهر داشته باشد.
بر همين اســاس تجربه انتخاب شــهرداران در ادوار مختلف 
شوراى شهر در همدان نشان داده است آنچه بيش از مؤلفه هاى 
عنوان شــده در انتصاب فردى براى جايگاه شهردارى همدان 
اثرگذار اســت گرايش سياســى وى و ارتباطاتى است كه با 
چهره هاى پرنفوذ همدان دارد تا جايى كه اين شــهر تجربه آن 
را دارد كه در مديريت شهرى خود افرادى روى كار آمده اند كه 
در امور اجرايى شهر كه هويت تاريخى فرهنگى طبيعى همدان 

را دستخوش تغيير كرده است.
بــازى با عناوين مختلف و نام هاى دهن پركن از جمله شــهر 
ســبز پايدار، همدان شهر دوســتدار كودك، همدان پايتخت 
گردشگرى و شهر الكترونيك... از جمله برنامه هاى بالتكليفى 
است كه تنها در چند همايش سالنى و برنامه ريزى هاى كاغذى 
اين شــهر جا دارند و در مرحلــه عمل به واقع چيزى از آنچه 
اين عناوين مى توانست براى شهر همدان به دنبال داشته باشد، 

وجود ندارد.
بر همين اســاس از آنجا كه شهرداران كليد اساسى پيشرفت 
و رشد يك شهر به شــمار مى روند اكنون كه ضرورى ترين 

اولويت شــوراى ششــم شــهر همدان بنابر گفته خود اين 
اعضا اولويت انتخاب شــهردار است به نظر مى رسد همدان 
نيازمند شــهردارى اســت كه برنامه محور بوده و تدبير امور 
اجرايى داشــته باشــد. بر همين اســاس نياز نيســت چون 
گذشــته و به تبعيت از يك روش غلط كــه دادن برنامه از 
سوى شورا به شــهردار براى اجرايى كردن بود عمل شود، 
بلكه بر اســاس تحليل كارشناسان شــهرى، همدان اين بار 
بايد شــهردارى را به خود ببيند كه وى به اعضاى شــوراى 
شــهر برنامه اجرايى ارائه مى كند و بررسى و نظارت اجراى 

آن بايد برعهده شوراى شهر باشد. 
در راســتاى انتخاب شــهردار براى همدان، اما رئيس شوراى 
اسالمى شــهر همدان معتقد است انتخاب شــهردار توانمند، 
جهادى، كارآمد و برنامه محور در اولويت آغاز به كار شوراى 

ششم است.
محمود مســگريان معتقد است: شوراى ششــم براى انتخاب 
گزينه نهايى شــهردار نياز به زمان بيشــترى دارد و به همين 

دليل تصميم اعضاى شوراى شهر اين است كه در حال حاضر 
شــهردارى همدان با سمت سرپرســت مديريت شود.  وى با 
تأكيد بر اينكه مجيد شــاكرى طبق شاخص ها و اولويت هاى 
مدنظر اعضاى شوراى شهر عنوان سرپرست شهردارى همدان 
را دارد مدعى اســت رعايت قانون منجر به انتخاب سرپرست 

تا زمان معرفى شهردار شد.
وى شــاكرى را فــردى پاك دســت، متخصــص، موفق در 
حوزه هاى مختلف مديريت شــهرى در سال هاى اخير مى داند 
و اعتقــاد دارد در اين مدت وظايف مديريتى خود را به خوبى 

انجام مى دهد.
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان با اعالم اينكه گزينه اصلى 
شــهردارى همدان تا 2 هفته آينده به وزارت كشــور معرفى 
مى شــود مدعى است شوراى ششم به دنبال شايسته ساالرى و 
تحول اساسى در تمامى امور است و براى بهبود امور نظارتى 
و سياســتگذارى پيرامون مديريت شهر تالش الزم را خواهيم 

داشت.
همچنين سرپرست جديد شــهردارى همدان هم در مراسمى 
كه به منظور توديع و معارفه شــهردار همدان و دريافت حكم 
سرپرســتى وى بود مهمترين مؤلفه يك مديــر موفق را توان 
و ظرفيــت باالى كاركنــان مجموعه خود دانســت و گفت: 
معتقدم مجموعه شهردارى همدان داراى توان بااليى در حوزه 

مديريت شهرى است.
مجيد شاكرى افزود: با شناختى كه از مجموعه دارم و حمايت 
و همراهى اعضاى شــوراى اسالمى شهر و شهردارى همدان، 
به دنبال تحقق اهداف بودجه امسال در راستاى رشد و توسعه 

شهرى قدم برمى داريم.
وى شــوراى اســالمى شهر و شــهردارى همدان را 2 بازوى 
مهــم مديريت شــهرى در پيشــبرد اهداف و چشــم اندازها 
دانست و مدعى اســت با تمام وجود و انرژى  مضاعف براى 
خدمت رسانى به شهروندان همدان و كسب رضايت خداوند و 
مردم در اين عرصه حضور يافته  اســت و از هيچ تالشى براى 

اعتالى شهر فروگذار نخواهد بود.

 مســئول تيم فراهم آورى اعضاى پيوندى 
دانشــگاه علوم پزشكى ابن ســيناى همدان از 
توقــف جراحى پيوند كليه بــه خاطر كرونا 

خبر داد.
به گــزارش فــارس، از آنجا كه قــرار بود 
خردادمــاه جراحــى پيوند كليــه در همدان 
مجدد آغاز شود كه به خاطر انجام ندادن اين 
موضوع، برخى نســبت به اين مســأله گاليه 
داشتند كه مســئول تيم فراهم آورى اعضاى 
ابن سيناى  علوم پزشــكى  دانشــگاه  پيوندى 
همدان در ايــن زمينه در گفت وگو با فارس، 
گفت: بخش عمل پيوند كليه در آن تاريخ در 
بيمارستان بهشــتى باز شد، اما متأسفانه پيك 

جديد كرونا اجازه جراحى نداد.
مجيد حميدى با بيان اينكه به دليل شــرايط 
عفونى بيمارســتان بهشتى بايد دست به عصا 
راه رفــت و احتياط كرد افــزود: با توجه به 
به  نسبت  شهيدبهشــتى  بيمارســتان  شرايط 
مراجعــات بيماران مبتال به كرونا، پزشــكان 
فعًال صالح نمى دانند كه عمــل پيوند انجام 

شود.
وى بــا بيان اينكه چون بيماران زمينه بيمارى 
دارنــد پيوند بــراى آنها در شــرايط كرونا 
خطرناك اســت، گفت: مســئوالن دانشگاه 

علوم پزشــكى تمام اقدامــات الزم را براى 
عمل پيونــد انجام داده بودند و نيروها را هم  
چيده بودند، اما به خاطر شــرايط موجود در 

حال حاضر متوقف شده است.
مســئول تيــم فراهم آورى اعضــاى پيوندى 
دانشگاه علوم پزشكى ابن ســيناى همدان در 
ادامه با اشاره به اهداى اعضاى بيماران مرگ 
مغزى در همــدان افزود: اخيراً تعدادى مرگ 
مغزى در اســتان اتفاق افتاد، امــا خانواده ها 
رضايــت به اهــداى عضو عزيــزان خود را 

ندادند.
وى با بيان اينكه امسال 4 مورد رضايت گيرى 

بــه اهداى عضو صــورت گرفت كه 2 مورد 
موفق بوده اســت بيان كرد: 2 مورد از بيماران 
بدحال بودند و تا به تهران برســند متأسفانه 

فوت كردند.
حميدى با اشاره به اينكه خانواده تعدادى از 
بيمــاران مرگ مغزى رضايت به اهداى عضو 
عزيــزان خود را ندادند و ما نيز هرچه تالش 
كرديم موفق نشــديم، گفت: متأسفانه شرايط 
كرونا روى فرهنگ ســازى نســبت به مسأله 

اهداى عضو تأثير گذاشته است.
وى بــا تأكيد بــر اينكه بيمار مــرگ مغزى 
برگشــتى به زندگى ندارد و چه خوب است 

اعضايش به بيماران نيازمند اهدا شود، افزود: 
مى دانيم دل كندن از عزيز ســخت است، اما 
مرگ مغزى واقعًا برگشتى ندارد و مى توان با 
اهداى اعضاى وى زندگى دوباره به ديگران 

بخشيد.
مســئول تيــم فراهــم آورى اعضــاى پيونــدى 
ابن ســيناى  علوم پزشــكى  دانشــگاه 
ــا در  ــل از كرون ــه قب ــان اينك ــا بي ــدان ب هم
ــور  ــع حض ــف و تجم ــبت هاى مختل مناس
ــه اهميــت اهــداى عضــو  يافتــه و نســبت ب
ــازى  ــه فرهنگ س ــتيم ك ــى داش صحبت هاي
خوبــى در ايــن زمينــه صــورت گرفتــه 
بــود، امــا متأســفانه در حال حاضــر بــه 
ــر كــرده اســت،  ــا شــرايط تغيي خاطــر كرون
ــترى  ــازى بيش ــه فرهنگ س ــاز ب ــت: ني گف
ــو  ــداى عض ــه اه ــت ب ــوص رضاي درخص
و  رســانه ها  مى طلبــد  كــه  دارد  وجــود 

ديگــر ســازمان ها ورود كننــد.
وى بيان كرد: اگر بيمار مرگ مغزى، بيمارى 
كرونا داشــته باشــد نمى توان اعضاى وى را 
اهدا كرد، به همين دليل بررسى ها نيز دشوار 
و زمان بر و كار براى اهداى عضو سخت شده 
اســت، در صورتى كه قبًال تنها يك تعدادى 

آزمايش به صورت معمول انجام مى شد.

بررسى پيش نويس 
سند ملى تاب آورسازى 

شهرها انجام شد
 بنــا بر اعــالم معاون خدمات شــهرى 
شهردارى همدان سند تاب آورسازى شهرى 
به منظور به كارگيرى اصول تاب آورســازى 
كه منتج از تجربيات جهانى پيرامون كاهش 
اثرات مخاطرات در شهرهاست، تدوين شده 

است.
حســين مردانى در راستاى محتواى اصلى 
تاب آورسازى شــهرها گفت:  ملى  ســند 
سند تاب آورســازى شهرها برگرفته از 10
نخســت:  شــهرى(اصل  تاب آورى  اصل 
ســازماندهى براى تــاب آورى؛ اصل دوم 
شناسايى، درك و اســتفاده از سناريوهاى 
خطرپذيرى حال و آينده؛ اصل سوم تقويت 
ظرفيت مالى براى تاب آورى؛ اصل چهارم 
پيگيــرى طراحى و شهرســازى تاب آور؛ 

اصل پنجم حفاظــت از حايل هاى طبيعى 
براى ارتقاى كاركردهاى ارائه شده توسط 
تقويت  ششم  اصل  طبيعى؛  اكوسيستم هاى 
ظرفيت نهادى يا سازمانى براى تاب آورى؛ 
اصــل هفتــم درك و تقويــت ظرفيــت 
اجتماعى بــراى تاب آورى؛ اصل هشــتم 
افزايش تاب آورى زيرساخت ها؛ اصل نهم 
حصول اطمينان از مقابلــه مؤثر با بحران؛ 
اصل دهم تســريع بازيابى و بازسازى بهتر 
از قبل) اســت و از 500 برنامه و 50فرايند 
تشكيل شده است، همچنين اين سند ملى 
بر اساس مدل IRAM  طراحى شده است 
و با توجه بــه گام بندى هاى در نظر گرفته 
شده در اين سند ضمن احصا شرح وظايف 
تمامى واحدهاى زيرمجموعه شهردارى ها 
و تطبيــق آنها بــا اصول تاب آورســازى 
شــهرها به منظور بررسى كارشناسى دقيق 
و موشكافانه به ســازمان مديريت بحران 
كشور، سازمان شــهردارى ها و دهيارى ها 

و ســازمان پدافند غيرعامل كشور ارسال 
گرديــده اســت. معاون خدمات شــهرى 
شــهردارى همدان افــزود: در حال حاضر 
ســازمان شــهردارى ها درصدد اســت با 
برگزارى جلســات متعدد بــا همراهى و 
همكارى سازمان مديريت بحران و پدافند 
غيرعامــل كشــور و اداره مديريت بحران 
و پدافنــد غيرعامل شــهردارى همدان به 
بررسى و نهايى ســازى سند پرداخته و در 

نهايت به ساير شهردارى ها  ابالغ گردد.

حســين مردانى با تأييد چشم انداز اين سند، 
گفت: شــهردارى هاى كشور تالش خواهند 
كرد تاب آورى را بخشى از طراحى شهرى و 
راهبردهاى دستيابى به توسعه پايدار نمايند 
و بــا ايجاد ظرفيت هاى نهادى، شناســايى، 
ارزيابى و نظــارت بر خطرپذيرى، به اتخاذ 
تدابير محيط زيســتى، اجتماعى و فرهنگى، 
بپردازند.  اقتصادى  زيرســاختى،  و  كالبدى 
همچنين با اســتفاده از دانــش و نوآورى و 
و  امنيت  ايمنى،  فرهنگ  شهروندى  آموزش 
تاب آورى را در شهر نهادينه كرده و آمادگى 
براى واكنــش مؤثر و منســجم را در تمام 
سطوح مديريتى و مردمى تقويت كنند. وى 
بيان كرد: شهردارى همدان  پيش نويس سند 
ملى تاب آورسازى شــهرها را جهت تبديل 
شهرهاى كشور به شهرهايى كه در صورت 
وقوع حادثه بتوانند به سرعت بازيابى شوند 
و تداوم فعاليت داشــته باشــند و كمترين 

آسيب را متحمل شود تدوين كرده است.

رئيس شوراى مى گويد 2 هفته ديگرنام گزينه نهايى را به وزير كشور اعالم مى كنيم

اعالم نام شهردار ابتداى شهريور
■ انتخاب شهردار با ويژگى هاى ده گانه سازمان اسكان بين الملل مطابقت دارد؟

كرونا، جراحى پيوند كليه در همدان را متوقف كرد


