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تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي

دكتر محمدعلى محمدى

مجموعه تفريحى توريستى
 تله كابين گنجنامه

انتصاب جنابعالى را به عنوان
 فرماندار همدان 

ــوده  ــرض نم ــت ع ــك و تهني تبري
ــاى  ــات و تالش ه ــن از زحم همچني
ارزنــده جنــاب آقــاى حســين 
ــال  ــدى كم ــارى در دوران تص افش

ــم. ــكر را داري ــى و تش قدردان

دكتر مح
كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

طاليى نيك از سرمايه گذارى در 12 طرح استان خبر داد 

آمادگى وزارت دفاع 
براى توسعه استان
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مديريت شهرى؛ از شعار تا واقعيت

دوران ليست هاى انتخاباتى تمام شده است
امروز 27مين نمايشگاه بين المللي تهران آغاز به كار مي كند

پيام رسانه با دستاوردي جديد در نمايشگاه حضور مي يابد
■ امكان بازديد مجازي وجود دارد

پرونده برندسازى 
براى گردشگرى روى ميز كميته

8

■■ ويژه نخستين سال  ويژه نخستين سال 
شهادت سردار سليمانى شهادت سردار سليمانى 
ضميمه روزنامه امروزضميمه روزنامه امروز
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در مراسم اولين سالگرد شهادت سردار سليمانى مطرح شد

مقاومت راز پيروزى در برابر دشمنان است
 مراسم نخستين سالگرد شهادت سردار 
دل ها، حاج قاسم سليمانى در حسينيه شهر 
همدان با حضور نماينده ولى فقيه در استان 
علميه  حوزه  رئيس  همدان،  جمعه  امام  و 
همدان، امام جمعه مالير و اقشار مختلف 
مردم با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى 

برگزار شد.
به  تسليت  عرض  ضمن  مالير  جمعه  امام 
و  (س)  فاطمه  حضرت  شهادت  مناسبت 
سليمانى  سردار  شهادت  سالگرد  نخستين 
در اين مراسم بيان كرد: به تعبير مقام معظم 
رهبرى سردار سليمانى يه مجاهد مخلص 
در  او  اعمال  و  ايثار  فداكار،  تمامى  و  بود 

پرتو نور اخالص بود.
پيام،حجت االسالم  همدان  گزارش  به 
شهادت  اينكه  بيان  با  برقرارى  محمدباقر 
سردار  گفت:  بود،  سردار  ديرينه  آرزوى 
شهيد  يك  و  اسالم  جهان  شهيد  سليمانى 
بين المللى است و حضور پرشور مردم در 
مراسم اين شهيد عظمت و بزرگى او را به 

داد. نشان  دنيا  تمام 
سليمانى،  سردار  براينكه  تاكيد  با  وى 
جديد  خاورميانه  و  است  مقاومت  شهيد 
است،  داده  شكل  مقاومت  محور  با  را 
مسير  قاسم  حاج  شهادت  با  كرد:  اظهار 
و  گرفته  شكل  كشور  براى  جديدى 
حضور  شدن  برچيده  مقدمات  قطعا 
است. شده  آماده  منطقه  در  آمريكاييان 

چهره  اينكه  بر  تاكيد  با  برقرارى 
و  است  اسالم  قالبى  چهره  داعش، 
اسالم  واقعى  چهره  سليمانى  شهيد 
كرد،  نمايان  همگان  به  را  قرآن  و 
به  دعوت  هميشه  سردار  كرد:  تصريح 
موفقيت  رمز  و  راز  و  مى كرد  مقاومت 
مقاومت  را  دشمنان  برابر  در  پيروزى  و 

مى دانست.
وى در پايان ياد تمامى شهداى انقالب، 
جنگ، مدافعان حرم و  شهداى سالمت 
اقشار  حضور  از  و  داشت  گرامى  را 
حضور  براى  مسئوالن  و  مردم  مختلف 

كرد. قدردانى  و  تشكر  مراسم  در 

آيت ا... مصباح يزدى
 دار فانى را وداع گفت

 رئيس موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره) و عضو 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم درگذشت.

شنبه روز  از  يزدى  مصباح  محمدتقى  آيت ا...  ايسنا،  گزارش  به 
(6 دى ماه) به علت وخامت بيشتر بيمارى گوارشى در بيمارستانى 
در تهران بسترى شده بود كه عصر ديروز در سن 85 سالگى جان 

به جان آفرين تسليم كرد.
او متولد 1313 در يزد بود و پس از پيروزى انقالب بنياد باقرالعلوم 
قم  در  را  (ره)  خمينى  امام  پژوهشى  آموزشى  مؤسسه  سپس  و 

پايه گذارى كرد كه تا پايان عمر رياست آن را بر عهده داشت.
در  نمايندگى  به  مى توان  آيت ا...  سياسى  فعاليت هاى  جمله  از 
انقالب  عالى  شوراى  در  عضويت  رهبرى،  خبرگان  مجلس 
فرهنگى، عضويت در جامعه مدرسين حوزه علميه قم اشاره كرد. 
او همچنين به عنوان رهبر فكرى جبهه پايدارى نيز شناخته مى شود.
بيمارى اخير او از روز 11 آذرماه سال جارى با بسترى  شدنش 
در منزل آغاز شد و به دنبال پيشرفت عالئم بالينى و با تشخيص 
پزشكان براى ادامه مداوا به تهران منتقل شد كه پس از شش روز 

بسترى شدن در بيمارستان درگذشت.
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شهر جهانى مبلمان منبت يكساله شد
 يك ســال از ثبت تاريخى مبلمان منبت مالير در فهرست صنايع 
دســتى جهان مى گذرد، روزى كه در ســايه حمايت هاى بى چون و 
چــراى دولتمردان تدبير و اميد، اين هنرصنعت با قدمتى بيش از نيم 

قرن بر تارك صنايع دستى دنيا تكيه زد.
بى ترديد جهانى شــدن مبلمان منبت ماليــر فصل جديدى به روى 
اين هنرصنعت گشــود و حاال پس از گذشت يك سال، جهان شهر 
منبت به خوبى توانسته توانمندى ها، ظرافت ها و استعدادهاى هنرى 

بى همتاى خود را به رخ جهانيان بكشد.
اين بســتر اما با پشتيبانى، همدلى، مديريت و حمايت هاى دلسوزانه 
اســتاندار همدان، فرماندار و نمايندگان وقت مردم مالير در مجلس 
شوراى اســالمى در كنار ديگر مجموعه ها همچون ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى، بخش دولتى، فعاالن صنعت مبل و منبت 
اين شهرســتان، تشــكل ها و انجمن هاى مبل و منبت، دانشگاه ها و 
مراكز آموزش عالى و آموزش فنى و حرفه اى شهرســتان فراهم و با 
تأييد بازرسان شــوراى جهانى صنايع دستى، مالير خاستگاه مبلمان 
منبــت در جهان شــد. افتخارى بزرگ كه ســكان مديريت صنعت 

مبلمان منبت در كشور و جهان را به مالير سپرد.
اوايل دى ماه ســال گذشــته بود كه در بازديد يــك روزه هيأتى 
متشــكل از «غــاده هيجــاوى» رئيس منطقه آســيا و اقيانوســيه 
شــوراى جهانى صنايع دســتى، «كِوين مورى» معاون منطقه آسيا 
و اقيانوســيه در شوراى جهانى صنايع دســتى و «ويدا توحدى» 
مســئول ثبت شــهرهاى ملى و جهانى وزارت ميــراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى از ظرفيت هاى صنعت مبلمان منبت، 
نويد جهانى شــدن مالير داده شد و و اين آرزوى ماليرى هاى در 
روزهاى سرد دى ماه رنگ حقيقت گرفت و اين شهر در فهرست 

صنايع دستى جهان قرار گرفت.
بدون شــك اين موفقيت آغازى تازه در مسير پيش روى هنر صنعت 
مبلمان منبت مالير اســت، آغازى روشن كه به گفته معاون استاندار 
همدان و فرماندار مالير با تالش جمعى به دست آمد و همه در كنار 

هم موجب شدند آبروى مالير در اين زمينه حفظ شود.
فرماندار مالير گفت: اگرچه شــيوع ويروس كرونا شــرايط را براى 
فروش اين محصول كمى دشــوار كرد و مواد اوليه اين هنر صنعت 
تــا حدود 3 برابر افزايش يافت، اما كرونا مانعى براى فعاالن مبلمان 
منبت مالير نشد و تمام هّم و غّم خود را براى طراحى سايت فروش 
مجازى صرف كردند و ســايت «مالير آِگر» طراحى شد و در آستانه 

راه اندازى است.
قــدرت ا... ولدى بر ايــن باور اســت كه زحمــات و تالش هاى 
شبانه روزى براى كســب عنوان جهانى مبلمان منبت فراموش شدنى 
نيســت و براى پيمودن پله هاى ترقى اين هنرصنعت در سطح جهان 
بايد اين وفاق، همدلى و زحمات شــبانه روزى با همين همت تداوم 

يابد.
فرماندار مالير در نشســت ســتاد دائمى ارتقاى شاخص هاى شهر 
جهانى مبلمان منبت با اشــاره به اختصاص 40 ميليارد تومان براى 
توسعه و تقويت زيرساخت هاى مبل و منبت اين شهرستان و توسعه 
20 هكتارى شهرك مبلمان حاجى آباد، تأكيد كرد: مانعى براى ورود 
افراد غيربومى در حوزه مبلمان منبت نداريم، اما اختصاص اين مبلغ 
و واگذارى زمين بايد با نظر فعاالن مبلمان منبت مالير انجام شــود 
و اولويت به فعاالن اين شهرســتان داده شود تا حق آنها در شرايط 

كنونى ضايع نشود.
خانواده هنرصنعت مبلمان منبت شهرســتان مالير بيش از 25 هزار 
نفر جمعيت و حدود 9 هزار اســتادكار(منبت كار) با بيش از 5 هزار 

كارگاه فعال دارد.
ســهم شهرستان مالير در توليد مبلمان منبت كشور 65 درصد است 
كه پس از ملى و جهانى شــدن اين هنرصنعت، ساالنه شمار زيادى 
از گردشــگران و عالقه مندان به اين ديار ســفر مى كنند به نحوى كه 
در جشنواره تابســتانى سال گذشته، مالير ميزبان بيش از 150 هزار 

گردشگر بود.
 حضور بازرسان شوراى جهانى صنايع دستى در مالير

بــه اذعان مديران ارشــد وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى، ماليــر يكــى از موفق ترين تجربه هاى شــهر جهانى 
در كشــور اســت و در كمتر شهرى از شــهرهاى جهانى در سطح 
بين المللى و ملى اين حركت مســتمر و پُرتالشى كه در مالير ديده 

مى شود را شاهد هستيم.
علــى مالميــر مديــركل ميــراث فرهنگــى، صنايــع دســتى و 
گردشــگرى اســتان همــدان نيــز ضمــن تبريــك نخســتين ســالگرد 
ــس از  ــش و پ ــت: پي ــر، گف ــت مالي ــان منب ــدن مبلم ــى ش جهان
ملــى و جهانــى شــدن ايــن هنرصنعــت و تــداوم ايــن فعاليت هــا، 
ــدارى  ــجم فرمان ــوب و منس ــت خ ــا مديري ــى ب ــرى فعال ُكنش گ

ــك دارد. ــه جــاى تبري ــد ك ــاد ش ــتان ايج شهرس
شــهردار مالير نيز در اين زمينه گفت: عالوه بر ســاخت المان ها و 
نمادهاى مبلمان منبت در ســطح شهر، كتيبه شــهر جهانى در مبدأ 
ورودى مالير (از ســمت بروجرد) با 2 متن فارســى و انگليسى در 
دست ساخت اســت و المان اصلى شهر نيز قرار است با تلفيقى از 

منبت و انگور در ورودى مالير از محور اراك نصب شود.
حســين بابايى با اشاره به اقدامات شــهردارى مالير براى همراهى 
و همكارى با ســرمايه گذاران، افزود: از ســرمايه گذارانى كه قصد 
ساخت هتل آپارتمان در اين شهر را داشته باشند، هيچ گونه هزينه و 

عوارضى براى صدور مجوزهاى مربوطه اخذ نخواهد شد.
 تاسيس هنرستان مبل و منبت در مالير

تأسيس و راه اندازى مركز تحقيقات پيشرفته مبل و منبت و رشته هاى 
مرتبط با اين صنعت در دانشــگاه مالير و مركز نوآورى مبل و منبت 
در دانشگاه آزاد اسالمى مالير از جمله اقدامات اين مراكز آموزشى 
است كه به تازگى نيز مجوز تأسيس هنرستان مبل و منبت در دانشگاه 
آزاد اسالمى مالير اخذ شــده و به دنبال ايجاد مدرسه عالى مهارت 

مبل و منبت است.

كرونا جان 91 كبودراهنگى را گرفت 
 كبودراهنــگ- اكرم حميــدى- خبرنگار همدان پيــام: ازابتداى 
اســفندماه 98 تاكنون 4 هزار و 177 نفر با عالئم حاد تنفسى به مراكز 

بهداشتى و درمانى مراجعه كرده اند.
رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان كبودراهنگ با بيان اين مطلب 
افزود: از اين تعداد 39 درصد بســترى و 61 درصد سرپايى بوده اند، 
يك هزار و 619 مورد مثبت و 2 هزار و 487 مورد منفى و 71 نفر نيز 

جواب نامشخص بودند.
على احمدى خاطرنشان كرد: از موارد مثبت كرونا 48 درصد زن و 52
درصد مرد بوده اند و از نظر محل سكونت نيز 52 درصد شهرى و 48

درصد روستايى بودند كه 26 درصد موارد بسترى شهرى و 56 درصد 
بسترى روستايى بودند، متأسفانه روستائيان به دليل اينكه ديرتر به مراكز 

درمانى مراجعه مى كنند موارد بسترى بااليى دارند.
وى ادامــه داد: از يك هــزار و 619 مورد مثبت، يك هزار و 516 نفر 

ترخيص، 12 مورد بسترى و 91 مورد نيز فوت داشتيم.
احمدى همچنين به رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى 
اجتماعى تأكيد كــرد و افزود: تا زمانى كه مصوبات ســتاد مقابله با 
كروناى اســتان به دستمان نرسد مردم موظف هستند كه اين موارد را 
مورد توجه قرار دهند و از دورهمى ها و تجمعات كه مهم ترين عامل 

شيوع ويروس كروناست خوددارى كنند.
فرماندار كبودراهنگ نيز در اين نشســت به طرح شــهيد حاج قاسم 
ســليمانى اشــاره كرد و افزود: اين طرح در كاهش آمار كرونا بسيار 
تأثيرگذار بوده زيرا اين طرح محله به محله در روستاها و شهرها اجرا 

مى شود و مورد استقبال مردم نيز قرار گرفته است.
حجــت ا... مهدوى همچنين افزود: با توجه به اينكه روســتائيان آمار 
بسترى بااليى دارند، بايد در روستاها اطالع رسانى شود و در مواقعى 
كه حتى يكى از عالئم كرونا را داشتند به مراكز درمانى مراجعه كنند تا 

سريع تر درمان شوند و نيازى به بسترى نداشته باشند.

مجموعه شعر «مسافران سحر» 
در فامنين رونمايى شد

 مجموعه كتاب شعر «مسافران سحر» به مناسبت سالگرد شهادت 
سردار سليمانى و ياران شهيدش در شهرستان فامنين رونمايى شد.

فرماندار شهرســتان فامنين در اين آئين گفت: اين مجموعه شــعر به 
كوشــش «عظيم ســرو دلير» تهيه و به صورت كتاب به چاپ رسيده 
است و به عنوان نخستين مجموعه شعر در كشور پس از شهادت شهيد 

سليمانى به همت شاعران فامنين سروده شده است.
ســيدمجيد شماعى افزود: گسترش فرهنگ ايثار، مقاومت و شهادت، 
معرفى شهيد سليمانى به عنوان اسوه ايثار، اخالص و عمل براى نسل 
نوجوانــان و جوانان و اداى دينى كه وظيفه همگانى اســت در مقابل 

آن شهيد واالمقام از اهداف برگزارى اين برنامه هاى فرهنگى است.
وى ادامــه داد: همه مــا بايد نگاه و راه و روش زندگى حاج قاســم 

سليمانى را سرلوحه زندگى خود قرار دهيم.
در اين مراسم شــاعران حماسه سراى شهرستان با سرودن اشعارى به 
توصيف رشــادت هاى سردار دل ها شهيد سليمانى پرداختند و از اين 

شاعران قدردانى شد.
 هزينه شهردارى ها شفاف سازى شود

مديركل دفتر امور شــهرى و شوراهاى استاندارى همدان در نخستين 
بازديد خود از شــهرهاى بهار و اللجيــن با تأكيد بر اينكه عملكرد و 
هزينه هاى شــهردارى بايد شفاف ســازى شــود، گفت: دستگاه هاى 
اجرايى بايد هماهنگ با شهردارى و شورا در شهرها به كمك مديريت 
شــهرى بيايند. مجيد درويشــى عنوان كرد: تعامل و همكارى بيشتر 
با شــهردارى ها و شوراهاى اســالمى در راستاى اهداف نظام مقدس 

جمهورى اسالمى امرى ضرورى است.
وى بهترين خدمت را خدمتى دانســت كه رضايــت مردم را در پى 
دارد و از مســئوالن فعال در مجموعه شهردارى و شورا خواست اين 

موضوع را سرلوحه كارها قرار دهند.
 اشتغال يك نفر نجات يك خانواده است

ظاهــر پورمجاهد معــاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع 
اســتاندارى همدان با اشاره به اينكه ســربازان با گذراندن دوره هاى 
مهارتى مى توانند سرنوشت خود را تعيين كنند، گفت: اشتغال يك نفر، 

نجات يك خانواده است.
مديركل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان نيز افزود: زمان خدمت 
مقدس سربازى فرصت مناسبى براى افزايش مهارت براى آنها است.

 بنياد صيانت از خانواده در اسدآباد راه اندازى شود
 فرماندار اسدآباد با تأكيد بر راه اندازى مركز صيانت از خانواده در اين 
شهرستان، گفت: اين بنياد در مركز استان و چند شهرستان در رابطه با 
مداخالت طالق از طريق انجام مشاوره با زوج هاى درخواست كننده 
طالق، نقش تأثيرگذارى در كاهش اين امر دارد لذا وجود اين بنياد در 

شهرستان اسدآباد نيز ضرورى است.
 ســعيد كتابى در جلســه فرهنگى، اجتماعى و خانــواده اظهار كرد: 
مركز صيانت از خانواده در شهرســتان اسدآباد با محوريت بهزيستى 
راه اندازى مى شود. وى ادامه داد: در اين راستا بهزيستى شهرستان بايد 
طرح الزم براى اين موضوع را تهيه كرده و با شناســايى دستگاه هايى 
كه داراى مشاوران باتجربه هستند با برنامه ريزى و تفاهم با دادگسترى 

نسبت به راه اندازى دفتر اين مركز اقدام كنند.

امام جمعه درگزين: 
مصوبات شوراى فرهنگ هم رديف قانون اساسى است

 درگزينـ  يوسف امينى - خبرنگار همدان پيام: نخستين جلسه شوراى فرهنگ عمومى 
شهرستان درگزين به رياست امام جمعه اين شهرستان برگزار شد.

جلسه شوراى فرهنگ عمومى كه در مراكز استان ها و شهرستان ها با فرمايشات رهبر معظم 
و مصوبه شوراى عالى انقالب فرهنگى در سال 85، براى شناخت وضعيت فرهنگ عمومى 
هر منطقه تشكيل شده است، با موضوع شناسايى و سنجش استعدادها و توانمندى شهرستان 
برگزار مى شود. اين شورا به رياست امام جمعه و نايب رئيسى فرماندار و دبيرى اداره فرهنگ 
و ارشاد شهرستان ها با كميته ها و كارگروه هاى مختلف از دستگاهاى اجرايى فعاليت مى كند.

امام جمعه شهرستان درگزين در افتتاحيه و برگزارى نخستين جلسه شوراى فرهنگ عمومى 
با اشاره به اهميت وجود اين شورا، گفت: از فعاالن سطح شهرستان درگزين انتظار داريم در 
مجموعه هاى حقيقى و حقوقى كه كارهاى فرهنگى انجام مى دهند با شوراى فرهنگ عمومى 
هماهنگ باشــند. حجت االســالم خليل ربيعى ادامه داد: نخستين دستور جلسه با موضوع 
مطالعه، تحقيق، بررسى و استخراج نقاط قدرت و ضعف فرهنگى و آداب و رسوم است كه 

تهديدها و آسيب ها را شناسايى خواهيم كرد.
وى افزود: با اين دستور كار 2 كميته و كارگروه تشكيل خواهد شد كه مصوبات را پيگيرى 

و نقاط قوت و ضعف ها را شناسايى خواهند كرد.
ربيعى با تأكيد بر قانونى و قابل اجرا بودن مصوبات شوراى فرهنگ عمومى گفت: اين شورا 
از لحاظ ســاختارى عالى ترين مجموعه اى است كه مى تواند در حوزه فرهنگ فعاليت كند 

به همين دليل دســتگاه هاى 
اجرايى شهرستان بايد نسبت 
به اجراى مصوبات اين شورا 

اهتمام ويژه اى داشته باشند.
تشكيل  ساختار  گفت:  وى 
شــوراى فرهنــگ عمومى 
مصوبه شوراى عالى انقالب 

فرهنگى است و به استان ها تكليف كرده كه حتما در شهرستان و بخش ها نيز تشكيل شود. 
جايگاه اين شوراى فرهنگى بر كسى پوشيده نيست و مصوبات آن هم رديف قوانين اساسى 

است و بر تمام دستگاه ها اجرايى و نهادهاى نظامى و انتظامى الزم االجرا است.

 از شــمال تا جنوب اســتان به يك كارگاه 
بزرگ تبديل شــده و 8 هزار ميليــارد تومان 
پروژه و طرح ملــى در مناطق مختلف درحال 

اجرا است.
استاندار همدان پنجشنبه هفته گذشته با اشاره 
به افق روشن توسعه در شوراى برنامه ريزى و 
توسعه اســتان همدان، اظهار كرد: از كل اعتبار 
اســتان همدان 400 ميليــون تومان اختصاص 
يافته امــا مبالغ كالنى صرف اجراى پروژه هاى 

ارزشمند و بنيادى براى اين ديار مى شود.
سيدسعيد شاهرخى با بيان اينكه امسال ده هزار 
ميليارد تومان صرف اجراى پروژه هاى جهش 
توليد مى شــود، گفت: برخى از اين طرح ها به 
مراحل نهايى رسيده و مابقى هم با شتاب خوبى 

درحال ساخت است. 
اســتاندار همدان خاطرنشــان كرد: در حوزه 
بهداشت و درمان، كشاورزى، گردشگرى، راه، 
آب و فاضالب و صنعت ده هــا پروژه بزرگ 
درحال ســاخت اســت كه مديران و رؤساى 
دستگاه هاى مربوط بايد به اطالع مردم برسانند. 
شاهرخى به رؤساى ادارات استان توصيه كرد: 
از ظرفيت رســانه ها براى آگاه سازى مردم از 
وضعيــت پروژه ها و خدمــات صورت گرفته 

نهايت بهره را ببرند. 

وى از پتروشيمى هگمتانه به عنوان نماد برجسته 
تالش و همت در ســال جهش توليد ياد كرد 
و گفت: اين پروژه با پيگيرى هاى بسيار و طى 
مسير طوالنى به تازگى وارد چرخه توليد شده 

و محصول آن روانه بازار مصرف شده است. 
استاندار همدان از نهايى شدن پروژه ايجاد مسير 
گنجنامه به تويسركان خبر داد و گفت: اين طرح 
ازنظر پدافند غيرعامل و توســعه گردشگرى 
اهميت بسيارى دارد و مى تواند بخش جنوب 
غربى شهر همدان را از بن بست خارج كند.  به 
گفته شاهرخى ايستگاه جديد مسافربرى راه آهن 
با طراحى شــكيل و تكنولوژى بــاال درحال 
ساخت است و ايستگاه قبلى به باربرى تبديل 
مى شــود كه طرحى مهم براى جذب گردشگر 

محسوب مى شود. 
وى همچنيــن از اخــذ مجوز نيــروگاه 500

مگاواتى براى ماليــر خبر داد و گفت: تكميل 
پروژه سدگرين هم به بخش خصوصى واگذار 
مى شود.  استاندار همدان يادآورى كرد: همدان از 
نظر كمى و كيفى در واگذارى پروژه ها به بخش 
خصوصى در كشور پرچم دار است و اقدامات 
خوبى در اين زمينه صورت گرفته اســت. وى 
از مديران خواست از فرصت باقيمانده تا پايان 
دولت استفاده كرده و با تالش مضاعف كارهاى 

در دست اجرا را به پايان برسانند.
60 ميليارد اعتبار به راه آهن همدان 

اختصاص يافت
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى 
اسالمى نيز از اختصاص 60 ميليارد تومان اعتبار 
بــراى پروژه راه آهن تهران- همدان خبر داد و 
گفت: اين پروژه عمرانى بزرگ اســتان داراى 
رديف مســتقل در بودجه كشور شده است.به 
گزارش ايرنا، حميدرضا حاجى بابايى اظهار كرد: 
براى پــروژه راه آهن همدان 30 ميليارد تومان 
اعتبار در سالجارى اختصاص يافت و با جديت 
پيگير مسائل مرتبط با اجرا و تكميل اين طرح 

بزرگ و مهم عمرانى هستيم. 
وى بــا بيان اينكه راه آهــن از اين پس داراى 
رديف مســتقل در بودجه كشور است، گفت: 
گنجاندن اين موضوع در بودجه كار آسانى نبود 
اما اقدامى مهم در افق 50 ســاله استان همدان 

محسوب مى شود. 
نماينده مردم همدان و فامنين خاطرنشان كرد: به 
ثمر نشستن راه آهن مالير نيز كار دشوارى بود 
و طبق روالى كه پيش مى رفت 25 ســال طول 

مى كشيد تا به بهره بردارى برسد. 
بــه گفته وى، احراى طرح هاى جامع شــهر 
و قطار شهرى به رشــد و پايدارى كالنشهر 

همــدان كمك مى كنــد به نحوى كه شــهر 
از زيرســاخت هاى مناســب و قوى بهره مند 

مى شود. 
نماينده مردم همدان در خانه ملت همچنين از 
توافق با وزارت دفاع براى مشاركت در اجراى 
طرح هاى پرورش مرغ الين(اســتاندارد)، مرغ 
اجداد، الستيك سازى در منطقه ويژه اقتصادى 
جهان آباد، پااليشــگاه، شــهرك فرآورى سير، 
صنايع تبديلى سيب زمينى و دامدارى در منطقه 

تجرك استان همدان خبر داد. 
حاجى بابايى افزود: بــراى تكميل و راه اندازى 
پروژه هــاى نيمه تمام و يا ســاخت واحدهاى 
توليدى موردنياز اســتان همدان بــا نهادهاى 
مختلف و يا ســرمايه گذاران بخش خصوصى 

رايزنى و مذاكرات الزم را انجام مى دهيم.
نماينده مردم همدان و فامنين در ادامه با اشاره به 
سالگرد شهادت حاج قاسم سليمانى گفت: سفر 
به يادماندنى شهيد سليمانى به استان همدان در 

اذهان عمومى ماندگار شد.
حاجى بابايى افزود: سليمانى يك قهرمان ملى 
براى همه ملت هاى آزاده جهان اســت و سفر 
ماندگار وى به اســتان همدان بايد بيشتر مورد 
توجه قرار گيرد و به آن پرداخته شود، اين سفر 

يكى از كم نظيرترين سفرهاى سردار است.

سپيده راشدى »
 بــا اينكه بخش زيادى از جمعيت شــهر 
همدان در شهرك ها زندگى مى كنند اما اغلب 
ساكنان آن با كمبود باشگاه مواجه هستند. در 
بســيارى مواقع مردان براى طى كردن مسير 
طوالنى تــر مشــكلى ندارند امــا اغلب زنان 
به خاطر محدوديت داشــتن در تردد به خاطر 
فرزندان يا گاهى نداشــتن خودروى شخصى 
ترجيح مى دهند از كالس هاى آموزشى كه در 
نزديكى محل سكونت قرار دارد، استفاده كنند 

در غير اين صورت بسيارى از 
آنها از استفاده از كالس ها منصرف مى شوند.

به تازگــى مديركل امــور بانوان بــه يكى از 
مصوبات كارگروه اجتماعى سالمت زنان در 
استان اشاره كرده كه قرار است فضاى ادارات، 
حسينيه ها و حياط مدارس به استفاده ورزشى 
زنان اختصاص بيايد. اين مصوبه احتماال براى 
ترغيب زنان شهرك نشين براى ورزش كردن 
است. براساس آمار سرشمارى سال 95، 880
هزار و 318 نفر از جمعيت اســتان را مردان 
و 857 هزار و 916 نفر را زنان تشــكيل داده 
اســت. حدود 49/5 درصد از جمعيت استان 
همدان را بانوان تشكيل مى دهند و 41 درصد 
از جمعيت استان زنان كارمند و پشت ميزنشين 

هستند.
خبرنــگار  ميدانــى  گزارش هــاى  طبــق   
همدان پيام، بســيارى از شــهرك ها با كمبود 
سالن ورزشــى مواجه هستند كه دست زنان 
را براى ورزش كردن در باشــگاه ها بســته 
اســت. اين كمبود البته در شــهرك مدرس 
كمتر نمايان است زيرا بسيارى از ساكنان آن 
به دليل نزديكى به مركز شــهر از باشگاه هاى 

ورزشى اســتفاده مى كنند اما ساير شهرك ها 
به دليل دورى مســير و مشــكالت احتمالى 
حمل ونقل به باشگاه هاى داخل شهر مراجعه 
مى كنند، بنابراين ورزش كردن در باشگاه را 

از اولويت هاى خود خارج مى كنند. 
هرچند اين مصوبــه مى تواند انگيزه اى براى 
زنان باشد تا براى ورزش هاى گروهى به اين 
مراكز مراجعه كنند اما احتمال دارد كه فضاى 
باشگاهى مطلوبى كه موجب انگيزه در زنان 
شــود، در اين مراكز ايجــاد نكنند؛ اما اگر با 
فضاسازى هاى مناســب انجام شود مى تواند 
محيطى مناســب براى زنان ورزش دوســت 
باشد. اكنون هم شرايط ويژه اى براى جامعه 
به وجود آمده كه از آن به عنوان «فقر حركتى» 

به ويژه در دوران شيوع كرونا ياد مى شود.
برهمين اســاس مديركل دفتر امــور بانوان 
استاندارى همدان به اجراى اين مصوبه تأكيد 
كرده و گفته است:در برخى از نقاط شهر مانند 
شــهرك فرهنگيان متقاضى دوبرابر فضاهاى 
ورزشــى اســت و در برخى از شهرستان ها 
اســتقبال بانوان بــراى ورزش كــردن صفر 
است. استفاده از مدارس، حسينيه ها و ادارات 
به عنوان ظرفيت جديد بــراى ورزش بانوان 
درنظر گرفته شــده اســت. اگر در هر محله 
تنها 25 نفر از بانوان درخواســت استفاده از 
حياط مدارس براى ورزش كردن را داشــته 
باشند همه امكانات ورزشى را برايشان فراهم 

مى كنيم.

بــه گفته علــى محمــدى، با شــكل گيرى 
دفتــر ورزش روســتايى، خانه هاى ورزش 
روســتايى به وسايل ورزشى مجهز مى شوند 
و بــا شــكل گيرى هيأت هاى ورزشــى در 
شهرستان ها، ظرفيت هاى دختران جوان براى 
اســتعداديابى ورزش هاى قهرمانى شناسايى 

خواهد شد.
طبق اظهارات وى، باتوجه به اينكه ظرفيت هر 
محله را افراد ساكن در همان محله مى شناسند، 
دختــران فعال جوان با كمك بزرگان و هميار 
محالت و سازمان مردم نهاد خواسته هاى خود 
در حوزه ورزش را مطرح كنند. تمامى ادارات 
هــم آمادگى هرگونه همــكارى الزم را براى 

گسترش ورزش بانوان دارند.

 در جلســه اى با حضور رضا طاليى نيك 
معاون وزير دفاع، اســتاندار همدان و مديران 
اســتان، مهم ترين پروژه هاى شهر همدان در 
حوزه هاى بهداشــت و درمان، گردشــگرى، 
صنعتى و ... مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

معاون وزير دفاع در اين جلســه گفت: استان 
همدان ظرفيت هاى خوبى براى توســعه دارد 
و وزارت دفــاع آمادگى دارد بــراى اجراى 

طرح هاى بزرگ در اين استان همكارى كند.
طاليى نيك ادامه داد: استاندار همدان با تالش 
و كوشــش در جهت توســعه استان كمك 
مى كند و تالش مديران استانى در اين حوزه 

شايسته قدردانى است.
همــكارى  بــا  را  طــرح  گفــت: 12  وى 

مجموعه هاى مختلف در استان همدان درحال 
بررســى داريم تا با ارزيابى كارشناسى زمينه 

اجراى آن را فراهم كنيم.

طاليى نيك افزود: در اجراى طرح ها، رعايت 
قانــون مورد توجه اســت و همــه امورات 

براساس ظرفيت قانونى انجام مى شود.

گفتنى اســت: در اين جلســه تصميماتى در 
جهت پيشبرد و آغاز عمليات اجرايى پروژه ها 

گرفته شد.

كمبود باشگاه هاى زنانه در شهرك ها
■ مديركل امور بانوان: زنان براى ورزش از ظرفيت مدارس استفاده كنند

استاندار:
8 هزار ميليارد تومان براى طرح هاى ملى استان همدان هزينه مى شود

■ حاجى بابايى: 60 ميليارد تومان اعتبار به راه آهن همدان اختصاص يافت

طاليى نيك از سرمايه گذارى در 12 طرح استان خبر داد 

آمادگى وزارت دفاع براى توسعه استان
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يادداشت

اصالح طلبــى  مرزهــاى 
و اصولگرايــى در حــوزه 
كامًال  همــدان  شــهرى 
مخدوش اســت و اگر بنا 
باشد با شاخص هاى دقيق 
اسالمى  شوراهاى  اعضاى 
همدان  شهر  پنجم  تا  اول 
را  منتخب  شــهرداران  و 
بررســى كنيم بــه موارد 
شاخص براى تفاوت گذارى 
رويكردهاى  با  متناســب 

جناحى برنمى خوريم

طى  همدان  شهرى  مديريت 
ادوار مختلف روالى آرام داشته 
و خرق عادات (اعم از مثبت يا 
شده  ديده  كمتر  آن  در  منفى) 
كــه البته اين امــر به معناى 
پوست  زير  در  تعارضات  نبود 
آرام شهر نيست بلكه دعواها 
ريش سفيدى  با  يا  همدان  در 
و كدخدامنشى به دور از انظار 
يا  مى پذيرد  خاتمــه  عمومى 
مغلوبه  ابتدا  از  جدل ها  پاره اى 
تلقى شده، به جهت نبود تعادل 
كفه سود و هزينه كنار گذارده 

مى شود.
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 siasat@hamedanpayam.com
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نماينده  مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى:
 انتقام سخت نبايد با تقابل نظامى

 اشتباه گرفته شود
محمد ترابى»

 آمريكا، اســرائيل و متحــدان آنها در منطقه همچون عربســتان 
سعودى در پى گشــايش بودند، آنها مى خواستند از نيل تا فرات را 

تصاحب كنند و دنبال خاورميانه بزرگ مى گشتند.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى درباره علل به شهادت 
رساندن شهيد قاسم سليمانى به دست نيرو هاى جنايتكار آمريكايى، 
گفــت: ورود مردانه حاج قاســم با نداى مبارزه بــا ظلم و دفاع از 
مظلــوم، مردم مظلوم منطقه را همانند مردم يمن، عراق، ســوريه و 
خيلى از كشــور هاى ديگر را از چنگال استكبار نجات داد و آنها را 
به آينده اميدوار كرد. از همين رو جريان استكبار در منطقه از حضور 

حاج قاسم در منطقه وحشت كرده و ضرر كرد. 
حجت االســالم والمســلمين احد آزادى خواه در ادامه افزود: ورود 
شــهيد قاسم سليمانى آنها را منكوب و گوشــه گير كرده و استكبار 
در منطقه را با شكســت مواجه كرد، اين مهم ترين دليل به شــهادت  

رساندن شهيد سليمانى بود.
وى همچنين گفت : آنها براى جلوگيرى از رشــد جريانى كه شهيد 
سليمانى در منطقه به راه انداخته بود، وى را به شهادت رساندند. اما 
بايد گفت كه در زمان حياط ايشان ما يك حاج قاسم داشتيم اما نوع 
شهادت اين بزرگوار باعث شد كه بسيارى از مردم دنيا به تفكر حاج 

قاسم معطوف شده و در دل ها حاج  قاسم هاى زيادى رشد كند. 
نماينده مالير در دوره دهم و يازدهم مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه انتقام سخت نبايد با تقابل نظامى اشتباه گرفته شود، اظهار كرد: 
در مقابله نظامى، طبيعت كار اين اســت كه هنگامى كه ترورى اتفاق 
مى افتد، در جواب  آن ترورى متقابل و يا بمبارانى انجام شود. اما اين 

مسأله انتقام سخت نيست و يك اقدام نظامى است. 
آزادى خواه در ادامه افزود: پس از شهادت شهيد سليمانى، جمهورى 
اسالمى ايران با اقتدار عين االسد را در هم كوبيد و كسى هم جرأت 
اعتراض و مقابله نداشــت. حتى اياالت متحده آمريكا نيز اين مسأله 
را پذيرفــت و اعتراضى نكرد. اما موضوع انتقام ســخت مرحله اى 

باالتر از اقدام نظامى است. 
وى در رابطه با معناى انتقام سخت توضيح داد:  انتقام سخت يعنى آن 
هدفى را كه قاتالن شــهيد سليمانى داشتند، نگذاريم محقق شود كه 
اين ســخت ترين انتقام است. در انتقام سخت بايد زمينه هاى توسعه 
استكبار را در منتطقه بخشكانيم. بايد پايه ها و اركان حضور ظالمانه 
مســتكبرين را در منطقه محدود كنيم. همين كه مقام معظم رهبرى 

فرمودند كه آمريكا يى ها بايد از عراق بروند، يعنى انتقام سخت. 
ايــن نماينده خانه ملت در ادامه افــزود: همين كه امروز آنها پس از 
به شهادت رســاندن شهيد فخرى زاده موضع منفعالنه گرفته اند و از 
عكس العمل جمهورى اسالمى ايران  مى هراسند، يعنى مقدمات انتقام 

سخت فراهم شده است.
آزادى خواه در ادامه تصريح كرد: بنده اعتقاد دارم كه انتقام ســخت 
در شــرف تحقق است. همين كه امروز سياســت و راهبرد آمريكا 
بر اين اســت كه از عراق خارج شــود، يعنى واگذار كردن زمين به 
حريف(جمهورى اسالمى ايران) كه اين خود بخشى از انتقام سخت 

خواهد بود. 
وى در پاســخ بــه اين پرســش كه آيــا حضور نــاو آمريكا و 
زيردريايى هاى اســرائيلى در خليج فارس به علت هراس از اقدام 
نظامى ايران به مناســبت سالگرد سردار ســلمانى بوده و يا دولت 
آمريكا به دنبال تحريك و ايجاد تنش در منطقه در روز هاى پايانى 
عمر خود اســت؟ اظهار كرد: عده اى بر اين اســتنباط هستند كه 
آمريكايى هــا به دنبال حمله نظامى به ايران اســت، بايد گفت كه 
اين مسأله محال عقلى بوده و هرگز با شرايط فعلى اتفاق نخواهد 
افتــاد.  رئيس اســبق مجمع نماينــدگان اســتان در ادامه افزود: 
آمريكا يى ها و اســرائيلى ها در منطقه هيــچ گاه آغازكننده جنگ 
بــا ايران نخواهند بود. اين گونه اقدامــات از جمله ورود ناو هاى 
نظامــى در منطقه تنها در موضع انتقــال و هراس از حمله نظامى 

ايران به پايگاه ها و ناو هاى آنها در منطقه بوده اســت. 
وى همچنيــن در پايــان گفت: البته بايــد گفت كه آنهــا به دنبال 
بهانه جويى نيز هســتند، براى اينكه ما يك موضع اشــتباه بگيريم تا 
به دست آنها بهانه بدهيم؛ اما مواضع جمهورى اسالمى ايران تاكنون 

در اوج اقتدار كامًال منطقى و قابل دفاع بوده است. 

مى نويسيم حاج قاسم سليمانى
 مى خوانيم قهرمان ملى 

مهدى ناصرنژاد »
 در ســالگرد شهادت پرافتخار و مظلومانه سردار دالور و نستوهى 
از ســپاه آزادى بخش اســالم، يك بار ديگر قلب هاى ملتى بزرگ و 
قهرمان پرور، بــه آه و فغان درآمد. آزاده مرد دالور و كفرســتيزى كه 
به حق و شايستگى، سردار دل ها لقب گرفت و جان و تاريخ يك كشور 

آزاد و حامى محرومان جهان تا ابد ماندگار شد.
حاج قاســم سليمانى، همان ســردار قهرمان كه گويا در طالع بلند و 
درخشــانش آمده بود كه با ســتاره هاى تابناك دنياى اسالم و تاريخ 
ايران همنشين خواهد شــد. در سرگذشت و حيات پاك شهيد حاج 
قاســم ســليمانى مى خوانيم كه چگونه در حريم ســاده و خدايى، 
خانواده اى خداجوى و خوش انديش پاى گرفته و در جامعه پرتالطم 
روزگار بى خبرى هاى پيش از انقالب اســالمى جلوه گر شــده است 
و در تاريخ نوپاى همين انقالب نيــز خيلى ها گواهى مى دهند كه او 
در كشــاكش مبارزه پنهان و آشكار با طاغوتيان و سرسپردگان گمراه 
آن، درس مقاومت و پيروزى طلبى آموخت و اســناد جنگ تحميلى و 
فتنه ضدانقالب نشــان مى دهد كه قاسم سليمانى آن سال هاى پرفراز 
و نشــيب، چه ازخودگذشتگى ها و رشــادت ها از خود بروز داد تا به 
يك خدنگ تيز بال و توفنده براى لشــگر دشمنان تبديل شود. بسيار 
خاطره و واگويه از همرزمان و ياران موى سپيدكرده حاج قاسم حاكى 
از اين اســت كه رزمندگان و سنگرنشــينان جوان و تازه كار، چگونه 
از انديشــه هاى راه گشا و رشــادت هاى مثال زدنى حاج قاسم تأسى 
مى جســتند و الگو مى گرفتند تا مايه صالبت و عزم راســخ سپاهيان 

شهادت طلب اسالم براى غلبه نهايى بر كفر جهانى نام بگيرند.
قاسم سليمانى يك شــبه و يكباره و اتفاقى حاج قاسم سليمانى نشده 
بود و نام باصالبت و زلزله انگيزش بى جهت جان كثيف دشــمنان و 
بدخواهان آن شهيد سربلند را به ارتعاش و وحشت نمى انداخت يك 
آمريكا و اذناب كودك كش و غاصبان ســرزمين هاى اسالميش ماه ها 
و بلكه ســال ها در فضاى مســموم اتاق فكر خود نشستند و نشستند 
و پول هاى حرام برخى عرب هاى خودباخته و ســالح و امكانات و 
جاسوسى هاى سرسپردگان منطقه را روى هم گذاشتند تا سردار حاج 
قاسم ســليمانى را ناجوانمردانه و در خفا به شهادت برسانند تا بلكه 
روى آرامش ببينند! غافل از اينكه خون پاك آن شهيد عزيز، آن سردار 
د ل هــا، آن يار مهربان و حامى جان بركف زنان و كودكان و پيرمردان 
و آواره هاى بى گناه و بى پناه كشور هاى دوست و مسلمان، هميشه در 
جوش و خروش و گسترش خواهد بود تا خواب و آسايش از چشم و 

زندگى ننگين دشمنان مردم مظلوم منطقه و جهان ربوده شود.
شــهيد حاج قاســم ســليمانى فرزند پرافتخار اسالم، ســرباز رشيد 
قافله ساالر شهداى اســالم حضرت اباعبدا... الحسين(ع) و اسوه بارز 
و گوياى صدور انقالب اسالمى به فراتر از مرز سرزمين هاى اسالمى 

است.
تاريخ پرافتخار ايران و جهان اســالم پر از نام هاى تابناك و اســوه در 
جنگ و جهاد و علم و فرهنگ و هنر و ادبيات اســت اما شهيد حاج 
قاســم سليمانى از آن نام هاى ناب و چهره هاى تكرارنشدنى است كه 
تمام افتخارات جنگ و جهاد و پايمردى و ازخودگذشــتگى و علم و 
فرهنگ و محبوبيت يك ملت بزرگ و آگاه و مســتقل را همه با هم 

دارد، نابغه اى كه فقط يك بار در تاريخ هر كشورى ظهور مى كند. 

 تالش وزارت كشور برگزارى باشكوه 
انتخابات همراه با تأمين سالمت مردم است

 تالش وزارت كشــور برگزارى انتخابات با مشــاركت گسترده، 
امنيت كامل و همراه با تأمين سالمت مردم، ناظران و دست اندركاران 

اجرايى انتخابات است.
مديــركل انتخابات وزارت كشــور گفت: با توجه به شــرايط كرونا 
برنامه هاى آموزشى وزارت كشور با بهره گيرى از امكانات و تجهيزات 
الكترونيك و به صورت منطقه اى  و به طور محدود برگزار مى شود و در 
اين دوره نيز دســت اندركان اجرايى استان هاى اصفهان، چهارمحال و 

بختيارى و يزد حضور دارند.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى وزارت كشور، سيداسماعيل موسوى 
ضمن تشــريح اطالعات انتخابات و فرايندهــاى برگزارى انتخابات 
خردادماه سال آينده، به تغييرات در قانون انتخابات اشاره كرد و افزود: 
طبق طرح جديد انتخابات كه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى براى 
شرايط سنى كانديداهاى ســيزدهمين دوره رياست جمهورى مدنظر 
قرار دا ده اند، حداقل ســن براى نامزدان 40 ســال و حداكثر سن 70

سال است.
وى خاطرنشــان كرد: در طرح جديد انتخابات رياســت جمهورى، 
داوطلب، والدين، همســر و فرزندان  نبايــد تابعيت يا اقامت دائم در 
كشــورهاى خارجى داشــته باشــد و حداقل مدرك تحصيلى براى 

داوطلبان كارشناسى ارشد است.
موســوى بــا اشــاره بــه برگــزارى ششــمين دوره انتخابــات شــوراى 
ــات ســيزدهمين دوره  ــا انتخاب ــان ب اســالمى شــهر و روســتا همزم
رياســت جمهــورى در خردادمــاه 1400، گفــت: درحال حاضــر  
ــرايط  ــد ش ــات واج ــزارى انتخاب ــراى برگ ــهر ب ــزار و 372 ش ه
هســتند كــه در مقايســه بــا ســال 96 تعــداد 123 شــهر اضافــه شــده 

اســت.
مديركل انتخابات وزارت كشــور ادامه داد: 40 هزار و 602 روستاى 
واجد شــرايط براى انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا وجود 
دارد كه از اين تعداد 37 هزار و 884  روســتا شوراى اسالمى دارند و 

مابقى داراى حدنصاب جمعيت اما بدون شورا هستند.

بيش از 95 درصد مصوبات ستاد ملى كرونا 
اجرا شده است

 گزارش جمع بندى از مجموعه اقدامات و مصوبات ستاد ملى مقابله با كرونا 
از ابتدا تاكنون و همچنين كميته هاى ذيل ستاد، نشان داد كه بيش از 95 درصد 

مصوبات ستاد و كميته ها انجام شده است.
به گزارش ايرنا، وزير كشــور در حاشيه جلسه ستاد ملى مقابله با كرونا گفت: 
مردم عزيز مســتحضرند كه نوع جديد جهش يافتــه اى از ويروس كرونا در 
انگلســتان و اروپا شيوع يافته است كه نشــان دهنده اين است كه اين بيمارى 
قابل اعتماد و شناسايى دقيق نيست. عبدالرضا رحمانى فضلى تصريح كرد: در 
هر شرايطى بايد حداقل هاى پروتكل هاى بهداشتى مانند زدن ماسك و رعايت 
فاصله اجتماعى مورد توجه باشــد و به دقت انجام شــود تا بار ديگر با پيك 

بيمارى در كشور مواجه نشويم. 

خريد بيش از 20 ميليون دوز واكسن خارجى كرونا
 رئيــس دفتر رئيس جمهورى از انعقاد قرارداد خريد بيش از 20 ميليون دوز 

واكسن خارجى كرونا خبر داد.
محمود واعظى در گفت وگو با ايســنا، گفت: براى خريد واكسن از محل هاى 
مختلفى از جمله سازمان جهانى بهداشت براى كوواكس، چين، هند و روسيه 
اقدام كرده ايم. وى با اشــاره به تعداد واكســن هاى خريدارى شده توسط ايران 
گفــت: قرارداد خريد 16 ميليون و 500 هزار دوز واكســن كوواكس منعقد و 
حدود 200 ميليون دالر مربوط به اين قرارداد نيز به طور كامل تأمين شده است.

رئيس دفتر رئيس جمهورى خاطرنشــان كرد: با چين درحال توافق براى خريد 
حدود 4 ميليون دوز هستيم كه خريد اين واكسن حدود 2 ماه طول مى كشد. با 
هند و روسيه نيز صحبت هايى انجام داده ايم كه تعداد آن به ميزانى كه آنها براى 

فروش تعيين كرده اند، بستگى دارد.

شوراى نگهبان سالمت روانى داوطلبان 
رياست جمهورى را بررسى نمى كند

 شوراى نگهبان فقط توانايى داوطلبان رياست جمهورى را مورد ارزيابى قرار 
مى دهد و سالمت روانى آنها را بررسى نمى كند.

نماينده مالير در مجلس شــوراى اســالمى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره لزوم بررسى سالمت روانى و جسمى داوطلبان رياست جمهورى 
از ســوى كارگروه پزشكى، توضيح داد: ســالمت روانى و جسمى نامزدهاى 
رياست جمهورى مشهود است، هر كدام گذشته معلومى دارند و سالمتشان را 

نمى توانند از ديگران پنهان كنند.
هادى بيگى نژاد در ادامه افزود: اگر در اين باره جزئى تر وارد شــويم، در مورد 
اينكه در آن كارگروه چه كسى پزشك و روان شناس باشد، مشكالتى به وجود 

مى آيد؛ سياسى شدن اين موضوع هم موجب نگرانى خواهد شد.

عطا شعبانى راد »
 تا همين چند ســال گذشــته با توجه به 
بودجه هاى كالن نفتى كه در سراســر كشور 
توزيع شده بود، تيترهايى از قبيل «چهره شهر 
متحول مى شود»، «شهرى زيباتر را به شهروندان 
تحويل مى دهيم» و عناوينى مشابه، در رسانه ها 
رواج داشــت زيرا تعــداد پروژه هاى بزرگ و 
پرطمطراق كه با همكارى مجموعه هاى دولتى 
يا بخش خصوصى در شــهرها اجرا مى شــد 
چشــمگير بود، مديران وقت شهرى با اتكا به 
بودجه هــاى پر و پيمانى كه از ناحيه اعتبارات 
دولتى و فعاليت كسب وكارها نصيب مجموعه 
آنها مى شــد حتى به اين فكر افتاده بودند كه 
درآمدهاى شهردارى از محل عوارض و تراكم 
فروشــى را كنار گذارده و براى كسب درآمد 
پايدار، شــهردارى ها را ماننــد بنگاه هاى مالى 
مستقيماً وارد عرصه سرمايه گذارى و مشاركت 

در پروژه هاى سود آور كنند.
وضع جيب شــهردارى ها در اين چند ســال 
آنقدر خوب بود كه طرح هايى مانند «مديريت 
واحد شهرى» و «مديريت يكپارچه شهرى» با 
جديت دنبال مى شــد و در برخى كالن شهرها 
حتى قدم هاى نخســت اين كار هم برداشــته 
شــد و تفاهم نامه هايى مدنظر قرار گرفت كه 
برخى پروژه هاى شــركت هاى خدمات رسان 
توسط شــهردارى ها به سرانجام برسد، كار در 
برخى شــهرها چنان باال گرفت كه تعدادى از 
پروژه هاى گردشگرى و ميراث فرهنگى هم با 

سرمايه شهردارى به مرحله اجرا رسيد.
اين مســأله كه در مقطعى اعتبارات درشتى در 
دست شهردارى ها بود ضمن اينكه رونق خوبى 
را به شهرها تزريق مى كرد باعث مى شد كثيرى 
از افراد در قالب هاى پيمانكارى، برون سپارى، 
قــراردادى، واگذارى، طراحى، مشــاوره و ... 
بر ســر سفر شهردارى بنشــينند از آنسو البته 

هميشه جايى كه پول هست 
سوءاســتفاده هــم هســت، 
پــول زيــاد فرصت طلبان و 
سودجويان را به اين صرافت 
مى انداخــت كــه همــواره 
حــول و حوش شــهردارى 
باشــند و مــواردى ماننــد 
رانت اطالعات، تغيير مســير 
طرح هــاى مطالعاتــى، دور 
زدن قوانين، ربودن مناقصات 
و استفاده از ســاير روزنه ها 
مدنظر عناصر ســودجو قرار 
مى گرفت، تعدد بازداشت ها و 
محاكمات مديران و كاركنان 
شورا  اعضاى  و  شهردارى ها 
در آن مقطع، بــا ميزان پولى 
كه در مجموعه هاى شهرى به 

چرخش درمى آمد هم ارتباط داشت.
امروز اما نظارت بر مســائل مالى شهردارى ها 
دقيق تر شده و اساساً چون پول كمترى وجود 
دارد دقــت بيشــترى در مــورد هزينه كردها 
صورت مى پذيــرد، درحال حاضر آنچه برخى 
شــوراها و شــهردارى هاى كوچك در سطح 
قوانين دنبــال مى كنند به نوعــى تالش براى 
بقاســت هرچند مواردى وجود دارد كه بنابر 
قانون بايد اعتباراتى به شهردارى ها تعلق بگيرد 
اما دولت از پرداخت آن استنكاف مى ورزد يا 
تأديه قطره چكانى و تهاترى آن را مدنظر دارد.

با توجه به بودجه هاى انقباضى ملى، كمك هاى 
ناچيز دولتى و ركود كســب وكارهاى بزرگ 
و تبعــات ناشــى از پاندمى كرونا، كســانى 
اعتقاد دارند بهتر اســت انتظار كارهاى بزرگ 
از شــهردارى ها را كنار گــذارده و همين كه 
پروژه هــاى عمرانى بر زمين نماند و اعتبارات 
به گونه اى عادالنه در مناطق هزينه شود را قابل 
قبول بدانيم در مقابل افراد ديگرى هم هستند 
كه همچنان وقوع كارهاى بزرگ و تعميم دادن 
برخــى جرقه هاى خالقانه را ممكن دانســته 
متوقع هســتند در سيســتمى كه اساس آن بر 
خرق  است  بوروكراتيك  بده بستان هاى  مبناى 

عادت را شاهد باشند.
 روال آرام و مدبرانه مديريت شهرى 

در همدان
مديريت شــهرى همدان طــى ادوار مختلف 
روالى آرام داشته و خرق عادات (اعم از مثبت 
يــا منفى) در آن كمتر ديده شــده كه البته اين 
امر به معناى نبود تعارضات در زير پوســت 
آرام شهر نيســت بلكه دعواها در همدان يا با 
ريش سفيدى و كدخدامنشــى به دور از انظار 

عمومى خاتمــه مى پذيرد يا پاره اى جدل ها از 
ابتدا مغلوبه تلقى شده، به جهت نبود تعادل كفه 

سود و هزينه كنار گذارده مى شود.
از چند دهه گذشــته مجموعه افرادى وجود 
دارنــد كه در حوزه مديريت شــهرى همدان 
رأى و نظر صائــب دارند، بعضى از اين افراد 
داراى سابقه فعاليت عمرانى و اجرايى هستند 
و ضريــب نفــوذ آراى آنها به ســبب صبغه 
كارشناســى نظراتشان است و برخى ديگر نيز 
داراى ارتباطات سياســى و گروهى بوده و از 
منظر توان انتقال نظرات به مبادى تصميم گيرى 

داراى نفوذ محسوب مى شوند.
به طور ســنتى نوعى محافظه كارى در رده هاى 
بوروكراتيــك همــدان قابل رصد اســت كه 
مى توان آن را دورانديشــى و حزم تلقى كرد 
چنين رويكردى افــراد را از دنبال كردن جاى 
پاهــاى نامطمئن بر حذر 
مــى دارد بــا اين وصف 
الگوى شهرداران منتخب 
داراى  كمتــر  همدان  در 
اعوجاج است و شهرداران 
منتخــب اعــم از اينكه 
منتســب به اصولگرايان، 
شمار  در  يا  اصالح طلبان 
بينابين  تكنوكرات هــاى 
كوره  در  حتمــاً  باشــد 
بوروكراسى سنتى آبديده 
شده و ســپس به مرحله 

پيشنهاد شدن رسيده اند.
اين  بهتر  تشــريح  براى 
بحــث خوب اســت به 
ايــن نكته اشــاره كنيم 
در  قديمى  دعوايــى  كه 
مورد تعاريف و مصاديق دموكراســى وجود 
دارد كه كســانى اعتقاد دارند هر فردى از هر 
جايــگاه طبقاتى حق دارد بــه ميدان رقابت 
انتخاباتى وارد شود تا بدين صورت چرخش 
پيش بينى ناپذيــر نخبــگان، امــكان تصحيح 
حركت را فراهم آورده، افرادى خارج از بدنه 
قدرت از اقشــار عادى بتواننــد در بزنگاه ها 
وارد ميدان شــده تصميمات را به نفع اقشار 
و اصناف ضعيف تر پيش ببرند، تلقى ديگر از 
دموكراسى انتخابى اين است كه اعاده حقوق 
اقشار بايد در حوزه حقوق عمومى از طريق 
آراى قضايى مســتقل، قوانين حمايت كننده 
و رســانه هاى آزاد پيگيرى شود و چرخش 
نخبگان در هرم مديريتى به گونه اى باشد كه 
خواســت گروه هاى ثروت و قدرت به عنوان 
پيش برندگان توسعه لحاظ شده امكان تبلور 
سرمايه ملى ذيل نوعى ســرمايه دارى بومى 

حفظ شود.
همدان احزاب قدرتمندى نــدارد اما گروه ها 
و افراد سياســى در آن مشــابه همان كارى را 
مى كنند كه در دموكراسى هاى حزبى، احزاب 
انجام مى دهنــد يعنى فرد منتخب همواره زير 
ضرب و مورد نظارت افرادى است كه در تمام 
مراحل به او يادآور مى شوند در تصميم گيرى 
مطلق العنان نيست، اين رويه نتايج مثبتى داشته 
كه از آن جمله مــوارد كمتر تخلفات عمده و 
كم تعدادى مواردى از قبيل دستگيرى اعضاى 
شورا و شهردارى است و نيز اينكه در همدان 
اظهارات شــاذ و رفتارهاى راديكال سياســى 
كمترى را از مجموعه مديريت شــهرى شاهد 
بوده ايــم، وجه منفى چنين رويــه اى «ُكندى» 
تغييرات و «انعطاف ناپذيرى» تصميمات است، 

به نحوى كه طرح هاى خالقانه و جوان پسند و 
مطابق با روحيات نســل جديد خيلى جدى 
گرفتــه نمى شــود و تنها در ظواهــر امور به 
«جوان گرايى» تشــبث مى شود و در عمق كار 

الگوهاى سنتى و محافظه كارانه مدنظر است.
 در شهرهاى ديگر پس از روى كار

 آمدن شوراهاى جديد، دعواهاى انتخاب شهردار 
به شدت باال مى گيرد در همدان اما مدتى پاره اى 
اظهارنظرهاى عمومى و رســانه اى در اين زمينه 
رواج مى يابــد و كار اصلى بدون توجه به آنچه 
پشــت تريبون ها بيان مى شــود و در سطوحى 
پنهان تر دنبال مى شــود چنانكه دور اول شوراى 
شهر همدان عمدتاً تركيب اصالح طلبى داشت 
اما جز پاره اى شــايعات و سخنان درگوشى از 
عملكردهاى شخصى، چيزى كه تفاوت بنيادين 
در نحوه عملكــرد را با اصولگرايان رقم بزند از 

مجموعه اعضاى شورا ديده نشد.
در مــواردى حتى اگــر اختالفاتى هم جريان 
داشته كمتر به سطح رسانه ها آمده و با استعفاى 
بى سروصداى شهرداران كار فيصله يافته چنان 
كه خردادماه سال 93 اميررضا يوسفيان شهردار 
وقت همدان كه پس از «سيدمسعود عسگريان» 
به عنوان شهردار مشغول به كار شده بود، 9 ماه 
پس از انتخاب خود به اين سمت بدون جريان 

يافتن روند استيضاح، از كار كناره گيرى كرد.
پس از وى رسولى از نيروهاى بدنه شهردارى 
با حفظ ســمت به عنوان سرپرست شهردارى 

همدان منصوب شد.
 مرزهاى مخدوش 

 ليست هاى انتخاباتى در همدان
بنا بــه نظر نگارنده كه قطعاً قابل نقد اســت، 
مرزهــاى اصالح طلبى و اصولگرايى در حوزه 
شــهرى همدان كامًال مخدوش است و اگر بنا 
باشد با شــاخص هاى دقيق اعضاى شوراهاى 
اسالمى اول تا پنجم شهر همدان و شهرداران 
منتخب را بررسى كنيم به موارد شاخص براى 
تفاوت گذارى متناسب با رويكردهاى جناحى 

برنمى خوريم.
انتخاب شــورا و شهردار مطابق با ليست هاى 
جناحى چنانكــه در تهــران مى تواند نوعى 
ســكوى پرش باشــد در همدان واجد امتياز 
خاصى نيســت و به عنوان مثال اين كه شهردار 
همدان استاندار شــود چيزى در حد حضور 
دوباره فردوسى پور در شبكه 3 است، هرچند 
عكس اين موضــوع با احتمالى پايين متصور 
اســت، با اين وصف آنچه مى تواند همچنان 
ليســت هاى جناحى را در انتخابات شوراها 
معنادار سازد نوع مواجهه با مسائل اجتماعى 
و فرهنگــى و تفاوت در برنامه هــا مبتنى بر 

و  است  سياســى  رويكرد 
اگر بنا باشد تفاوت خاصى 
در اين زمينه بين جريانات 
سياسى نماند عمًال انتخاب 
بر مبناى شــناخت سوابق 
عقالنى تر  افراد  شــخصى 
همين  به  شايد  و  مى نمايد 
سبب است كه مردم همدان 
با يك هوشمندى ذاتى در 
طى ادوار مختلف انتخابات 
شوراها، از دو سر راديكال 
پرهيز  سياســى  طيف هاى 
داشــته و در مــواردى كه 
طيف ها  اصلــى  نيروهاى 
امــكان حضورداشــته اند، 
ميانى  نيروهــاى  عمدتــاً 

توسط مردم برگزيده شده اند.
در ادوار مختلف شوراى همدان، جز چند نام 
مطرح از اصالح طلبان و چند نام از اصولگرايان، 
عمــده افرادى كه بــه شــورا راه يافته اند تنها 
در ليســت هاى سياسى قرار داشــته و واجد 
شاخصه هاى بارز سياسى و اجتماعى نبوده اند 
به همين سياق، شــهرداران همدان نيز اگرچه 
گاهى به اصالح طلبان و يا اصولگرايان نزديك 
شمارده شــده اند در شمار افراد داراى مواضع 
مشخص سياسى و عملكرد اجتماعى متناسب 

با رويكرد سياسى خود نبوده اند.
 غفلت از سياست
 به  مثابه عمل اجتماعى

اگــر اين امكان وجود داشــت كــه تفاوت 
عملكردها بنابر تفاوت رويكرد سياســى به 
ميدان بيايد قضــاوت در مورد گرايش مردم 
يــك منطقه پــس از چند مرحلــه انتخاب، 
وجهى واقعى تر پيدا مى كــرد اما با توجه به 
چندگانگى مســائل شــهرى، ظهور و بروز 
پاره اى نظرگاه هاى سياســى پس از انتخاب، 
در عرصــه عمل ضعيف اســت و به همين 
سبب بســيارى افراد «شوراى غيرسياسى» را 
به «شــوراى سياسى معطوف به كسب سهم» 
ترجيح مى دهند، در واقع زمانى سياســت بنا 
بوده رويه هاى اجتماعى و فرهنگى را مطابق 
با اسناد و قوانين باالدستى تغيير دهد اما براى 
برخى جريانات «كنش سياســى» متناســب 
با خواســت راى دهندگان، جــاى خود را به 
«سياســى كارى» معطوف به كســب سهم و 
حضــور در بزنگاه هاى توزيــع قدرت داده 
و در چنين وضعى طبيعى اســت كه انســان 
ســليم العقل، تفاوت انتخاب را در ســوابق 
اجرايى و مديريتى ببيند نــه قرار گرفتن در 

اين و آن ليست فاقد معنا و مصداق.
در اين زمينه طى ادوار گذشته عمده شهرداران 
منتخب در همدان از مجموعه ها و سازمان هاى 
خود شهردارى و از نيروهاى درونى بوده اند و 
كمتر شــاهد آن بوده ايم كه افرادى از نخبگان 
دانشگاهى، مديران غيرسياسى، نمايندگان ادوار 
و يا حتى جوانان شايســته بخش خصوصى، 
كسانى به عنوان شهردار انتخاب شوند، گويى 
شناخت پيچيدگى هاى بوروكراتيك، مهم تر از 
شناخت لوازم و اقتضائات برنامه ريزى شهرى 

است.
 تجربه انتخاب افرادى از خارج مجموعه هم 
اگر گاهى استثنائا رخ داده نتايج چندان خوبى 
نداشــته چنانكه در مورد يكى از شــهرداران 
غيربومــى همــدان چنين شــد و زمزمه هاى 
درگوشى  آن هنوز هم در محافل نقل مى شود.

پيشگويى  عالم  سياســت 
قطعى نيست اما چنانكه از 
قرائن امر برمى آيد احتمال 
اين كه ســازهاى پاستور و 
بهشــت و بهارستان قطعه 
يكســانى را بنوازند بسيار 
پر رنگ تــر از ناهمنوايــى 
تماشاگران  منظر  در  سازها 
بيرونى اســت و در چنين 
شرايطى بهتر است همچنان 
بــه كســانى رأى دهيم كه 
كوچه پس كوچه هاى همدان 
را خوب بشناســند و اگر 
نمى افزايند  شهر  بر  چيزى 
و  مــادى  دارايى هــاى  از 

معنوى آن كم نكنند.

مديريت شهرى؛ از شعار تا واقعيت

دوران ليست هاى انتخاباتى تمام شده است

اگر كسى دولت را تضعيف كند
 طرفدار آمريكاست 

 ما در ميدان جنگ اقتصادى هســتيم و اگر كسى دولت را تضعيف 
كند، چه بخواهد و چه نخواهد حامى و طرفدار آمريكاست. 

به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در مراسم افتتاح طرح هاى وزارت نيرو 
اظهار كرد: هر كسى دولت را تضعيف كند و بگويد من ضد آمريكا هستم، 
دروغ شاخدار گفته است. حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى ادامه 
داد: هر كســى به بخش خصوصى، واردكنندگان و صادركنندگان ضربه 
بزند از آمريكا حمايت كرده اســت؛ ما امروز براى توسعه كشور بايد به 
هم كمك كنيم. امروز روز وحدت است و هر كسى وحدت و اتحاد را 

شكسته و اختالف افكنى كند از آمريكا طرفدارى كرده است.
وى با بيان اينكه از ســال 1397 جنگ اقتصادى به كشــور تحميل شده 
است، تصريح كرد: دونالد ترامپ مانند صدام بود، صدام 8 سال جنگ به 
ما تحميل كرد و ســرنگون شد. دونالد ترامپ 3 سال جنگ اقتصادى به 
ما تحميل كرد و در هفته هاى آينده سرنگون مى شود نه فقط از حكومت 
بلكــه از زندگى. او آدم بى آبرويــى در تاريخ بود كه جنايت و ظلم هاى 
زيادى كرد كه يكى از ظلم هاى غيرقابل گذشــتش شهادت حاج قاسم 
ســليمانى و ابومهدى المهندس بود كه هيچ گاه از يادمان نخواهد رفت. 
آنها بدانند اين ترور براى هميشــه داغى بر سينه ماست كه انتقام آن را 

ملت هاى منطقه و ملت ايران در روزى از آنها مى گيرد.

خبـر
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نيش و نوش

3 ميليون كارت ملى توليد داخل صادر شد
 ســخنگوى ســازمان ثبت احوال از صدور 3 ميليون و هــزار و 365 قطعه كارت 

هوشمند ملى توليد داخل به متقاضيان خبر داد.
ســيف ا... ابوترابى در گفت وگو با ايرنا افزود: 62 ميليون و 891 هزار و 392 نفر واجد 
شرايط (باالى 15سال) متقاضى دريافت كارت هوشمند ملى هستند كه از اين تعداد 59 
ميليون و 357 هزار و 650 نفر مراحل تكميل ثبت نام براى دريافت كارت هوشمند ملى 
را انجام داده و براى 49 ميليون و 657 هزار و 782 كارت صادر و تحويل شده است.

وى گفت: بانك هاى مسكن، آينده، پست بانك، مهر، ملى، سامان، دفاتر پشخوان دولت 
و ســازمان ثبت اسناد و امالك كشــور درحال حاضر جزو دستگاه هاى متقاضى براى 

بهره مندى از خدمات كاربردى كارت هوشمند ملى هستند.

آموزش كمك هاى اوليه هالل احمر
 به رانندگان ناوگان شهرى و برون شهرى

 معاون آموزش، پژوهش و فناورى جمعيت هالل احمر از ارائه آموزش كمك هاى اوليه 
اين جمعيت به رانندگان عمومى و ناوگان شهرى و برون شهرى خبر داد.خسرو رحمانى 
در گفت وگو با ايرنا با اعالم اين خبر افزود: قانون احكام دائمى برنامه توســعه كشــور 
براى انضباط بخشى اجتماعى و ايمنى راه هاى كشور، وظيفه برگزارى دوره هاى آموزشى 
تخصصى امداد و نجات كمك هاى اوليه و حوادث جاده اى براى كاركنان(پرسنل) امداد 
و نجــات و نمايندگان داوطلب هالل احمــر و كمك هاى اوليه براى همكارى در زمينه 
حوادث جاده اى، آموزش امداد و كمك هاى اوليه در زمينه حوادث جاده اى در مدارس و 

دانشگاه ها را بر عهده جمعيت هالل احمر قرار داده است.

آغاز تكميل ظرفيت پذيرش بدون آزمون 
كاردانى به كارشناسى 

 ثبت نام و انتخاب رشــته براى شركت در مرحله پذيرش دانشجو براساس سوابق 
تحصيلى(معدل فوق ديپلم) كاردانى به كارشناسى دانشگاه هاو مؤسسات آموزش عالى 

تا 16 دى ماه ادامه دارد.
ــه بيســت وچهارمين جلســه شــوراى ســنجش  ــر، براســاس مصوب ــزارش مه ــه گ ب
ــده  ــى مان ــاى خال ــراى ظرفيت ه ــد ب ــرر ش ــر 99 مق ــجو 22 مه ــرش دانش و پذي
ــال 1399  ــته س ــى ناپيوس ــه كارشناس ــى ب ــون كاردان ــه در آزم ــته محل هايى ك رش
ــراى  ــم) ب ــوق ديپل ــدل ف ــوابق تحصيلى(مع ــاس س ــرش براس ــده، پذي ــل نش تكمي

ــرد. ــورت گي ــاه ص ــت بهمن م نوب

 سبقت غيرمجاز در كبودراهنگ
 مرگ راننده وانت را رقم زد

 رئيس پليس راه اســتان همدان از سبقت غيرمجاز راننده وانت در 
مســير سه راهى سوباشى - گل تپه كه ســبب تصادف رخ به رخ وانت 
پيكاپ با كاميون خاور و مرگ راننده وانت و مجروح شدن 2 سرنشين 

خودروى كاميون شد، خبر داد.
رضا عزيزى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: بيش از 70 درصد تصادف 
مسير همدان - بيجار در مسير سه راهى سوباشى - گل تپه رخ مى دهد 
كه طبق نظر كارشناسان سوانح پليس راه، شيب تند اين مسير عامل باال 

رفتن سرعت و افزايش سوانح رانندگى است.
وى بيان كرد: با وجود اينكه مســير سه راهى سوباشى - گل تپه داراى 
شــانه عريض و استاندارد است اما به واســطه شيب تند جاده هر ماه 
شاهد سوانح جرحى و فوتى ناشى از تصادف رخ به رخ و واژگونى در 

اين مسير شريانى هستيم.
رئيس پليس راه اســتان همدان يادآورى كرد: سال گذشته نيز در اين 
محدوده شاهد تصادف كاروان عروسى و برخورد يك دستگاه پژو با 
وانت نيســان و مرگ 3 تن بوديم همچنين يكى از حاميان داوطلبان 
مجلس نيز در اين مسير هنگام تبليغات انتخاباتى تصادف و فوت كرد.

عزيزى افزود: تنها راه ايمن ســازى اين مسير سانحه خيز نصب 2 عدد 
دوربين ثبت تخلف ســرعت، تعريض و اصالح شيب جاده است تا 
بتوان آمار ســوانح رانندگى را در مسير ســه راهى سوباشى - گل تپه 

كاهش داد.
وى گفت: در مســير همدان - كرمانشاه سه راهى روستاى «روان» نيز 
به علت شــيب تند جاده شــاهد تصادف فوتى و جرحى هستيم كه 
بايد شيب اين مسير نيز اصالح و براى ايمن سازى و كاهش سرعت 

خودروها دوربين نصب شود.
 انجام عمليات رهاسازى مصدومان سوانح رانندگى 

در كبودراهنگ 
رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان كبودراهنگ نيز درباره اين سانحه 
گفت: پس از گزارش سانحه برخورد رخ به رخ وانت پيكاپ با كاميون 
خــاور به نجاتگران گل تپه، تيم هاى امــدادى در محل حادثه حضور 

يافتند.
جبار طهماســبى افزود: در ارزيابى اوليه مشخص شد كه بر اثر شدت 
برخورد يك سرنشــين وانت پيكاپ فوت كرده و 2 نفر هم در داخل 
كاميون خاور دچار مصدوميت شــدند كه متوفى و مصدومان نياز به 

رهاسازى داشتند.
وى تصريح كرد: نجاتگران هالل احمر با اســتفاده از دســتگاه ست 
هيدروليك عمليات رهاســازى را آغاز كرده و با پايان يافتن عمليات، 
مصدومان به عوامل اورژانــس و متوفى به عوامل انتظامى حاضر در 

محل تحويل داده شد.
رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان كبودراهنگ بيان كرد: همچنين 
در حادثه ديگرى كه مربوط به تصادف ســوارى پژو پارس با كاميون 

در مسير همدان به گل تپه بود 5 سرنشين پژو پارس مصدوم شدند.
طهماســبى افزود: تالش تيم هالل احمر براى نجات جان 2 سرنشين 
اين وســيله نقليه كه داخل خودرو گير افتاده بودند آغاز شد و پس از 

يك ساعت تالش عمليات رهاسازى به پايان رسيد.

دستگيري 3 متهم در فامنين

 فرمانده انتظامي شهرســتان فامنين، از دســتگيري يك سارق و 2
توزيع كننده مواد مخدر در اين شهرستان خبر داد.

بــه گزارش پايگاه خبري پليس، علي حســن حيدري گفت: مأموران 
انتظامي شهرســتان فامنين حين گشت زني در سطح حوزه و گسترش 
چتر اطالعاتي، يك سارق باطري خودرو را شناسايى و دستگير كردند 
و متهم با تشــكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي و باطري ســرقتي 

كشف و به مالباخته تحويل شد.
 وي افزود: در مأموريتى ديگر، مأموران انتظامى شهرستان با اقدامات 
پليســى، 2 توزيع كننده مواد مخدر را دستگير كردند و مقداري مواد 
مخدر صنعتي و ســنتي از آنان كشــف و متهمان با تشكيل پرونده به 
مرجع قضايى معرفى شــدند. اين مقام انتظامي در پايان از شهروندان 
خواست: توصيه هاي پليس را در حفظ و نگهداري اموال خود جدي 
بگيرند و درصورت مشاهده هرگونه موارد مشكوك موضوع را سريعًا 

با شماره تلفن 110 به مركز فوريت هاي پليسي اطالع دهند.

اقتصاد سرآمد: گرانى به جان نان هم مى افتد؟
 رقابت همه اقالم ضرورى در گرانى!!

بهار: مسكن ارزان شد تنها يك درصد
  يه مو كندن از خرس تو اين اوضاع غنيمته!!
جوان: حبس 250 ميليارد دالر در خانه هاى خالى

 پــس ارزش افــزوده اينــارو هــم رو قيمــت مســكن حســاب 
مى كنــن!!

جمهورى اسالمى: بازگشت چهار شهر به شرايط قرمز
 بذاريــد حاال جوهر مصوبه ممنوعيت ها خشــك بشــه بعد 

چمدونارو ببنديد!!
دنياى اقتصاد: سالى بهتر از 2020؟

 بره ديگه برنگرده!!
آرمان ملى: سهامداران خرد در نقطه جوش

 اين مال زمانيه كه پاى سود و ضرر در ميان باشد!!
 ابتكار : بورس روى مدار ابهامات 
 هزار و يك پرسش بى پاسخ!!

اقتصاد سرآمد: بدهكاران بانكى چگونه خلق شدند
 همون طورى كه طلبكارانش خلق شدند!!
آرمان ملى: وقتى واكسن هم سياسى مى شود

 همه چيز با سياست قاطى شده!!
تجارت: فوالدسازان محصوالتشان را در بورس عرضه مى كنند

 بورسم واسه خودش آچار فرانسه اى شده!!
جوان: تعجب جهانى از واكسن ايرانى

 حاال اين فقط يه چشمه اش بود؛ كجاشو ديدين!!
تجارت: خروج بودجه از بن بست

 با اين ورود و خرج بودجه ديگه رشــته كار از دســت همه 
خارج شده!!

جوان: شوراى رفاقت با خودروخواران
 بدون شرح!!

شروع: پازل برهم ريخته توسعه تجارى
 اوضاع به شدت قمر در عقربه!!!

 در حوزه ابن سيناپژوهى كوتاهى كرده ايم، 
آماده ايم رساله هايى با محوريت ابن سينا را به 

زبان هاى ديگر منتشر كنيم.
به گزارش روابط عمومــى و امور بين الملل 
بنياد بوعلى سينا، اختتاميه دومين دوره جايزه 
ابن  ســيناپژوهى با حضور محســن جوادى 
معاون امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمى، ايوب دهقانكار، نصرا... موسويان 
دبير علمى دومين دوره جايزه ابن سيناپژوهى 
و برگزيدگان اين جايزه به صورت حضورى 

و مجازى برگزار شد.
مديرعامل خانه كتاب و ادبيات ايران، در اين 
آئين ضمن تأكيد بر اين موضوع كه ابن ســينا 
نماد خرد، خردورزى و عقالنيت در سرزمين 
ما است، گفت: در جامعه علمى جهان نيز نماد 
پژوهش و ميل به ســمت خردورزى است و 
آثار او در محافل علمى دنيا مورد اســتناد و 

بهره بردارى است.
ايــوب دهقانكار بــا بيان اينكــه در محافل 
گوناگون كشــور ما را بــا نمادهاى مختلفى 
مى شناســند، گفت: در محافل علمى نيز ما را 
با 2 كتاب «قانون» و «شفا» ابن سينا مى شناسند 
و بايد به خودمان بباليم كه خاســتگاه چنين 

دانشمندى سرزمين ايران بوده است.
مديرعامل خانــه كتاب و ادبيات ايران عنوان 
كرد: پروفســور ديميترى گوتاس كه در سال 
2015 برگزيــده جايزه جهانى كتاب ســال 
جمهورى اسالمى ايران شده بود، در اقدامى 
خردمندانه، درخواســت كرد كه جايزه خود 
را بــه بهتريــن پژوهش هاى دانشــگاهى يا 
حوزوى درباره ابن سينا اهدا كند. يك تحقيق 
عينى بيشــتر از آنكه به پرسش ها پاسخ دهد 
پرســش هاى جديدى را طرح مى كند و اين 
جايزه نويد مى دهد كه بر شاخصه هاى علمى 
جزئى تــر بنگرد تا در آثــار علمى با موضوع 
ابن ســيناپژوهى شــاهد خلق آثار جدى ترى 

باشيم.
 ضرورت توجه به 

حوزه ابن سيناپژوهى در ايران
در ادامه، معاون امور فرهنگى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمى گفت: ابن سيناپژوهى بهانه 
نمى خواهد؛ در اين ســال ها ما در اين زمينه 
كوتاهــى كرده ايم. اين جايزه و اقدام گوتاس 
باعث شد ما بايد بتوانيم آن را گسترش بدهيم 
و اميدوارم اين روند همچنان مستمر باشد و 

شاهد برگزارى دوره هاى بعدى آن باشيم.
محسن جوادى ادامه داد: حوزه ابن سيناپژوهى 
حــوزه الزم و ضــرورى بــراى كشــور ما 
محســوب مى شــود زيرا انتســاب ابن سينا 
به ايران برمى گردد. تراز انديشــه ابن ســينا 
به گونه اى است كه مى تواند تحوالت زيادى 

را در هزاره ها ايجاد كند.
وى در پايان گفت: اگر پژوهشــگران حوزه 
ابن ســيناپژوهى خواســتند رساله هايشان را 
منتشــر كنند، مى توانيم در اين فرايند سهيم 

باشيم و حتى مراحل انتشار رساله هاى آنها را 
به زبان هاى ديگر فراهم كنيم.

 توجه به پژوهش هاى جديد 
درباره ابن سينا

در ادامــه اين آئين، دبيــر علمى دومين دوره 
جايزه ابن سيناپژوهى كه به صورت مجازى در 
اين آئين حضور داشــت، گفت: در اين دوره 
سعى كرديم به پژوهشى هايى كه رويكردهاى 
تاريخى و اصطالح شناســى درباره ابن سينا 
دارند و از ابزارهاى تحليلى و فلسفى جديد 
استفاده كرده اند، توجه كنيم. پيش از اين جاى 
بررســى پژوهش هاى جديد درباره ابن سينا 

خالى بود.
نصرا... موســويان، تصريح كرد: بيش از 30

اثر دريافتى و رســاله دكترى و تعدادى مقاله 
به دومين دوره جايزه ابن ســيناپژوهى ارسال 
و كار داورى در چندين مرحله انجام شــد و 
بيــش از ده داور مرحله ارزيابى اين آثار را بر 

عهده داشتند.
وى به گستره پژوهشى اين جايزه اشاره كرد 
و گفت: در حوزه و دانشــگاه ســعى كرديم 
تيم پژوهشــى را بيشتر گسترش دهيم. گروه 
مطالعات فلسفه اســالمى و قرون وسطى در 
پژوهشگاه دانش هاى بنيادين از حمايت هاى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى بهره گرفت 
و كارگاه هايى را در سال هاى 2017 و 2018

در اين زمينه برگزار كرد.
 در ادامه ايــن آئين، برگزيدگان به 
شرح زير اعالم و از آنها قدردانى شد

■ در بخش رساله:
- اميرحســين زاديوسفى با رساله «بازخوانى 
تحليلى نظريه ابن سينا درباره ى علم خداوند 
به جزئيات»، مقطع دكترى دانشــگاه تربيت 

مدرس
- اكــرم صفر نورا... با رســاله «آگاهى مرتبه 
باالتر در فلسفه ابن سينا» مقطع دكترى دانشگاه 

تربيت مدرس

■ در بخش مقاله:
اســدا... فالحى با مقاله «استنتاج از دو ممكن 
نــزد ابن ســينا و رابطه  آن بــا دو تعريف از 

قضاياى حقيقيه و خارجيه»
دبيرخانه جايزه جهانى كتاب سال جمهورى 
اسالمى ايران و گروه مطالعات فلسفه اسالمى 
و قرون وســطى در پژوهشــگاه دانش هاى 
بنيادى، دومين دوره جايزه ابن سيناپژوهى (به 

افتخار ديميترى گوتاس، ابن سيناپژوه معاصر 
در دانشــگاه ييل) را در ســالجارى برگزار 
كردند. اين جايزه به پايان نامه ها، رســاله هاى 
دانشگاهى و رساله هاى سطح 3 يا 4 حوزوى 
كه در زمينه فلسفه و منطق ابن سينا و به زبان 
فارسى نگاشته شده باشــند و بين سال هاى 
1392 تــا 1397 از آنها دفاع شــده باشــد، 

اختصاص داشت.

 رئيس كميته امداد با اشاره به پيش بينى 
افزايش 25 درصدى مســتمرى مددجويان 
كميتــه امداد و بهزيســتى در اليحه بودجه 
ســال آينــده، بيــان كــردن كه ايــن رقم 
تحت  خانواده هاى  معيشــت  پاســخگوى 
حمايت نيست و كميســيون تلفيق مجلس 

قول افزايش اين رقم را داده است.
به گــزارش ايلنا، ســيدمرتضى بختيارى با 
اشــاره به فعاليت هاى كميته امداد در حوزه 
توانمندســازى گفــت: يكــى از مهم ترين 
محورهاى توانمندســازى، ايجاد اشــتغال 
اســت كه در همين راســتا تا پايان امسال 
بيش از 200 هزار شــغل در كشــور براى 

مددجويان راه اندازى خواهد شد. 
وى بــا بيان اينكه ســال آينــده 6 هزار و 
صد ميليارد تومان تســهيالت قرض الحسنه 
اشتغال زايى براى كميته امداد پيش بينى شده 
اســت، تأكيد كرد: در كنار ايجاد طرح هاى 
اشــتغال، با احياى اشــتغال خانگى، موج 
جديدى از خوداشتغالى خانواده هاى تحت 

پوشش به ويژه زنان سرپرست خانوار را به 
وجود خواهيم آورد. 

ــنهاد  ــاره پيش ــا اش ــداد ب ــه ام ــس كميت رئي
دولــت مبنى بــر افزايــش 25 درصــدى 
مســتمرى مددجويــان در ســال آينــده، 
ــش،  ــزان افزاي ــن مي ــرد: اي ــان ك خاطرنش
بــراى معيشــت مددجويــان كافــى نيســت 
وعــده  مجلــس  تلفيــق  كميســيون  و 
داده اســت از محــل ديگــر منابــع، بــه 
كمــك  حمايــت  تحــت  خانواده هــاى 

ــد. كن
بختيارى همچنين تأمين مسكن را از ديگر 
ابعــاد توانمندســازى مددجويان دانســت 
و گفت: با كمك بنياد مســتضعفان، ســتاد 
اجرايى فرمان حضــرت امام(ره) و دولت، 
ســاخت 31 هزار واحد مســكونى در كل 
كشــور در دستور كار اســت كه با اجراى 
اين برنامه ها، انتظار مى رود مشــكل مسكن 
ايتام در سطح شهرهاى كوچك و روستاها 

رفع شود.

معاون فرهنگى وزارت ارشاد:

 رساله هاى حوزه ابن سينا را 
به زبان هاى ديگر منتشر مى كنيم 

پيش بينى 6100 ميليارد تومان تسهيالت 
قرض الحسنه اشتغال زايى براى كميته امداد



Y K

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

شنبه  13 دى ماه 1399  شماره 3940

6
اقتصـاداقتصـاد

نگاه

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

راه هاى افزايش منابع بودجه 1400
 افزايش 2 واحــدى ماليات بر ارزش افــزوده، ماليات بر ثروت، 
ماليات بر ســود سپرده و كاهش معافيت صادرات و حذف ارز 4200

برخى از راه هاى تأمين منابع جديد براى بودجه است.
يك كارشــناس اقتصادى گفت: براى تأمين بودجــه 1400 راه هاى 
گوناگونــى وجود دارد. در حوزه ماليات يكى از راه ها افزايش ماليات 
بر ارزش افزوده است كه هيچ رشدى در مقايسه با سال گذشته نداشته 
است. اگر بخواهيم تورم را نيز به حساب بياوريم اين رقم بايد بيشتر 

مى شد اما هيچ تغييرى نكرده است.
هادى ترابى فر در گفت وگو با مهر، بيان كرد: برخى از پايه هاى مالياتى 
در بودجه 99 نيز ديده شــده بود اما در متن بودجه 1400 حذف شد 
مثًال ماليات بر ثروت يا خانه و ماشين هاى لوكس با اينكه در جداول 
بودجه ســال آتى 970 ميليارد تومان برآورد شده است اما در متن آن 
نيســت. براى امسال مى توان گفت اگر مجموع خانه هاى فردى باالى 
ده ميليارد تومان باشد مشمول ماليات شود. اين ماليات ساالنه دريافت 
مى شــود و مى توان آن را موقع خريد و فروش دريافت كرد يا اينكه 
درصورت پرداخت نكردن، برخى خدمات ساختمان مانند آب و برق 

را قطع كرد يا حساب فرد را مسدود ساخت.
ترابى فــر با بيان اينكه در برخى كشــورها ايــن ماليات بر اموال 
مشــاغل دريافت مى شــود و براى تخمين درآمد آن بايد ديد كه 
به چه نحوى اجرا مى شــود، افزود: متأسفانه در سال 99 قرار شد 
كه در دى مــاه و بهمن ماه اين ماليات دريافت شــود اما آئين نامه 

آن نيز بيرون نيامد.
اين كارشناس اقتصادى عنوان كرد: نكته بعدى اين است كه ما كسرى 
بودجه داريم اگر ماليات را افزايش ندهيم با پولى سازى كسرى بودجه 
نقدينگى رشــد مى كند و تورم به وجود مى آيد. اگر ماليات بر ارزش 
افزوده را يك يا 2 واحد افزايش دهيم درآمد 30 هزار ميليارد تومانى 
كسب مى شود. تورم اين افزايش را بايد با رشد پايه پولى مقايسه كرد 

زيرا تورم از طريق رشد پايه پولى بسيار بيشتر است.
وى درباره پيشــنهاد ديگرى درباره تأمين منابع بودجه، گفت: كاهش 
معافيت هاى مالياتى صادرات پيشــنهاد ديگر تأمين بودجه است. اين 
بدان معناســت كه به جاى معافيت صد درصدى، 50 درصد معافيت 
به صادركنندگان بدهيم. كشورهاى ديگر يا معافيتى ندارند يا معافيت 
موقت دارند يا معافيت آنها بســيار كم اســت درباره نگرانى پيرامون 
كاهش ارز نيز بايد گفت كه مى توان با قرار دادن يك ســقف معافيت 
كارى كرد تــا صادركنندگان كوچك به دليل ماليــات از بازار خارج 

نشوند.
ترابى فر با بيان اينكه هرچند بعيد اســت صادركنندگان از بازار خارج 
شوند اما نگرانى از ارزآورى از اين طريق كاهش مى يابد، گفت: برآورد 
دقيقى از منابعى كه از طريق حاصل مى شــود وجود ندارد اما به طور 

تقريبى مى تواند حدود 15 هزار ميليارد تومان منابع ايجاد كرد.
وى درباره روش هاى ديگر تأمين منابع بودجه، گفت: ماليات از سود 
ســپرده بانكى براى افراد حقوقى نيز مى توانــد به عنوان منابع دولت 
لحاظ شود. با جلوگيرى از فرار مالياتى و حذف ارز 4200 تومانى نيز 

مى تواند درآمد ايجاد كرد.
ترابى فر در پايان گفت: اگر ارز 4200 تومانى آزاد شود با وجود آنكه 
برخى اجناس گران مى شــود، مى توان با كمك معيشتى به مردم آن را 
جبران كرد. اندازه درآمد دولت از طريق حذف ارز 4200 بســتگى به 
نحوه مديريت دارد اما اگر تمام آن نيز صرف كمك معيشــتى به مردم 

شود باز هم فايده دارد.

آورده اوليه 6042 متقاضى مسكن ملى 
استان واريز شد

 معاون مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازى استان همدان 
گفت: 6 هزار و 42 تَن از متقاضيان طرح اقدام ملى و توليد مســكن 
در اين استان، با بازگشايى حســاب بانكى، آورده اوليه را به حساب 

واريز كردند.
مجيد صالحى امير افزود: پنجم دى ماه آخرين مهلت واريز آورده اوليه 
متقاضيان مســكن ملى بود كه درنهايت 6 هزار و 42 تَن از متقاضيان 
در استان همدان توانستند با واريز 40 ميليون تومان، تكميل وجه كنند.
وى به ايرنا گفت: 9 هزار و 347 تَن از متقاضيان اين طرح، توانستند با 

تكميل مدارك و ارائه مستندات ثبت نام خود را نهايى كنند.
صالحى امير تعداد متقاضيان داراى شرايط در استان همدان را 13 هزار 
و 77 نفر دانست و عنوان كرد: با پايان مهلت تكميل پرونده متقاضيان، 
از يكم دى، پااليــش ثبت نام كنندگان انجام و درصورت آزادشــدن 

ظرفيت، در شهرهاى داراى ظرفيت، ثبت نام دوباره انجام مى شود.
وى ادامــه داد: متقاضيانى كه تا پايان آذر براى تكميل مدارك مراجعه 
نكرده اند به طور خودكار از سامانه حذف مى شوند، با وجود اين سابقه 
فرم (ج) آنها قرمز نشده و دوباره مى توانند در اين طرح ثبت نام كنند.

معاون مســكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازى استان همدان با 
اشاره به واريز تسهيالت وديعه مسكن، گفت: به منظور تأمين بخشى 
از وديعه مســتأجران، به 4 هزار و 888 متقاضى در ســطح استان، در 

مجموع به مبلغ 731 ميليارد ريال تسهيالت واگذار شده است.
وى تعداد ثبت نام كنندگان طرح تســهيالت وديعه مسكن در استان را 
21 هزار و 215 نفر عنــوان كرد و افزود: از اين تعداد 7 هزار و 118

نفر داراى شرايط بوده اند.
صالحى امير ادامه داد: سقف تسهيالت كمك  وديعه اجاره مسكن براى 
مستأجران در استان ده تا 15 ميليون تومان است و دريافت وام وديعه 
مسكن عامل قرمز شدن فرم (ج) نيست و متقاضيان مى توانند از ساير 

تسهيالت بانك مسكن نيز استفاده كنند.
براساس سرشمارى ســال 1395، استان همدان با نزديك به 20 هزار 
كيلومتر مربع وسعت، حدود يك ميليون و 750 هزار نفر جمعيت دارد 
كه تراكم نسبى 88 نفر در هر كيلومترمربع، اين استان را در رديف يكى 

از پرتراكم ترين استان هاى كشور قرار داده  است.
در قالب طرح اقدام ملى مسكن قرار است 400 هزار واحد مسكونى 
در كشور ساخته شــود كه از اين تعداد 200 هزار واحد مسكونى در 
شــهرهاى جديد، صد هزار واحد در بافت هاى فرسوده شهرى و صد 

هزار واحد نيز در شهرهاى كوچك ساخته مى شود.
متأهل و سرپرست خانوار بودن، سابقه 5 سال سكونت در شهر مورد 
تقاضا، توانايى پرداخت اقســاط، توانايى تأمين هزينه ســاخت و نيز 
بدون مالكيت مسكونى از سال 1384 به بعد از جمله شرايط موردنياز 

براى متقاضيان دريافت مسكن ملى است.

پرايد ارزان شد
خريدوفروش متوقف شد

 چهارشــنبه گذشته قيمت پرايد نسبت به سه شنبه كمى ارزان شد، 
قيمــت 111 و SE در بازار آزاد با كاهش يك ميليون تومانى همراه 

شد و تا پنجشنبه ادامه داشت.
به گــزارش خبرآنالين، قيمت پرايد به رغم افزايش قابل توجه قيمت 
ســاير خودروها با نوســانى محدود و روبه كاهش همراه شد. بر اين 
SE بين 97 تا 98 ميليون  اســاس در فضاى مجازى بهاى پرايد 131

تومان اعالم شد.
در عين حال قيمت پرايد 132 در محدوده صد تا 102 ميليون تومان و 
بهاى پرايد 151 در فضاى مجازى به قيمت 104 ميليون تومان گزارش 

شد. همچنين بهاى خودروى 151 پالس نيز 112ميليون تومان بود.
 فعاالن بازار مى گويند خريد و فروش پرايد از روز چهارشنبه متوقف 
شده است و بسيارى از كسانى كه قصد فروش داشتند به اميد افزايش 

قيمت دست نگه داشته اند.

55 واحد توليدى و صنفى متخلف در همدان 
به مرجع قضايى معرفى شد

ــدى  ــى 55 واحــد تولي ــايى و معرف ــدان از شناس ــتان هم ــتاندارد اس ــركل اس  مدي
ــع  ــه مراج ــتاندارد، ب ــع محصــوالت غيراس ــد و توزي ــل تولي ــتان به دلي ــى اس و صنف

ــر داد. ــى خب قضاي
محمد مددى روز پنجشــنبه در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: 30 واحد توليدى متخلف 
در بخش مصالح ساختمانى به ويژه بتن آماده، چينى آالت بهداشتى و لوله هاى پلى اتيلن 
كه از قوانين و مقررات استاندارد سرپيچى كرده اند از ابتداى سالجارى تاكنون به مرجع 

قضايى معرفى شده اند.
وى افــزود: پروانــه اســتاندارد ايــن واحدهــا بــه داليلــى مختلــف ابطــال و يــا تعليــق 
شــده و يــا بــدون اخــذ پروانــه، محصــول يــا خدماتــى را توليــد و ارائــه مى كردنــد 
كــه براســاس مــاده 15 قانــون توســعه و تقويــت اســتاندارد ايــن كار جــرم محســوب 

مى شــود.
مديركل اســتاندارد استان همدان خاطرنشــان كرد: پيش از معرفى به مراجع قضايى به 
اين دســته از واحدها اخطار و تذكرهاى الزم داده مى شود كه بيشتر آنها تمكين كرده و 
براى رفع نواقص موجود همكارى مى كنند اما تعدادى نيز تمايلى براى اصالح و بهبود 

اوضاع ندارند كه با آنها برخورد قانونى مى شود.

به گفته مددى، پروانه كاربرد نشــان استاندارد 3 سال اعتبار دارد و پس از انقضاى اين 
مدت توليد كاالهاى مشــمول پروانه مذكور بايد متوقف شــود و يا نســبت به تمديد 

پروانه اقدام كرد.
وى تأكيــد كــرد: چنانچه اين كاالها وارد بازار هدف شــود احتمال ضرر و زيان براى 
جامعه مصرف كنندگان وجود دارد از اين رو به شــدت توسط بازرسان استاندارد كنترل 

و نظارت مى شود. 
 مديركل اســتاندارد استان همدان گفت: عالوه بر واحدهاى توليدى متخلف، 25 واحد 
صنفى در اســتان شناســايى و به تعزيرات حكومتى ارجاع شدند كه محصوالتى بدون 

نشان استاندارد را توزيع مى كردند.

خريد ست كامل لوازم انشعاب فاضالب (شامل لوله، انشعابگير، سيفون، دريچه چدنى، درپوش الستيكى، بوشن رابط) 
 به شماره ع/99/248

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد ست كامل لوازم انشعاب فاضالب (شامل لوله، انشعابگير، 
سيفون، دريچه چدنى، درپوش الستيكى، بوشن رابط) از توليدكنندگان مربوطه مطابق مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه واز طريق سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت (ستاد) اقدام نمايد.
آدرس دولت(ستاد)به  الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  پاكات  بازگشايى  و  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
www.setadiran.ir  به شماره فراخوان 2099007001000092 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: 1399/10/13

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 1399/10/13 لغايت 1399/10/18 تاپايان وقت ادارى.
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت 1399/10/29 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/10/30 ساعت 9 سالن جلسات مناقصه گزار.
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 580,834,050 ريال است كه پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق بند الف ماده 5 آيين نامه 
تضمين معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه مورخ 1394/9/22 ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست 
در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/10/29 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 عمومي يك مرحله اى

شركت آب و فاضالب استان همدانشركت آب و فاضالب استان همدان

نمايشگاه  بيست وهفتمين   
بين المللي چاپ، بسته بندي و 
تهران  در  وابسته  ماشين آالت 
با حضــور برندهــاي بزرگ 
مرتبــط با چاپ وبســته بندي 

امروز آغاز به كار مي كند.
چاپ وبســته بندي  مركــز 
ليبــل)  (همــدان  همــدان 
بــار  ســي وپنجمين  بــراي 
و  ملــي  نمايشــگاه هاي  در 
بين المللي حضــور دارد. اين 
اين  حضــور  ســي وپنجمين 
چاپخانــه در نمايشــگاه هاي 
بين المللــي و ملــي اســت. 
پيام رســانه پيــش از اين، در 
نمايشــگاه هاي عــراق، دبي، 
ارمنســتان، روســيه، تركيه و 

عمان حضور داشته و دستاوردهاي حضور به 
صادرات توليدات چاپخانه منجر شده است.

«مركــز چاپ وبســته بندي همــدان» همانند 
سال هاي گذشته اين بار هم با يك تكنولوژي 
جديــد در نمايشــگاه بين المللــي چــاپ، 
بســته بندي و ماشين آالت وابســته در تهران 
حضور يافته اســت. پــس از رونمايي چاپ 
هولوگرام بدون نياز به كليشــه و سيلندر در 
سال گذشته، امســال با دستگاه هاي جديدي 
در حوزه پاكت ســازي در نمايشگاه حضور 
مي يابد. توليد انواع پاكت هاي فيلم، ســلفون 
ساشــه هاي چنداليه و كاغــذي، چاپ ليبل 
چسب دار، شيرينك، ســلفون هاي بسته بندي 
و ساشــه بدون ســيلندر و كليشــه از جمله 

جديدترين خدمات پيام رسانه است. 
مركز چاپ و بســته بندي همدان بزرگ ترين 
مركز چاپ و بنگاه كارآفريني در غرب كشور 
زيرمجموعــه روزنامه همدان پيام اســت كه 
داراي خطوط مختلف چــاپ با 200 عنوان 
چاپ نشــريات غرب كشــور، ماشين آالت 
و تجهيــزات چاپ افســت ورقــي، واحد 
ليتوگرافي، خط كامل صحافي اتوماتيك و فاز 
چهارم راه انــدازي خط توليد ليبل و خدمات 

جانبي است.
ايــن چاپخانه مدرن ترين ماشــين آالت ليبل 

كشور با تكنولوژي اروپايي را دارد كه هدف 
آن از اســتفاده دستگاه هاي به روز، جلوگيري 
از خــروج ارز در حوزه چاپ و توليد ليبل و 

لفاف هاي بسته بندي در كشور است.
هــدف از دهميــن حضور «مركــز چاپ و 
بين المللي  نمايشــگاه  در  همدان»  بسته بندي 
معرفــي  تهــران،  بســته بندي  و  چــاپ 
شناسايي  استان،  منحصربه فرد  توانمندي هاي 
بازارهاي جديد كار، كمك به توسعه و رونق 
فضاي كسب وكار استان، توجه به شعار سال 
و حضــور در جمع بــزرگان صنعت چاپ 

دنياست.
در ايــن نمايشــگاه كه از 13 تــا 16 دي ماه 
ســالجاري در محــل دائمي نمايشــگاه هاي 
بين المللــي تهران برگزار مي شــود، فعاالن و 
استادان صنعت چاپ حضور خواهند داشت.

نمايشگاه صنعت چاپ و بسته بندى ايران از 
برند 27 ساله برخوردار است و درحال حاضر 
يكى از نمايشــگاه بزرگ منطقــه خاورميانه 

محسوب مى  شود.
هدف از برگزارى بيســت وهفتمين نمايشگاه 
بين المللــى صنعت چاپ، ارائــه جديدترين 
خدمــات و محصــوالت در جهت حمايت 
از توليد داخل، حمايــت از صنايع داخلى و 

انتقال دانش و تكنولوژى است.

بيســت  وهفتمين نمايشگاه بين المللي چاپ و 
بســته بندي و ماشين آالت وابسته ايران از 13
تا 16 دي ماه در محل دائمى نمايشــگاه هاى 
بين المللــى تهــران همــه روزه از 9 صبح تا 
ســاعت 17 با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
تخصصى  صورت  به  بازديدكنندگان  پذيراى 
اســت و پيام رســانه نيز منتظر حضور گرم 
مديران اســتاني، فعاالن اقتصادي، توليدگران 

و عموم مردم در سالن 38 غرفه 21 است.
 پروتكل هاي بهداشتي 

رعايت مي شود
نمايشــگاه  بيســت وهفتمين  دبيــر 
چاپ وبسته بندي تهران، درباره اين نمايشگاه 
و  چاپ  نمايشــگاه  بيســت وهفتمين  گفت: 
بســته بندي با حضور بيش از 190 شــركت 
داخلــي، در فضايي به وســعت 25 هزار متر 

مربع از 13 تا 16 دي ماه برگزار مي شود.
احمــد ابوالحســني، درباره برگــزاري اين 
نمايشــگاه افزود: در اين دوره از نمايشگاه، 
بــا توجه به شــيوع ويــروس كرونا، تالش 
شده اســت تا با رعايت شيوه نامه هاي ايمني 
و بهداشــتي، نمايشگاهي براي متخصصان و 

فعاالن اين صنف برگزار كنيم.
وي دربــاره برپايي مجازي نمايشــگاه چاپ 
و بســته بندي بــراي نخســتين بــار گفت: 

تا  است  شــده  طراحي  پلتفرمي 
اخبار  آخرين  شــركت كنندگان 
نمايشــگاه را بازديــد كننــد و 
مراجعه  با  مي توانند  عالقه مندان 
 iroxpo.com آدرس  بــه 
به صورت مجازي از نمايشــگاه 

ديدن كنند.
وي با اشــاره به امــكان بازديد 
مجــازي از نمايشــگاه، اظهــار 
كرد: با اســتفاده از نرم افزارهاي 
تخصصــي و به روز دنيــا كه از 
كشــور آلمان خريداري شــده، 
فراهم  مجــازي  بازديد  امــكان 
شــده اســت و عالقه منداني كه 
امكان بازديــد حضورى ندارند، 
مجازي  به صــورت  مي تواننــد 
بازديــد داشــته باشــند و حتي 
غرفه دارانــي كه به داليلــي تمايل به حضور 
ندارنــد به صورت آنالين در اين نمايشــگاه 

شركت مي كنند.
وي با اشــاره به اينكه فعاالن صنعت چاپ با 
وجود شــيوع ويروس كرونا به فعاليت خود 
ادامه داده و بخشــي از آنها كار تهيه ماسك، 
جعبه هاي بسته بندي و لوازم مربوط به توليد 
و بسته بندي الكل و ... را براي عرضه به بازار 
فعاالنه انجام دادند، افــزود: صنعت چاپ و 
بسته بندي ايران مي تواند حرف اول منطقه را 
بزند، اما با توجه به اينكه در بسياري از موارد 
دولت و دستگاه هاي اجرايي به جاي حمايت، 
متأســفانه در فعاليت هــاي اين صنف اخالل 
ايجاد مي كنند، كشور تركيه حرف اول منطقه 
را در اين صنعت مي زند و بازار را از دســت 
ما خارج كرده اســت درحالي كه توانمندي ما 

كمتر از اين كشور نيست.
ابوالحســني خواهان حمايــت واقعي دولت 
از ايــن صنعت شــد و افزود: خام فروشــي 
بزرگ تريــن مشــكل اقتصاد ماســت و در 
موارد بسياري مواد كشــاورزي و صنعتي ما 
به صورت خام به بازارهاي جهاني عرضه مي 
شود، درحالي كه كشــورهاي ديگر اين مواد 
را خريــداري كرده و به نام خود به بازارهاي 

ديگر صادر مي كنند.

 يك توليدكننده در ايران با مشكالت 
زيادى دســت و پنجه نــرم مى كند؛ در 
ابتداى راه بــا ناماليمتى هاى فراوان در 
مســير اعطاى مجوز آغاز كســب وكار 
روبه رو اســت. پس از راه اندازى توليد، 
بيمه و ماليات نيز با رفتارهاى ســليقه اى 
توليد را به شدت تضعيف كرده اند. يكى 
از مهم ترين مشكالت حين كسب وكارها، 
مشكالت ماليات بر ارزش افزوده است 
كه داد بســيارى از توليدكنندگان را در 

آورده است. 
يك توليدكننده به گيج كننده بودن قانون 
ماليــات بر ارزش افزوده اشــاره كرد و 
گفــت: يكى از محصــوالت توليدى ما 
عسل اســت. ارزش افزوده براى عسل 
لحاظ نمى شــود يعنى معافيت ماليات بر 
ارزش افــزوده دارد اما براى تأمين مواد 
اوليه مثل ظروف ما مجبور هســتيم كه 
ارزش افزوده پرداخت كنيم، درحالى كه 
نمى توانيم در انتهاى آن، ارزش افزوده از 
مشترى بگيريم. ماليات بر ارزش افزوده 
بسيار گيج كننده است و حتى پس از 12 
ســال از آغاز اجرا هنوز قانون درست و 

حسابى ندارد.
حسن حلب ســازان در رابطه با اجراى 
بد قانــون و نبود معنى واحــد از ايجاد 
ارزش افزوده، بــه مهر گفت: در اجراى 

قانــون تناقضات فراوانــى وجود دارد. 
براى بعضى از عسل ها مثًال وقتى با يك 
محصول ديگرى مخلوط مى شود، ارزش 
افزوده براى آن تعلق مى گيرد اما عســل 
ساده بدون ماليات بر ارزش افزوده است. 
اين چه قانونى است كه با طعم دار شدن 
محصول بايد ماليات بر ارزش افزوده را 
پرداخت كنيد؟ اين خــود يك معضلى 
براى ما است. يك مثال ديگر اينكه عسل 
را با مغز مخلــوط مى كنيم و اين ارزش 
افزوده براى آن لحاظ مى شود درحالى كه 
خــود آجيل و خشــكبار هــم معافيت 
ارزش افــزوده را دارند ولى فرآورى در 
اين محصول حساب مى شود. اين قانون 
واقعًا گيج كننده اســت و هيچ راهكارى 

هم براى آن نيست.
حلب ســازان در رابطه با اخذ ماليات بر 
ارزش افزوده و سوق يافتن توليدى ها به 
سمت اقتصاد زيرزمينى، اظهار داشت: با 
اخــذ ماليات بر ارزش افزوده، در صنف 
ما توليدكننده هاى زيرزمينى زياد هستند. 
توليدكننده هايــى كه هيچ نام و نشــانى 
حتــى ندارند. با مارك خــود محصول 
مى فروشــند و نه ماليــات مى دهند و نه 
ارزش افــزوده  آن را لحاظ مى كنند ولى 
توليدكننده شــفاف، بايد اين ماليات را 
بپردازد. توليدكنندگان غيرشفاف در بازار 

به وفور پيدا مى شــوند كه يك ريال هم 
ماليات نمى پردازند.

 فروش بدون فاكتور
 بالى جان توليدكنندگان

اين توليدكننده در ادامه با اشاره به فروش 
بدون فاكتور مواد اوليه و كاهش شــديد 
فروشندگان قانونى مواد اوليه بر اثر اخذ 
ماليات بر ارزش افزوده، گفت: مشكالت 
يكى دو تا نيســت. موضــوع خيلى زياد 
اســت ولى يكى از مهم ترين مشكالت 
توليدكننده ها، ارزش افزوده است. خيلى 
از تأمين كننــدگان مواد اوليــه، به خاطر 
مى ترسند  ارزش افزوده  بر  ماليات  مسائل 
كه حتــى فاكتور به ما بدهند و فردا زمان 
حسابرســى مالياتــى براى من مشــكل 
به وجود مى آيد، با آمدن ماليات بر ارزش 
افزوده تهيه مواد اوليه هم به معضل براى 

من توليدكننده تبديل شده است.
وى ادامه داد: ما بايــد فاكتورهاى خود 
را رســمى بفروشــيم، بايد تأمين مواد 
اوليه هاى ما هم طبيعتًا رسمى باشد ولى 
مثًال همان ظروفى كه من دارم هيچكدام 
از توليدكنندگان اين مواد اوليه حاضر به 
دادن فاكتور رســمى به ما نيستند. براى 
همين ما مجبور هستيم كه برويم از چند 
تا از محــدود توليدكننده هايى كه فاكتور 
رســمى مى توانند بدهنــد، خريد كنيم. 

ماليــات بر ارزش افــزوده، معضلى اين 
شكلى هم براى ما ايجاد كرده است.

 ماليات بر ارزش افزوده 
عكس شفافيت عمل مي كند

حلب سازان با اشــاره به قانون ناكارآمد 
ماليات بر ارزش افــزوده در حصول به 
شفافيت جريان كاال، افزود: هيچ شفافيتى 
در اين ارزش افزوده نبوده اســت. اگر 
مى بود بايد يا همه پرداخت كنند يا همه 
پرداخت نكننــد. روغن، معافيت ارزش 
افــزوده دارد ولى همين مى آيد و تبديل 
مى شود و مى خواهد دست مصرف كننده 
برسد، به عنوان يك غذا فرآورى مى شود 
و ارزش افزوده گرفته مى شود. پس اين 
چه معافيتى براى روغن اســت، معضل 
ديگر اين ماليات دقيقًا همين اســت؛ به 
نظر مــن ماليات بــر ارزش افزوده يك 
كپى پيســت بوده كه از جاهاى ديگر كه 
اجرا شــده اســت ولى روى آن درست 
فكر نشده و درست اجرايى نشده است. 
با اين حجــم اقتصــاد زيرزمينى نه تنها 
شفافيت جريان كااليى ايجاد نشده است 

كه كمتر هم شده است.
محصــول من را بدون فاكتــور در بازار 
مى فروشند ولى من بايد ماليات بر ارزش 

افزوده اش را بدهم.
وى در پايان با اشــاره به دلســرد شدن 
توليدكنندگان در شرايط فعلى، بيان كرد: 
نيروهاى  توليدكننده،  مــن  دغدغه   تمام 
كارخانــه، تأمين مــواد اوليه ، چرخاندن 
چرخــه توليــد و رفع مشــكالت اين 
كارخانه اســت ولى آن آقايى كه ســر 
چهارراه مى ايستد و ارز را مى فروشد يا 
هزار مدل داللى ديگر، يك ريال ماليات 

امروز 27مين نمايشگاه بين المللي تهران آغاز به كار مي كند

پيام رسانه با دستاوردي جديد 
در نمايشگاه حضور مي يابد

■ امكان بازديد مجازي وجود دارد

ماليات بر ارزش افزوده
 موجب رشد اقتصاد زيرزمينى شد

نمى دهد و جنس من را بدون فاكتور در بازار 
به راحتى مى فروشــد ولى مــن بايد ماليات 
بــر ارزش افزوده اش را بدهــم. اينها باعث 
مى شــود كه خيلى از توليدكننده ها مى بينند 
كه با فعاليت اقتصادى مولد كه همه اموال و 

سرمايه فرد را درگير كرده است؛ آخر آن هم 
تمام بار مالياتى كشور روى دوش توليدكننده 
است و با ســوداگر كارى ندارند؛ اين باعث 
دلســردى توليدكننــده مى شــود و او هم از 

فعاليت مولد دست مى كشد.
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سروقامتان از حاشيه شهر سوداى 
ليگ برترى دارد

 تيم واليبال ســروقامتان كه با يك آكادمى در شهرك مدنى به اين 
مرحله رسيده، نياز به نگاه دلسوزانه و ويژه مسئوالن دارد تا مديرعامل 

جوان اين تيم مهدى محبى از ادامه تيمدارى دلسرد نشود.
تيم واليبال ســروقامتان بدون اينكه بار مالى بر دوش ورزش استان و 
مســئوالن داشته باشد، با حمايت بخش خصوصى قدم به رقابت هاى 
ليگ دســته يك گذاشته و در دور نخست مســابقات با كسب نتايج 
درخشــان توانست با حضور تيم هاى صنعتى و قدرتمند در رده سوم 

جدول رده بندى قرار بگيرد.
درحال حاضر ورزش همدان يك ظرفيت بالقوه براى حضور در ليگ 
برتر واليبال كشــور دارد كه از مديريت ارشد استان تا متولى دستگاه 
ورزش بايــد با حمايت هــاى الزم از اين تيم خصوصى، اين فرصت 

استثنايى را از دست ندهند.
اميدواريم با حمايت هاى الزم در دور دوم مسابقات ليگ دسته نخست 

واليبال كشور اين تيم درنهايت به ليگ برتر صعود كند.

160 پايگاه استعداديابى دووميدانى
 در همدان راه اندازى مى شود

 160 پايگاه اســتعداديابى رشــته دووميدانى در سطح روستاها و 
شهرهاى مختلف استان درحال شكل گيرى است و به زودى راه اندازى 

مى شود.
دبير هيأت دووميدانى اســتان با اعالم ايــن خبر به برنا گفت: مربيان 
اســتعدادياب هيأت در سطح گسترده نســبت به شناسايى نخبه هاى 

دووميدانى در مناطق مختلف استان اقدام مى كنند.
مســعود بنوان يادآور شــد: هم اكنون بيش از 3 هزار دونده در سطح 
استان فعال هســتند و همدان به لحاظ قهرمان پرورى جزو استان هاى 

برتر كشور به شمار مى رود.
وى برگــزارى دورهاى ارتقاى داور و مربيگــرى را جزو برنامه هاى 
اصلى هيأت دووميدانى همدان دانســت و گفت: رايزنى هاى الزم با 
فدراســيون دووميدانى كشــور براى برگزارى اين دوره ها انجام شده 

است.
بنوان خاطرنشــان كرد: اين استان از حيث داشــتن دوندگان قهرمان 
جهانــى، آســيايى و بين المللى يكــى از قطب هــاى اصلى ورزش 
دووميدانى كشور اســت و به طور قطع با ارتقاى سطح دانش مربيان 

مى توانيم اين روند روبه رشد را به خوبى ادامه بدهيم.

رسانه ورزش همدان و پيشكسوتان الوند 
در فينال

 مســابقات چهارجانبه جام شهيد قاسم ســليمانى دنبال شد و در 
دومين روز 2 تيم پيشكســوتان اللجين و رســانه ورزش همدان در 

استاديوم سردار شهيد سليمانى شهر بهار به مصاف هم رفتند.
اين ديدار در 90 دقيقه وقت قانونى با تساوى بدون گل به پايان رسيد 
تا كار به ضربات پنالتى كشــيده شــود. در ضربات پنالتى تيم رسانه 
ورزش موفق شد تيم پيشكسوتان اللجين را با نتيجه 4 بر 3 شكست 
دهد و راهى ديدار نهايى شود .در بازى نخست نيز پيشكسوتان الوند با 
غلبه بر پيشكسوتان بهار به فينال راه يافته بود. به اين ترتيب تيم رسانه 
ورزش همدان و تيم پيشكسوتان الوند فينال مسابقات چهارجانبه جام 
شهيد سليمانى را امروز شنبه در استاديوم شهيد سليمانى شهر بهار و 

با حضور جمعى از مسئوالن برگزار برگزار مى كنند.

افتتاح خانه ورزش روستايى در مالير
 به مناســبت گراميداشت حماسه 9 دى و سالگرد شهادت سردار 
دل ها و شــهداى واالمقام جبهه مقاومت سى وپنجمين خانه ورزش 
روستايى در روستاى ازناو شهرستان مالير افتتاح و مورد بهره بردارى 
قرار گرفت. به همت هيأت روســتايى و باز ى هــاى بومى محلى و 
همكارى اداره ورزش و جوانان، سپاه ناحيه مالير سى وپنجمين خانه 
ورزش روستايى در روســتاى ازناو از توابع بخش مركزى شهرستان 
ماليــر افتتاح و مورد بهره بــردارى جوانان و اهالى ورزش دوســت 

روستاى ازناو قرار گرفت .

قلل مرتفع شهرستان مالير معرفى شدند
 كوهنوردان ماليرى با ثبت ارتفاع قلل بارانداز(سبز قبا) و لشگردر 

كله بيد را به عنوان مرتفع ترين قلل شهرستان معرفى كردند.
به همت و تالش كوهنوردان هيأت كوهنوردى در هفته هاى گذشــته 
با صعود به ارتفاعات شهرستان، قلل بارانداز(سبز قبا) به ارتفاع 2947

متر و لشــگردر كله بيد به ارتفاع 2839 متــر را به عنوان بلندترين و 
مرتفع ترين قلل اين شهرستان ثبت كردند .

شايان ذكر است قله بارانداز(سبزقبا) واقع در انتهاى خط الرأس لشگر 
در و در نزديكى مرز بين اســتان همدان و مركزى و قله لشگردر (كله 
بيد) در منطقه لشــگر در و ارتفاعات باالدست روستاى جوزان واقع 
شده كه از چشــم انداز زيبايى برخوردارند و چشم هر كوهنوردى را 

براى صعود جذب مى كنند.

صادق گودرزى: 
برخى كشتى گيران به حال خود رها شده اند

كشتى گيرانى  برخى   
در  مدال  كســب  با  كه 
جهانــى  رقابت هــاى 
نوجوانان شايستگى هاى 
كرده اند،  اثبات  را  خود 
رها  خــود  حــال  بــه 

شده اند.
گــودرزى  صــادق 
كشتى گير ماليرى استان 
يك  تنها  اعــزام  درباره 

آزادكار ايــران به رقابت هاى جام جهانى صربســتان، اظهار كرد: به 
اعتقاد من مى توانســتند با برنامه ريزى بهتر، كشتى گيران بيشترى را 
عازم صربســتان كنند. اين رقابت ها ميدان خوبى براى محك نفرات 
حاضــر در اوزان المپيكى بود تا كادر فنى به شــناخت بيشــترى از 

كشتى گيران اوزان المپيكى پيش از رقابت هاى كسب سهميه برسد.
دارنــده مدال هاى نقره جهان و المپيك افزود: حتى اين مســابقات 
مى توانســت ميدان خوبى براى كشــتى گيران جوان باشــد. مربيان 
مى توانســتند از يكســرى جوانان كه از دل انتخابى تيم ملى بيرون 
آمدنــد 5 يا 6 نفر را انتخاب كنند و به اين رقابت ها بفرســتند. بايد 

آينده كشتى هم مدنظرمان باشد و براى آن برنامه ريزى كنيم.
وى خاطرنشــان كرد: شــايد دليل اعــزام نكردن، بحــث كرونا يا 
مشكالت مالى بوده باشــد اما با هر شرايطى كه بود، مى شد حداقل 
4 يا 5 آزادكار را به اين مســابقات اعزام كرد. كشتى گيرى مثل امين 
طاهرى كه در انتخابى درخشــيد يا اميرحســين زارع و نفراتى مثل 
يونس امامى در وزن 74 كيلوگرم مى توانستند در اين رقابت ها محك 

بخورند.
گودرزى در ادامه با اشــاره به اينكه برخى كشــتى گيران جوان و با 
آتيه ايران به حال خود رها شــده اند، گفت: الزم است نفراتى كه در 
تيم ملى جوانان بودند و شايستگى هاى خود را اثبات كرده اند مورد 
توجه قرار گيرند و به اردوى تيم ملى دعوت شــوند. كشتى گيرانى 
مثل عليرضا عبداللهى كه با شايســتگى قهرمان نوجونان جهان شد 
يا محمد كريمى و محمدرضا قياســى كه به مدال جهانى رســيدند، 
مى توانند آينده كشــتى ايران باشــند اما به حال خود رها شده اند و 

در خانه هستند.
دارنده مدال هاى نقــره و برنز جهان، افزود: بايد طورى برنامه ريزى 
شــود كه كشتى گيرانى كه شايستگى دارند به اردوى تيم ملى بيايند. 
90 درصد باشگاه ها مدت هاست تعطيل است و نبايد اين كشتى گيران 
خانه نشــين باشند. اين ها مهره هاى خوبى بودند كه به حال خودشان 
رها شــده اند. 5 يا 6 نفر از اردوى تيم ملى بيرون مانده اند كه دعوت 

از آنها قطعا به كشتى ايران كمك مى كند.

پايان مسابقات ورزشى مجازى 
در تويسركان

 مسابقات ورزشــى مجازى گراميداشت سالگرد شهادت آيت ا... 
محمد مفتح در تويسركان برگزار شد.

مســابقات ورزشــى مجازى به مناســبت گراميداشــت ســالگرد 
شــهادت آيت ا... محمد مفتــح، با همكارى هيأت هاى ورزشــى، 
دقيقه  فوتبال(يك  پيشكســوتان)،  همگانــى(ورزش  ورزش هــاى 
روپايى)، تكواندو(پومســه)، شطرنج، دوچرخه سوارى، تيراندازى با 
كمان(ريكرو و كامپوند) و بدنســازى(پالنك) به مدت يك هفته در 
تويســركان برگزار شد كه با اســتقبال بى نظير ورزشكاران و عموم 

مردم روبه رو شد.
در پايان مراسم به 4 نفر از پيشكسوتان، 3نفر در رشته روپايى، 6 نفر 
در رشته تكواندو، 7 نفر در رشته شطرنج، 4 نفر در رشته تيراندازى 

با كمان و يك نفر در رشته پالنك جوايزى اهدا شد.

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت

برابــر رأي شــماره 139960326005000935 مــورخ 1399/10/02 هيــأت اول موضــوع قانــون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك نهاونــد تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي بابامــراد 
ــى 3961110931  ــماره مل ــه ش ــنامه 62 و ب ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد محم سياهوشــى فرزن
صــادره از نهاونــد ششــدانگ يــك بــاب مغــازه بــه مســاحت 65/53 مترمربــع قســمتى از 
پــالك شــماره 896 فرعــى از 3871 اصلــي بخــش يــك ثبــت نهاونــد واقــع در كمربنــدى 
بروجــرد جنــب الســتيك فروشــى روســتايى حقــوق ارتفاقــى نــدارد خريــداري از مالــك 
رســمي احســان اهللا ميــرى تصرفــات مالكانــه متقاضــى نســبت بــه مــورد تقاضــا محــرز 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ــده اســت. ل گردي
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
ــه مــدت دو مــاه  اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 837)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/29

محمدعلى جليلوند - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

تكليف مديريت باشگاه پاس مشخص شود
 اداره كل ورزش و جوانان استان هرچه سريع تر تكليف مديريت باشگاه پاس را بايد 

مشخص كند.
رئيس هيأت فوتبال اســتان بر لزوم تعيين تكليف هرچه ســريعتر مديريت باشگاه پاس 

همدان تأكيد كرد.
عباس صوفى با بيان اينكه تيم فوتبال پاس همدان امسال به خوبى بسته شده است، اظهار 
كرد: پاشازاده يكى از مربيان باتجربه فوتبال ايران بوده كه سابقه صعود به ليگ هاى باالتر 
را در كارنامه دارد. در اين فصل وى تيم بسيار خوبى را جمع كرده و بازيكنان باتجربه و 

شاخصى جذب تيم فوتبال پاس همدان شده اند.
وى با بيان اينكه نبايد اجازه دهيم عده اى براى تيم فوتبال پاس حاشيه سازى كنند، گفت: 
از مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان درخواســت مى كنيم هرچه سريع تر تكليف 

مديريت اين تيم را مشخص كند.
صوفى خاطرنشــان كرد: همچنين طبق جلســه اى كه با حميد سيفى داشته ايم اميدواريم 

حامى تيم نيز به زودى معرفى شود.
وى با اشاره به حمايت همه جانبه از تيم فوتبال پاس همدان بيان كرد: تا جايى كه در توان 

داشته باشيم از اعتبار فوتبال استان و تيم فوتبال پاس حمايت مى كنيم.
گفتنى اســت؛ در اين فصل از رقابت هاى ليگ دسته دوم فوتبال كشور، تيم فوتبال پاس 

همدان با هدايت مهدى پاشازاده كه سابقه مربيگرى در شهردارى تبريز، گسترش فوالد، 
آلومينيوم اراك، نساجى مازندران، بادران، شهردارى ماهشهر، سپيدرود، پارس جنوبى جم 

و بسيارى ديگر از تيم ها را در كارنامه دارد قدم به اين رقابت ها گذاشته است.
صوفى خاطرنشان كرد: با توجه به جذب اين مربى باتجربه و باسابقه اداره ورزش استان 
بايد هرچه ســريع تر تكليف مديريت و منابع مالى و حامى را مشــخص كرد تا اين تيم 

وارد حاشيه نشود.
وى در پايــان افزود: اميدواريم با درايت مديركل ورزش و جوانان اســتان تكليف امير 
عظيمى نيز براى مديريت تيم فوتبال پاس همدان مشخص شده تا در اين شرايط اقتصادى 

فردى كه حاضر شده در اين تيم هزينه كند دلسرد نشود.

آگهى ارزيابى كيفى (نوبت دوم)

روابط عمومى شركت گاز استان همدان 

مناقصه شماره 50-99 يك مرحله اى 
شماره مجوز: 1399,5689

نصب  و  پلى اتيلن  و  فوالدى  گاز  توزيع  شبكه  اجراى  مناقصه:  موضوع 
انشعابات فوالدى و پلى اتيلن به صورت پراكنده در شهرستان اسدآباد 

تا سقف مبلغ تعيين شده 
شرح مختصر كار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 6/000/000/000 (شش ميليارد) ريال مى باشد.
2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 300/000/000 (سيصد ميليون) ريال 

مى باشد.
3- مدت اجراى پروژه 365 روز مى باشد.

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس 
www.setadiran.ir باشند.

5- متقاضيان بايد داراى حداقل رتبه 5 تأسيسات و تجهيزات باشند.
سه  حداقل  مناقصه  برگزارى  جهت  مناقصه گران  تعداد  حدنصاب   -6

مناقصه گر مى باشد.
7- حداقل امتياز ارزيابى كيفى مناقصه گران 65 مى باشد.

تا  آگهى  درج  تاريخ  از  روز   7 مدت  به  مناقصه  در  شركت  متقاضيان 
ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابى كيفى به سايت 
 www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الكترونيكى  تداركاتى  سامانه 

مراجعه نمايند.
تاريخ بارگذارى اسناد ارزيابى كيفى حداكثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه 

1399/11/01 از طريق سامانه ستاد خواهد بود.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075 دورنويس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

 دو بازيكن تيم فوتبال شهردارى همدان 
در يــك مراســم ســاده از دنيــاى فوتبال 

خداحافظى كردند.
فوتبــال  تيــم  كاپيتــان  بلــورى  هــادى 
ــا  ــه ب ــته ك ــال هاى گذش ــهردارى در س ش
انتقــال پــاس بــه همــدان در فوتبــال متولــد 
ــس از  ــى پ ــى را يك ــاى ترق ــد و روزه ش
ديگــرى پيمــود و بازى هــاى زيبايــى را 
ــش  ــه نماي ــچ ب ــان بگووي ــاس در زم ــا پ ب

ــت. گذاش

وى سپس از پاس جدا شد و به تيم شهردارى 
همدان پيوست و سال ها براى اين تيم بازى 
كرد تا اينكه ســال گذشــته بــا مصدوميتى 
ســخت مواجه شــد، اين مصدوميت باعث 
دورى بلــورى از مســتطيل ســبز شــد و 
ناخواسته كفش هاى خود را آويخت تا شايد 
پس از اين وى را در لباس مربيگرى ببينيم.

ديگــر بازيكــن شــهردارى كــه فوتبال را 
كنار گذاشــت كاظم صالحــى ديگر كاپيتان 
شهردارى بود كه وى نيز به سرنوشت بلورى 

دچار شد و آسيب ديدگى فصل گذشته سبب 
شد تا وى به رغم ميل باطنى با دنياى فوتبال 

خداحافظى كند.
بــازى  نيمــه  بيــن 2  در  گذشــته  هفتــه 
شــهردارى همــدان و مــس كرمــان بــا حضور 
ــان اســتان و رئيــس  مديــركل ورزش و جوان
هيــأت فوتبــال و شــهردار همــدان از تــالش 
ايــن 2 بازيكــن بــا اخــالق فوتبال شــهردارى 
ــر  ــوح تقدي ــداى ل ــا اه ــد و ب ــى ش قدردان
ــور  ــى به ط ــم صالح ــورى و كاظ ــادى بل ه

ــال و مســتطيل ســبز  ــاى فوتب رســمى از دني
ــه  ــن 2 ب ــاالً اي ــد و احتم ــى كردن خداحافظ

ــد آورد. ــرى روى خواهن ــاى مربيگ دني
بــراى ايــن 2 بازيكن بااخالق و شايســته 

شهردارى آرزوى موفقيت داريم.
البتــه اين مراســم كوچك در حــد اين 2 
بازيكن شاخص شــهردارى نبود و بهتر بود 
كه مسئوالن باشگاه شهردارى در فضاى بهتر 
و با مراســمى معتبرتر زمينه خداحافظى آنها 

را مهيا مى كردند.

 هفته گذشــته يك جابه جايــى در هيأت 
فوتبال اســتان تنش زا شد و در فضاى مجازى 

به چالش كشيده شد. 
رئيس هيأت فوتبال با ســود بردن از امتيازات 
خــود در دپارتمــان داورى اســتان تغييراتى 
را انجــام داد و بهروز فيروزبخــت از داوران 
بازنشســته اســتان را پس از 31 ماه بر كنار و 
به جاى وى مهدى الوندى داور فعال استان را 
به عنوان رئيس دپارتمان داورى استان معرفى 

كرد.
گويا اعتراض جمعى از داوران استان و انتقاد 
از عملكرد دپارتمان داورى عباس صوفى را به 
انجــام اين تغيير متقاعد كرده بود اما گويا اين 
جابه جايى از روند قانونى خود خارج شده و 
مورد اعتراض رئيس كميته داوران استان قرار 
گرفت و كميته داوران حتى با انتشــار بيانه اى 
نسبت به اين اقدام رئيس هيأت اعتراض داشته 

و حتى صوفى را تهديد به استعفا كردند.
علــى خســروى داور بازنشســته بين المللى 
كشورمان كه رياست كميته داوران استان را به 
عهده دارد و داوران سرشناسى چون منوچهر 
نظــرى و عبدا... باغزم در كميته داوران با وى 
همكارى مى كنند در اين بيانيه به مثبت ارزيابى 

كــردن عملكرد فيروزبخــت رئيس دپارتمان 
داورى از وى حمايــت كــرده و از صوفــى 
خواستار تجديدنظر در تصميم خود شدند تا 
در زمان ديگــرى اين جابه جايى با نظر كميته 

داوران انجام بگيرد.
خســروى كه اصالتى همدانى دارد و نســبت 
به همدانــى بودنش افتخــار مى كند، در يك 
مصاحبه تلويزيونى ضمــن ابراز نارضايتى از 
اين جابه جايى گفت: من ريشه در شهر همدان 
دارم و پــدر و مادرم اهل اين شــهر بودند، به 
همدان عشــق مى ورزم و اين حوادث خبرى 

از عشــق ورزيدن من نســبت به همدان كم 
نخواهد كرد و حاضرم براى همدان حتى جانم 
را فدا كنم. وى ضمن تكذيب استعفاى خود، 
گفــت: من هنوز رئيس كميته داوران هســتم 
البته هميشه در مسائل كارى يكسرى اختالف 
نظر وجود دارد. در ماه هاى گذشته اصفهانيان 
رئيس كميته داوران كشور به هيأت استان فشار 
آورده و مدعى شده تا وقتى خسروى در كميته 
داوران اســتان باشــد به داوران همدانى بهاى 
كمترى خواهــد داد و اكنون اين نارضايتى را 
در دادن قضاوت به بيــژن و پيام حيدرى كه 

سال گذشــته ركورددار قضاوت بودند به عينه 
مشاهده مى كنيم و به اين 2 داور با گذشت ده 
هفتــه از رقابت ها فرصت كمى براى قضاوت 

داده شده است.
البته من از رئيس هيأت خواســتم كه از كميته 
جدا شوم و وى پيشنهاد مشاور را به من ارائه 

دادند كه نپذيرفتم.
اعضاى كميته داوران اســتان در نامه اى عنوان 
كردند كه جابه جايى در دپارتمان داورى بايد 
زيرنظر اين كميته باشــد و به رغم احترامى كه 
براى صوفى قائل هســتم بايــد بگويم كه در 
مســأله داورى احدى نبايد دخالت كند اما با 
تمام اين تفاصيل هنوز رئيــس كميته داوران 
استان هســتم و اين دلخورى ها در هر صنفى 

رخ مى دهد.
وى به كســانى كه قصد دارند از آب گل آلود 
ماهى بگيرند هشدار داد كه هنوز رئيس كميته 
داوران هســتم و اگر اختالفى نيز وجود دارد 
بين خودمان حل مى كنيــم و اميدوارم برخى 
خود را كاتوليك تر از پاپ نشــان ندهند و با 
قدرت از داورى استان حمايت مى كنم و براى 
ســرزمين اجدادى ام از هيچ تالشى فروگذار 

نخواهم بود.

امروز و فردا در ليگ دسته دوم
 شهردارى و پاس 
به مصاف حريفان 

مى روند 
 هفته ســوم رقابت هاى فوتبال دســته دوم 
كشــور امروز و فردا با انجــام 14 بازى دنبال 
مى شــود و تيم هاى فوتبال شهردارى همدان و 
پاس به مصاف نفت و گاز گچساران و سردار 
بوكان مى روند. تيم فوتبال شهردارى همدان با 
كســب 4 امتياز راهى گچساران مى شود تا تيم 
نفت و گاز اين شــهر ديدار كند. شهردارى كه 

فصل را خوب آغاز كرده و با 4 امتياز در باالى 
جدول قرار دارد هفته گذشــته در دقايق پايانى 
و با ضعف داورى بازى برده را تســاوى كرد 
و حــاال امروز با انگيزه اى باال به ميدان مى رود. 
شــاگردان طاليى منش در بازى امروز در صدد 
هستند تا دست خالى برنگردند و با كسب امتياز 

همچنان در صف مدعيان باقى بمانند.
در ديگر ديدارهاى امروز شــهردار بندرعباس 
با اميد گناوه، اســپاد تهران با سپيدرود رشت، 
محتشــم تبريز با فوالد نوين اهواز، ايران  جوان 
بوشهر با آواالن كامياران و ملى حفارى هواز با 
علم و ادب تبريز بازى مى كنند و آخرين بازى 

اين گــروه را فردا مس نوين كرمان و ويســتا 
توربين تهران برگزار خواهند كرد.

امــا بازى هاى گروه دوم فردا برگزار مى شــود 
و تيم فوتبال پاس همدان در ورزشــگاه شهيد 
حاجى بابايى مريانج ميزبان تيم ســردار بوكان 
اســت. پاس كه هنوز مزه پيروزى را نچشيده 
و با 2 تســاوى آغاز محكمى نداشــته است، 
فردا در ديدار خانگى از تيم بدون امتياز سردار 
بوكان پذيرايى مى كند. شاگردان پاشازاده به رغم 
مشكالتى كه دارند در اين ديدار هم قسم شده اند 
تا به پيروزى برســند و از غافله تيم هاى مدعى 
عقب نمانند. پاس بازيكنان خوبى جذب كرده 

كه اگر از حواشى دور شود و پاشازاده بيشتر دل 
به كار بدهد اين تيم مى تواند نتايج خوبى كسب 

كند و امسال نيز به عنوان مدعى خود را 
مطرح نمايد.

در ديگــر بازى هاى اين گروه كه فردا 
همزمان انجام مى شــود نيروى زمينى 
بــا شــهردارى بم، مس شــهر بابك 
صدرنشــين بــا ميالد تهــران، اترك 
بجنورد با عقاب تهران، شهداى بابلسر 
با شاهين بندرعامرى بوشهر، شمس آذر 
قزوين با شــهردارى ماهشهر و نفت 
اميديه با شهيد قندى يزد بازى مى كنند.

خداحافظى بلورى و صالحى ازخداحافظى بلورى و صالحى از مستطيل سبزمستطيل سبز  

على خسروى :

جابه جايى دپارتمان داورى از اختيارات كميته داوران است 

توجه خاص 
به ورزش مدال آور ووشو

 رشته ووشو شهرستان همدان جزو رشته هاى مدال آور در سطح استان و كشور بوده و بايد 
توجه خاصى به آن داشت.

نشست تخصصى هيأت ووشو استان با حضور رئيس هيأت ووشو استان و اعضاى هيأت رئيسه 
ووشو شهرستان همدان به رياست رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان در محل اداره 

ورزش و جوانان برگزار شدو
در اين نشســت رشيدى ضمن بررســى وضعيت موجود ورزش ووشو شهرستان، تأكيد كرد: 
ورزش ووشــو جزو ورزش هايى است كه تازه وارد المپيك شده و نيازمند توجه بيشتر به اين 
رشــته از بعد تقويت زيرســاخت هاى الزم، رشد و توسعه ورزش پايه و توجه به استعدادها و 

تقويت آنها و توجه به برگزارى مسابقات مختلف است.
در ادامه جلسه رئيس هيأت ووشو استان تأكيد داشت: كه ووشو استان ظرفيت خوبى در سطح 
كشور دارد و با وجود اين برنامه ريزى الزم براى رشد هرچه بهتر اين رشته در سطح شهرستان 

و استان انجام خواهد شد.
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مذاكره ايران و تركيه درباره حج
 مســئوالن حج ايران و تركيه در نشستى مجازى 

درباره روند حج آينده تبادل نظر كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى حج، دراين نشست 
حجت االســالم والمسلمين ســيدعبدالفتاح نواب 
نماينده ولى فقيه در امور حج و سرپرســت حجاج 
ايرانــى، عليرضا رشــيديان رئيس ســازمان حج و 
زيارت، على ارباش رئيس سازمان امور دينى و بعثه 
حــج تركيه و رمزى بيرجــان مديركل حج و عمره 
اين ســازمان، به بيان نكته نظرات خود درباره حج 
آينده پرداختند و آمادگى خود را براى مشــورت و 
تبادل نظر در راســتاى فراهم كردن زمينه مناسب با 

هدف برگزارى حج، در شرايطى كه كرونا جهان را 
تحت تأثير قرار داده است، اعالم كردند.

نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت با بيان اينكه 
ايران و تركيه به عنوان 2 كشــور همسايه و پيشگام 
مى توانند نقش فراوانى درحوزه هاى حج و عمره در 
جهان اسالم ايفا كنند، تأكيد كرد: تشكيل و همكارى 
كارگروه ها مى تواند به استفاده از تجربيات 2 كشور 

براى بهينه سازى حج منجر شود.
نواب با اشاره به آغاز تست انسانى واكسن كروناى 
ساخت ايران، اظهار كرد: اقدامات الزم براى كسب 
نظر مراجع عظام تقليد براى برگزارى حج در شرايط 
اضطرار ناشى از كرونا انجام شده و از نظر بهداشتى 
نيز شيوه نامه ها و راهكارهاى الزم آماده شده است. 

همچنين ســازمان حج و زيارت براى بررسى نحوه 
عملكرد در شــرايط اضطرارى 21 كارگروه تشكيل 

داده تا در شرايط كرونا، حج به خوبى انجام شود.
آرباش نيز شــيوع كرونا را موجب محروم شــدن 
مسلمانان از اجتماع در خانه خدا و مسجد نبوى در 
سال گذشته دانست و از تبادل تجربيات 2 كشور در 

حوزه حج استقبال كرد.
رئيس ســازمان امور دينى تركيــه از ايران و تركيه 
به عنوان 2 كشــور پيشــتاز در حوزه حج ياد كرد و 
افزود: اقدامات و آمادگى هاى 2 كشور الگويى براى 

ساير كشورهاى اسالمى است.
رشــيديان نيز همكارى بين كشــورهاى اسالمى و 
عربستان را براى برگزارى فريضه حج يك ضروت 

دانســت و گفت: ما آمادگى داريم با مسئوالن حج 
تركيه همكارى و دســتورالعملى را در موضوع حج 

تهيه كنيم.
وى با اشــاره به آمادگى و انتظارات زائران 2 كشور 
در سال گذشته و اعالم ديرهنگام برگزار نشدن حج، 
اظهار كرد: طرف عربستانى تاكنون به صورت رسمى 
زمان برگزارى مذاكرات حج آينده را چه به صورت 
حضورى و چه غيرحضورى مشخص نكرده است.

مديركل حــج و عمره ســازمان امــور تركيه هم 
بــه اقدامــات صورت گرفته بــراى تقويــت ارائه 
آموزش هــاى الزم به زائران اين كشــور در ســايه 
استمرار كرونا اشاره كرد و گفت: با توجه به فرصت 
تعطيلى حج، به دنبال تقويت زيرساخت هاى خود در 

اين حوزه هستيم.
بيرجــان از برنامه ريــزى براى برگزارى نشســتى 
بين المللى با دعوت از دست اندركاران امور حج در 
ماه آوريل آينده خبر داد و افزود: در شــرايط كنونى 

درحال بررسى نحوه مقابله با كرونا هستيم.
اين نشست درحالى برگزار شد كه عربستان همچنان 
تكليف حج آينده را مشــخص نكرده اســت. اين 
كشــور كه با برگزارى دوباره عمره قصد داشــت 
مرزهايش را به روى حاجيــان خارجى باز كند، با 
اوج گرفتن دوباره ويروس كرونا در جهان و شيوع 
نوع جديدى از اين ويروس، بار ديگر مرزهايش را 
بست و هم اكنون درحال برگزارى عمره با جمعيت 

محدود از داخل اين كشور است.

مسابقه مجازى «يك سال بدون
 سردار» در همدان برگزار مى شود

 مسابقه مجازى «يك سال بدون سردار» به مناسبت سالگرد شهادت 
شهيد قاسم سليمانى در همدان برگزار مى شود.

 روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان مسابقه 
مجازى از وصيتنامه شهيد حاج قاسم سليمانى را در صفحه اينستاگرام 

اين اداره كل برگزار مى كند.
پرسش هاى مســابقه از وصيتنامه شهيد سليمانى طراحى شده و تا 13 
دى ماه روزانه در قالب يك پرســش در اســتورى صفحه اينستاگرام 
به نشــانى Hamedan.farhang منتشر مى شــود. عالقه مندان 
مى توانند با انتخاب گزينه صحيح در اين مســابقه شــركت كنند. به 5 
نفر از افرادى كه پاســخ صحيح را ارسال نمايند به قيد قرعه جوايزى 

اهدا خواهد شد.

جدول شماره يك اجراى آنالين نمايش هاى 
همدان منتشر شد

 هفــت نمايش در فضاى مجازى اجرا و پخش مى شــود. مديركل 
فرهنگ و ارشاد اســالمى استان همدان با بيان اين مطلب، اظهار كرد: 
براســاس برنامه ريزى هاى انجام شده، با آغاز فصل زمستان گروه هاى 
نمايشى اســتان آثار توليدى خود را كه در فضاى مجازى تأييد شده، 

توسط اين اداره كل به نمايش مى گذارند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان 
همدان، احمدرضا احســانى با بيان اينكه براساس جدول شماره يك 
اجراهاى آنالين، 7 گروه نمايشــى از 12 تا 24 دى ماه اجراى نمايش 
دارند، گفت: نمايش هاى «ســوز چمر» به نويســندگى سعيد محبى و 
كارگردانــى محمدجــواد كبودراهنگى، «آبى ترين آســمان زمين» به 
نويسندگى و كارگردانى محمد قاسمى، «رحمت» به نويسندگى پژمان 
شاهوردى و كارگردانى حســن كوثرى، «استخوان هايى شبيه برادرم» 
به نويســندگى و كارگردانى مهدى شادمانى روشــن، «درستكارترين 
قاتل دنيا» به نويســندگى و كارگردانى فــواد ابراهيميان، «اژدهاك» به 
نويســندگى بهرام بيضايى و كارگردانى محمدمهــدى كلهرى و «راز 
پيشونى سفيد» نويســندگى محمدجواد رحيم زاده و كارگردانى مريم 

زيورى در اين مدت اجرا و پخش خواهند شد.
وى خاطرنشــان كــرد: براســاس جــدول منتشرشــده، هــر نمايــش 
بــه مــدت 2 روز در صفحــه اينســتاگرام ايــن اداره كل بــه نشــانى
 Hamedan.farhang قابل مشــاهده خواهد بود. احســانى افزود: 
عالوه بر اين، 15 نمايش هم براى بهمن و اسفندماه در نوبت اجرا قرار دارند.

پويش پيامكى دلنوشته اى 
براى سردار دل ها در همدان

 اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان همدان به مناسبت فرا 
رسيدن نخستين سالگرد شهادت حاج قاسم سليمانى، پويش پيامكى با 

عنوان «دلنوشته اى براى سردار دل ها» راه اندازى كرده است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان، اين 
پويش در قالب پيام كوتاه برگزار مى شــود و عموم مردم مى توانند با 
ارســال پيامك به شماره 100030811 دلنوشته خود را به صورت چند 

جمله كوتاه ارسال كنند.
اين پويش از پنجشــنبه هفته گذشته آغاز شــده و تا 13 دى ماه ادامه 
خواهد داشــت. به 5 نفر از برگزيدگان كه بهترين دلنوشــته را ارسال 

كنند، جوايز نقدى اهدا خواهد شد.

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
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■ دوبيتى باباطاهر 
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■ حديث:
حضرت فاطمه(س):

 خداوند... عدالت در داورى  ها را براى آرامش مردم، واجب ساخت..   
كتاب من ال يحضره الفقيه : ج 3 ص 568 ص 4940

مريم مقدم  »
 طراحى برند گردشگرى براى همدان به يك دغدغه 
مشترك بين متوليان گردشگرى در همدان تبديل شده 
است. هفته گذشته در زمينه انتخاب برند گردشگرى 
براى همدان در كميته گردشــگرى مركز مطالعات و 
پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر جلسه اى با حضور 
اعضا، رئيس كميســيون گردشگرى و سرمايه گذارى 
شوراى شــهر و رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى 

اسالمى تشكيل شد. 
«برند، جمله، شعار، آرم، موسيقى يا قطعه فيلمى مناسب 
با توانمندى هاى گردشگرى كشورى خاص است كه 
هميشــه در ذهن مصرف كننده يا همان گردشگر باقى 
مى ماند» اين تعريفى اســت كه كارشناســان صنعت 
گردشگرى از برند ارائه داده اند. با نظر به اين تعريف، 
بايد گفت كشور ايران با همه ادعاهاى مسئوالن صنعت 
گردشگرى و جذابيت هاى پرشــمارى كه دارد، برند 

گردشگرى ندارد.
اين درحالى است كه به تعبير متخصصان امر تبليغات، 
برند در صنعت گردشگرى باعث تكرار خاطراتى در 
ذهن گردشگران مى شــود و براى مدتى نام كشور يا 
منطقه اى خاص را در ذهن او زنده خواهد كرد. با اين 
همــه اما همدان به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران 
زمين در زمينه برند يا لوگوى گردشگرى حرف خاصى 

تا امروز براى گفتن نداشته است.
 برند يعنى اعتماد سازى

در همين رابطه رئيس كميســيون 
گردشــگرى و سرمايه گذارى 
شوراى اسالمى شهر همدان 
مى گويد: «براى طراحى لوگو 
در وهله نخســت بايد برند 

مشخص  كشــور  گردشگرى 
باشد، برند يعنى اعتماد سازى كه در 

يك مدت طوالنى به وسيله يك سرويس دهى خوب، 
محصولى باكيفيت به مصرف كننده ارائه و آن محصول 
خودبه خود به برند تبديل مى شود، اين برند محصول 
اعتماد بين مشترى و توليد كننده محصول است، مثال 
براى بســيارى از توليدكننده هاى معروف دنيا كه حاال 
اسمشــان به يك برند تبديل شــده، طراحى لوگو در 
مرحله دوم كار قرار دارد، يعنى اول بايد اعتماد سازى 

ايجاد شــود، سپس براى عينيت بخشــى به آن، لوگو 
ساخته شود.

زيرا لوگو يك نشــانه فيزيكى و عينى است، اما برند 
نشــانه اعتماد سازى و جنبه ذهنيت ســازى دارد، اول 
بايد آن ذهنيت ســازى فعال شود، بعد به سمت نشانه 

فيزيكى يا لوگو رفت.»
 سياست هاى تشويقى

رئيس مركز مطالعات شوراى شهر 
همــدان نيز در اين نشســت 
نقــش  و  اهميــت  گفــت: 
صنعــت گردشــگرى چه از 
نظر ســرمايه گذاران و چه از 
نظر گردشــگران، بيش از صنايع 
ديگر مورد توجه قرار گرفته است و اين 
توجه حتى بين دولتمردان نيز مشهود بوده؛ به طورى كه 
بسيارى از سياســتمداران در سراسر جهان به ويژه در 
كشــورهاى گردشــگرپذير براى رســيدن به برخى 
اهدافشان از اين صنعت بهره مى گيرند و بيشتر قوانين 
كشــور را با توجه به نقش تأثيرگذار اين صنعت در 

رونق اقتصادى كشورشان تصويب مى كنند.
رضــوان سلماســى افزود: بــه هر حال رشــد و 
گســترش يكى از پردرآمدترين صنايع امروزى يا 
همان گردشــگرى، آنچنان با رشد و تكامل دنياى 
امروزى گره خورده كه بســيارى از سرمايه گذاران 
و اقتصاددانــان از قابليت هــاى موجود اين صنعت 
و تأثيرگــذارى آن در روند تغييرات دهكده جهانى 
در شگفت هستند و براى رونق صنعت گردشگرى 
بســيارى از كشــورها با داشــته ها و نداشــته هاى 

ارتقــاى  در  ســعى  خــود 
گردشــگرى  صنعت  موقعيت 
كشورشــان داشــته و دارند و 
در اين راســتا سياســت هاى 
گردشــگران  براى  تشــويقى 
مانند برگزارى جشــنواره هاى 
خريد، اســترداد ماليات خريد 
گردشــگران يا همــان قانون 
بدون ماليــات (taxfree) و 
براى  مناسب  زمينه سازى  البته 
جذب حداكثرى گردشــگران 

همــه در جهت تكامل و رشــد اين صنعت نوپا در 
كشورها اتفاق افتادند. 

 بازاريابى بين المللى
كميته  دبيــر  ملكــى  مســعود 

مركــز  در  گردشــگرى 
مطالعــات و پژوهش هاى 
سابقه  با  رابطه  در  اسالمى 
تالش براى طراحى برند و 

لوگو در صنعت گردشــگرى 
ســويى ديگر  مى گويد: «از  اينكــه ايران نيز 

نظر واحدى درباره قابليت هاى ايران در اين صنعت 
مطرح نيســت، در هــر دوره اى مســئوالن نظرى 
متفاوت بــا دوره هاى ديگر ارائه داده اند، مثال بحثى 
كه در سند توســعه گردشگرى 20ســاله پيگيرى 
مى شــد، قرار بود براى ايران شــعارى تحت عنوان 
«محلى براى گردشگرى سالم و خانواده ها» تدارك 
ديده شود، در ســال 84 و دوره مرعشى اما نظر بر 
اين بود كه شــعار «ايران كشــورى با تاريخى كهن 
و فرهنــگ و طبيعتى متنوع و زيبا» به عنوان شــعار 
جهانى صنعت گردشــگرى ايــران انتخاب و تبليغ 
شــد، در زمان دولت نخســت احمدى نژاد، آن هم 
عوض شد و شعار «ايران كشورى براى گردشگران 
مذهبى، اكوتوريسم و ســالمت» سرلوحه كار قرار 
گرفت ولى هيچ كدام از اينها جا انداخته نشــد و به 
هميــن دليل هم طراحى لوگو براى آنها نيز پيگيرى 

نشد.»
  شناخت و ذهنيتى منطقى

معاون گردشگرى همدان نيز معتقد است: «بازاريابان 

گردشگرى، هر كشور را به مانند يك برند مى بينند. 
در دنياى گردشــگرى، برنــد يا نام تجارى 

خصوصيــات  از  اســت  مجموعــه اى 
محصــول گردشــگرى و ارزش هــاى 
افزوده اى كه به آن اضافه مى شــود. اين 

ارزش هــاى افزوده، شــناخت و ذهنيتى 
منطقى يا احساسى است كه آن نام نزد مخاطب 

دارد. از سويى اين تصوير شكل گرفته در ذهن مخاطب 
و جايگاهى كه در مقايســه با ديگــر رقبا در ذهن او 
دارد، از ويژگى هاى محصول مهم تر است. ايجاد برند 
در گردشــگرى نوعى ايجاد اطمينان است كه هم قبل 
و هم بعد از ســفر حاصل مى شــود. مصرف كنندگان 
گردشگرى با شــنيدن نام هر كشورى، در ذهنشان با 
تصويرى روبه رو مى شــوند. اين تصوير مجموعه اى 
از ديده ها، شنيده ها و تجربيات قبلى آنهاست. درواقع 
كار برندسازى كمك به شكل گيرى اين تصوير ذهنى 
مطابق با خواست كشورهاى مقصد است. ارزش برند 
يك كشور، ارزشى احساسى است كه با شنيدن نام آن 
كشور در مخاطب ايجاد مى شود. براساس همين ارزش 
است كه مردمان سرزمين هاى ديگر تصميم به گردش 

يا سرمايه گذارى در كشور هدف را مى گيرند.
على خاكسار معتقد است: يك برند قوى به مخاطب 
اطمينان مى دهد كه وعده كيفيــت را در خود دارد و 
گردشگر حاضر است به خاطر آن پول بيشترى پرداخت 
كند. بنابراين براى معمارى برند بايد نقاط قوت و تمايز 
مكان موردنظر را يافت و روى آن تمركز كرد.» ايجاد 
برند در صنعت گردشــگرى براى همه كشــورهاى 
دنيا تا اندازه اى اهميت دارد كه براى ســاخت آن ، گاه 

ميليون هــادالر هزينه صرف مى كننــد، به عنوان مثال 
برخى كشورها مثل تركيه، استراليا، هندوستان، 
مالزى، تايلند، چيــن و بنگالدش هركدام 
تاكنون ميليون ها دالر براى ساخت يك برند 

يا چند برند ملى سرمايه گذارى كرده اند.
گردشگرى  برندهاى  مشخصه هاى  از  يكى 
كشــورهاى مختلف دنيا، طراحى لوگوهايى با 
نام مناطق خود با طراحى هاى چشــم نواز، ســاده و 
جذاب اســت، اغلب كشــورهاى دنيا لوگوى ويژه 
خود را در زمينه گردشــگرى دارند، اين لوگوها از 
جذابيت هاى ويژه اى برخوردارند كه ذهن مخاطب 
را در نخســتين نــگاه به ســمت جذابيت هاى آن 

كشورها سوق مى دهد.
در همدان اما با وجود آنكه مسئوالن ميراث فرهنگى و 
گردشگرى كشور در سال هاى اخير آمارهاى بسيارى در 
زمينه توسعه صنعت گردشگرى و ورود گردشگران به 
استان را ارائه مى دهند، تاكنون اقدام خاص و ماندگارى 
براى ساخت برند و لوگوى گردشگرى نشده است و 
حاال اين دغدغه در كميته گردشگرى مركز مطالعات 
و پژوهش هاى اسالمى همدان به صورت جدى مطرح 
است، در ايران نيز تنها اقدامى كه در تاريخ كشورمان 
در اين زمينه وجود دارد، به ســازمان جلب سياحان و 
فعاليت آن در دهه 40 خورشيدى برمى گردد، در آن 
دوران براى اين ســازمان لوگويى با استفاده از يك 
ريتون طاليى منقش به ســر يك بز كوهى شاخدار 
طراحى شــده بود كه روى همه ظــروف، ملحفه، 
پرده ها و ديگر وسايل هتل هاى متعلق به اين سازمان 

حك شده بود.

رؤياى برند براى گردشگرى همدان محقق نشد 

پرونده برندسازى براى گردشگرى روى ميزكميته

 همين كه سرانگشتان دستت كوبه دروازه 
قديمى قلعــه را لمس مى كند، گويى حس 
عجيبى سرتاســر وجودت را فرامى گيرد، 
گويى در مسير تونل زمان به سرعت نور به 

گذشته بازگشته اى.
به گذشته اى دور، درست همين جا و همين 
نقطه كه اكنون ايســتاده اى، چشمانت را كه 
به گذشته مى گشايى در اوج اين سفر، كوبه 
در قلعــه را به صدا درمــى آورى، انعكاس 
هياهوى مســتانه كودكان قلعه گوش تو را 
طاليى  خوشــه هاى  بوى  مى دهد،  نوازش 
گندم زار اطراف قلعه و درختان سبز و سربه 
فلك كشيده در اطراف قلعه كه چون نگينى 
اين بناى باعظمت سازه دست انسانى را تنگ 
در آغوش گرفته اند، تو را مشتاق تر براى سير 

به اين بنا در دل تاريخ مى كند.
صبح بخير تأللو نورخورشــيد صبحگاهى 
بــه تك تك اهالــى قلعه، صــداى زنگوله 
گوسفندان روانه به چرا، نغمه برزگر داس به 
دست خوشه چين، صداى دفه زنان قاليباف، 

بوى عطر نــان محلى، بوى خوش جاليز و 
باغ هاى سيب و انگور، خنده دختركان شاد 
گيسو بافته با چارقدى از بته جقه و پيراهنى 
چين دار از گل هاى نســترن به تن، كوزه به 
دست روانه به سمت جويبار، صداى رفت و 
آمدهاى مردان دلير اسب سوار، قامت استوار 
نگهبانان ايســتاده بر برج قلعه و شــيطنت 
ستاره ها در آســمان بى نقاب شب، همه و 
همه به يكباره از گذشــته ها ميهمان خيالت 

شده و جان مى گيرند.
حتم دارم اينجا جايى بوده كه در آن صبح ها 
با آواز بلند خروس هايش ساكنانش سحرخيز 
مى شدند و در هواى پاك صبحگاهش، كنار 
درختان سرسبز و پرميوه اش، صبحانه خود 
را در اوج حس آرامش شاعرانه مى خوردند.
روســتاى خاكريز از توابــع بخش مركزى 
اســدآباد واقع در يك كيلومترى مركز شهر 
داراى 2 اثر تاريخى ثبت شــده در فهرست 
آثار ملى كشور شــامل تپه باستانى و قلعه 
صاحب اختيارى ها(قلعه افشــار) بوده كه 

بازديد ايــن آثار براى هر بيننده اى ديدنى و 
زيباست و معرفى و شناساندن اين آثار قطعًا 
از نقش مؤثرى در رونق گردشــگرى اين 

روستا برخوردار خواهد بود.
قدمــت اين تپــه باســتانى و قلعه قديمى 
پايين دست تپه باستانى به نام قلعه سليمان 
اختيارى هــا ما را برآن داشــت تا به اتفاق 
گروهى از خبرنگاران و محقق و پژوهشگر 
فرهنگــى و تاريخى شهرســتان اســدآباد 
نويسنده كتاب «ســيرى در تاريخ، فرهنگ 
و هنر اسدآباد» به شــوق بازديد از اين اثر 
تاريخى به عنوان سوژه خبرى عازم روستاى 

خاكريز شويم.
به گزارش ايســنا، تپه باســتانى روســتاى 
خاكريز با خارج شــدن از شهر خود را از 
دور نمايان مى كند، اســتوار هنوز ايســتاده 
است، گويى داستان ها در سينه دارد، عجيب 
دلت مى خواهد اين تپه زيبا را باال بروى و از 
باالدست، پايين پايت را تا دورترين نقطه ها 

نگاه كنى.

محقق و پژوهشــگر فرهنگــى و تاريخى 
شهرستان اسدآباد، نويسنده كتاب «سيرى در 
تاريخ، فرهنگ و هنر اسدآباد» در زمينه اين 
منطقه، مى گويد: اسدآباد در طول تاريخ يك 
منطقه سوق الجيشى بوده و به همين منظور 
اين تپه به دست انسان و با مشقت بسيار زياد 
ساخته شد، قلعه اى بر روى آن ايجاد شد تا 
هم حالت برجك نگهبانى و هم سكونتگاهى 

امن براى حاكمان باشد.
 عكسى كه در دوران قاجار

 ثبت شد 
مهدى غنى پارســا با اشــاره به اينكه قلعه 
خاكريز به عنوان قلعه اصلــى در باالى تپه 
باســتانى روستاى خاكريز قرار داشته و اين 
قلعه متعلق به دوره ساســانى بوده اســت، 
ادامه مى دهــد: ناصرالدين شــاه قاجار در 
مهرماه سال 1249 كه از تهران به كربال عازم 
بوده، به اين قلعه اشاره كرده و عكاسش نيز 
عكســى از اين قلعه كه تا آن زمان همچنان 
سرپا و استوار بوده ثبت كرده كه اين عكس 
هم اكنون در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران 

موجود است.
وى با بيــان اينكه قلعــه روى تپه در گذر 
زمان تخريب و در باالى تپه باستانى مدفون 
مى شــود، اضافه مى كند: در دهــه 690 و 
زمان جنگ تحميلى بــراى دفاع از ماهواره 
مخابراتى و شهر، قسمت هايى از كناره تپه 
تخريب و بر باالى آن ضدهوايى مســتقر و 

آسيب بسيارى بر آن وارد شد.
اين محقق و پژوهشــگر با اشــاره به اينكه 
قدمت تاريخى و باستانى اين تپه ارزشمند 
به هزاره سوم تا دوم پيش از ميالد مى رسد و 
در تاريخ 24/12/1353 به شماره ثبت 1041 
در مجموعه آثار تاريخى ايران به ثبت رسيده 
است، اظهار مى كند: با توجه به موقعيت و 
چشم انداز و همچنين امنيت، قلعه در باالى 
تپه و محل اســتقرار نايب الحكومه و منازل 

اهالى در اطراف تپه قرار داشته است.

2020، سالى كه 
از دست رفت

 تحت شــعاع قرار گرفتن كل جهان از شــيوع 
ويــروس كرونا و تمام فرصت هايى كه از بين رفت، 
مهم ترين موضوعى اســت كه رسانه هاى جهان اين 

روزها به آن مى پردازند.
آلبرت كوچويى گوينده پيشكســوت راديو هر روز 
با مرور تيترها و ســرفصل هاى رســانه هاى جهان، 
مهم ترين اخبار دنيــا را روايت مى كند. از مهم ترين 
اخبارى كه او 10 دى ماه به آنها پرداخته، آينده جهان 
پس از ويروس كرونا و سرنوشــت جهان در ســال 

2021 است.
■ «يــو اس اى تودى» نوشــت: جمهورى خواهان با 
دموكرات ها عليــه وتوى ترامپ در مــورد بودجه 
دفاعى، يك صدا شــدند. جو بايدن، اعتراض دولت 
آمريــكا را محكوم كرد. ســنا نيز در ايــن هفته، به 
تصميم مجلس نمايندگان مى پيوندد؛ سيلى تندى كه 

به رئيس جمهورى زده است.
■ «گاردين» نيز نوشته است: 2020 سالى كه از دست 
رفت. آيا قرنطينه و محدودسازى در برابر همه گيرى 

ويروس كرونا به نجات سياره زمين كمك كرد؟
■همچنين «لس آنجلس تايمز» نوشته است: كاليفرنيا 
ايالتى كه رهبرى مقابله با كوويد را داشت، اكنون به 
ايالتى درمانده در برابر اين ويروس بدل شده است. 

آيا تجربه جو بايدن در جنگ سرد، به او براى نزديك 
شدن به روســيه، كمك خواهد كرد؟ به نظر چنين 
مى آيد.جمهورى خواهان در پيوند با دموكرات ها در 
مجلــس نمايندگان آمريكا، وتــوى ترامپ در مورد 
بودجه دفاعى را پايمــال كردند. جو بايدن اعتراض 
و خروج دولــت ترامپ را در ايــن زمينه، محكوم 
كرد. اگر ســنا نيز در اين هفته بــر تصميم مجلس 
نمايندگان صحه بگذارد، سيلى تندى خواهد بود كه 

به رئيس جمهورى خواهد زد.
 ■ «اكونوميست» نوشــته است: صد جمهورى خواه 
و دموكــرات در مجلس نماينــدگان آمريكا، وتوى 
بودجه دفاعى 471 ميليــارد دالرى را زير پا نهادند. 
در مجلس نمايندگان، اكثريت دموكرات ها، تأييديه 
و اهداى كمك 2 هزار دالرى به هر آمريكايى را كه 
از ســوى ترامپ رد شده بود، راهى سنا كرد. ترامپ 

بعدتر گفت: چرا 600 دالر؟ 2 هزار دالر بدهيد!
■ اين رسانه همچنين نوشته است: لندن، شهرى است 
كه هنوز نمى داند خروج انگليــس از اتحاديه اروپا 
بــراى آن چه معنايى دارد؟ منتقدان مى گويند به نظر 
مى رسد پاسخ چنين است؛ خسارت خواهد ديد، اما 
فاجعه نخواهد بود. منتقدان مى گويند پيمان تجارى 
انگليس با اتحاديه اروپا، شكننده است. شكنندگى آن 
بيشتر در خدمات مالى خواهد بود. آنچه در بيش از 
يك هزار صفحه آمده، پيمانى است كه بسته شد. البته 
اين پيمان بيشتر مراقب ماهيگيران است تا مردان مالى 

و اقتصاد؛ انگليس و بانك ها و سرمايه گذاران.

■ در مطلب ديگرى در اكونوميســت آمده اســت: 
در آمريكا 2020 ســالى بود ماالمال از ناهماهنگى، 
بيمارى و شكســت براى دونالد ترامپ؛ آمريكا بايد 
بداند عشــق، قدرت است. اين شــعار حاكم است 
كه «كمتر هراس كن، بيشــتر دوست بدار». آنچه در 
آمريكا، رخ نداد. عملكرد درســت و اشتباه در سال 
2020 مى تواند براى ســاخت ســال 2021 سازنده 
باشد. سال 2020 سال تجربه دموكراسى براى آمريكا 
بود. رئيس جمهورى كه اســتيضاح او به سنا رفت، 

اما نشد.
■ از حاشيه خبرها:

دانشــمندان آنچنان كه در روزنامــه گاردين آمده، 
مى گويند ويتامين دى را براى مقابله با ويروس كرونا 
به نان و شــير بيفزاييد. در جهان، بســيارى از آدم ها 
با كمبود ويتامين دى رو در رو هســتند. در انگليس 
فقط از هر 5 نفر، 2 نفــر، از نبود ويتامين دى، رنج 
مى برند. نور شــديد آفتاب در بدن انسان به توليد و 
فعال ساختن ويتامين دى كمك مى كند. پژوهشگران 
در اســپانيا مى گويند، 84 درصد بيمــاران كرونايى 
بسترى در بيمارستان ها از كمبود ميزان ويتامين دى، 
در رنج بودند. كمبود ويتامين دى در كودكان منجر به 
نرمى استخوان و در بزرگساالن منجر به بيمارى هاى 
قلبى حاصل از كمبود كليســيم مى شود. دانشمندان 
مى گويند ويتامين دى نه تنها با وخامت بيمارى كرونا 
مقابله مى كند، بلكه بدن را در برابر عفونت هم حفظ 

مى كند.

قلعه اى از دل تـاريخ
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