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فرصــت  در  بايــد 
به  نســبت  باقيمانــده 
مخاطرات و تبعات منفى 
دورهمى هاى شــب يلدا 
گسترده اى  اطالع رسانى 

انجام شود
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خبـرگردشگري

مديريت گردشگرى 
با برندسازى مقصد

 ،UNWTO براساس تعريف ســازمان جهانى گردشگرى  
برندسازى مقصد، رقابت هويتى براى شناسايى مكان گردشگرى 
اســت كه عواملى مانند منحصر بهفرد بــودن، ماهيت ماندگار يا 
خصوصيات اصلى مقصد، درك مسافران در مورد مقصد و مبناى 

فعاليت هاى ارتباطى و تبليغاتى بازاريابى را دربرمى گيرد.
در سراسر جهان، بســيارى از مقاصد گردشگرى خدمات تقريبا 
مشابهى را به مسافران ارائه مى دهند پس چگونه مقصدى مى تواند 
از ســاير مقاصد و تجارب فردى براى مســافران متمايز شــود؟ 
برندســازى مقصد، مى تواند راهكارى براى نزديك كردن تصوير 

مقصد به مسافران باشد.

برندســازى مقصد بايد با ويژگى ها و عوامل منحصربه فرد مقصد و 
ارتباطات بازاريابى از منظر مسافران سازگار باشد و همچنين توسط 
افراد بومى شناخته شود. چشم انداز اين 2 مورد اثربخشى برند سازى 
مقصــد را در نظــر مخاطبان تقويت مى كند؛ بنابراين، برند ســازى 
مقصد، شناســايى رقابتى ترين و جذاب ترين مقصد از نظر مسافران 
است و گزارش هايى پيرامون اين ارزش ها و برقرارى ارتباط مداوم 

از طريق ارتباطات مختلف بازاريابى، ارائه مى شود.
با توجه به تعريف كارمن بلين، استوارت اى لوى، جى آربرنت ريچى 
(2005)، ممكن اســت برند ســازى مقصد به عنــوان مجموعه 
فعاليت هاى بازاريابى تعريف شــود كه از ايجــاد نام، نماد، آرم، 
واژه، نشان يا نگاره اى براى شناسايى راحت تر مقصد و تمايز آن 
با موارد ديگر حمايت مى كند. در اين موارد، انتظار تجربه ســفر 
به يادماندنــى را بيان كرده و براى تحكيم و تقويت ارتباط عاطفى 

بين بازديدكننده و مقصد بايد خدماتى انجام داد.
هدف از برندســازى، كاهش هزينه هاى جســتجوى مقصد براى 
مصرف كننــده و خطرات آن با ايجاد تصويــرى براى تحت تأثير 
قــراردادن تصميم هاى بازديدكننده از مقصــد موردنظر در مقابل 

يك گزينه جايگزين ديگر است.
 چگونه برند مقصد ايجاد كنيم؟

كتــاب راهنمــاى UNWTO در مــورد برندســازى مقصــد 
گردشگرى، روند برندســازى مقصد را شامل 3 مرحله مهم بيان 

مى كند:
 توسعه برند

ســازمان مديريت مقصد DMO براى ايجــاد برند مقصد، پيش 
از هــر چيز بايــد ويژگى ها و ارزش هاى اصلــى مقصد و درك 
مســافران از مقصد را بيابيد. اين مرحله اساسى مستلزم اين است 

كه DMO ها در تحقيق و تجزيه وتحليل بازارها، رقبا و گروه هاى 
بالقوه مشترى براى شناسايى مزيت رقابتى مقصد و بخش مشترى 
سرمايه گذارى كنند. براساس اين نتايج، DMOها مى توانند برند 
مقصد و داســتان برند را براى برجسته كردن ارزش هاى مقصد و 
اســتفاده از آن ها را به عنوان مبنايى براى فعاليت هاى بازاريابى در 

آينده بسازند.
 پياده سازى برند

در مرحله نخســت، از برند ايجادشــده مقصد به بازار از طريق 
ارتقاء مهارت هاى ارتباطى مناســب براى افزايش آگاهى استفاده 
شــود. تصوير مقصــد را براى ارائه به مســافران هدف در زمان 
مناسب و با محتواى مناسب و نام تجارى مقصد در ذهن بسازيد.

 مديريت و ارزيابى
پس از فرايند پياده سازى برندسازى مقصد، DMOها نيز نياز به 

نظارت و ارزيابى اثربخشى برند مقصد از طريق تحقيق، سنجش 
اثربخشى ارتباطات و پياده سازى نام تجارى دارند. بدين ترتيب، 
DMOهــا مى توانند عوامل موفقيت و شكســت برند مقصد را 

براى انجام سازگارى مناسب تعيين كنند.
گردشــگرى درحال توســعه اســت و همچنين با مقاصد بيشتر 
گردشگرى، مســافران گزينه هاى بيشترى براى سفر خود دارند؛ 
بنابراين، برند سازى مقصد، فرايندى اساسى در مديريت مقصد 
براى تمايز از ســاير مكان هاى گردشــگرى است. فعاليت هاى 
بازاريابــى از روند نام تجارى مقصد، موجــب افزايش آگاهى 
و ايجاد تصوير مثبتى از مقصد براى مســافران مى شود. عالوه بر 
اين، برند مقصد شناخته شــده تضمينى براى كيفيت تجربه سفر 
اســت. درنتيجه، مقصد مى تواند به هدف جذب مسافران بيشتر 

دست يابد.

تجربه جهانى
كشورها در دوران كرونا براى 
حمايت از گردشگرى چه كردند؟

 برخى كشــور هاى جهان بــراى خروج از ركود 
گردشــگرى در كشــور خود، تســهيالتى را براى 

گردشگران در نظر گرفته اند؛
ازبكستان

ازبكستان به گردشگران خارجى اين اطمينان را داده 
است كه اگر در اين كشــور به ويروس كرونا مبتال 

شوند، 3 هزار دالر براى درمان به آنها مى پردازد.
ايــن هزينه صرف مراقبت هاى پزشــكى از بيمار و 

كمك به بازگشت مسافر به كشور خود مى شود.
ايتاليا

جزيره سيسيل در جنوب ايتاليا اعالم كرد  كه نصف 
هزينه پرواز به ايتاليا و يك سوم هزينه اقامت در هتل 

را براى مسافران پرداخت مى كند.
اين شهر همچنين براى بازديد از موزه ها و مكان هاى 

باستان شناسى، بليت رايگان ارائه مى دهد.
ژاپن

ژاپن با راه اندازى كمپين «به سفر برو» فقط سفرهاى 
داخلى خود را تشويق مى كند.

دولت در اين كمپين هزينه هاى سفر داخلى مردم را 
تا 50 درصد مى پردازد.

اين كمپين تا بهار ســال آينده ادامه خواهد داشت و 
پرداخت هزينه ها شامل حمل و نقل، اقامت، بازديد 

و خريد مى شود.
مناطق قرمز اين كشور از نظر ابتال به ويروس كرونا 
مانند توكيو، از اين برنامه خارج هستند و كسى اجازه 

سفر به آن مكان ها را ندارد.
مكزيك

گردشگرها در شهر «كانكون» در شرقى ترين بخش 
كشــور مكزيك، مى توانند از 2 شب اقامت رايگان 

بهره مند شوند.
مسافران همچنان يك بليت رايگان هواپيما دريافت 
مى كنند. اين مســافران براى رفتن به تعطيالت كنار 

ساحل اين شهر تشويق مى شوند.

توصيه توريستى روس ها به ايران
  در مراســم معرفى كتاب نگين ولگا و همچنين معرفى شــهر كازان 
-پايتخت ســوم روسيه و مركز ايالت تاتارســتان- كه در اتاق بازرگانى، 
صنايع، معادن و كشــاورزى ايران برگزار شــد، اغلب كارشناسان حاضر 
درخصوص رونق بازار گردشگرى كه منجر به توسعه اقتصادى مى شود 

اشتراك نظر داشتند.
 هرچه بازار توريسم فعال باشد درآمد ارزى نيز افزايش پيدا خواهد كرد 
و همچنين اشتغالزايى نيز در كشور رخ خواهد داد. از سوى ديگر روسيه 
يكى از همسايگان فعال ايران به لحاظ همكارى اقتصادى-سياسى محسوب 
مى شود، بنابراين گسترش همكارى با روس ها در بازار گردشگرى مى تواند 
توســعه اقتصادى قابل توجهى را به همراه داشته باشد. در اين نشست كه 
مسئوالن بخش هاى مختلف گردشگرى روسيه به صورت آنالين حضور 
داشتند، عنوان كردند: ايران داراى جاذبه هاى گردشگرى بى شمارى است 
كه همين جاذبه ها در كنار ظرفيت فرهنگى كه وجود دارد مى تواند موجب 
جذب بيشــتر گردشگران روس شــود اما براى تحقق اين امر ايران بايد 
جاذبه هاى خود را در قالب محتواهاى متنوعى در فضاى مجازى منتشــر 
كند تا مقاصد مختلف گردشگرى در ايران به خوبى براى گردشگران ساير 
كشورها معرفى شود. به گزارش «دنياى اقتصاد»،  على اكبر عبدالملكى رئيس 
كميسيون گردشگرى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران در 
اين نشست، گفت: درحال حاضر دنيا در انقالب تكنولوژى به سر مى برد 
به طورى كه در هر لحظه مى توانيم در مكان هاى مختلف حضور داشــته 
باشيم كه نمونه آن جلســاتى است كه اين روزها به علت شيوع ويروس 
كرونا از طريق فضاى مجازى برگزار مى كنيم؛  بنابراين با توجه به روندى 
كه تكنولوژى در پيش گرفته صنعت گردشگرى در هر كشور نيز مى تواند 
با تكيه بر اين تكنولوژى رشد قابل توجهى كند. درحال حاضر نيز ايران و 
روسيه همكارى هاى خوبى در بخش هاى مختلف با يكديگر دارند كه يكى 

از اين بخش ها بازار گردشگرى است.
شهرام خاصى پور نماينده معاونت بين الملل اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و 
كشاورزى ايران هم در اين نشست گفت: توسعه بازار گردشگرى توسعه 
اقتصادى را به همراه دارد زيرا زمانى كه توريســت  ها وارد ساير كشورها 
مى شوند و از دستاوردهاى يكديگر ديدن مى كنند ممكن است جرقه هايى 
براى شــكل گيرى فعاليت هايى در حــوزه اقتصاد در آنها ايجاد شــود. 
بنابراين گردشــگرى عالوه بر ارزآورى براى هر كشور مى تواند موجب 
شكل گيرى فعاليت هاى اقتصادى جديد نيز شود. در بازار گردشگرى يكى 
از پراهميت ترين مسائل براى توريست ها رواديد است كه درحال حاضر 
اقدامات اوليه براى حذف رواديد 2 كشــور ايران و روسيه انجام شده كه 

همين امر مى تواند موجب افزايش جذب توريست به هر 2 كشور شود.
محمد شــيركوند رئيس كميته بين المللى كميســيون گردشــگرى اتاق 
بازرگانــى، صنايع، معــادن و كشــاورزى ايران نيز گفــت: صحبت از 
گردشــگرى حكايت فرهنگ هايى است كه بين ملت ها تبادل مى شود و 
همين امر نيز موجب توســعه اقتصادى مى شود و مطمئنا كتابى كه بتواند 
تاتارستان و جاذبه هاى آن را معرفى كند تأثيرگذارى قابل توجهى بر صنعت 
گردشــگرى خواهد داشت. كتابى كه نوشته شده حاصل تجربه شخصى 
نويسنده از سفر به كازان و منطقه تاتارستان و همچنين پژوهش در منابع 
اطالعاتى انگليسى زبان و گفت وگو با برخى مسئوالن صنعت گردشگرى 
جمهورى تاتارستان اســت. در واقع در اين كتاب سعى شده جاذبه هاى 
گردشگرى شهر كازان كه پايتخت سوم روسيه است و بهعنوان پايتخت 

ورزشى شناخته شده معرفى شود.
وى افزود: در ده سال گذشته براى حدود 270 هزار نفر از مسافران روسيه 
ويزا صادر شــده تا به ايران وارد شوند كه حدودا 45 هزار نفر گردشگر 

سالمت، 70 هزار نفر تاجر و مابقى گردشگر بوده اند. 
 محمود رحيمى گرجى سرپرســت كنسولگرى ايران در تاتارستان هم در 
اين نشست، گفت: روابط ايران و روسيه در همه زمينه ها درحال گسترش 
اســت به طورى كه مناسبات سياســى، اقتصادى و فرهنگى بين 2 كشور 
قدمتى طوالنى دارد. يكى از بخش هايى كه مى تواند موجب توسعه روابط 
اين 2 كشور شود استفاده از مناسبات فرهنگى است كه براى دستيابى به 
اين امر مى توانيم از بازار گردشــگرى استفاده كنيم. با وجود اينكه كميته 
دولتى در توســعه گردشگرى نقش تأثيرگذار و مهمى را ايفا مى كند اما با 
تعامل مستقيم و مداوم بخش خصوصى و دولت در بازار توريسم مى توان 
به نتايج مطلوب ترى دست يافت. محمدجواد امامى يكى از فعاالن بازار 
گردشگرى نيز در اين باره گفت: بايد عالوه بر گردشگرى با كشور روسيه 
بخش هاى اقتصادى را نيز فعال كنيم. در واقع با چاپ اين كتاب ســعى 
كرده ايم براى توريســت هاى ايرانى يك مقصد گردشگرى جديد را در 

روسيه معرفى كنيم كه داراى جاذبه هاى قابل توجهى است. 
سرگئى ايوانوف رئيس كميته گردشگرى جمهورى تاتارستان نيز عنوان 
كــرد: يكى از بخش هاى بازار گردشــگرى كه مى تواند توريســت  هاى 
بى شــمارى را به 2 كشور ايران و روسيه جذب كند گردشگرى سالمت 
اســت؛ زيرا با توجه به ظرفيت هاى موجود در ايران و روســيه مى توانيم 
گردشــگران ســالمت را به خود جذب كرده و از اين پتانسيل ظرفيت 
بيشترين استفاده را كنيم. در واقع با جذب گردشگر بيشتر درآمد اقتصادى 

خود را نيز افزايش مى دهيم.
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■ حديث:
امام باقر(ع):

هيچ بنده اى نيست كه از خرج كردن چيزى در راهى خدا پسندانه بخل ورزد، مگر اينكه به خرج 
كردن دو چنداِن آن در راهى خدا ناپسند گرفتار شود.    

بحار األنوار : 78 / 173 / 12

 مردم با برگــزارى گردهمايى و محافل پرخطر، 
براى والدين و نزديــكان خود خطر ابتال و بيمارى 

به هديه نبرند.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى فرماندارى مالير 
با اشاره به نزديكى شب يلدا خواستار برگزارى اين 

آئين سنتى به شيوه هاى ديجيتال و مجازى شد.
حسين فارســى بر لزوم تداوم همكارى مردم مالير 
و واحدهــاى صنفى در اجراى دســتورالعمل هاى 
بهداشــتى تأكيد كرد و با اشــاره به كاهش شــمار 
مبتاليان و موارد بسترى در بيمارستان هاى شهرستان 
با اجراى طرح محدوديت هاى 2 هفته اى كرونايى و 
صنفى در مالير، گفت: با همكارى مردم و اصناف، 
مالير از وضعيت قرمز شيوع ويروس كرونا خارج و 

وارد وضعيت نارنجى شده است.
اين مقام مسئول حفظ روند نزولى شمار مبتاليان و 
موارد بســترى در شهرستان را بسيار شكننده خواند 
و خاطرنشــان كرد: درصورت هرگونه كوتاهى در 
اجراى دستورالعمل هاى بهداشــتى و حفظ فاصله 
اجتماعى يــا برگزارى دورهمى هاى خانوادگى، اين 
روند با اخالل مواجه شده و ممكن است بازگشت 
امواج شــديدتر اين بيمارى به شهرســتان در آينده 

نزديك را شاهد باشيم.
 خانواده هاى درگيــر كرونا خدمات ويژه 

دريافت مى كنند
مسئول آموزش شــبكه بهداشت و درمان مالير نيز 
نسبت به دورهمى هاى خانوادگى و ديد و بازديدها 
به مناسبت شب يلدا هشدار داد و تصريح كرد: بايد 
در فرصت باقيمانده نســبت به مخاطرات و تبعات 
منفى دورهمى هاى شب يلدا اطالع رسانى گسترده اى 

انجام شود.
محبوبه عشقى با بيان اينكه در راستاى اجراى طرح 
شهيد ســليمانى 300 نفر از بسيجيان، اعضاى هالل 
احمر و داوطلبان ديگر از ساير ارگان ها فعاليت خود 
را آغاز كرده اند، گفت: تمامى اين افراد گردن آويز و 
بازوبندى مزين به تمثال شهيد قاسم سليمانى و يك 

كارت شناسايى دارند.
مســئول كميته آموزش همگانــى در بحث طرح 
شهيد قاسم ســليمانى افزود: در اين طرح افرادى 
كه مبتال به كرونا هســتند، شناسايى شده و به هر 
كدام از خانواده آنها بسته هاى آموزشى و بهداشتى 
ارائه مى شــود، همچنين در 5 دوره مجزا از طريق 
تلفــن و حتى حضــورى كارشناســان و تيم هاى 
تخصصــى ما آموزش هــاى الزم را بــه اعضاى 
خانواده هــاى افــراد مبتال مى دهند تــا بيمارى به 

ديگران سرايت نكند.
وى با بيان اينكه درحال حاضر مراكز جامع سالمت 
16 ســاعته در مالير تست كرونا را براى همه افراد 

به صورت رايــگان انجام مى دهند، 
ادامــه داد: ســايت هاى معانــد و 
دشمنان نظام از طريق انتشار اخبار 
كذب و غيرموثق در بحث كرونا، 
قصــد دارند در بيــن مردم رعب، 
وحشــت و نااميدى ايجــاد كنند 
بنابراين اصحاب رسانه در فضاى 
مجازى و رسانه هاى مكتوب بايد 
هوشيارانه عمل كرده و آگاه باشند.
وى بــا بيان اينكه ما از ســال 94

برنامه هاى خودمراقبتى را در سطح 
شهرســتان در قالــب برنامه هاى 
فردى، ســازمانى و اجتماعى آغاز 
كرديم، خاطرنشــان كرد: شــعار 

اصلى ما در اجــراى اين برنامه هــا «هر خانه، يك 
پايگاه سالمت» بود.

عشقى با تأكيد بر اينكه مردم ما بايد با داشتن سبك 

زندگى ســالم، سالمت خود را 
حفظ كرده و در راستاى ارتقاى 
ســطح ســالمت خانواده خود 
تالش كنند، يادآور شد: داشتن 
امنيت و ســالمت، حق طبيعى 

همه آحاد مردم است.
به گزارش ايســنا، رئيس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى مالير 
نيز با بيان اينكه از زمان تشكيل 
كميته اطالع رسانى ستاد مقابله 
بــا كرونا در مالير مســئوليت 
نظــارت بــر فعاليــت فضاى 
مجازى و نحوه اطالع رســانى 
برعهده ايــن اداره بود، گفت: 
رســانه هاى مكتوب و گروه ها و كانال هاى فضاى 
مجازى مالير تاكنــون چهارچوب هاى اخالقى را 

به خوبى رعايت كرده اند.

حجت االسالم طالب تركاشوند با اشاره به اينكه در 
اين زمينه جــوى آرام و بدون تنش در مالير حاكم 
اســت، افزود: تاكنــون 3 پيك خطرنــاك كرونا را 
پشت سر گذاشته ايم، فصل زمستان در پيش است و 
نگرانى ما از برگــزارى دورهمى هاى خانوادگى در 

شب يلداست.
وى با بيــان اينكــه طبق بازرســى هاى ميدانى 
انجام شــده، حدود 90 درصد ماليرى ها ماسك 
پروتكل هاى  مــردم  اگر  اظهاركــرد:  مى زننــد، 
بهداشــى را رعايــت نكننــد بايــد منتظر موج 

باشيم. كرونا  چهارم 
تركاشوند نسبت به رعايت پروتكل هاى بهداشتى و 
دستورالعمل هاى ســتاد مقابله با كرونا تأكيد كرد و 
گفت: مردم از برگزارى هرگونه مراســم ختم، تشى 
يع و دورهمى خوددارى كنند وگرنه باز آمار مبتاليان 
افزايش مى بايد و تخت هاى بيمارســتانى پر خواهد 

شد.

 فرهنــگ جامعه محلى و محصــوالت بومى به 
كانون توجه گردشــگران به ويژه در گردشــگرى 

روستايى تبديل شده است.
به گــزارش مهر، ليال اژدرى مديركل دفتر همكارى 
و توافق هــاى بين المللى وزارت ميراث فرهنگى در 
رويداد كارآفرينى گردشگرى «خالق شو» با اشاره به 
اهميت گردشگرى خالق و كارآفرينى در روستاها 
در صنعت گردشــگرى به ويژه در ايام كرونا و پسا 
كرونا اظهار كرد: الزم است بسترهاى مناسبى براى 
شــكل گيرى مقاصد نوظهور گردشگرى در كشور 

انجام شود.
وى همچنين با ارائه تعريفى از گردشــگرى خالق، 
افزود: آنچه امروز مورد توجه گردشــگران اســت، 
مشــاهده و درك زندگى و فرهنــگ جامعه محلى 
و آشــنايى با محصوالت بومى است كه به افزايش 
درگيــرى جامعه محلى، كارآفرينى و شــكل گيرى 

رويدادهاى گردشگرى منجر مى شود.
اژدرى عنــوان كرد: بر اين اســاس مهمترين ركن 
توســعه كارآفرينى گردشگرى روستايى ايجاد بستر 

و پشتيبانى از جوامع محلى و مقاصد نوظهور است.
مديــركل دفتــر همكارى هاى بين المللــى وزارت 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى در 
بخش ديگرى از ســخنان خود به 3 مقوله ضرورى 
در شكل گيرى مفهوم گردشگرى خالق پرداخت و 
افزود: استان يزد به عنوان يكى از مقاصد گردشگرى 
خالق تبديل شــده و همزيستى فرهنگ هاى متعدد 
توانســته در محور گردشــگرى اديان فعاليت قابل 
توجهى را در صنعت گردشــگرى اين استان ايجاد 

كند.
 بستر مناســب براى توسعه گردشگرى 

در شهر جهانى يزد فراهم است
يزد مديــركل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى استان يزد نيز در اين مراسم با تأكيد بر 
اهميت سرمايه گذارى و ايجاد بستر مناسب در زمينه 
توسعه كارآفرينى در گردشــگرى اظهار كرد: تنوع 
كسب و كارهاى صنعت گردشگرى زمينه مساعدى 
براى حضور كارافرينان در اين عرصه اســت و در 
ســال هاى گذشــته، فعاالن بخش گردشــگرى در 

قالب كميته هاى تخصصى گردشگرى و هسته هاى 
تورهاى ورودى مشغول فعاليت بودند.

ســيدمصطفى فاطمى عنوان كرد: در استان يزد در 
بســيارى از زمينه هاى گردشــگرى فعاليت شده و 
كميته هاى گردشــگرى خوراك، كودك و نوجوان، 
مذهبى و معنوى و ... از جمله بخش هايى است كه 
عالقه مندان را به خود جذب و بســتر مناسبى براى 

توسعه گردشگرى داخلى ايجاد كرده است.
معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشگرى اســتان يزد نيز در اين مراسم 
با اشــاره به تغييرات ايجادشــده در روند صنعت 
گردشگرى تحت تأثير ويروس كرونا، در نظر گرفتن 
فرصت ها را مهم ترين ركن اساسى به منظور توسعه 

اين صنعت در ايام پساكرونا دانست.
 ضــرورت ورود نيروى خــالق به مقوله 

گردشگرى روستايى
هما خورشــيدى بر ضرورت ايجــاد مقاصد نوين 
به منظــور رفــع نيازهــاى گردشــگران در مفاهيم 
گردشــگرى طبيعت، سالمت و الكترونيك و ورود 

بخش خصوصى و نيروى جديد با ايده هاى خالق 
بهويژه در مقاصد روســتايى و ييالقات استان تأكيد 

كرد.
مدير مركز رشــد و گردشــگرى علمى و كاربردى 
جواداالئمه اســتان يزد نيز با اشاره به تغييرات بازار 
در صنعت گردشــگرى و انطباق با جامعه هدف از 
طريق مكانيزم هاى آموزشى و آگاه سازى، بر اهميت 
كارآفرينى در توليد ثروت به شكل بالقوه و توسعه و 

توانمندسازى جامعه محلى تأكيد كرد.
مريم صداقت عنوان كــرد: در حقيقت آموزش و 
ترويج فرايند كارآفرينى سياســتى است كه به طور 
مســتقيم در كميت و كيفيت عرضه در يك جامعه 
اثر مى گذارد به همين دليل اســت كه در بســيارى 
از كشــورها به ويژه كشورهاى پيشــرفته كه تقريبًا 
مشكالت و موانع در آنها برطرف شده اند، دولت ها 

به شكوفا كردن توان بالقوه مردم پرداخته اند.
وى افزود: در واقع با اجراى اين سياســت همواره 
مى تــوان بــه اهــداف گوناگونى مانند شــناخت 
فرصت هــا و چگونگــى بهره بــردارى از آنهــا، 
روش هاى جديد علمى، مديريتى و بازرگانى جامه 

عمل پوشاند.
 لزوم شكل گيرى دانشگاه كارآفرين

صداقت همچنين بر ضرورت شــكل گيرى دانشگاه 
كارآفرين در نهادينه ســازى فرهنــگ كارآفرينى از 
طريق شناســايى استعدادها، توسعه فرهنگ كارى و 
اهميت عوامل اقتصادى، زيرساختى، دولتى و ارزش 

و نگرش كارآفرينانه تأكيد كرد.
وى، مركز علمــى و كاربــردى جواداالئمه يزد را 
دانشــگاه كارآفرين معرفى كرد و به معرفى 3 ايده 
برتر رويداد شتاب گردشگرى (سرزمين كهن، چرخ 

كودكى و فست پارك) اين مركز پرداخت.
كارگزار اشــتغال اســتان يزد نيز با اشاره به اهداف 
طرح تكاپو در توسعه پايدار اشتغال و بهسازى زمينه 
اشتغال در سطح مناطق و ملى، شناسايى ذى نفعان 
جامعه تقاضا و عرضه توســط كارگزار و برقرارى 
شــبكه يكپارچــه را يكى از مهمتريــن ركن ايجاد 

اشتغالزايى دانست.
ســيدرضا بهادرى عنــوان كرد: لــزوم ايجاد چنين 
شــرايطى، همكارى 3 ضلع دانشگاه دولت و بخش 
خصوصى است كه به تأثيرگذارى ويژه اين صنعت 

بر ساير صنايع كشور و اشتغالزايى منجر مى شود.
بذرافشــان، عضو هيأت علمى دانشگاه نيز در اين 
رويداد بــا ارائه تعريف كارآفرينــى و عوامل مهم 
شــكل گيرى آن، به ضرورت توجه بــه مؤلفه هاى 
اكوسيستم كارآفرينى از جمله مكانيزم هاى پشتيبانى، 
بازار، بودجه، آموزش و... به منظور توســعه و تداوم 

كسب و كارهاى جديد اشاره كرد.
وى با ارائــه فرايند آغاز كارآفرينى، توجه به عوامل 
نگــرش كارآفرينانــه از جملــه ميل بــه موفقيت، 
بهره بــردارى از فرصت، عزت نفــس، خالقيت و 
كنترل شــخصى را از موارد ضرورى در كارآفرينى 

دانست.

«شب يلدا» 
مجازى برگزار شود

مديركل دفتر همكارى هاى بين المللى وزارت ميراث فرهنگى مطرح كرد

فرهنگ جامعه محلى و محصوالت بومى 
در كانون توجه گردشگران
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تغيير در وقت اضافه!
1- معمول اســت كه در ســال پايانى 
فعاليت دولت هــا، تغييــرات مديريتى به 
حداقــل و بنا به ضرورت مى رســد و اگر 
مديرى بازنشســته شود يا شــرايط ادامه 
فعاليت نداشــته باشــد، انتصاب جديدى 

انجام  شود...
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استاندار همدان 
خواستار تشديد 
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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

محمد على محمدى 

رئيس و هيأت رئيسه كانون كارشناسان دادگسترى 
استان همدان

رى 

فرماندار محترم همدان
و  توانمندى  بر  تكيه  كه  نيست  ترديدى 
تجارب ارزنده مديران يكى از اساسى ترين 
احترام  با  است  مديران  انتخاب  هاى  پايه 
بدينوسيله انتصاب شايسته حضرتعالى در 
سمت جديد را صميمانه تبريك و تهنيت 
عرض نموده، اميد است در پناه الطاف الهى 
در راه خدمت همواره موفق و مويد باشيد.

محم
تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

محمد على محمدى 

رئيس و هيأت رئيسه كانون وكالى دادگسترى 
استان همدان

ى 

فرماندار محترم همدان
درايت و كاردانى خصلت مديران و مبناى 
انتخاب بزرگان براى نشاندن افراد اليق بر 

مسند مديريت است. 
بدينوسيله انتصاب شايسته حضرتعالى در 
سمت جديد را صميمانه تبريك و تهنيت 
عرض نموده، اميد است در پناه الطاف الهى 
سربلند  و  پيروز  هميشه  خدمت  راه  در 

باشيد.

محم

تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي

محمد على محمدى 

روابط عمومى دانشگاه آزاد همدان

فرماندار محترم همدان
انتصــاب شايســته شــما را در ســمت 
جديــد صميمانــه تبريــك عــرض 
ــات  ــى از زحم ــن قدردان ــوده و ضم نم
فرمانــدار پيشــين جنــاب آقــاى 
حســين افشــارى اميد اســت در ســايه 
الطــاف الهــى همــواره شــاهد موفقيت 

ــيم. ــما باش ــزون ش ــاى روز اف ه

محم
تبريك و تقدير

 جنـاب آقــاي

مهندس مجيد درويشى 

سازمان هميارى شهرداريهاى 
استان همدان

همچنين از زحمات بى شائبه 
جناب آقاى 
مهندس

 سيدحسين جعفرى
 در دوران تصدى كمال تقدير 
و تشكر را داريم. اميد است در 
پناه الطاف الهى در راه خدمت 
هميشه پيروز و سربلند باشيد.

مهندس
انتصاب جنابعالى به عنوان 

مدير كل دفتر امور شهرى و 
شوراهاى استاندارى همدان

و  درايــت  از  نشــان  كــه 
را  دارد  شــما  كارآمــدى 
ــت  ــك و تهني ــه تبري صميمان

نماييــم. مــى  عــرض 

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

bazarehamedan@همراهتان هستيم

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

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

استان همدان

@

وزارت كشورى ها در استان 
روز شلوغى را گذراندند

7 انتصاب 
در يك روز

■ استاندار: تغيير مديران براى تسهيل امور و خدمت رسانى 
بيشتر است

شت
ددا

بازارچه هاى عرضه مستقيم يا
كاال براى حذف دالل ها

در همدان 
 قرار اســت با همكارى شــهردارى هاى 
كالنشــهر همدان بــا اتحاديــه تعاونى هاى 

روستايى در استان...

2

اتكا براى سرمايه گذارى  موافقت كرد

همدان زمين سبز
سرمايه گذاري وزارت دفاع

نماينده نهاوند در سومين نشست با رسانه ها:

مرحله اجرايى سدگرين
به زودى آغاز مى شود

با مشاركت سپاه، شهردارى منطقه 
2 همدان و ستاد اجرايى، فرمان 

امام(ره) انجام شد 

چهارمين مرحله 
كمك مؤمنانه 

در همدان
■ تجليل از پرسنل و كادر 

درمان مراكز درمانى 

3
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 انتصابــات ناگهانى و غيرمنتظره ديروز 
نه تنها رســانه هاى بى خبــر از همه جا بلكه 
برخى مســئوالن و مديران ديگر دستگاه ها 
را غافلگير كرد و در اين اتفاق ناگهانى البته 
اين مردم بودند كه از رسانه ها پرسيدند: به 
چه دليل در ماه هاى پايانى دولت تغييراتى 
گسترده آن هم عمدتا در رده مديران سياسى 

اجتناب ناپذير بوده است؟
به همين دليل اســت كه برخى براين باورند 
كه ممكن اســت اين تغييرات شائبه سياسى 
يا انتخاباتى داشــته باشــد و اگرچه ممكن 
اســت موجب بى ثباتى در مديريت اجرايى 
هم بشــود اما بى اطالعى بخش عمده اى از 
رسانه ها نشان مى دهد كه حتى ممكن است 
برخى نمايندگان يا جناح هاى كم برخوردار! 

در اين رخداد نقش داشته باشند.
در دولت هــا معموال زمــان انتصابات از 
شايسته ســاالرى و توانمندى و پاكدستى 
و معيارهاى بســيارى همچــون پذيرش 
ســخن  انتصاب  بــراى  دولت  گفتمــان 
مى گوينــد امــا در عمــل آنچه بيشــتر 
انتصابات را رقم مى زند نه شــاخص ها و 

ضوابط كه گاهى روابط است.
از ايــن منظــر دولت دوازدهم در اســتان 
همــدان نيــز انتصاباتى از اين دســت،  كم 

نداشــت و بارها انتصابات حاشيه ساز شد 
و نارضايتــى همدانى هــا از انتصابات در 

رسانه ها ثبت شد.
از منظر ديگر مى توان اين احتمال را مطرح 
كرد كه شــايد در ماه هــاى پايانى دولت، 
براى برخى افراد با پيشينه اندك مديريتى، 
جايگاهى تدارك ديده شــده تا هم كارنامه 

خــود را تقويــت كنند، هم از اين پســت 
جديد به عنوان سكوى پرتابى براى مناصب 

آينده در دولت بعدى استفاده كنند.
اين  در  تكــرارى  اســامى  برخى  اگرچه 
چرخه ديده مى شود اما انتصاب اين افراد 
را بــه برخى نماينــدگان نمى توان كتمان 

كرد.

نمايندگانــى كــه مى تواننــد در دولــت 
اصولگراى بعدى ضامن ابقاى اســتاندار يا 
ارتقاى وى شوند؛ وگرنه هيچ عقل سليمى 
نمى پذيرد كه در ماه هاى ركود دولت تدبير 
و درست در ايامى كه همه چيز معطوف به 
انتخابات است، يكباره تغييراتى گسترده در 

بدنه ادارات ذى ربط صورت گيرد.

يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

تغيير در وقت اضافه!
1- معمول اســت كه در ســال پايانى فعاليت دولت ها، تغييرات 
مديريتى به حداقل و بنا به ضرورت مى رسد و اگر مديرى بازنشسته 
شود يا شرايط ادامه فعاليت نداشته باشد، انتصاب جديدى انجام  شود.

اما دولت تدبير و اميد از اين نظر نيز حداقل در اســتان همدان، دولت 
متفاوتى اســت و گويى بنا دارد تا پيش از تثبيت مديران، به واســطه 
بخشنامه اى كه معموال پيش از آغاز فرايند انتخابات خواستار اين اقدام 
مى شود، حداكثر اســتفاده را برده و تغييرات و عزل و نصب مديران 

را انجام دهد.
2- با تغيير فرماندار اســدآباد، به نظر نمى رسيد كه ديگر فرماندارى تا 
پايان انتخابات تغيير كند، هرچند پيش از اين بحث تغيير چند فرماندار 

و گمانه زنى درباره جايگزين آنها مطرح شده بود.
اما واكنش ها به شــنيده شدن خبر تغيير فرماندار همدان از آخر وقت 
شــب جمعه تا قطعى شدن اين خبر و معارفه فرماندار جديد همدان، 
نشان داد كه پرونده تغيير فرمانداران بسته نشده و مى توان انتظار تغيير 

را همچون گذشته داشت.
3- در گمانه زنى ها قرار بود بــا تغيير در فرماندارى همدان، فرماندار 
مالير، فرماندار همدان شود اين تغيير به اين دليل كه هر 2 فرماندار در 
ارزيابى هاى وزارت كشور به عنوان نمونه معرفى شده بودند و كارنامه 
خوبى در شــاخص هاى فرمانداران كشور داشــتند، تغييرى شدنى و 
پذيرفته شده جلوه مى كرد اما مخالفت نمايندگان با انتصابات غيربومى 
و تهديد به طرح پرســش از وزير كشــور در كنار ديگر شاخص هاى 
الزم و مالحظات براى تغيير، مانع آمدن فرماندار مالير به همدان شد.
4- تغيير فرماندار اخالق گراى همدان از مدت ها پيش كليد خورده بود 
اما اين روند بر فعاليت افشارى در همدان تأثيرى نگذاشته بود و او تا 
پيش از واگذارى سمت فرماندارى، به عنوان يك فرماندار زبده بدون 

توجه به حواشى، به فعاليت خود ادامه داد.
تاكنون افشــارى در فرماندارى همدان 2 دوره متفاوت كارى داشــته 
اســت، دوره اى كه معاون برنامه ريزى فرماندار بوده و توانســته بود 
بــا برنامه ريزى و پيگيرى مناســب، خود را به عنوان فردى شايســته 
فرماندارى ثابت كند و فرماندار اســدآباد شود و دوره اى كه به عنوان 
فرماندار دولت اعتدال در مهم ترين فرماندارى استان كار خود را آغاز 
كرد، آنچه نقطه اشــتراك هر 2 دوره فعاليت افشــارى در فرماندارى 
همدان اســت، اخالق محورى، اعتدال رفتارى و دورى از حاشــيه و 

اجراى درست سياست هاى دولت است.
پيش بينى مى شود، افشــارى با همين روحيه و قدرت برنامه ريزى در 
محل خدمتى جديد، دفتر امور روستايى استاندارى نيز كارنامه موفقى 

داشته باشد.
در اين راه وى در كنار درويشــى در دفتر شهرى استاندارى و يوسفى 
در دفتر فنى استاندارى تيم مديريتى خوبى را در همكارى با فرزانه در 

معاونت عمرانى تشكيل خواهند داد.
درباره جعفرى، مديركل دفتر شــهرى سابق اســتاندارى نيز احتمال 
شــركت وى در انتخابات ميان دوره اى از حوزه بهار و كبودراهنگ نيز 
مطرح است و اين احتمال كه وى ياد مرحوم جعفرى را در مجلس با 

تشابه نامى كه دارد، زنده كند، زياد است.
درباره كاظمى مستقيم، مديركل دفتر فنى استاندارى هم ادامه فعاليت 

به عنوان مشاور استاندار متصور است.
5- فرماندار جديد همدان، بومى همدان است و به دليل سال ها فعاليت 
در فرماندارى به عنوان بخشــدار و معاون برنامه ريزى، شناخت بسيار 

خوبى از همدان و تسلط كافى بر امور دارد.
محمــدى در اداره كل امنيتى اســتاندارى نيز با بهره گيرى از تجربه و 
دانش توانســته بود، رويكردى علمــى و تخصصى را بر اين اداره كل 
حاكم كنــد و خود را به عنوان مديرى دانش محور و برنامه ريز معرفى 
كند كه اين معرفى قطعاً در انتخاب وى به عنوان فرماندار مركز استان 

بى اثر نبوده است.
انتخاب اخــوان، معاون وى به عنوان سرپرســت اداره كل امنيتى نيز 
نشانگر ريل گذارى مناسب و جانشين پرورى براساس شايسته ساالرى 

در ديدگاه اين مدير است.
6- آنچه در فرمانــدارى همدان اتفاق افتاده تغييــر در تيم مديريتى 
فرماندارى اســت زيرا عالوه بر فرماندار، بــه مأموريت 2 معاون وى، 
پيرو دين و ســاداتى كه از سازمان مديريت براى همراهى و همكارى 
با افشــارى فراخوانده شــده بودند نيز پايان داده شده و 2 گزينه كه 
هر 2 ســابقه معاون فرماندارى و چند مديريت ديگر هم در استان و 

شهرستان هاى استان دارند، به جاى آنها معرفى شده اند.
در اين روند، معرفى يك بانو به عنوان معاون سياسى فرماندار همدان، 
تحولى ديگر در توانمندسازى زنان در استان است، روندى كه مى تواند 
پايه اى براى به كارگيرى زنان در سمت هاى سياسى استان شود و راه را 
براى پاسخ به انتظار معرفى بانويى به عنوان فرماندار، در استان باز كند.
7- آخرين هفته پاييز در استان همدان با انجام توديع و معارفه چندين 
مدير آغار شد، تغييراتى كه به نوعى در وقت اضافه تغييرات انجام شده 

و در برخى از آنها موافقت نمايندگان نيز مشهود است.
هرچند اين تغييرات در وقت اضافه انجام شــده اما آخرين تغييرات 
نخواهد بود و با توجه به بومى گزينى در اين انتصابات به نظر نمى رسد 
كه عمر خدمتى منتصبين در ســمت هاى جديد كوتاه و تا پايان زمان 
فعاليت و خدمت دولت باشد مگر آنكه پايان عمر خدمتى و فرارسيدن 

بازنشستگى، عامل تغيير باشد.

كرونا در كمين دورهمى هاى يلدايى
 ســخنگوى ســتاد كرونا همدان با بيان اينكه براي اســتفاده مطلوب از محدوديت 2 
هفته اى، بايد در بازگشت به كار و زندگي عادي با احتياط عمل كنيم، از خطر اوج گرفتن 

دوباره در پس دورهمى هاى يلدا خبر داد.
محمد طاهرى در گفت و گو با همدان پيام، با اشاره به بازگشايي هاي جديد صورت گرفته، 
گفت: اگر به همين منوال بازگشــايي ها انجام شــود، دوباره موارد جديد بيماري افزايش 
خواهد يافت، بر اين اســاس مردم بايد بدانند اين ويروس در هر لحظه مى تواند چندين 

نفر را به خود مبتال كند.
وي درباره وضعيت ورودي بيمارســتان ها، اظهار كرد: پــس از اعمال محدوديت هاي 2 

هفته اي، ورودي بيمارستان ها و روند بستري بيماران كاهش يافته است ولي دوباره احتمال 
افزايشي شدن اين روند وجود دارد.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى همدان افزود: براي اينكه از 2 هفته محدوديت قبلي 
استفاده مطلوبي صورت گيرد بايد در بازگشت به كار و فعاليت عادي با احتياط رفتار كنيم.
اين متخصص بيماري هاي عفوني با تأكيد بر اينكه برگزاري مراسم شب يلدا، نگراني اصلي 
اين روزهاي متخصصان و كادر درمان اســت، تصريح كرد: از بدو شيوع كرونا بسياري از 
عادات و سنت ها برخالف گذشته ترك و يا تغيير يافته است، به عنوان مثال نوروز 99 به ديد 
و بازديد نرفتيم، 13 بدر هيچكس سبزه گره نزد، در ماه مبارك رمضان هيچكس وليمه نداد 

و... به همين دليل به نظر مي رسد بايد شب يلدا هم استثنايي برگزار شود. 
طاهرى تأكيد كرد: از مردم مي خواهيم در خانه خودشــان با همان جمع خانوادگي بمانند 

و بدون ميهماني و دورهمي از اين شب استفاده كنند، بر اين اساس وسايل ارتباط جمعي 
در اين شب مي توانند سبب ديدار ما با اقوام و دوستانمان شود.

وي ضمن تأكيد بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي، هشدار داد: از زمان آغاز واكسيناسيون 
تا ريشــه كن شدن يا كنترل كوويد-19، بيش از يكسال زمان الزم است و به احتمال زياد 
كرونا ريشه كن نخواهد شد؛ اما موارد جديد آن شدت فعلي بيماري را نخواهند داشت اين 
درحالى است كه نبايد فراموش كنيم تا زمان دسترسي به واكسن، رعايت نكات بهداشتي 

مهم ترين اصلي است كه مي توانيم دنبال كنيم.
وى همچنين به آخرين وضعيت بيمارى در همدان اشاره كرد و گفت: تعداد موارد ابتال به 
بيمارى از ابتدا تاكنون 9 هزار و 558 مورد و متأسفانه تعداد موارد فوت با 8 مورد جديد 

به هزار و 344 نفر افزايش يافته است.

وزارت كشورى ها در استان روز شلوغى را گذراندند

7 انتصاب در يك روز
■ استاندار: تغيير مديران براى تسهيل امور و خدمت رسانى بيشتر است

بازارچه هاى عرضه مستقيم كاال 
براى حذف دالل ها در همدان 

مهدى ناصرنژاد»
 قرار اســت با همكارى شهردارى هاى كالنشهر همدان با اتحاديه 
تعاونى هاى روســتايى در استان، به زودى بازارچه هاى عرضه مستقيم 

ميوه و تره بار در سطح شهر داير شود. 
شــنيده مى شــود مناطق پرجمعيت و پرترددى نظير شــهرك مدنى، 
هنرســتان و شــهرك بهشــتى در اولويت ايجاد چنين بازارچه هاى 
پرطرفدار قرار دارند كه درصورت لزوم بازارچه هاى تعاونى در نقاط 

ديگر شهر نيز گسترش داده خو اهد شد.
آقــاى ظاهر پورمجاهد معاون امور اقتصادى اســتاندار همدان چند 
روز پيــش اين خبر را در اختيار رســانه ها قرار داده و تصريح كرده 
اســت كه چنين برنامه ريزى در حوزه توزيع كاال به منظور رفاه مردم 
و دسترسى آسان به ويژه شهرك نشينان به مايحتاج خود با قيمت هاى 
مناسب و مطمئن، انجام مى شــود. به گفته وى، طبق تفاهم نامه بين 
شــهردارى و اتحاديه تعاونى هاى روستايى، هر كاال از جمله ميوه و 
تره بار در فصول مختلف كه مورد تقاضا و مصرف فراوان قشــرهاى 
مردم مى باشــد، بايد به صــورت تازه از توليد بــه مصرف و بدون 
دخالت واســطه ها تأمين شود. آقاى پورمجاهد اين را هم گفته است 
كه اتحاديه تعاونى هاى روستايى در استان براى تنوع بخشى و توسعه 
فعاليت در اين بازارچه ها موظف به تدارك كاال و محصوالت فصلى 

و اقليمى از سراسر كشور مى باشد.
البته از منظر معاون امور اقتصادى استاندار همدان، ايجاد بازارچه هاى 
عرضه مستقيم كاال در گستره شهر بزرگ همدان و شهرك هاى اقمارى 
آن، از جنبه هاى گوناگون از جمله كاهش ســفرهاى درون شهرى كه 
اتفاقاً بســيار هم هزينه بر شده است و همچنين كاهش تراكم جمعيت 
و تردد در نقاط مركزى شــهر همدان كه از قديم به يك عادت مزمن 
براى شهروندان همدانى تبديل شده است و از همه مهمتر جلوگيرى 
از شــلوغى و تراكم جمعيت در اين شــرايط ويروس كرونا، بسيار 
تأثيرگذار مى باشــد. از ديگر مزاياى ناگفته ايجاد بازارچه هاى دائمى 
در نقاط مستعد شهر، امكان اعمال قانون در اين بازارچه هاى متمركز، 
زمينه نظارت بهتر بر قيمت ها و همچنين امكان ايجاد زيرساخت هاى 
رفاهى براى مراجعه كنندگان در كنار امنيت اجتماعى براى شهروندان 
اســت. اما نكته بسيار قابل اهميت در اقدام مشترك شهردارى همدان 
و اتحاديه تعاونى هاى روســتايى اين اســت كه بــا ورود و حضور 
تشكل هاى تعاونى چه در قالب هاى روستايى و چه تشكل هاى شهرى، 
موجب تحرك و نقش آفرينى بيشتر اينگونه تشكل هاى اقتصادى و در 
راستاى آن كمك به اشــتغال آفرينى و درنهايت اطمينان خاطر بيشتر 
مردم و خريداران نســبت به كيفيت و قيمت هاى منصفانه در فضاى 

كسب و كار تعاونى است.
به هر تقديــر برنامه ايجاد بازارچه هاى عرضه مســتقيم كاال در هر 
سطح آن گامى بســيار مثبت براى رفاه حال مردم به ويژه در همدان 
و اســتان است و شــرط اول و آخر براى موفقيت و رونق اين گونه 
بازارچه هاى تعاونى، رقابت ســالم و مســئوالنه در فضاى كسب و 
كار و اقتصاد اســت. چنانچه هدف واقعى در چنين فضايى خدمت 
به مردم و بسترســازى براى همان رقابت سالم و توزيع عادالنه كاال 
و پرهيز از منفعت طلبى صنفى باشــد، قطعا با اســتقبال خوب مردم 
روبه رو خواهد شد، به ويژه اينكه گوش و چشم كرونا كروكور بازار 
شــب عيدى هم در پيش اســت و مى تواند زمينه مناسبى براى گام 
موفق بازارچه هاى تعاونى باشــد. يادمان باشد كه تنوع و فراوانى و 
كيفيت و قيمت مناسب در بازارچه ها 4 ضلع رونق و موفقيت آن و 

همچنين اطمينان و استقبال مردم است.

1- برخــى از داوطلبــان احتمالى انتخابات شــوراها كار خود را در 
فضاى مجازى آغاز كرده اند. گويا راه اندازى گروه هايى براى پيگيرى 
مشــكالت مردم، از اقدامات اين دسته از داوطلبان است. گفتنى است 
يارگيرى مجــازى دغدغه اصلــى اين روزهاى داوطلبــان احتمالى 

انتخابات شوراها است.
2- يك بانك خصوصى مزايده 85 هزار ميليارد تومانى برگزار مى كند. 
گويا بانك آينده قيمت پايه براى فروش ايران مال كه در شــمال غرب 
تهــران و منطقه 22 پايتخت قرار دارد را 85 هزار ميليارد تومان اعالم 
كرده اســت. گفتنى اســت اين قيمت حدود 3 برابر بودجه ســاليانه 

شهردارى تهران و يك بيستم بودجه كل كشور در سال 1399 است.
3- مأمورين در دستگاه هاى دولتى براى تعيين تكليف خود به تكاپو 
افتاده اند. گويا پيگيرى انتقال دائم يا بازگشــت به اداره مبدأ، 2 اقدام 
بيشتر اين مأموران در اين روزها است. گفتنى است با كم شدن فاصله 
تا زمان پايان دولت ها معموال مديرانى كه به دستگاه هاى ديگر مأمور 
شــده اند، پيگيرى تعيين تكليف خود را در اولويت قرار مى دهند تا با 

روى كار آمدن دولت بعدى، از بازگشت اجبارى در امان باشند.
4- فيلتر تلگرام از داليل دسترسى آسان به سايت هاى قمار عنوان شده 
اســت. گويا فيلترينگ تلگرام سبب شده تا تقريبا هر كسى از حداقل 
يك نوع فيلترشــكن روى گوشى خود اســتفاده كند و به دليل تبليغ 
سايت هاى قمار توسط فيلترشــكن ها، اكنون دسترسى به سايت هاى 
آنالين قمار بســيار كار راحتى باشــد. گفتنى است تخمين زده شده 
بيشتر از 300 سايت فارسى قمار با درآمدهاى ميلياردى درحال فعاليت 

به ويژه از تركيه و ارمنستان هستند.
5- فروش قســطى لوازم خانگى دوباره باب شده است. گويا به دليل 
كاهش قدرت خريد مــردم برخى از واحدهاى صنفى، لوازم خانگى 
را به مردم اقســاطى  مى فروشــند. گفتنى اســت فروش اقساطى از 
راهكارهاى فروشــندگان لوازم خانگى در بازار راكد براى پيشگيرى 

از ورشكستگى است.

 تغيير مديران براى تســهيل امور 
و خدمت رسانى بيشتر به مردم است

استاندار همدان روز گذشته درباره تغييرات 
صــورت گرفته، به اين نكته اشــاره كرد كه 
انتصابات جديد با هــدف مديريت بهتر در 
راستاى تسهيل امور و خدمت رسانى بيشتر 

به مردم صورت مى گيرد.
سيدسعيد شاهرخى با بيان اينكه همدان در 
بيشتر شاخص ها رتبه برتر كشورى را دارد، 
اظهار كرد: عملكرد مديران اســتان براساس 
برنامه عملياتى تعريف شــده است و همين 
موجب موفقيت هاى چشــمگيرى در استان 

شده است.
حوزه  كرد:  خاطرنشــان  همدان  اســتاندار 
وزارت كشــور در اســتان همدان براساس 
برنامه عمل مى كند و داشتن برنامه عملياتى 
موجب شد كه پيشرفت هاى خوبى در سطح 

استان همدان داشته  باشيم. 
شاهرخى عنوان كرد: استان همدان در جذب 
تسهيالت و اشتغالزايى يكى از 3 استان برتر 
كشور است و در جشنواره شهيد رجايى رتبه 

چهارم كشورى را كسب كرد.
به گفته وى، وحدت و همدلى، انســجام و 
هماهنگــى مجموعه ها موجب شــد كه در 
جريانات و اتفاقات گذشــته استان همدان 

عملكرد مطلوبى داشته است.
 مهم ترين وظيفه مديران 
خدمت صادقانه به مردم است

معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان نيز در آئيــن معارفه فرماندار جديد 
همــدان با تأكيد بر اينكــه مهم ترين وظيفه 
مديران خدمت صادقانه به مردم است، گفت: 
مردم ايران به ويژه مردم دارالمؤمنين همدان 

شايسته بهترين ها هستند.
مصطفى آزادبخت افزود: تالش هاى فرماندار 
پيشــين و معاونان آن، موجب هماهنگى و 
تأثيرگذارى در فرماندارى همدان شده است.
وى ادامه داد: تالش هاى فرماندار و معاونان 
پيشــين اين شهرســتان ســتودنى است و 
به انصــاف هرچه در توان داشــتند به ميدان 

آوردند.
آزادبخت اظهار كرد: فرماندار جديد همدان 
نيز بسيار توانمند، باتجربه و داراى تحصيالت 
عالى اســت و از آن انتظار داريم در موضوع 

خدمت رسانى با قدرت وارد شود.
وى عنــوان كرد: آقاى محمدى در مســائل 
امنيتى اســتان اشــراف خوبى داشت و در 
ارزيابــى عملكــرد وزارت كشــور از نظر 
همه جانبه گرايى و تاثيرگذارى مورد تشويق 

قرار گرفت.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
سياســت هاى كارى پيش رو  همدان گفت: 
در اين فرماندارى، اعتقــاد به تعامل با همه 
ارگان ها و اقشار جامعه و حفظ اين تعامالت 

و تقويت آن است.
وى تأكيد كرد: فرصت خدمت رسانى كوتاه 
اســت كه آقاى افشــارى به بهترين شكل 
ممكن از آن اســتفاده كرد؛ اميدواريم افراد 

جديد هم از آن استفاده كنند.
 20 هزار شغل پايدار 

تا برنامه ششم 
سرپرست فرماندارى همدان نيز گفت: برنامه 
و نقشــه راه همدان در افق برنامه 3 ســاله 
مشخص است و مى دانيم بايد از كدام مسير 

گذر كنيم.
محمدعلى محمدى عنوان كرد: بايد تا برنامه 
ششم توسعه 20 هزار شغل پايدار، ماندگار و 

اثربخش در استان داشته باشيم.
به گزارش ايرنــا، وى اظهار كرد: همدان از 
استان هاى امن كشور است كه براى رسيدن 
به اين امنيت، اصل پيش بينى و پيشــگيرى 

يكى از اصول آن است.
محمدى افزود: اصــل دوم اصل هماهنگى 
و انسجام اســت كه براساس آن براى حفظ 
اقتــدار دولت و براســاس چارچوب عمل 
مى كنيم و اجــازه نمى دهيم اقتــدار دولت 

خدشه دار شود.
وى بيان كرد: استفاده از قابليت هاى قانونى 
در دستور كار است و براساس آن شهرستان 

را پيش مى بريم.
آخــر  اصــل  كــرد:  تصريــح  محمــدى 
مســئوليت پذيرى اســت و متناســب با آن 
ادارات و دستگاه ها بايد قانونمند باشند و اين 
4 اصل را اگر به عنوان نقشــه راه پيش ببريم 

كارنامه موفق و درخشانى خواهيم داشت.
 در همدان به دنبال 

ايجاد شغل پايدار بوديم
فرماندار پيشــين همدان نيز در اين جلســه 

گفت: در مدت 24 ماه گذشــته كه به عنوان 
فرماندار وظيفه خدمت رسانى به مردم همدان 
را برعهده داشتم، 12 هزار و 500 شغل پايدار 
و ماندگار با 9 هزار و 200 شغل داراى بيمه 

اجبارى در اين شهرستان ايجاد شد.
حســين افشــارى اظهــار كرد: متوســط 
بيمه شــدگان اشتغال در اســتان همدان 45 
درصد است كه اين آمار در شهرستان همدان 

68 درصد ثبت شده است.
وى با بيان اينكه ما در همدان به دنبال ايجاد 
شغل پايدار بوديم، عنوان كرد: در اين مدت 
38 واحد توليدى راكد در سطح شهرستان به 
چرخه توليد بازگشــتند كه از مهم ترين آنها 
مى توان به قارچ نگيــن و كيميا پنير قهاوند 

اشاره كرد.
افشــارى تأكيد كرد: در حــوزه عمرانى از 
76 روســتاى باالى 50 خانوار، 43 روســتا 
در شهرســتان همدان بهســازى و موجب 

رضايتمندى اهالى اين روستاها شده اند.
وى خاطرنشان كرد: در حوزه عمران شهرى 
نيز ساخت پارك ها، فضاى سبز، فرهنگسراها 
و طرح هاى توســعه اى شــوراى شــهر و 
شــهردارى ها به مناطق كم تــوان و ضعيف 

برده شد.
فرماندار پيشين همدان با بيان اينكه در حوزه 
امور زيربنايــى، كارهاى بى نظيرى در تاريخ 
همدان صورت گرفت، ادامــه داد: كلينيك 
اميــد و مركز جامع هتلــدارى با محوريت 

فرماندارى ساخته شده است
وى افــزود: 43 طرح اولويت دار در دســت 
اقدام اســت و ماهانه درحال بررسى هستند 
و برنامه ريزى شــده تا بهار سال آينده برنامه 

به نتيجه برسند.
افشارى با اشــاره به اينكه در حوزه مسائل 
اجتماعى و سياسى، حاشيه ها حذف و امور 
مربوطه مديريت شد، تصريح كرد: 144 نامزد 
در انتخابات گذشته نام نويسى كردند كه در 
مراحل برگزارى آن، هيچ شــكايتى از سوى 

فردى عليه فرماندارى صورت نگرفت.
وى خاطرنشــان كــرد: 17 مدير به صورت 
سنجيده و حرفه اى گرى، در سطح شهرستان 
جابه جا شدند و براى نخستين بار آئين شب 
يلدا به محيط باز برده شــد و آئين گشايش 
جشنواره بين المللى تئاتر كودكان و نوجوانان 
به خيابان ها آورده شــد تا نشاط در جامعه 

ايجاد شود.
فرماندار پيشين همدان تأكيد كرد: در ارزيابى 
صورت گرفته در بين 450 فرماندارى كشور 
در سال 1398، همدان رتبه 18 و امسال نيز 
در بين ده فرماندارى برتر كشور قرار گرفت.

البته ناگفته نماند از هفته هاى گذشته شاهد 
برخى تغييرات در ســطح معاونان و مديران 
استان بوديم، از جمله اين تغييرات مى توان به 
توديع اسمعيل نبوى مديركل تأمين اجتماعى 
و معرفى شهناز حمزه لوى به عنوان مديركل 

جديد تأمين اجتماعى استان اشاره كرد.

 روز گذشته در جلسه اى با حضور معاونان 
و مديران ستادى استاندارى، تعدادى از مديران 
جديد در حوزه ستادى استاندارى و فرماندارى 

همدان منصوب شدند.
در ايــن جلســه محمدعلى محمــدى با حكم 
اســتاندار همــدان به عنوان سرپرســت جديد 
فرمانــدارى همــدان معرفــى و از خدمــات 
حسين افشــارى فرماندار پيشين اين شهرستان 
قدردانى شــد. افشــارى نيز به عنوان سرپرست 
دفتر روستايى و شــوراهاى استاندارى همدان 

منصوب گرديد.
گفتنى اســت حسين افشارى در 24 ماه گذشته 
تنهــا فرماندار اســتان اســت كــه در ارزيابي 
ســاليانه وزارت كشور براي 2 ســال پياپي در 
امنيتي،  حوزه هاي  در  تخصصي  شــاخص هاي 
اجتماعــي، برنامه ريزي و  فرهنگي،  سياســي، 

عمراني نمره عالي كسب كرده است.
همدان  فرماندارى  جديد  سرپرســت  محمدى 
نيــز پيش از اين مديريت دفتر امنيتى و انتظامى 
اســتاندارى همدان را بر عهده داشت و سابقه 
معاونــت فرماندارى همدان، بخشــدار مركزى 
همــدان و مديــركل روابــط عمومــى و امور 
بين الملل استاندارى همدان را در كارنامه كارى 

خود دارد.
در ادامه انتصابات روز گذشــته، مهدى اخوان 
نيز به عنــوان سرپرســت دفتر امــور امنيتى، 
انتظامــى و اتبــاع اســتاندارى منصوب شــد. 
مجيد درويشــى هم به عنوان مديركل دفتر امور 
شهرى و شوراهاى اســتاندارى معرفى شد. در 
كارنامه كارى درويشــى سوابقى چون فرماندار 
اسدآباد، معاون اقتصادى و مالى شهردار همدان، 
مديرعاملى شركت سياحتى عليصدر همدان به 

چشم مى خورد.
تغيير عزيز ا... يوســفى معاون امور زيربنايي و 
حمل ونقل شهري شهرداري همدان هم از ديگر 
تغييرات در ســطح مديران بود، به طورى كه وى 
به عنوان مديركل دفتر فنى اســتاندارى منصوب 

شد.
فاطمه حبيبــى نيــز به عنوان معاون سياســى 
و اجتماعــى فرمانــدارى همــدان منصوب و 
قدردانى  پيروديــن  محمدرضــا  خدمــات  از 
شــد. گفتنى اســت حبيبى پيش از اين معاون 
برنامه ريزى و هماهنگى امور عمرانى فرماندارى 
كبودراهنگ بود و ســابقه مدير روابط عمومى 
و امور بين المللى اســتاندارى همدان، مشــاور 
رسانه اى اســتاندار، مسئول روابط عمومى اداره 
كل اقتصاد و دارايى استان همدان و عضو هيأت 

مديره خانه مطبوعات را در كارنامه دارد.
همچنين يزدان آزرمى با حفظ سمت دبير ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، به عنوان معاون برنامه ريزى 
و توســعه فرمانــدارى همدان منصــوب و از 

خدمات فائزه ساداتى قدردانى شد.
رئيــس حراســت اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى همدان، بخشدارى پيرسلمان و معاونت 
سياسى، امنيتى و اجتماعى فرماندارى اسدآباد از 

جمله سوابق آزرمى است همدان پیام در کنار شامست!
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را  كارگروه هــا  وقتــى   
تشكيل داديم متناسب با 
وظايف  منطقه،  معضالت 
آنها را نيز مشخص كرده 
و ايــن كارگروه ها نيز به 
برگــزارى كالس هــاى 

آموزشى اقدام كردند

آگهـي مزايـده(نوبت اول)

روابط عمومى شهرداري منطقه سه همدان

شهرداري منطقه سه همدان در نظر دارد با توجه به مجوز صادره شهردار همدان نسبت به واگذارى زمينهاى ذيل در مجتمع كشاورز طبق مشخصات 
مشروحه از  طريق مزايده عمومى اقدام نمايد. 

شرايط : 
1- پيشنهاد دهندگان مي بايستى 10٪ قيمت پايه را (طبق جدول) به حساب سپرده شهرداري به شماره 100827030411 بانك شهر شعبه شريعتى واريز و 
قبض واريزي را (به همراه ساير مدارك) در پاكت در بسته با اخذ رسيد ظرف مدت 01 روز تا ساعت 41 مورخ 99/01/20 به دبيرخانه شهرداري منطقه سه 

واقع در خيابان شهدا - ميدان مفتح تحويل نمايند. 
2- به پيشنهادات فاقد سپرده، مشروط و ناخوانا ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

3- بهاء امالك فوق بطور يكجا و نقداً از برنده مزايده وصول خواهد شد و مطالبات بستانكاران در اين فروش قابل تهاتر نمى باشد.
4- هزينه كارشناسى و چاپ آگهى از برنده مزايده اخذ خواهد شد.

5-  شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .
6- قرارداد واگذارى پس از تسويه حساب كامل و طى مراحل قانونى آن انجام خواهد شد.

7- هرگاه برنده اول از انعقاد قرارداد با شهرداري استنكاف نمايد سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد تنظيم مي گردد. 
8- متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده به  امور مالى شهردارى منطقه سه مراجعه نمايند.

9- ضمناً جلسه بازگشايى پاكات در ساعت 71 مورخ 99/01/30 در شهردارى مركزى همدان واقع در ميدان آرامگاه برگزار  مى گردد.
 99/272/ى
آدرسنوع كاربرى10٪ قيمت پايهقيمت كارشناسىمساحتقطعهرديف

مجتمع كشاورزتجارى11017215,480,000,0001,500,000,000
مجتمع كشاورزتجارى21189617,280,000,0001,700,000,000
مجتمع كشاورزتجارى311760/1112,000,000,0001,200,000,000
مجتمع كشاورزتجارى411355/117,160,000,000700,000,000

(م الف 1302)

آگهـي مزايـده

شهــردارى همــدان

يف
مساحت مشخصات ثبتىنوع ملك و كاربرىرد

(مترمربع)
كل مبلغ كارشناسى 

(ريال)
مبلغ سپرده شركت در 

آدرسمزايده (ريال)

زمين مسكونى معبر 1
استادان 18مترى ميالد 1010/20379246/50158/700/000/00010/000/000/000مترى

كوچه آبشار
شرايط شركت در مزايده: 

1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا اوراق 
مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/10/02  تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.

2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت 
را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 

3-برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف هفت روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 90٪ وجه پيشنهادى اقدام و 10٪ الباقى هنگام تنظيم 
سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 

4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهردارى واريز نموده و هيچگونه تهاترى قابل قبول نمى باشد در صورت عدم واريز نقدى 
وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهردارى ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   

5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 

7-شركت  در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 
8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 

9- انتقال سند بعد از انجام تشريفات قانونى (ثبتى) متعاقباً به برنده  مزايده  ابالغ ميگردد  و برنده مزايده مكلف است ظرف مدت يكماه از تاريخ ابالغ 
شهردارى  جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه ( 10٪ باقيمانده ) اقدام نمايد در غير اينصورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد 

ضمنا سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگرى كه برنده مزايده وى را كتبا با رضايت نامه محضرى به شهردارى معرفى نمايد انتقال خواهد يافت .
10- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/10/03 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 1299)

  شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش يك  قطعه زمين مسكونى از طريق مزايده 
كتبى اقدام نمايد. متقاضيان  مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند. 

وحيــد داورى طلبــه 23 همدانى از يك ســال ونيم 
گذشته به عنوان «امام محله» وارد اين منطقه شده و 
توانسته با فعال كردن مسجدى نيمه كاره، برنامه ريزى 
و پاى كار آوردن جوانان، جانى تازه به كالبد اين منطقه 

در همدان بدمد.
اين جوان مؤمن انقالبى كه تازه 3 ســال است ملبس 
به لباس طلبگى شده اســت، در گفت وگو با تسنيم 
هدف خود از تبليــغ دين را دوا كردن دردى از مردم 
دانست و اظهار كرد: با توجه به همين ديدگاه و عالقه 
خود توانســتم كارهايى انجام داده و موفقيت هايى را 

به دست آورم.
وى دربــاره كارهاى تبليغى خود افزود: پيش از اينكه 
در منطقه گلستان به عنوان «امام محله» فعاليت كنم، 
به صورت پراكنده در مناطــق مختلف همدان به امر 
تبليغ مشغول بودم، مثًال يك سال در مسجد كبابيان 
هيــأت هفتگى مى رفتم اما از وقتى وارد منطقه كوى 
گلستان شدم به صورت مستمر و مدام مشغول تبليغ 

در اين منطقه هستم.
اين طلبه همدانى دربــاره داليل حضور خود در اين 
منطقه عنــوان كرد: يكى از داليل حضــورم در اين 
منطقه باال بودن آســيب هاى اجتماعــى بود. اعتياد، 
بيكارى، طالق، مفاســد اجتماعى و مشكالت ديگرى 
نيز وجود داشــت. همين مسائل براى من كه دغدغه 
تبليغ داشتم بســترى فراهم مى كرد تا بتوانم به اين 
مشكالت به طور مستقيم ورود كرده و آنها را حل كنم 

پس همين مسأله براى من انگيزه اى شد.
وى با اشــاره به اينكه من پايه 8 حوزه علميه هستم، 
يعنى 8 سال است كه وارد حوزه علميه شده ام، مطرح 
كرد: چون تحصيلم در حوزه علميه تمام نشده است 
ترجيح دادم فعًال در شــهر خودم بمانم و ضمن ادامه 

تحصيل به امر تبليغ بپردازم.
داورى دربــاره ويژگى ها و بايدها و نبايدهايى كه يك 
امام محله بايد به آنها توجــه كند، اظهار كرد: وقتى 
مى گوييم «امام محله» يعنى مسئوليت و وظايف فرد 
مذكور چيزى بيش از وظايــف امام جماعت در يك 
مســجد خواهد بود. امام محله بايد به مســائل تمام 
منطقه اى كه مربوط به حوزه فعاليتى وى مى شــود 
اشــراف داشــته باشــد. در حقيقت امام محله مدير 
محله اى است كه برنامه ها و حركت ساكنان آن محله 
يا منطقه حول آن فرد كه امام محله است، مى چرخد.
وى با اشــاره به اينكه داشتن چنين ديدگاهى سبب 
مى شود انسجامى در كارها حول محور فرد شكل گرفته 
و برنامه هــا بانظم پيش روند، افــزود: وقتى وارد اين 
منطقه شدم، متوجه شــدم كوى گلستان مسجدى 
نيمه كاره دارد. مسجدى كه نه تابلو داشت، نه درى و 
نه پنجره اى، زيرا كسى پيگير كار مسجد نبوده و عموم 
امامان جماعتى كه وارد منطقه مى شدند نيز كسانى 

بودند كه به صورت مقطعى فعاليت مى كردند.
داورى توضيــح داد: به طبع با ايــن اوصاف مردم هم 
نمى دانستند كه در منطقه ســكونتى آنها مسجدى 
وجود دارد، از طرفى برنامه اى نيز در مســجد برگزار 
نمى شــد، در نتيجه استقبال و ارتباط مردم با همين 
مسجد نيمه كاره كاهش يافته بود و همين مسأله انجام 

كار براى من را سخت تر مى كرد.
وى دربــاره نحوه آغــاز فعاليت هاى خــود در كوى 

گلســتان، مطرح كرد: من براى اينكه در آن منطقه 
موفق عمل كرده و آسيب هاى اجتماعى آنجا را از بين 
ببرم و يا كاهش دهــم، به اجراى چند طرح و برنامه 
اقدام كردم. نخست اينكه ورود ما به منطقه مصادف با 
ماه مبارك رمضان بود و همين مســأله فرصت خوبى 
براى ما فراهم كرد و ما توانســتيم بــا اجراى برنامه 
جزء خوانى قرآن، برگزارى مراسم سخنرانى با حضور 
وعاظ مشهور، مراسم شــب قدر و ... مردم را پاى كار 

بياوريم و پاى آنها را به مسجد بازكنيم.
اين طلبه جهادگــر همدانى ادامــه داد: عالوه براين 
اقدامات، بخشــى از زمانم را به تردد در منطقه كوى 
گلستان و صحبت چهره به چهره با مردم صرف كردم 
و همين سبب شد حضور مردم در مسجد افزايش يابد.
وى گفت: براى آشنايى و مشاركت بيشتر مردم كوى 
گلســتان، به راه اندازى كانال اطالع رسانى محله اقدام 
كــرده و اهالى را در آن عضو كرديم؛ با اين اقدام براى 
مراسم شب قدر مسجد مملو از جمعيت بود و حتى در 

محوطه بيرونى مسجد نيز مردم نشسته بودند.
وى با بيان اينكه درحال حاضر در كانال اطالع رسانى 
مســجد 7 هزار نفر عضو هستند كه از طريق همين 
راه ارتباطى نيز در جريان فعاليت هاى مســجد قرار 
مى گيرند، اظهــار كرد: به بركت حضور مردم فعاليت 
عمرانى مسجد نيز سرعت بيشترى پيدا كرد و تا امروز 
مسجد كوى گلستان وضعيت قابل قبولى پيداكرده، 
هرچند هنوز كار عمرانى مسجد به پايان نرسيده است 

و بايد كارهاى بسيارى را انجام داد.
اين مبلغ همدانى شبكه ســازى در منطقه را از ديگر 
اقدامات خود براى اجراى هدفمند برنامه ها برشــمرد 
و مطــرح كرد: در اين منطقه 2 هــزار و 400 خانوار 
زندگى مى كنند اگر من و اعضاى كارگروه ها بخواهيم 
با هريك از اين خانواده ها ارتباط برقرار كنيم شايد ده 
روز طول بكشد به همين دليل در 60 آپارتمان 60 نفر 
را به عنوان امين خود انتخاب كرديم تا اگر مشــكل يا 
پيشنهادى بود ساكنين هر آپارتمان موضوع را با آن 

فرد مطرح كرده و او نيز به ما منتقل كند.
وى دربــاره اقدامات خود بــراى جلب اعتماد مردم و 
همچنين رفع مشــكالت آنها افزود: من به عنوان امام 
محله وارد اين منطقه شدم. وقتى كارگروه ها را تشكيل 
داديم متناســب با معضالت منطقــه، وظايف آنها را 
نيز مشــخص كرده و اين كارگروه ها نيز به برگزارى 
كالس هاى آموزشى اقدام كردند. اين كالس ها و ديگر 
برنامه هاى فرهنگى سبب شد مردم به مسجد اعتماد 

كرده و براى حل مشكالت خود به آنجا رجوع كنند.
داورى ادامه داد: وقتى مشــكل فرد مراجعه كننده به 
مســجد حل مى شــد ديگر افراد نيز به امام محله و 
مســجد اميدوار شــده و اين موضوع را به دوستان و 
آشــنايان خود انتقال دهند. به عنوان  مثال ما در اين 
مدت بــه برپايى كالس هاى تربيتــى مانند انتخاب 
همســر، همســردارى و فرزنددارى اقدام كرديم كه 
همين موضوع سبب شد بســيارى از بانوان در رفتار 
خــود بازنگرى كرده و از روش هاى ارتباطى و تربيتى 
درســتى در خانواده استفاده كنند. حتى توانستيم با 
ارائه مشاوره به آقايان متأهل از بروز طالق در چندين 

خانواده جلوگيرى كنيم.
وى عنوان كرد: البته ارتباط ما براى ارائه مشــاوره به 

آقايــان چهره به چهره اســت زيرا 
آنها تمايل كمتــرى به حضور در 
كالس هــاى تربيتــى و ... دارند به 
همين دليل بخشى از اوقات خود را 
به گفت وگو با آقايان منطقه كه در 
مسجد حاضر نمى شدند اختصاص 
داديم كه اين نيز سبب شد پس از 

مدتى پاى آنها به مسجد باز شود.
اين طلبه جهادگر همدان با اشاره 
به اينكه مردمى كــه در آپارتمان 
زندگى مى كنند مشكالت بسيارى 
دارند ازجمله اينكــه فرزندان آنها 
نمى توانســتند در خانه خود بازى 
كنند، گفت: ما براى اينكه هم مادر 
خانواده به مسجد آمده و از كالس ها 

اســتفاده كند و هم بچه ها فضاى مناسبى براى بازى 
داشته باشــند در مســجد فضاى بازى مهيا كرده و 

گروهى را مسئول بازى كردن با كودكان قرارداديم.
وى مطرح كرد: عالوه بر اين ، يك ساعت پيش از اذان 
از بچه ها دعوت مى كرديم به مسجد آمده و تا اندازه اى 
كه مى خواهند بازى كنند موضوعى كه با اســتقبال 

خانواده ها همراه بود.
داورى دربــاره اقدامات خود به عنوان امام محله براى 
كاهش اعتياد در منطقه توضيح داد: ازآنجاكه امكان 
بازگشــت افرادى كه در كمپ اقدام بــه ترك اعتياد 
مى كردند به عرصــه اعتياد زياد بود، تصميم گرفتيم 
خانواده آنها را آموزش دهيم. يعنى فراهم شدن بستر 
خانواده براى بازگشــت افرادى كه بــه اعتياد مبتال 
بودنــد. با اين برنامه خود خانواده ها فضا را براى ترك 
فرد معتاد آماده كردند به گونه اى كه توانستيم در اين 

بخش با پيشرفت 50 درصد روبه رو شويم.
وى بابيان اينكه در بخش خانواده نيز با عنايت به نقش 
محورى بانوان به عنوان همسر يا مادر خانواده برنامه اى 
را طراحى كرديم كه ســبب كاهش طالق در منطقه 
شود، ادامه داد: بسيارى از طالق ها به دليل ازدواج در 
سن پايين، كم بودن اطالعات فرد از زندگى مشترك 
و ... بود به همين دليل دوره هاى همسر دارى را برگزار 
كرديم كه خوشبختانه خروجى بسيار خوبى داشت، 
به گونه اى كه خود مردم براى برگزارى دوره هاى متعدد 

ايــن بخش به مســجد مراجعه 
مى كردند.

اين جوان مؤمــن انقالبى درباره 
ميزان زمان حضور خود در منطقه 
كوى گلستان گفت: ما در مسجد 
تنها نماز مغرب و عشــا را اقامه 
مى كنيم و چون من در آن منطقه 
سكونت ندارم يك ساعت پيش از 
اذان مغرب و تا يك ســاعت پس 
از نماز در مســجد حضور دارم و 
پاســخگوى مسائل مردم هستم. 
ســاعاتى  در  افراد  عالوه برايــن 
به صورت  مى تواننــد  مشــخص 
تلفنــى با من در ارتباط باشــند 
كما اينكه افراد براى بســيارى از 
كارهاى خود مى توانند از ظرفيت كميته هاى ده گانه 
فعال در مسجد استفاده كنند زيرا مسئول كميته ها از 

اهالى خود محل هستند.
وى دعوت از مسئوالن براى حضور در كوى گلستان 
و رسيدگى به مشكالت مردم را از ديگر كارهاى خود 
برشمرد و عنوان كرد: در طول اين مدت از نمايندگان 
مــردم در مجلــس و برخــى مديران دســتگاه هاى 
خدمات رســان دعوت كرديم تا بــا حضور در منطقه 
ضمن بررسى مشكالت پاســخگوى مردم باشند. ما 
تالش كرديم از تمــام ظرفيت هاى موجود براى رفع 

مشكالت مردم استفاده كنيم.
داورى با تأكيد بر اينكه مردم وقتى دغدغه ما نسبت 
به حل مشكالت را مى بينند اعتمادشان به ما بيشتر 
شــده و همين مسأله سبب رو نق پيدا كردن مسجد 
مى شود، اظهار كرد: براى رفع مشكالت اقتصادى مردم 
طرح هاى آموزشى و مهارتى مرتبط با اشتغال زايى را 
برگزار كرديم. به عنوان مثال كارگروه اشــتغال خانگى 
را راه انــدازى كــرده و با برپايــى كالس چرم دوزى، 
محصوالت توليدشــده توســط اعضاى كالس را در 

بازارچه اى به فروش رسانديم.
وى افزود: حتى توانســتيم كارگاه عروسك سازى راه 
انداخته و اين گونه تعداد زيــادى از زنان خانه دار كه 
برخى از آنها سرپرست خانواده نيز بودند را وارد عرصه 
اشــتغال و درآمدزايى كنيم. عالوه بر اينكه در بخش 

توليد مواد غذايى خانگى نيز تعدادى از زنان خانه دار را 
فعال كرده و خودمان براى محصوالت آنها بازار فروش 

مهيا كرديم.
اين مبلغ جوان همدانى ادامه داد: برپايى كالس هاى 
معرق بــراى افراد 5 تا 15 ســال از ديگر برنامه هاى 
اشتغالزايى ما بود. اين كودكان و نوجوان پس از سپرى 
كردن دوره هاى آموزشى، توانستند محصوالت متنوعى 

را توليد كنند كه در بازار قابل فروش باشد.
وى مطــرح كرد: برپايــى كالس آموزش خياطى نيز 
ديگر اقدامى بود كه سبب شد بسيارى از زنان خانه دار 
با كســب مهارت در اين عرصه در ايام مختلف به ويژه 
در دوران كرونا اقدام به دوخت ماسك كرده و درآمد 

خوبى را به دست آورند.
وى دربــاره اقدامــات خــود در دوران كرونا نيز بيان 
كرد: در اين ايام عالوه بر توزيع بروشــورهاى آموزشى 
و ضدعفونى كردن منطقه توســط گروه هاى جهادى 
منطقه، با تشكيل چند گروه توانستيم 12 هزار ليتر 
محلول ضدعفونى كننده تهيه كرده و به صورت رايگان 
در اختيــار مردم منطقه قرار دهيم. البته بخشــى از 
محلول هاى توليدشده نيز در مناطق ديگر شهر همدان 
به فروش رسيد، اقدامى كه سبب شد براى خانواده ها 

و مسجد درآمدزايى شود.
اين جوان مؤمن انقالبى افزود: توليد 15 هزار ماسك 
در دروان كرونا توســط زنان خانه دار كوى گلستان و 
فروش آن در مناطق مختلف شــهر از ديگر اقدامات 
درآمدزا براى خانواده ها بود. كارگاه هايى كه همچنان 

فعال هستند.
وى توضيــح داد: اين اقدامات درآمدزا دســت گروه 
خّيران مســجد براى كمك به نيازمنــدان را نيز باز 
كرد و توانســتيم بيش از 15 بســته معيشتى را بين 

خانواده هاى آسيب ديده از كرونا توزيع كنيم.
داورى توضيــح داد: البته اين كار توســط خود مردم 
منطقــه براى كمك به محرومان منطقه انجام شــد؛ 
يعنى خانواده ها به هراندازه كه مى توانســتند به گروه 
خّيران مســجد كمك مى كردند تا دســت خانواده  

نيازمند ديگرى را بگيرند.
وى اظهار كرد: خوشــبختانه توانستم با كمك مردم 
پس از گذشــت اين مدت از زمــان حضورم در كوى 
گلســتان، برنامه ها را به پيشرفت 50 درصد برسانيم 
كه اين موفقيت نيز نتيجه اقدامات اوليه اى است كه 
در بدو ورود به منطقه انجام داديم. ناگفته نماند ما نيز 
با مشكالت و اختالف سليقه هنگام برگزارى برنامه ها 
روبه رو بوديم اما مردم نسبت به اين اقدامات اعتراضى 

نداشتند.
داورى افزود: خــود من در منطقــه اى كم برخوردار 
زندگى كرده و بزرگ شــده ام پس با مشكالت مردم 
منطقه آشنا بودم؛ بنابراين تالشم براى رفع مشكالت 
آنها مضاعف مى شد. مردم هم وقتى از اين مسأله مطلع 

شدند همراهى بيشترى در كارها داشتند.
وى بيان كرد: مردم كوى گلســتان تنها نياز به يك 
برنامه ريزى داشــتند تا خود را با آن منطبق كرده و 
حركت كنند وگرنه نيروى پاى كار، ظرفيت هاى خوب 
و ... وجود داشت كه خوشبختانه با حضور امام محله 
و فعال شــدن مسجدى نيمه كاره، اين ظرفيت بالقوه 

تبديل به ظرفيت بالفعل شد.

معاون قضايى دادگسترى همدان: 
پالك كوبى دام ها مى تواند در پيشگيرى از 

قاچاق مؤثر باشد
 معاون قضايى دادگسترى همدان پرداختن به مسأله مبارزه با قاچاق 
دام در اســتان همدان را مهم دانست و گفت: پالك كوبى دام ها مى تواند 
در پيشــگيرى از قاچاق آن نقش مهمى را ايفا كند كه الزمه آن نظارت 

بيشتر توسط سازمان هاى متولى امر است.
به گزارش تســنيم از همدان، عباس نجفى در كارگروه پيشــگيرى از 
قاچاق كاال شناسايى دالالن، ظرفيت سنجى ميزان نياز نانوايى ها به آرد 

و شناسايى نانوايى هاى خانگى را عاملى مهم در عرصه كاهش پيشگيرى 
از قاچاق و توزيع خارج از شبكه آرد يارانه اى دانست و اظهار كرد: بخشى 
از علت افزايش توزيع خارج از شــبكه آرد دسترسى آسان به اين بخش 
است؛ بنابراين نياز به كار اطالعاتى عملياتى دقيقى داريم تا با شناسايى 
دالالن، ظرفيت سنجى ميزان نياز نانوايى ها به آرد و همچنين شناسايى 

نانوائى هاى خانگى، بر فرايند توزيع آرد به طور كامل نظارت شود.
وى با اشــاره به مهم بودن پرداختن به مســأله مبارزه با قاچاق دام در 
اســتان همدان نيز افزود: در اين عرصه نيــز پالك كوبى دام ها مى تواند 
در پيشــگيرى از قاچاق آن نقش مهمى را ايفا كند كه الزمه آن نظارت 

بيشتر توسط ســازمان هاى متولى امر است. معاون قضايى دادگسترى 
همدان با بيان اينكه اميدوارم پايان امســال پالك كوبى دام هاى زنده به 
مرز 90 درصد برسد، بهره گيرى از ظرفيت سامانه هاى هوشمند موضوع 
مواد 5 و 6 را يكى از راه هاى پيشگيرى و كشف جرايم برشمرد و مطرح 
كرد: براى طراحى، ايجاد و برنامه  نويسى اين سامانه هاى هوشمند هزينه 
سنگينى صرف شده است اما متأسفانه برخى از دستگاه ها از ظرفيت اين 
سامانه ها استفاده نمى كنند. وى گفت: الزم است همه دستگاه ها در انجام 
مصوبات كارگروه جديت و همت داشته باشند و با تعامل و حسن نظر تا 

رسيدن به نتيجه مطلوب تالش كنند.
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سال1400 پايان دوران خانه به دوشى 
موزه نهاوند است

 شيوع و گسترش ويروس كرونا در عرصه گردشگرى، صنايع دستى و 
ميراث فرهنگى مانند ساير بخش هاى اقتصادى و فرهنگى كشور ضرباتى 
را وارد كرد و به تعطيلى موزه ها از جمله موزه تاريخى نهاوند منجر شد.

به گزارش خبرگزارى تســنيم از نهاوند، پس از انتشار گزارش ويدئوى 
خبرگزارى تســنيم و ديگر رسانه هاى نهاوند، عليرضا شهبازى نماينده 
مردم نهاوند، فرماندار، مســئوالن ميراث فرهنگى و ديگر دستگاه هاى 
اجرايى شهرستان و استان براى پيگيرى اين مطالبه به حق مردم نهاوند 
به تكاپو افتادند، با اين شــرايط بهتر است كمى هم از سابقه و تعطيلى 

اين موزه بگوييم.
در 11 بهمن ماه 1392 بود كه موزه نهاوند با حضور مسئوالن استانى و 
كشــورى افتتاح شده و قرار بود 15 سال دوام بياورد كه البته اين اتفاق 

رخ نداد.
ايزدى مديركل وقت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان 
همدان گفت: براســاس توافقى كه بين شهردارى، شوراى شهر نهاوند و 
ميراث فرهنگى صورت گرفته اين موزه در فضايى به مساحت 250 متر 
در يكى از خانه هاى قديمى دوره پهلوى در مركز شهر خواهد شد و براى 

تجهيز آن يك ميليارد ريال نيز هزينه شده است.
وى بيان كرد: همچنين آثار باستانى و اشياى تاريخى مربوط به شهرستان 
نهاوند كه به طور پراكنده در برخى موزه هاى كشــور نگهدارى مى شود، 
مجوز جمع آورى آنهــا به منظور نگهدارى به صــورت متمركز در موزه 

باستان شناسى شهر نهاوند دريافت شده است.
اين مقام مسئول بيان كرد: از اين پس هر اثر منقولى كه در موزه هاى كل 
كشور به صورت پراكنده وجود داشته و بازگشت آنها منع قانونى نداشته 
باشد، جزو مواردى اســت كه به موزه باستان شناسى نهاوند بازگردانده 

مى شود.
اينك پس از گذشت نزديك به 7 سال نه تنها سخنان اين مقام مسئول 
محقق نشــده است، بلكه به ناگاه خبر تعطيلى و اجبار براى خالى كردن 

موزه نيز مطرح مى شود.
شــهردار نهاوند درباره اتفاق پيش آمده اظهار كرد: براساس توافق نامه اى 
كه بين شــهردارى و ميراث فرهنگى در ســال 92 منعقد شده، يكى از 
ساختمان هاى شــهردارى تا زمان پيدا كردن مكان مناسب براى موزه 
در اختيار ميراث فرهنگى قرار گرفت و ميراث فرهنگى حداقل 7 ســال 

فرصت داشت مكان مناسبى را پيداكند.
وى افزود: قراردادى كه با ميراث فرهنگى در زمان شوراى سوم بسته  شد، 
صرفاً براى اين بوده كه اداره ميراث فرهنگى بتواند در فرصت مناســب 
مكانى در شأن موزه تاريخ و فرهنگ براى انتقال اشيا به آن مكان درنظر 

بگيرد بود.
محمد حســين پور با بيان اينكه براســاس ماده 5 اين قرارداد هر وقت 
شهردارى اعالم نياز و به مستأجر ابالغ كند ميراث فرهنگى بايد نسبت 
به خالى كردن مكان اقدام كند، عنوان كرد: يكم تيرماه امسال با ميراث 
فرهنگى نهاوند و در 29 خردادماه هم با ميراث فرهنگى استان مكاتبه اى 
داشــتيم پس از آنكه هيچ گونه پاسخى مبنى بر اعالم نياز از سوى آنها 

دريافت نكرديم، قانونى به تخليه مكان اقدام كرديم.
شــهردار نهاوند افزود: از سال 92 تاكنون ميراث فرهنگى فرصت زيادى 
براى پيدا كردن مكانى براى راه اندازى اين موزه موزه و ساختمانى كه در 
شأن تاريخ و فرهنگ نهاوند باشد داشته است، بنابراين مسئوالن مربوطه 

بايد كارى مى كردند.
مدير ميراث فرهنگى نهاوند در پاســخ بــه اينكه آيا مكان ديگرى براى 
موزه شهرســتان نهاوند درنظر گرفته شده اســت يا خير؟ اظهار كرد: 
شهرســتان نهاوند به وجود چنين موزه اى نياز دارد، بدين ترتيب صبح 
روز پنجشنبه (13 آذرماه) فرماندار شهرستان نهاوند با هماهنگى سازمان 
برنامــه و بودجه از ملكى كه مدنظر ما بــود بازديد كردند كه درصورت 
تأمين اعتبارات الزم، در ســال 1400 شهرستان نهاوند مجدد صاحب 
موزه خواهد شد. وى افزود: به مردم بافرهنگ نهاوند قول مى دهم اتفاقى 
براى اشياى تاريخى موزه نهاوند نيفتاده است و درصورت راه اندازى دوباره 
موزه در مكان جديد، آن اشياى ارزشمند و تاريخى مجدد به موزه نهاوند 
منتقل مى شــوند. نماينده مردم نهاوند در مجلــس نيز اظهار كرد: من 
به عنوان نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى وظيفه پيگيرى و 

بازگشت موزه به نهاوند از مجارى قانونى را بر عهده دارم.

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان:
 مسلم مخفى

حبرنگاران: اميرحسين اذكايي، رقيه وحدتيان، 
علي سهرابي

شماره تماس: 08132660364

گزارشى از تالش هاى طلبه همدانى در كوى گلستان

مسجد نيمه كاره اى كه گلستان شد
 بــه گــزارش خبرگــزارى تســنيم از همــدان، كوى گلســتانى شــهركى 
ــوار را در دل  ــوده كــه 2 هــزار و 400 خان 3 هكتــارى در شــهر همــدان ب
خــود جــاى داده اســت. ايــن روزهــا ســاكنين ايــن شــهرك كــه شــايد 
ــدد  ــت و م ــه هم ــد ب ــنيده باش ــش را ش ــدان نام ــر كســى در هم كمت
ــه كار  ــا ب ــد و ب ــازه كنن ــى ت ــته اند نفس ــاله اى توانس ــى 23 س روحان
ــه  ــى ب ــاده، رونق ــوب و س ــاى خ ــاد فرصت ه ــا و ايج ــن توانايى ه گرفت

زندگــى خــود ببخشــند.
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دسته چك هاى جديد
 از ماه آينده توزيع مى شوند

 در راســتاى اجراى گام به گام قانــون جديد چك، صدور چك 
در وجــه حامل از تاريخ 20 دى ماه 99 و در دســته چك هاى جديد 
ممنوع بوده و كارسازى برگه هاى چك  كه پيش از تاريخ 20 دى ماه به 

مشتريان ارائه  شده است، به روال سابق صورت مى گيرد.
به گزارش ايســنا، پيرو اطالعيه هاى پيشــين، به آگاهى مى رساند در 
اجراى تكاليف مقرر در مفاد «قانون اصالح قانون صدور چك مصوب 
ســال 1397»، اقداماتى كه در اين زمينه الزم اســت توسط بانك ها و 
مؤسســات اعتبارى غيربانكى صورت گيرد، از ســوى بانك مركزى 

جمهورى اسالمى ايران ابالغ شد. 
در اين راستا، ضرورى است هم ميهنان نيز از چگونگى اجراى قانون، 
اطالع حاصل كرده و همگام با تغييرات ايجاد شــده در شبكه بانكى 
كشــور، ضمن كســب آگاهى هاى الزم درباره قواعــد جديد چك، 
اقدامات الزم براى صدور، انتقال و وصول چك را مطابق با رويه هاى 

جديد به شرح زير اتخاذ كنند:
1- همان گونه كه در «اطالعيه شــماره (4)» قيد شد، دسته  چك هايى 
كه از تاريخ 20 دى ماه به مشــتريان تحويل داده مى شود، داراى تاريخ 
اعتبار هســتند. به اين معنى كه اشخاص تا تاريخ معينى مجاز هستند 
كه از دسته چك خود استفاده كرده و چك صادر كنند و بعد از تاريخ 
اعتبار كه روى تمام برگه هاى دسته چك نيز با عبارت «صدور اين برگه  
چك حداكثر تا مورخ  - - - - - - - - مجاز اســت» مشــخص مى شود، 
دسته چك قابل استفاده نخواهد بود و بايد با مراجعه به بانك تعويض 
شود؛ بنابراين صدور چك پس از تاريخ اعتبار آن ممكن نيست و اين 

مهم از طريق سامانه صياد كنترل خواهد شد.
2- به موجب قانون اصالح قانون صدور چك، صدور و پشت نويسى 
چك در وجه حامل ممنوع شــده و ثبت انتقال چك در سامانه صياد 
جايگزين پشت نويسى چك مى شود. لذا، همان گونه كه پيش از اين و 
بــه دفعات اعالم گرديد، از تاريخ 20 دى ماه 99 صدور چك در وجه 
حامل مربوط به دســته چك هاى جديد ممنوع اســت و توسط بانك 
پذيرش و كارســازى نخواهد شــد. ليكن برگه چك هاى مربوط به 
دسته چك هاى جديد همچنان تا اطالع ثانوى امكان انتقال به اشخاص 

از طريق پشت نويسى را خواهند داشت.
3- ضرورى اســت هموطنان آگاهى داشته باشند كه درصورت كافى 
نبودن موجودى حســاب براى وصول وجه چك، بانك موظف است 
نســبت به پرداخت وجه چك از محل موجودى قابل برداشت متعلق 
به صادركننده چك در ساير حساب هاى وى در همان بانك اقدام كند.

4- اعطاى دســته چك به دارندگان چك برگشــتى رفع سوءاثرنشده 
تحت هيچ عنوان مجاز نيســت؛ لذا هم ميهنان مى بايست در استفاده از 
چك به عنوان يك ابزار پرداخت، دقت كافى داشته و حتى المقدور از 

برگشت خوردن آن پيشگيرى كنند. 
د صورت برگشت خوردن چك، صادركننده چك بايد در كوتاه ترين 
زمان ممكن نسبت به رفع سوءاثر از آن به روش هاى اعالمى در قانون 
و ضوابط ابالغى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران اقدام كند؛ زيرا 
فارغ از مباحث كيفرى و حقوقــى، محروميت هاى الزامى مصرح در 
قانون، مى تواند آثار و مشكالت جدى در زمينه ارائه خدمات بانكى به 
اشخاص حقيقى و حقوقى كه داراى چك برگشتى رفع سوءاثر نشده 

هستند، به همراه داشته باشد. 
در اين باره شايان ذكر اســت رفع سوءاثر از چك برگشتى در سامانه 
يكپارچه بانك مركزى، صرفاً در صورت تحقق يكى از شــرايط زير 

امكان پذير است:
4-1- واريز كســرى مبلغ چك به حســاب جارى نزد بانك و ارائه 
درخواســت مســدودى اين وجه. در اين صورت حســاب مشترى 
صادركننده چك به ميزان كسرى چك برگشت خورده مسدود شده و 
بالفاصله رفع سوءاثر صورت مى پذيرد. بانك نيز موظف است واريز 
مبلغ را ظرف مدت 3 روز به شــيوه اى اطمينان بخش و قابل استناد، از 

جمله مكاتبه، به اطالع دارنده چك برساند.
4-2- ارائه الشه چك به بانك محال عليه

4-3- ارائه رضايت نامه رســمى (تنظيم شــده در دفاتر اسناد رسمى) 
از دارنده چك يا نامه رســمى از شــخص حقوقى دولتى يا عمومى 

غيردولتى دارنده چك
4-4- ارائه نامه رسمى از مرجع قضايى يا ثبتى ذى صالح مبنى بر اتمام 

عمليات اجرايى درخصوص چك
4-5- ارائــه حكــم قضايى مبنى بــر برائت ذمه صاحب حســاب 

درخصوص چك
4-6- ســپرى شــدن مدت 3  ســال از تاريخ صدور گواهينامه عدم 
پرداخــت، مشــروط به طــرح نكردن دعــواى حقوقى يــا كيفرى 

درخصوص چك توسط دارنده
5- وفق قانون، اعمــال محروميت هاى زير براى صادركنندگان چك 

برگشتى الزامى است:
5-1- افتتاح نكردن هرگونه حساب و صدور كارت بانكى جديد

5-2- مســدود كردن وجوه كليه حساب ها و كارت هاى بانكى و هر 
مبلغ متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد همان بانك يا مؤسسه 

اعتبارى دارد به ميزان كسرى مبلغ چك
5-3- پرداخــت نكــردن هرگونــه تســهيالت بانكى يــا صدور 

ضمانت نامه هاى ارزى يا ريالى
5-4- عدم گشايش اعتبار اسنادى ارزى يا ريالى

5-5- ممنوعيت صدور دسته چك جديد در سامانه صياد
همان طور كه در «اطالعيه شــماره 2» اين بانك اعالم شد، قانونگذار 
محتــرم، محروميت هاى مذكور در بندهاى 6-1، 6  -3 و 6  -4 فوق را 
صرفاً درباره برخى بنگاه هاى اقتصادى، به تشــخيص شوراى تأمين 
اســتان و با رعايت شرايط مقرر در آئين نامه مصوب هيأت وزيران و 
البته فقط براى يك ســال قابل تعليق دانسته است. ليكن، قائل شدن 
اســتثنا از محروميت هاى فوق (به دليل برگشت خوردن چك) براى 

ساير اشخاص، به هيچ وجه امكان پذير نخواهد بود.
6- عمليات صدور، انتقال و وصول برگه هاى دسته چك هايى كه پيش 
از تاريخ 20  دى ماه 99 به مشــتريان ارائه  شــده است، به روال سابق 

انجام مى شود. 
7- ساير اقدامات الزم و اطالعات تكميلى درخصوص اجراى «قانون 
اصالح قانون صدور چك»، متعاقباً و به تدريج در زمان مقتضى اعالم 

خواهد شد.

نماينده امور استان هاى نهاد رئيس جمهورى:
دولت مصمم به اجراى طرح هاى جهش توليد است

 طبق اعالم نماينده امور اســتان هاى نهاد رئيــس جمهورى در جمع مديران اقتصادى 
استان همدان، دولت تدبير و اميد مصمم به اجراى شعار سال مبنى بر جهش توليد است.

به گزارش ايرنا، ســيدجالل هاشمى گفت: نتيجه و ماحصل برگزارى نشست هاي جهش 
توليد فراهم كردن دســتورالعمل هاى ســخت افزارى و نرم افزارى براى اجراى طرح هاى 
تفاهم شده بين استانداران و محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه اجرايى شود.
هاشــمى بيان كرد: تفاهم نامه شكل گرفته بين اســتانداران و سازمان برنامه و بودجه يك 
مثلث اقتصادى است؛ يعنى بخشى از منابع اعتبارى بايد توسط بانك ها تأمين شده، بخشى 

هم رديف هاى اعتبارى زيرساختى ملى و استانى و ضلع سوم آورده سرمايه گذاران است.
وى افــزود: بخش اصلى كار جهش توليد نيازمند حمايت بانك ها از طرح هاى پيش بينى 
شــده است كه همدان در اين باره از اســتان هاى پيشگام بوده، با وجود اين انتظار مى رود 

بانك ها همچنان به حمايت ادامه دهند.
نماينده امور اســتان هاى نهاد رئيس جمهورى اظهار كرد: برخى از ســرمايه گذاران براى 
خريد تجهيزات و مواد اوليه مشــكالتى دارند كه اين وضعيت با حمايت از بانك ها قابل 

رفع است.
هاشمى بيان كرد: 37 طرح جهش توليد براى استان همدان پيش بينى شده است و مسئوالن 
مكلف به رفع موانع پيش روى اين طرح ها در ســطح ملى در مكاتبه و پيگيرى از طريق 

سازمان ها و مكاتبه و جلسه با وزرا هستند.

وى از مســئوالن استانى خواست براى رفع موانع و مشكالت پيش روى طرح ها فهرست 
و اطالعات متقنى از طرح هاى داراى مشكل، عنوان مشكل و دستگاه مسئول در رفع مانع 

ارائه شود تا بتوان مشكالت را گام به گام رفع كرد.
نماينده امور اســتان هاى نهاد رئيس جمهورى ادامــه داد: از بين طرح هاى جهش توليد 
پيش بينى شده ده طرح بنيادى با ذكر اهميت، رويكرد، ارزآورى، صادرات محورى و تأثير 

آن در استان مشخص و ارائه شود.
نماينده امور اســتان هاى نهاد رئيس جمهورى با هدف بررسى طرح هاى مصوب جهش 

توليد در همدان حضور يافت.
در سفر اخير محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان برنامه و بودجه 

كشور به همدان، 37 طرح جهش توليد براى اين استان مصوب شد.

آگهى مزايده اجاره شماره  1099005089000002 (شماره مزايده مرجع) 
1399090201

كميته امداد امام خمينى استان همدان

كميته امداد امام خمينى استان همدان در نظر دارد 2 دستگاه خودروى 
مزدا وانت دو كابين متعلق به خود را از طريق مزايده عمومى با جزئيات 
الكترونيكى  تداركات  سامانه  از  گيرى  بهره  با  مزايده  اسناد  در  مندرج 
الكترونيكى  صورت  به  مزايده  شماره  با  و   (setadiran.ir) دولت 

1099005089000002 بفروش برساند.
زمان انتشار در سايت: 1399/09/24 در ساعت 8:00

مهلت بازديد: 1399/09/26 تا 1399/10/01 ساعت 8 الى 14
مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: از تاريخ 1399/10/01 تا تاريخ 1399/10/04

زمان بازگشايى: 1399/10/06 ساعت 8:00
زمان اعالم به برنده: 1399/10/07 ساعت 10:00

شرايط عمومى و توضيحات برگزارى مزايده دستگاه هاى اجرايى 
ضمناً رعايت موارد ذيل الزامى است.

دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  طريق  از  صرفاً  مزايده  1-برگزارى 
مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده 

مزايده  در  شركت  تضمين  پرداخت  مربوطه)،  هزينه  وجود  صورت  (در 
(وديعه) ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران 

محترم از اين طريق امكان پذير مى باشد.
2-كليــه اطالعــات مــوارد اجــاره شــامل مشــخصات: شــرايط و نحــوه 
ــاهده  ــل مش ــده، قاب ــامانه مزاي ــى س ــالن عموم ــرد اع ــاره در ب اج

ــى باشــد. بررســى و انتخــاب م
3-عالقه مندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت 

گواهى الكترونيكى (توكن) با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايد.
مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه: 021-41934

نمايندگى همدان: 0813-38271409
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سايت سامانه:

 (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفايل مزايده گر موجود است. 
(م الف 1303)

 آن طور كه در جلســه بررسى طرح هاى 
سرمايه گذارى وزارت دفاع در استان همدان 
مطرح شــد، اتكا به دنبال ســرمايه گذاري در 
بخش هــاي مختلفي از جمله كشــاورزي و 
گردشــگري در همدان است و به توافق هايي 

با استان رسيده است.
مديرعامل هلدينگ سازمان اتكا گفت: استان 
ســرمايه گذارى  براى  خوبى  ظرفيت  همدان 
و درآمدزايــى اتكا اســت و اين مشــاركت 
مى تواند رونق اقتصادى و اشتغال را براى اين 

منطقه به ارمغان بياورد.
سيدجواد شامخى در جلسه بررسى طرح هاى 
سرمايه گذارى وزارت دفاع در استان همدان، 
اظهار كرد: همدان پيشرو در عرصه اقتصادى 
اســت و ما خواهان همكارى و مشــاركت 

بيشترى در اين منطقه هستيم.
به گــزارش ايرنا، وى بــا بيــان اينكه اتكا 
بزرگ ترين ســازمان اقتصادى نيروى مسلح 
اســت، افزود: اين ســازمان كارخانه، مزارع 
كشت و صنعت و بيش از 700 فروشگاه در 

سراسر كشور دارد.
شــامخى خاطرنشــان كرد: اتكا ســازمانى 
اقتصــادى، توليدى و خدماتى اســت و در 
عرصه صادرات نيز فعاليت هاى گســترده و 

پايدارى دارد.
وى افزود: اين ســازمان مــراودات تجارى 
خوبى با كشــور ونزوئال دارد و محصوالت 
ما را به عنوان يك مشــترى خوش حســاب 

خريدارى مى كند. 
مديرعامــل هلدينگ اتكا با تأكيــد بر اينكه 
سرمايه اين ســازمان اندوخته هايى از حقوق 
و مزاياى نيروهاى مسلح است، ادامه داد: در 
سرمايه گذارى ريسك نمى كنيم زيرا بايد بايد 

توجيه اقتصادى داشته باشد.
وى بــا بيــان اينكه همدان اســتانى غنى در 
توليدات باغى، زراعى و صنايع دستى است، 
گفت: به دنبال مشاركت در بخش هايى هستيم 
كه براى اتكا منبع درآمدزايى و براى همدان 

اشتغال به همراه داشته باشد.
به گفته شــامخى اتكا 4/5 ميليون مشــترى 
مســتقيم دارد كه با حذف واسطه ها مى تواند 
سوغات همدان مانند كشــمش، شيره، نقل، 

گردو و ديگر محصوالت را عرضه كند. 
وي يــادآورى كرد: درحال حاضر بســيارى 
از محصــوالت همــدان در فروشــگاه هاى 

اتكا توزيع مى شــود و آمادگــى داريم حتى 
به صورت قراردادهاى استانى توليدات را در 
15 فروشــگاهى كه در اين منطقه داير است 

عرضه كنيم.
  آماده مشاركت با اتكا 

براى توسعه اقتصادى همدان هستيم
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همدان با بيان اينكه زمينه توسعه اقتصادى در 
اســتان همدان فراهم است، گفت: از توان و 
ظرفيت سازمان اتكا براى رسيدن به اين مهم 

استفاده مى كنيم.
ظاهــر پورمجاهــد اظهار كــرد: برنامه هاى 
اقتصادى اســتان با قوت درحال اجراست و 
امسال شاهد توفيق در بسيارى از بخش هاى 

صنعتى، كشاورزى و گردشگرى هستيم. 
وى خاطرنشان كرد: اســتان همدان داراى 
مناســبى  زمينه  و  اســت  غنى  ظرفيت هاى 
براى ســرمايه گذارى سازمان اتكا محسوب 

مى شود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همدان افزود: در عرصه دامدارى و مرغدارى 
ظرفيت هــاى خوبى داريم كــه پيش از اين 
دربــاره ايجــاد واحد پرورش مــرغ «الين» 
استاندارد با اتكا به توافق هاى اوليه رسيده ايم.

ــه فعاليــت صنعــت  ــا اشــاره ب پورمجاهــد ب
ماليــر،  شــهرهاى  در  منبــت  و  مبــل 
تويســركان و نهاونــد گفــت: توليــدات ايــن 

ــكا  ــگاه هاى ات ــد در فروش ــهرها مى توان ش
ــود.  ــه ش عرض

وى تأكيــد كرد: همدان رويشــگاه 300 نوع 
گياه دارويى اســت به ويژه در زمينه كشــت 
رازيانه، سير و گشنيز ركورددار كشور است 
و اتكا مى تواند براى فرآورى و بسته بندى و 

توزيع اين محصوالت سرمايه گذارى كند. 
پورمجاهد با بيــان اينكه همــدان در زمينه 
صنعت و معــدن نيز ظرفيــت خوبى دارد، 
يادآورى كرد: مواد معدنى غنى در اين استان 
استخراج مى شــود و در زمينه توليد الستيك 

هم ظرفيت ويژه اى دارد.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همدان گفت: عالوه بر ظرفيت هاى موجود و 
فعال، واحدهاى غيرفعال و در تملك بانك ها 
وجود دارد كه مى توانيم در اختيار اتكا براى 
ســرمايه گذارى و اجراى طرح هاى اقتصادى 

قرار بدهيم.
94 فرصت سرمايه گذارى 
در استان همدان شناسايى شد

مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان 
از شناســايى 94 فرصت ســرمايه گذارى در 
مناطق مختلف استان در سالجارى خبر داد و 
گفت: اين فرصت ها در زمينه هاى گوناگون با 
هدف تســهيل و هدايت سرمايه گذاران مورد 

مطالعه و بررسى قرار مى گيرد.
سيدناصر محمودى اظهار كرد: مركز خدمات 

ســرمايه گذارى استان در ســال گذشته 25
طرح را مورد مطالعه و بررســى قرار داده و 
آماده ارائه به ســرمايه گذارانى است كه قصد 

مشاركت اقتصادى در اين منطقه را دارند. 
وى گفــت: اين طرح ها شــامل 11 طرح در 
حوزه صنعت، 3 طرح در حوزه كشاورزى و 
دامدارى، ده طرح در حوزه گردشــگرى و 2

طرح هم در بخش نيروگاه هاى نوين و توليد 
برق از انرژى خورشيد است.

مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان 
خاطرنشان كرد: در ســالجارى، 94 فرصت 
شناسايى شده كه در زمينه راهدارى، صنعت 

و معدن، كشاورزى و گردشگرى هستند. 
محمودى افزود: 4 طرح آن به مراحل پايانى 
مطالعه رســيده كه در زمينه فرآورى ســيب 
زمينى، بازيافت و فــرآورى گياهان دارويى 

است. 
مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان 
تأكيــد كــرد: آمادگى داريم هــر طرحى كه 
ظرفيت ســرمايه گذارى در استان داشته باشد 
را با تكيه بر توان كارشناســى و پژوهشــى 
موجود مورد مطالعه قــرار داده و به صورت 
يك بســته آماده در اســرع وقت در اختيار 

سازمان اتكا قرار دهيم. 
گروهى از سازمان اتكا براى بررسى زمينه هاى 
مشاركت و سرمايه گذارى در همدان امروز به 

اين استان سفر كردند.

 بانك ها و مؤسســات اعتبــارى موظف 
هســتند مصوبات شــوراى پول و اعتبار و 
بخشــنامه هاى بانك مركزى مبنى بر لزوم در 
اختيار قــرار دادن نســخه اى از قراردادهاى 
تســهيالت گيرنده،  بــه  بانكى  تســهيالت 

وثيقه گذار و ضامن را رعايت كنند.
به گزارش ايسنا، در اجراى ماده (23) قانون 
«بهبود مستمر محيط كســب و كار مصوب 
جلســه» مورخ 16 بهمن مــاه 1390 مجلس 
شوراى اسالمى درباره لزوم يكنواخت سازى 
فرم عقود تســهيالت بانكى، نمونه فرم هاى 
يكسان عقود مختلف تسهيالتى توسط بانك 
مركزى تهيه و پس از تصويب در شــوراى 
پــول و اعتبار در بخشــنامه هاى مختلف به 

شبكه بانكى كشور ابالغ شد.
طبق اعالم بانــك مركزى، در يكايك فرم هاى 

يكنواخت مذكور، ضرورت ارائه نســخه اى از 
قرارداد اعطاى تســهيالت داراى ارزش قانونى 
يكسان با ساير نسخ قرارداد، به تسهيالت گيرنده، 
وثيقه گذار يــا ضامن، تصريح شــد. عالوه بر 

اين طى بخشنامه  شــماره 95.313238 مورخ 
1395/10/5 و بخشنامه  شــماره 96.290003
مورخ 1396/9/13 دوباره بر ضرورت رعايت 

اين حكم تأكيد شد.

به رغم اين، وفق گزارش هاى نظارتى واصله 
و بررسى هاى صورت گرفته، همچنان برخى 
بانك ها و مؤسســات اعتبــارى غيربانكى از 
اعطاى نسخه اى از قراردادهاى تسهيالتى به 
تسهيالت گيرنده/وثيقه گذار/ضامن خوددارى 

مى كنند.
بــر اين اســاس و با توجه بــه اهميت وافر 
موضوع مراتب در جلسه مورخ 12 آذر 1399
هيأت عامل بانك مركزى مطرح و مقرر شد 
با ابالغ بخشنامه دوباره رعايت اين مهم مورد 
تأكيد قــرار گرفته و از طريق بازرســى هاى 
حضورى بر حســن اجراى آن نظارت شود. 
بديهى است مسئوليت رعايت نكردن و نقض 
حكم يادشــده با مديرعامل و اعضاى هيأت 
مديره بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى 

خواهد بود.

افزايش چشمگير سهم دولت 
در واردات نهاده هاى دامى

 دولت به دليل بروكراســى، نهاده هــاى دام و طيور را گران تر از 
بخش خصوصــى خريدارى مى كند اما با اين حال ســهم دولت در 

واردات آن افزايش چشمگيري داشته است.
عضــو هيأت مديره اتحاديــه واردكنندگان نهاده هــاى دام و طيور 
گفــت: بازار واردات نهاده هــاى دامى از ابتداى ســال 1399 تا به 
امروز، روزهاى پرالتهابى را پشــت سر گذاشته و مشكالت متعددى 
در زمينه هــاى تخصيص ارز، ثبت ســفارش، ترخيص محموله هاى 
وارداتى و ورود به ســامانه بازار گاه جهت توزيع نهاده هاى دامى را 
تجربه كرده اســت. اما در اين بين موضوعى وجود دارد كه به رغم 
تأثيرگــذارى و تاثيرپذيــرى آن بر دامنه مشــكالت ورود و توزيع 

نهاده هاى اساسى؛ كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
ســيدجالل طيباطيبا در گفت وگو با مهر افزود: درحالى كه مسئوالن 
به صورت مستمر شعار سپردن امور اقتصادى كشور به دست بخش 
خصوصى را ســر داده و در اين رابطه سياســت هاى كلى اصل 44
قانون اساســى را نيز مستمســك قرار داده اند ولى در عمل هر روز 
چســبندگى براى در اختيار گرفتن امور اقتصادى در بين آنان بيشتر 

مى شود.
عضو هيأت مديره اتحاديه واردكنندگان نهاده هاى دام و طيور ايران 
ادامه داد: هزينه هاى چسبندگى دولت و مسئوالن بر شانه هاى مردم 
بيش از پيش سنگين تر شده اســت اما كسى در اين زمينه پاسخگو 

نيست.
طيبا طيبــا تصريح كرد: هزينه هــاى اضافى ناشــى از خريد كاال با 
قيمت هــاى باالتــر از بخش خصوصــى در بازار جهانــى به دليل 
بوروكراســى حاكم و شرايط پرداخت شــركت هاى دولتى يكى از 

مواردى است كه بر زندگى مردم تحميل مى شود.
وى با اشــاره به تبعات منفى حضور دولتى هــا در بخش اقتصادى 
خاطرنشان كرد: با اين شرايط؛ ستاد اقتصادى دولت شركتهاى دولتى 
را ملزم به تكميل ذخاير اســتراتژيك مى كند و اين درحالى است كه 
توليد كنندگان گوشــت، شير، مرغ و ســاير فرآورده هاى غذايى در 

صف دريافت نهاده هستند.
طيباطيبا گفت: اگرچه ورود و ذخيره سازى كاال جهت جلوگيرى از 
بحران هاى پيش رو و تنظيم عرضه و تقاضا جزو وظايف ذاتى دولت 
اســت ولى درحال حاضر و با توجه به كمبود منابع درحالى كه اصل 
وجود كاال و محدوديت در تأمين آن مبرهن اســت، ذخيره ســازى 

كاالهاى اساسى وجاهتى ندارد.
خزانه دار اتحاديه واردكننــدگان نهاده هاى دام و طيور ايران با انتقاد 
از افزايش سهم دولتى ها در واردات نهاده هاى دامى و تبعات آن در 
فعاليت صنايع وابسته، اظهار كرد: نگاهى به سهم واردات نهاده هاى 
دامى از سوى شــركت هاى دولتى طى 5 سال گذشته نشان مى دهد 
كه به رغم شعارهاى داده شده ميزان واردات آنها به نسبت كل افزايش 
قابل مالحظه اى داشــته و به همين نسبت مشكالت توزيع نيز بيشتر 
شده است، به طورى كه در سال 1395 سهم واردات شركتهاى دولتى 
(پشتيبانى امور دام كشور) در نهاده هاى ذرت، جو و كنجاله سويا به 
ترتيب 2 درصد؛ صفر درصد؛ و 8 درصد از كل واردات بوده است، 
درحالى كه در 6 ماهه نخســت سال 1399 اين نسبت به ترتيب به 7

درصد؛ 24 درصد؛ و 89 درصد رسيده است.
عضو هيأت مديره اتحاديه واردكنندگان نهاده هاى دام و طيور ايران 
تصريح كرد: مســأله قابل توجه اين است كه افزايش نسبت واردات 
شــركت هاى دولتى از نهاده هاى دامى موجب بحرانى تر شدن بازار 

نهاده شده و هدف تنظيم بازار به هيچ وجه محقق نگرديده است.
طيباطيبا خاطرنشــان كــرد: دولت همچنان اصــرار دارد منابع ارزى 
محدود و مرغوب در اختيار شــركت هاى دولتى باشــد. در آخرين 
تصميم گيرى 450 ميليون دالر از باقى مانده منابع بودجه واردات نهاده 
در اختيار شــركت پشتيبانى دام كشور قرار گرفت و فعاالن اقتصادى 
بخش خصوصى كه ماه هاست كاالى آنها در بنادر تخليه شده و بخشى 
از آن نيز روانه بازار گرديده همچنان در انتظار تخصيص ارز هستند و 
البته طوالنى شــدن روند تخصيص ارز به تجار موجب شده تا اعتبار 

آنها نزد فروشندگان خارجى مخدوش شود.
اين مقام مســئول يادآور شد: ادامه روند مذكور در آينده مخاطرات 
جــدى براى دولــت به همراه خواهد داشــت زيــرا خروج بخش 
خصوصى از چرخه واردات كه با پشــتوانه اعتبــارى قوى تاكنون 
بخش عمده اى از محدوديت هاى ارزى ناشــى از تحريم را به دوش 
كشيده اند، موجب مى شود دولت ضمن تحمل هزينه هاى اضافى تر 
در آينده اى نه چندان دور با كمبودهايى به مراتب شــديدتر از وضع 

فعلى مواجه شود.

تكذيب ارزان شدن بنزين خانواده هاى 
تك خودرويى

 ســخنگوى شــركت ملــى پخــش 
تكذيــب  بــا  نفتــى  فرآورده هــاى 
شــايعاتى مبنى بــر ارزان شــدن بنزيــن 
گفــت:  تك خودرويــى،  خانواده هــاى 
ــون مطــرح نشــده و  ــزى تاكن ــن چي چني
ــاره  ــش در اين ب ــى پخ ــركت مل ــه ش ب

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــالغ ص اب
ــنا،  ــا ايس ــو ب ــى در گفت وگ ــه كاه فاطم
ضمــن تكذيــب و رد تغييــر قيمــت بنزين 
ــر اينكــه  ــه پرسشــى مبنى ب و در پاســخ ب
آيــا قــرار اســت بــراى خانواده هايــى كــه 
ــن  ــرف بنزي ــتند و مص ــودرو هس تك خ
ــد قيمــت بنزيــن در راســتاى  كمــى دارن
پاســخ  يابــد؟  كاهــش  صرفه جويــى 

داد: بنــده ايــن موضــوع را تكذيــب 
ــزى  ــاره چي ــون در اين ب ــم و تاكن مى كن
ــى  ــاى نفت ــه شــركت پخــش فراورده ه ب

ــالغ نشــده اســت. اب
دولت با هدف مديريت مصرف و استفاده 
از ابزارهاى تشويقى از ابتداى آذرماه برق 
را براى مشتركان كم مصرف رايگان كرد و 
قرار شــد اين طرح از ابتداى دى ماه براى 
مشــتركان آب و گاز نيز اجرايى شــود و 
ايجاد  موجــب  موضوع  هميــن  احتماال 
چنين شــائبه اى در ذهن افراد شده بود كه 
قيمت مصرف بنزين براى خانواده هايى كه 
تك خــودرو و داراى مصرف بنزين كمى 

هستند هم كاهش يابد.

اتكا براى سرمايه گذارى  موافقت كرد

همدان زمين سبزسرمايه گذاري وزارت دفاع

بانك ملزم به ارائه نسخه اى از قرارداد تسهيالت به وام گيرندگان است

رنا
س: اي

عك
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شهرك منبت كاران «دهفول» در نهاوند 
راه اندازى مى شود

 شهرك منبت كاران روستاى «دهفول» در شهرستان نهاوند به منظور 
ساماندهى كارگاه هاى منبت كاران اين منطقه راه اندازى و فعال مى شود.

معاون صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
اســتان همدان گفت: در مرحله نخست اين شهرك، 25 قطعه زمين به 
هنرمندان منبت كار اين روســتا كه جواز تأسيس كارگاه دارند، واگذار 

شده است.
هاشم مظاهرى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: بيش از 17 هزار نفر در 
هنرصنعت منبت مبلمان استان همدان اشتغال دارند كه از اين نظر همدان 

يكى از 5 استان برتر در توليد صنايع دستى كشور محسوب مى شود.
وى خاطرنشان كرد: باالترين حجم صادرات سفال ايران به شهر اللجين 
تعلق دارد و همچنين باالترين حجم توليد مصنوعات چوبى نيز مربوط 

به استان همدان  است.
به گفته مظاهرى، با توجه به اينكه 25 قطب بزرگ توليد صنايع دستى 
در اللجين، مالير، تويسركان و 3 شهرك تخصصى حاجى آباد، اشترمل 
و اللجين در اســتان فعال هستند، توانمندى هاى استان همدان در زمينه 

صنايع دستى بسيار باالست.
معاون صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان همدان، ادامه داد: 28 هزار و 800 كارگاه ثبت شده صنايع دستى 
در اين اســتان وجود دارد كه 43 هزار و 540 نفر در اين كارگاه ها و در 
عرصه توليد محصوالت متنوع صنايع دستى و هنرهاى سنتى مشغول 
كار هستند. وى اظهار كرد: در همين ارتباط كارگاه بزرگ منبت تكميلى 
نيز در محدوده جاده همدان-كرمانشــاه و در زمينى به مساحت 4 هزار 

مترمربع راهاندازى خواهد شد.
 روستاى دهفول نهاوند با 350 منبت كار به عنوان پايلوت صنعت منبت 

استان همدان مطرح شده است.

مشاركت 28مركز خدمات جامع سالمت در 
اجراى طرح شهيد قاسم سليمانى نهاوند

 چهــارده مركز خدمات جامع ســالمت در بخش مركزى، 7 مركز 
شــهرى و 7 مركز روستايى به همراه نيروهاى بسيج و خانه بهداشت با 
كمك ظرفيت هاى بخش و نيروهاى مردمى در اجراى طرح شهيدقاسم 

سليمانى مشاركت دارند.
فرمانده سپاه ناحيه نهاوند اظهاركرد: شهرستان نهاوند به 20 منطقه تقسيم 
شده كه در هر منطقه يك نماينده از شبكه بهداشت، يك نماينده از بسيج 
وسپاه و يك نماينده نيز از ســازمان تبليغات در 3 تيم روزانه با هدف 

حمايت، نظارت و مراقبت به مراكز و منازل مراجعه مى كنند.
على مختارى افزود: در اين طرح 850 نفر از بسيجيان فعال شهرستان در 
مناطق مختلف شهرى و روستايى به كمك 78 خانه بهداشت شهرستان 
مشاركت داشــته و تالش مى كنند تا از شيوع اين بيمارى پيشگيرى و 
در امر شناســايى و حمايت از بيماران مبتال به كرونا و خانواده هاى آن 

پيشگام باشند.
وى تأكيــد كرد: براى پيشــبرد اهداف اين طرح، ســاماندهى تيم هاى 
عملياتى، تهيه و توزيع بسته هاى معيشتى و بهداشتى، شناسايى خانوارها، 
فرهنگ سازى و بهره گيرى از تمام ظرفيت به ويژه ظرفيت خيرين بخش 

در دستور كار است.
فرماندار شهرســتان نهاوند نيز در اين جلسه گفت: مردم در شب يلدا 
دورهمى هــاى خانوادگى را جدى بگيرند درصــورت رعايت نكردن 
پروتكل هاى بهداشــتى و محدوديت ها، دوباره با مشكل جدى مواجه 

مى شويم.
مراد ناصرى از مشــاركت بيش از هزار و 300 نيروى انسانى در اجراى 
طرح شهيد سليمانى در شهرســتان خبر داد و اظهار كرد: تمركز طرح 
شــهيد سليمانى بر بحث پيشــگيرى از كرونا به صورت محله محور و 

خانواده محور است.
وى با اشاره به اجراى طرح شهيد سليمانى در اين شهرستان، خاطرنشان 
كرد: اين طرح بهترين و كاملترين نسخه براى مقابله با كروناست كه با 
دقت در شهرستان پيگيرى مى شــود و تمام ظرفيت هاى شهرستان در 
اجراى اين طرح آماده هســتند. وى از همــكارى آحاد مردم و تالش 
شبانه روزى مسئوالن شهرستان در تبديل وضعيت شهرستان از وضعيت 
قرمز به نارنجى، قدردانى كرد و افزود: در اين راستا نقش قرارگاه زيستى 

با دبيرى سپاه و نيروهاى بسيج انكارناپذير است.
فرماندار نهاوند نظارت، شناســايى، بيماريابى، رهگيرى بيماران، بهبود 
فراينــد درمان مبتاليان را از اهداف اجراى طرح غربالگرى خانه به خانه 
شهيد قاسم سليمانى دانست و افزود: براى اين موارد نسخه مراقبتى و 

حمايتى درنظر گرفته شده است.
مدير شبكه بهداشت و درمان نهاوند نيز در ادامه گفت: اين طرح 3 فاز 
و سطح مداخله(مراقبتى، حمايتى و نظارتى) دارد كه قراراست مراقبين 
ســالمت به درِ منازل مراجعه و بسته بهداشتى و بروشور اطالع رسانى 
پيشگيرى از كرونا به خانوارها ارائه مى كنند و اگر در خانواده اى فردى 
مبتال به كرونا بود يا مشــكلى وجود داشت اســامى اين خانواده ها را 

يادداشت و براى درمان سرپايى، اعزام پزشك يا پرستار اقدام مى شود.
 سيامك دانشور تأكيد كرد: 20 روز از اجراى اين طرح مى گذرد، آنچه 
اكنون اهميت دارد اقناع ســازى مردم است كه با توجه به در پيش بودن 
شب يلدا و دورهمى ها مردم نسبت به اين موضوع آگاه باشند و از اين 

دورهمى ها براى جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا پرهيز كنند.

■ اتوبوس هــاى بين شــهرى نهاوند با وجود افزايــش قيمت بليت، 
مصوبه ســتاد كرونا مبنى بر فاصله گذارى اجتماعى و طرفيت دوسوم 
را رعايت نمى كننــد و هيچ نهادى هم بر اين امــر نظارت نمى كند. 
چرا اتوبوس هاى بــه مقصد تهران با حداكثر ظرفيت يعنى 25 نفر به 
جابه جايى مســافر اقدام مى كنند و با وجود افزايش قيمت بليت، يك  
رديف خالى اتوبوس هم  مسافر سوار مى شود، درصورتى كه حداكثر با 
احتساب رديف خالى بايد 17 نفر مسافر سوار كند. خواهشمند است 

مسئوالن اين تخطى از قانون را پيگير شوند.
*شهروندى از نهاوند

■ گردنه اســدآباد در روزهاى مه آلود و برفى بسيار خطرناك است و 
تصادفات زنجيره اى خطرناكى در فصل زمستان در اين محدوده اتفاق 

نيفتد. از مسئوالن مربوطه تقاضاى رسيدگى به اين مهم را داريم.
*شهروندى از اسدآباد

■ پارك شــهيد رجايى شهرستان اســدآباد نه شير آب درستى دارد و 
نه وسايل  بازى مناســب براى بچه ها. اميدوارم اين موضوع به گوش 

مسئوالن مربوطه برسد و اين مهم را پيگيرى كنند.
 *با تشكر شهروندى از اسدآباد

3 ميليارد ريال براى مرمت حمام سنگى 
«چارلى» كبودراهنگ نياز است

 حمام سنگى در روستاى چارلى كبودراهنگ به دليل استفاده نكردن 
در ساليان گذشته تخريب شده كه نيازمند اعتبارى حدود 3 ميليارد ريال 

براى مرمت است.
مســئول اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى شهرستان 
كبودراهنگ گفت: قسمت طاق هاى سردبينه و گرم بينه اين حمام به دليل 
اســتفاده نكردن در طول ساليان گذشته تخريب شده كه نيازمند مرمت 

و نوسازى است.
مهدى غالمى در اين باره افزود: حمام سنگى در روستاى «چارلى» مشابه 
حمام ســنگى باشقورتران اســت و از مصالح بومى در ساخت اين بنا 
استفاده شده كه نيازمند مرمت و بازسازى براى ثبت در فهرست آثار ملى 
است. وى ادامه داد: در اين بنا از سنگ هاى موجود در منطقه براى جداره 
و طاق هاى بنا استفاده شده و به احتمال زياد قدمت اين بنا به دوره هاى 

اواخر تيمورى و صفويه برمى گردد.
غالمى افزود: حمام ســنگى چارلى شــامل ورودى پله ها، ســردبينه، 
هشتى ها، گرم بينه، خزينه سرد و گرم، آبنما و فضاهاى جانبى خانه است.
وى خاطرنشــان كرد: در هفته جارى به همت شوراى اسالمى روستا 
نخاله هــاى داخلى حمام تخليه شــد تا مقدمات الزم براى برداشــت 

اطالعات بنا جهت تكميل پرونده حفاظتى و ثبتى انجام شود.
غالمى افزود: كاربرى اين بنــا پس از مرمت حفظ اصالت خود حمام 
در اولويت است و با توجه به اينكه احتمال ضعيفى براى ورود مسافر 
و گردشــگر به اين روستا وجود دارد، ايجاد دفتر دهيارى و يا كتابخانه 

مى تواند از اين بنا حفاظت و در معرفى اين بنا نقش آفرينى كند.
به گزارش ايرنا، شهرستان كبودراهنگ هم اكنون 234 اثر تاريخى، طبيعى 

و فرهنگى دارد.

پرداخت 42 ميليارد تسهيالت اشتغالزايى 
به معلوالن بهزيستى نهاوند

 در ســالجارى بيش از 42 ميليارد ريال تســهيالت اشــتغالزايى به 
معلوالن زير پوشش پرداخت شده است.

رئيس بهزيستى شهرستان نهاوند گفت: در سالجارى بيش از 72 ميليارد 
ريال اعتبار براى اشتغال جامعه هدف بهزيستى جذب شد كه 42 ميليارد 
ريال آن يعنى بيش از 60 درصد مجموع اين اعتبار توسط افراد معلول 

جذب شد.
به گزارش پايگاه خبرى تحليلى گرو، مريم سلگى اظهار كرد: از مجموع 
كل اعتبارات شهرستان تاكنون بيش از 76 درصد اعتبارات اشتغالزايى به 
اين شهرستان تخصيص يافته و مابقى نيز درحال انجام است كه انتظار 

مى رود اين ميزان تا پايان سال به طور كامل جذب شود.
وى به تعداد نفرات دريافت كننده تســهيالت اشتغالزايى اشاره كرد و 
گفت: ميران اعتبارات پرداخت شده تاكنون به 187 نفر از جامعه هدف 
صورت گرفته كه از اين تعداد 96 نفر معلول بوده كه براى آنان پرونده 

تشكيل و به بانك هاى عامل معرفى شده اند.
وى در تشــريح عملكرد بانك ها در زمينه پرداخت تسهيالت ياد شده 
است، گفت: بانك كشاورزى با پرداخت 27 ميليارد ريال و پست بانك 
با 3 ميليارد ريال بيشــترين و كمترين سهم را در پرداخت تسهيالت به 

عهده داشته اند.

افتتاح كنارگذر اسدآباد در خرداد 1400
 كنارگذر اسدآباد به عنوان يكى از بزرگ ترين پروژه هاى ملى اسدآباد در سال 89 آغاز 
شــد و تاكنون براى اين پروژه 23 ميليارد تومان هزينه شــده و براى پايان كامل طرح به 

اعتبارى افزون بر 30 ميليارد تومان نياز خواهد بود.
فرماندار شهرســتان اسدآباد با اشاره به اين پروژه 11 ســاله شهرستان اسدآباد، گفت: 
پروژه ملى كنارگذر اســدآباد در مجموع به طول 14 كيلومتر در 2 فاز با 4 خط درحال 
ســاخت بوده كه فاز يك كنارگذر به طول ده كيلومتر و فاز دوم تقاطع هاى راه به طول 
4 كيلومتر است.ســعيد كتابى پيشرفت فيزيكى طرح را 98 درصد برشمرد و گفت: ابنيه 
و تابلوهاى طرح فوق نيز داراى 85 درصد پيشــرفت فيزيكى است و تقريبا در مراحل 

پايانى خود قرار دارد و تنها اتصال ورودى شــهر به كمربندى باقى مانده كه با توجه به 
دستور وزير راه وشهرسازى و پيگيرى هاى صورت گرفته پروژه فعال شده و اميدواريم 
در زمان كوتاهى اتصال ورودى شهر به كمربندى برقرار و از طرح فوق به صورت صد 

درصدى استفاده شده و زير بار ترافيك برود.
 وى با اشــاره به اينكه افتتاح كنارگذر شهرســتان در كاهــش تصادفات از نقش مؤثرى 
برخوردار خواهد بود، يادآور شــد: كنارگذر اسدآباد يكى از پروژه هاى مهم و استراتژيك 
براى كشور، استان و شهرستان بوده كه چندين استان غربى را پوشش داده است و به عنوان 

بزرگراه كربال هرساله زائران زيادى از اين مسير تردد دارند.
كتابى با تأكيد بر تســريع در روند هر چه ســريعتر پايان پروژه توسط پيمانكار طرح در 
راستاى افتتاح و بهره بردارى كامل، خاطرنشان كرد: برخى مشكالت جزيى در مسير طرح 

وجود دارد كه با برطرف شدن اين مشكالت مانع ايجاد وقفه در اجراى طرح براى پايان با 
همت يكديگر خواهيم بود و اين مطالبه مهم مردم سرانجام پس از چندين سال در اوايل 

سال آينده افتتاح و به بهره بردارى خواهد رسيد.
فرماندار اسدآباد همچنين با اشاره به نگاه ويژه استاندار همدان به پايان اين پروژه ملى مهم 
شهرســتان اسدآباد، تصريح كرد: به طور قطع بهره بردارى اين طرح اثرات و تبعات بسيار 
مطلوبى در رفاه و سالمت مسافران، رانندگان، شهروندان و حل مشكل ترافيك داخل شهر 

اسدآباد خواهد داشت.
به گزارش ايســنا؛ در پايان فرماندار و سرپرســت حوزه طراح هاى شركت ساخت و 
توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشــور از روند اجراى پروژه كنارگذر اسدآباد بازديد 

كردند.

آگهـي مزايده

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان

دستگاه  دارد  نظر  در  همدان  واحد  اسالمى  آزاد  دانشگاه 
عيب يابى كابل، ساخت كمپانى Baur، مدل SSG١oo را به صورت اجاره 

واگذار نمايد. 
لذا متقاضيان مى توانند جهت دريافت و تحويل مدارك تا تاريخ 99/10/03 
به دبيرخانه كميسيون معامالت دانشگاه مراجعه نمايند. برنده مزايده هزينه 

مزايده را پرداخت مى كند.

معصومــه  نهـــاوند-   
كمالوند- خبرنگار همدان پيام: 
نماينــده نهاونــد در مجلس 
شوراى اســالمى پايان هفته 
گذشته را به سومين نشست 
خبرى با رسانه هاى شهرستان 
اختصــاص داد تــا بنــا به 
وعــده اش در زمان تصاحب 
صندلى مجلس هر 3 ماه در 
جمع رســانه ها حضور يابد 
و به پرســش هاى آنها پاسخ 

بگويد.
مردادماه  شــهبازى  عليرضا 
نشست  آخرين  در  گذشــته 
ســاماندهى  وعــده  خــود 
اداره ارشــاد و رســيدگى به 
هنرمندان  جامعــه  مطالبــه 

و زيرمجموعــه اين نهاد را عنــوان كرده بود 
كــه همراهى مديــر جديد در اين نشســت، 
به عنوان يك وعده عمل شــده محسوب شد. 
اين نشست در ســالن اجتماعات اداره ارشاد 

شهرستان برگزار شد.
وى نخســت رســانه ها را به تقويت تعامل و 
ارتباط مستقيم با خود دعوت كرد و سپس به 

پاسخگويى به رسانه ها پرداخت.
در اين جلســه از برجام و موضع شهبازى در 
اين باره تا بودجه 1400 و كم و كسرى هاى آن 
تــا كرونا و آخرين وضعيت پروژه هاى مهم و 
كالن شهرستان از جمله دولوميت و پروژه هاى 
شســتا كه با برخى موانع متعدد پس از 6 ماه، 
هنور اندر خم ســهميه آب بــراى راه اندازى 

است، عنوان شد.
 تحويل بودجه در دقيقه 90

شهبازى درباره اليحه بودجه اى كه در آخرين 
روز و به گفتــه وى، در غياب رئيس جمهور 
به مجلس ارائه شــد، گفت: اين حركت آقاى 
روحانــى جاى بحث دارد و جالب هم نبود و 
حضور وى هم ضرورت داشــت، هرچند به 
اليحــه بودجه ايراداتى وارد اســت و نياز به 

بررسى بيشتر دارد.
از اهــداف مدنظر در بودجــه 1400 تأكيد بر 
كاهش وابســتگى به نفت به فرمايش رهبرى 
اســت كه فكر نمى كنم اين مهــم آنچنان كه 
بايد محقق شده باشد و ديگر اينكه دولت در 
ابتدا زير بار ارائه كمك معيشتى نمى رفت اما 
درنهايــت با تالش مجلس پذيرفت كه ماهانه 

مبلغى را به حساب خانواده ها واريز كند.
  دستگاه ها براى شستا 

مانع تراشى نكنند
به گفته شهبازى، پروژه دولوميت تيرماه امسال 
با همكارى شســتا در شهرســتان آغاز به كار 
كرده و 15درصد پيشرفت داشته است. برخى 
دســتگاه ها همكارى الزم را در اســتان براى 
تسريع در اجراى اين پروژه ندارند كه با طرح 

برخى موانع ســرعت كار 
گرفته شده است.

مجلس  در  نهاوند  نماينده 
همچنين  اسالمى  شوراى 
درباره پروژه 6 هزار رأسى 
شستا در شهرستان و موانع 
اين  آب  سهميه  تخصيص 
شهرســتان  گفت:  پروژه، 
نهاوند منبع و سرچشــمه 
كرخه  ســد  آب  اصلــى 
اســت و بايد براى اجراى 
به  توجه  با  شســتا  پروژه 
با  شده  انجام  پيگيرى هاى 
موافقت  الزم  تخصيــص 

شود.
 سبقت خودنمايى ها 
اجــراى  ســرعت  از 

پروژه ها
شــهبازى گفت: برخى در شهرســتان دنبال 
خودنمايى و برچسب نام شان بر اين پروژه ها 
هستند كه بگويند اين كار را ما انجام داده ايم، 
اما من معتقدم بايد دنبال كار بود و خروجى را 
تحويل مــردم داد تا از دِيِن تعهدى كه به آنها 
داده شــده، خارج شد. وى افزود: به گذشته ها 
كارى نداريم اما برخى پروژه ها از جمله راه ها، 
بدون اعتبار مانده و پيمانكار كار را رها كرده! 

اما نبايد اجازه دهيم كار تعطيل شود.
  سد گرين دست به دامان 

ماده 56 شد
نماينده نهاوند در مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه همه نمايندگانى كه پيش از اين در خدمت 
مردم بودند تــا حد امكان كار و تالش كرده اند، 
گفت: بر اين اســاس الزم است كسانى كه بعدا 
نماينده مى شوند كارهاى قبلى ها را ادامه دهند تا 

بتوانند براى طرح هاى راكد اعتبار جذب كنند.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى 
درباره سد گرين گفت: ســد گرين از جمله 

طرح هاى غيرفعــال نهاوند 
بود كــه با توجه بــه ميزان 
اعتبار تخصيص داده شــده 
به آن سال هاى طوالنى الزم 
بهره بردارى  به  كه  داشــت 
برســد، سال گذشــته براى 
اين ســد 14 ميليارد تومان 
اعتبار منظور شــده بود كه 
از اين ميزان فقط 4 ميليارد 
تومــان آن تخصيــص داده 
شــده و امسال نيز 6 ميليارد 
تومان اختصاص يافته كه با 
اين ارقام حدود صد ســال 
طول خواهد كشيد تا سد به 

بهره بردارى برسد.
براى رفع اين مشكل از طريق 
مــاده 56 و ظرفيت نيروهاى 
نهاوندى كه داراى مسئوليت هستند، كار را دنبال 
كرديم و درحال حاضر در مراحل پايانى براى آغاز 

مرحله اجرايى پروژه قرار داريم.
 كلنگ زنى 2 دبيرستان

در خزل در هفته جارى
وى ادامه داد: 2 دبيرستان 9 كالسه در فيروزان 
و رزينــى بخش خــزل در هفته جــارى با 
همكارى خيرين بخش خصوصى و 8 مدرسه 

ديگر، كلنگ زنى خواهد شد.
 ساخت مدرسه هاى شهبازى

 با حقوق مجلس
شــهبازى در زمان تبليغاتــش وعده داده بود 
كه حقوق و دريافتــى اش را تمام و كمال به 
مدرسه سازى اختصاص دهد و از ساخت ده 
مدرسه در نهاوند كه به زودى عمليات اجرايى 

آن آغاز خواهد شد، خبر داد.
  9 بند طرح اقدام راهبردى 
در رفع تحريم ها الزم االجراست

شــهبازى از «اقدام راهبــردى رفع تحريم ها 
و صيانت از مــردم ايران» كــه به تازگى در 

گفت:  شــد،  عنوان  مجلس 
اين طــرح از پيش مطرح و 
مجلس درحال بررســى آن 
بود كه پس از ترور شــهيد 
امنيت  كميسيون  فخرى زاده 
ملى بر آن جدى تر شــد و 
بيشتر تأكيد كرد كه 9 بند در 
آن عنوان شــده كه ضمانت 
اجرايــى دارد و معتقديم كه 
طرح اثرگــذار و خوبى هم 

خواهد بود.
 از كيفيــت بودجــه 
اختصاصى راضى نيستيم

نماينده نهاوند درباره اليحه 
بودجــه و رقــم اعتبــارى 
شــده  داده  اختصاص  كــه 
اســت، گفت: بودجه اى كه 
به شهرســتان و اســتان اختصاص داده شده 
راضى كننده و كافى نيست و حتى پاسخگوى 
يك پروژه ما در شهرســتان هم نخواهد بود؛ 
البته در كل كشــور اين بودجه قابل تأييد و 
راضى كننده نيست و بايد فكر اساسى كرد و 
راهكار بهترى براى جذب اعتبارات يافت و 

به اين رقم جارى نمى شود اكتفا كرد.
ــاى  ــتيم پ ــالش هس ــرد: در ت ــد ك وى تأكي
ســرمايه گذاران بخــش خصوصــى را بــه 
شهرســتان بــاز كــرده و ســرعت قابــل 
ــق  ــه پروژه هــاى شهرســتان تزري توجهــى ب
ــور  ــادى كش ــت اقتص ــرا وضعي ــم، زي كني
تــوان اختصــاص بيــش از ايــن رقم هــا 

ــدارد. ن
 موزه ساماندهى مى شود

نماينده نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى 
با اشــاره به تعطيلى مــوزه تاريخ و فرهنگ 
شهرســتان و انتقال آثار به همدان هم گفت: 
نمى شود كار را رها كرد و دست روى دست 
گذاشــت، موزه را بايد ساماندهى كرد و آثار 
را براى هميشه يك جا متمركز كرد، كه البته 
اينها وظايف نماينده نيســت، بلكه مسئوالن 
درون شهرســتان بايد پيگيــرى و مانع اين 
اتفاق ها شوند كه وقتى كارى انجام نمى شود 

مجبور به دخالت درآن مى شويم.
 موضعى مقابل MRI نگرفته ام

شهبازى با بيان اينكه پاى متخصصان بيشترى 
به شهرســتان باز خواهد شــد البته پزشك 
عمومى هم نياز داريم، وعده پايان مشكالت 

حوزه راه را هم داد.
نماينــده نهاونــد دربــاره افتتــاح و آغــاز 
بيمارستان  در   MRI دســتگاه  خدمات دهى 
قدوسى نهاوند هم مدعى شد كه موضعى در 
مقابل استفاده از اين دستگاه نداشته و تالش 
مى كند كه سيســتم باكيفيت تــر و تجهيزات 
بهترى به خدمات دهى به شهرستان وارد شود 

و همچنان هم پيگير است.

MRI بيمارستان 
قدوسى نهاوند 
افتتاح شد
 دســتگاه MRI بيمارستان شهيد آيت ا... 
قدوســى نهاوند روز گذشــته بــا حضور 
مديرشبكه بهداشت و درمان نهاوند، معاون 
درمان، مدير بيمارســتان و شركت بهره بردار 

آغاز به كار كرد.
مدير شبكه بهداشــت و درمان نهاوند در 
مراسم راه اندازى دستگاه MRI بيمارستان 
شــهيد آيت ا... قدوســى گفــت: يكى از 
برنامه هــاى مهم حــوزه درمــان تقويت 
زيرســاخت هاى نظام درمــان بوده كه در 

اين زمينه اتفاقات بســيار خوبى انجام شده 
است.

ســيامك دانشــور با قدردانى از مســئوالن 
شهرســتان نهاوند، رياســت دانشگاه علوم 

پزشــكى و معاونان براى راه اندازى دستگاه 
MRI بيان كرد: راه اندازى اين دستگاه عالوه 
براى ارتقاى ســطح كيفى خدمات درمانى 
به ويژه MRI از اعزام بيماران به ساير نقاط 

استان هم جلوگيرى خواهد كرد.
وى با بيان اينكه با تقويت زيرســاخت هاى 
درمانى شهرســتان، بخش زيادى از نيازهاى 
تشــخيصى درمانــى در شهرســتان انجام 
مى شــود، افزود: يكى از اتفاقات خوب در 
بخش درمان شهرســتان، استفاده از ظرفيت 
بخش خصوصى اســت كه اين دســتگاه به 
بخش خصوصى به تعرفه دولتى واگذار شده 

است.
وى تصريح كرد: دســتگاه MRI بيمارستان 
نهاوندكه فعاليت آن روز گذشته آغاز شده، 
قابليت هــاى فراوانى بــراى MRI از مغز، 
شكم، عروق مغز، ستون فقرات، ران، گردن، 
كمر، پشت، شكم، آرنج، مچ پا، ساعد، شانه 
و … را دارد و از اعــزام بيمــاران به خارج 

شهرستان استان جلوگيرى مى كند.

نماينده نهاوند در سومين نشست با رسانه ها:

مرحله اجرايى سدگرين
به زودى آغاز مى شود

جريمه متخلفان 
تخليه فاضالب 

در محيط زيست رزن
راننــده   2 همدان پيــام:  خبرنــگار  رزن-   
متخلــف كــه اقــدام بــه تخليــه فاضــالب 
محيــط  عرصــه  در  خانگــى  پســاب  و 

ــد، شناســايى  زيســت(مكان غيرمجــاز) مى كردن
و محكــوم شــدند.

سرپرســت اداره حفاظــت محيــط زيســت 
دريافــت  از  پــس  گفــت:  رزن  شهرســتان 
ــر تخليــه فاضــالب در  گزارش هايــى مبنــى ب
ــامل  ــتندات الزم ش ــه، مس ــاى ممنوع مكان ه
ــد. ــه ش ــف تهي ــن تخل ــم از اي عكــس و فيل
ــا،  ــا ايرن ــو ب ــت در گفت وگ ــا گوهرى رفع رض

بارگيــرى  از  پــس  متخلفــان  كــرد:  اظهــار 
فاضــالب خــام، آن را در مكان هــاى غيرمجــاز 
تخليــه مى كردنــد كــه بــا جمــع آورى مســتندات 
و اطالعــات الزم، متهمــان به همــراه پرونــده 
بــه مرجــع قضايــى معرفــى شــدند كــه يكــى از 
متهمــان بــه پرداخــت 15 ميليــون ريــال جريمــه 

نقــدى محكــوم شــد.
وى افــزود: تخليــه غيرمجــاز انــواع پســماندها و 

پســاب ها در حريــم راه هــا، اراضــى كشــاورزى 
ــرج و  ــرج و م ــب ه ــروك موج ــادن مت و مع
نابســامانى در مديريــت شــهرى مى شــود و 
به همــراه  را  محيطــى  زيســت  آلودگى هــاى 

دارد.
ــه فاضــالب عــالوه  ــه داد: تخلي گوهــرى ادام
ــد  ــبب تهدي ــوع س ــوى نامطب ــار ب ــر انتش ب
و  جامعــه  عمومــى  بهداشــت  و  ســالمت 

ــن  ــده و اي ــاك ش ــاى خطرن ــيوع بيمارى ه ش
ــى  ــت محيط ــط زيس ــا ضواب ــر ب ــدام مغاي اق

ــت. اس
وى تأكيــد كــرد: به منظــور جلوگيــرى از بــروز 
آســيب بــه محيــط زيســت و بــه خطــر افتــادن 
ــه  ــدام ب ــه اق ــى ك ــا متخلفان ــردم، ب ــالمت م س
ــاز  ــاى غيرمج ــالب در محل ه ــازى فاض رهاس
ــرد. ــى صــورت مى گي ــورد قانون ــد برخ مى كنن

بــه  كــه  بودجــه اى 
شهرســتان و اســتان 
اختصــاص داده شــده 
كافــى  و  راضى كننــده 
نيست و حتى پاسخگوى 
در  مــا  پــروژه  يــك 
نخواهد  هم  شهرستان 

بود
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12 شهرستان در وضعيت قرمز و مابقى 
نارنجى يا زرد هستند

 شاهد اين هستيم كه در روند ويروس كرونا در كل كشور شرايط رو 
به بهبود است و فقط در 12 شهرستان در كل كشور شرايط قرمز است 

و مابقى نارنجى يا زرد هستند.
به گزارش ايســنا، رئيس جمهور در جلسه روزگذشته ستاد ملى مقابله 
با كرونا با تأكيد بر اينكه هر زمان ما حس كنيم كه ديگر مســأله كرونا 
حل شده است و عادى انگارى شود مشكالت بيشتر مى شود، گفت: اين 
بيمارى يك بيمارى است كه تنها بحث پزشكى درباره آن مطرح نيست. 
بحــث اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را هم دربرمى گيرد و در ســطح 

جهان هم به همين شكل صدماتى را وارد كرده است.
 حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى با بيان اينكه ما از آغاز اين 
بيمــارى يعنى روز آخر بهمن 98 در اين باره نــه تعلل كرديم و نه در 
پذيرش حادثه دچار ترديد شــديم، تصريح كــرد: هرچند برخى اين 
موضــوع را انكاركردند اما به محض اينكه چهارشــنبه 30 بهمن وزير 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى در دولت اعالم كرد كه ما متوجه 
شــديم 2 نفر كوويد-19 مثبت اعالم شده است،  بالفاصله همان موقع 
اعالم كردم كه به مردم اطالع بدهيد. با اينكه شب انتخابات بود و تقريبًا 
كار براى ما سخت بود و شرايط آسانى نبود،  اعالم كرديم كه مردم بايد 

اين مسأله را بدانند.
وى با بيان اينكه هيچ گاه از ســوى ايران انكارى درباره كرونا صورت 
نگرفت، تصريح كرد: رويكرد ما پذيرش مسأله بود و بالفاصله پاسخ به 
هنگام انجام شد. اگر مسأله را ما متوجه شديم ولى در اجراى آن تأخير 
روا بداريم و بگويم فردا يا ده روز ديگر آن را انجام مى دهيم كه اين گونه 
نبوده اســت. البته در همان روزهاى اوليه كه بــراى مقابله كار را آغار 
كرديم، در برخى استان ها و شهرها كمى به هم ريختگى ايجاد شد و هر 

استانى كارى انجام مى داد كه نگرانى عمومى ايجاد شده بود.
رئيــس جمهور بــا بيان اينكه آمار ما خوشــحال كننده اســت و همه 
نمودارهايى كه داشــت به سمت آسمان مى رفت، سر به زير و متواضع 
شــدند، تصريح كرد: اين به خاطر تالش هاى همه متخصصان و ناظران 
و همراهى مردم بود كه امروز ما شاهد هستيم. خداى ناكرده يك شب 
يلدايــى مى تواند اين شــرايط خوب را برعكس كنــد و به هم بريزد، 
خانواده ها دور هم جمع شــوند يك نفر آلوده باشد و همه را مبتال كند 
و ما 2 هفته پس از شــب يلدا ممكن اســت شاهد موج جديد و موج 

مرگ ومير باشيم؛ بنابراين از همه مردم مى خواهم مراعات كنند.
روحانى يادآور شد: قرار شد هم قرارگاه عملياتى ما هم براى اين شب 
فكر كنند و هم صداوسيما براى شب يلدا برنامه هاى خوبى را آماده كند 
اين موضوع مراقبت مى كنند. از مردم خواهش مى كنم اين شــب يلدا 
مجازى و الكترونيكى برقرار شود و از طريق مجازى به ياد هم باشيم و 
حال هم را بپرسيم. وى با اشاره به پيش رو بودن ايام فاطميه و همچنين 
جشــن هاى رجب و شعبان، گفت: همه جا بايد دستورالعمل را رعايت 

كنيم تا به واكسن و شرايط مطمئن برسيم.
رئيس جمهور با بيان اينكه همه اقدامات الزم براى ساخت واكسن در 
داخل و واردات خارجى صورت گرفته و انجام خواهد شد، گفت: دولت 
آماده اســت هر اقدام و كمكى كه الزم باشد به شركت هاى دانش بنيان 
كمك كند و براى خريد واكسن با توجه به اينكه هنوز سازمان جهانى 
بهداشــت واكسنى را تأييد نكرده است اما دستور داديم هر واكسنى كه 
وزارت بهداشت مؤثر بداند، خريدارى شود و بانك مركزى هم هماهنگ 

است و مشكلى در اين زمينه نداريم.

قانون تبديل وضعيت استخدامى فرزندان 
ايثارگران هرچه زودتر ابالغ شود

 سازمان ادارى و استخدامى بايد اجرايى شدن قانون تبديل وضعيت 
استخدامى فرزندان ايثارگران را به دستگاه ها ابالغ كند.

ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى 
در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه سازمان امور ادارى و استخدامى 
بايد اين قانون را به دســتگاه ها ابالغ مى كــرد اما هنوز اين كار انجام 
نشده است، اظهار كرد: هم اكنون در جلسه اى با سازمان امور ادارى و 
استخدامى كشــور درباره ابالغ نشدن اين قانون پرسش شد كه اعالم 
كردند منابع مالى ندارند. حجت االسالم احمدحسين فالحى با تأكيد 
بر اينكه قانون تبديل وضعيت استخدامى فرزندان ايثارگران در مجلس 
تصويب شــده اســت، تصريح كرد: قانون تبديل وضعيت فرزندان 
ايثارگران در دســتگاه هاى ادارى بايد هرچه ســريع تر توسط سازمان 

ادارى استخدامى كشور ابالغ و اجرايى شود.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه پيگير 
اجرايى شــدن قانون تبديل وضعيت اســتخدامى فرزندان ايثارگران 
هستيم، خاطرنشان كرد: تمامى دستگاه هاى دولتى و نيمه دولتى مشمول 

اجراى اين قانون هستند.

مشكالت ناشى از ارز 4200 تومانى 
متأثر از سوءمديريت بود نه تحريم ها

 دولت بهتر است ضعف نظارت بر بازار را بپذيرد و بداند كه تعامل 
با قواى ديگر مشــكالت را رفع مى كند، مشكالت ناشى از ارز 4200

تومانى متأثر از سوءمديريت بود نه متاثر از تحريم ها.
نماينده مالير در مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با فارس  اظهار 
كرد: نگاه ها بايد در داخل كشــور تغيير كند؛ اگر مجلسى كه عصاره 
فضائل ملت ايران و برخواســته از رأى ملت اســت طرحى را براى 
روان سازى معيشــت مردم و برابر قانون اساســى و آئين نامه داخلى 
مجلس و اسناد باالدستى تصويب كرد دولت نبايستى احساس تقابل را 
زنده كند و به جاى اجراى آن طرح به مقابله با يك قوه مستقل قانونى 

برخيزد كه اين موضوع نه به صالح دولت است و نه به صالح ملت. 
حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه در ادامه افزود: امروز همه ما 
مى دانيم كه فقط چند درصد مشكالت معيشتى متأثر از تحريم هاست 
اما درصد قابل اعتنايى از مشكالت معيشتى مردم به سوءتدبير داخلى 
باز مى گردد. عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزى تصريح كرد: نوع 
اســتفاده از ارز 4200 تومانى و ارز ترجيحى كامًال گوياى سوءتدبير 

براى مشكالت معيشتى مردم است.
وى اظهار كرد: گزارش تفريغ بودجه ســال هاى 96 و 97 كه از سوى 
ديوان محاسبات قرائت شــد گوياى انحراف در ارز 4200 تومانى و 

سوءمديريت است و كسى نمى تواند منكر آن شود.
نماينده مالير در مجلس گفت: وقتــى از ارز بيت المال براى واردات 
كاالهاى اساســى مقادير زيادى تخصيص پيــدا كرد اما به نفع عده اى 
سودجو، زراندوز و براساس رابطه و رانت، توزيع و در حقيقت تاراج 
شد، معنايى جز سوءتدبير ندارد. آزاديخواه اظهار كرد: امروز ما به جايى 
رسيده ايم كه اگر ارز ترجيحى به نهاده هاى دامى تعلق نمى گرفت باز 
هم بيشــتر از وضعيت فعلى نمى شــد، يعنى هم ارز كشور از دست 
رفــت و هم مردم مرغ را به باالترين قيمت خريدارى كردند كه منجر 

به التهاب بازار شد.

ديوان عالى آمريكا  بدون خرد و شجاعت است و 
همه را نااميد كرد!

 رئيس جمهور آمريكا به رأى دادگاه عالى آمريكا در رد درخواست ابطال نتيجه 
انتخابــات 4 ايالت آمريكا واكنش نشــان داد.  به گزارش فــارس، دونالد ترامپ 
روزگذشــته در پيامى كه در صفحه توييتر خود نوشــت: «ديوان عالى واقعاً ما را 
نااميد كرد. هيچ خردى ندارد، هيچ شــجاعتى ندارد!» وى همچنين در پيام ديگرى 
خود را پيروز انتخابات رياست جمهورى آمريكا دانست و نوشت: «بنابراين، شما 
رئيس جمهور اياالت متحده هســتيد و سپس انتخاباتى را پشت سر گذاشته ايد كه 
بيشتر از هر رئيس جمهور فعلى در تاريخ رأى كسب كرده است اما ظاهراً باخته ايد. 
نمى توانيد در مقابل ديوان عالى «جايگاه» خود را به دست آوريد؛ بنابراين از اياالت 
فوق العاده اى درخواســت «وساطت» مى كنيد كه پس از بررسى و مطالعه دقيق، به 
اين باور مى رسند كه شما را «دور زده اند» و اين مسأله به آنها نيز آسيب زده است.

كميسيون مشترك برجام چهارشنبه 
برگزار مى شود

 نشست كميسيون مشترك برجام در سطح معاونان و مديران سياسى وزارت 
خارجه هــاى ايران و گروه 4+1 به رياســت دبيركل ســرويس اقدام خارجى 

اتحاديه اروپا، روز چهارشنبه به شكل ويدئوكنفرانس برگزار مى شود.
به گزارش ايرنا، در اين نشســت كه به رياســت هلگا اشميد دبيركل سرويس 
اقدام خارجى اتحاديه اروپا برگزار مى شود، سيدعباس عراقچى معاون سياسى 
وزارت امور خارجه، رياســت هيأت كشورمان در نشست كميسيون مشترك 

برجام را برعهده خواهد داشت.
نشست قبلى كميسيون مشترك برجام يازدهم شهريورماه در هتل كوبورگ وين 
اتريش برگزار شــد و عراقچى با برخى از رووساى هيات هاى شركت كننده در 

نشست، ديدارهاى دوجانبه داشت. 

استماع گزارش وزراى دفاع و اطالعات درباره بودجه 
 دستوركار كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در هفته پايانى 
آذرماه تا چهارشــنبه (26آذر) اعالم و دســتوركار آن اعالم شــد.به گزارش 
خانه ملت، اعضاى اين كميسيون تخصصى مجلس امروز 23 آذرماه به استماع 
گزارش هيأت اعزامى به كشــور ونزوئال به منظور نظــارت بر روند انتخابات 
پارلمانى آن كشور، انتخاب و معرفى 3 نفر از اعضاى كميسيون براى عضويت 
در كميســون تلفيق بودجه، اســتماع گزارش وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى 
مســلح و معاونان ايشــان درباره نحوه عملكرد بودجه ســالجارى و استماع 
گزارش فرماندهى نيروى انتظامى و معاونان ايشان درباره نحوه عملكرد بودجه 
ســالجارى خواهند پرداخت.كميسيون امنيت ملى مجلس روز سه شنبه 25 آذر 
مــاه نيز ضمن مــرورى بر آخرين اخبار و تحوالت به اســتماع گزارش وزير 

اطالعات و معاونان ايشان درباره نحوه عملكرد بودجه سالجارى مى پردازند. 

   موضوع مزايده : واگذارى فضاهاى بالاستفاده به 
صورت اجاره به شرح ذيل:

آموزشى  كاربرى  با  كارگاه  باب  يك  واگذارى   -1  
(سوله) به همراه يك باب انبارى جمعاً به متراژتقريبى 
447 متر مربع واقع در مركز آموزش فنى و حرفه 
رزن  شهرستان  (ره))  امام  (يادگار  خواهران  اى 
اوصاف  با    5099000107000023 مزايده  شماره  به 
كه  واگذارى  نظريه كارشناسى و اسناد  در  مندرج 
نحوه شركت متقاضى در مزايده به روش ذيل الذكر 
(قسمت توضيحات مهم) و از طريق سامانه تداركات 
 " اينترنتى  آدرس  به  "ستاد"  دولت   الكترونيكى 

www. Setadiran.ir" امكانپذير خواهد بود . 
آموزشى  كاربرى  با  كارگاه  باب  يك  واگذارى   -  2
در  واقع  مربع  متر    50 متراژتقريبى  به  (نانوايى) 
شهرستان  برادران  اى  حرفه  و  فنى  آموزش  مركز 
تويسركان به شماره مزايده   5099000107000024 
اسناد  و  كارشناسى  نظريه  در  مندرج  اوصاف  با 
به  مزايده  در  متقاضى  شركت  نحوه  كه  واگذارى 
از  و  مهم)  توضيحات  (قسمت  الذكر  ذيل  روش 
طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت  "ستاد" 
 "www. Setadiran.ir  " اينترنتى  آدرس  به 

امكانپذير خواهد بود .
آموزشى  كاربرى  با  سالن  باب  دو  واگذارى   -  3
(صنايع غذايى) به متراژتقريبى 120  متر مربع واقع 
در مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران شهرستان 
  5099000107000025 مزايده  شماره  به  تويسركان 
اسناد  و  كارشناسى  نظريه  در  مندرج  اوصاف  با 
به  مزايده  در  متقاضى  شركت  نحوه  كه  واگذارى 
از  و  مهم)  توضيحات  (قسمت  الذكر  ذيل  روش 
طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت  "ستاد" 

 "www. Setadiran.ir  " اينترنتى  آدرس  به 
امكانپذير خواهد بود

آموزشى  كاربرى  با  كارگاه  باب  يك  واگذارى   -  4
در  واقع  مربع  متر   80 متراژتقريبى  به  (كابينت) 
شهرستان  برادران  اى  حرفه  و  فنى  آموزش  مركز 
   5099000107000026 مزايده  شماره  به  تويسركان 
اسناد  و  كارشناسى  نظريه  در  مندرج  اوصاف  با 
به  مزايده  در  متقاضى  شركت  نحوه  كه  واگذارى 
از  و  مهم)  توضيحات  (قسمت  الذكر  ذيل  روش 
طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت  "ستاد" 
 "www. Setadiran.ir  " اينترنتى  آدرس  به 

امكانپذير خواهد بود .
آموزشى  كاربرى  با  كارگاه  باب  يك  واگذارى   -  5
در  واقع  مربع  متر    80 متراژتقريبى  به  (منبت) 
شهرستان  برادران  اى  حرفه  و  فنى  آموزش  مركز 
مزايده  5099000107000027    شماره  به  تويسركان 
اسناد  و  كارشناسى  نظريه  در  مندرج  اوصاف  با 
به  مزايده  در  متقاضى  شركت  نحوه  كه  واگذارى 
از  و  مهم)  توضيحات  (قسمت  الذكر  ذيل  روش 
طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت  "ستاد" 
 "www. Setadiran.ir  " اينترنتى  آدرس  به 

امكانپذير خواهد بود.
آموزشى  كاربرى  با  كارگاه  باب  يك  واگذارى   -  6
در  واقع  مربع  متر   120 متراژتقريبى  به  (سفال) 
مركز آموزش فنى و حرفه اى دو منظوره شهرستان 
كبودراهنگ به شماره مزايده 5099000107000028  
اسناد  و  كارشناسى  نظريه  در  مندرج  اوصاف  با 
به  مزايده  در  متقاضى  شركت  نحوه  كه  واگذارى 
از  و  مهم)  توضيحات  (قسمت  الذكر  ذيل  روش 
طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت  "ستاد" 

 "www. Setadiran.ir  " اينترنتى  آدرس  به 
امكانپذير خواهد بود. 

آموزشى  كاربرى  با  كارگاه  باب  يك  واگذارى   -  7
(قالى بافى) به متراژتقريبى 90  متر مربع واقع در 
مركز آموزش فنى و حرفه اى دو منظوره شهرستان 
كبودراهنگ به شماره مزايده 5099000107000029  
اسناد  و  كارشناسى  نظريه  در  مندرج  اوصاف  با 
به  مزايده  در  متقاضى  شركت  نحوه  كه  واگذارى 
از  و  مهم)  توضيحات  (قسمت  الذكر  ذيل  روش 
طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت  "ستاد" 
 "www. Setadiran.ir  " اينترنتى  آدرس  به 

امكانپذير خواهد بود.
آموزشى  كاربرى  با  كارگاه  باب  يك  واگذارى   - 8
(سوله خوابگاه) به متراژتقريبى 240  متر مربع واقع 
در مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران شهرستان 
با    5099000107000030 مزايده  شماره  به  نهاوند 
اسناد  و  كارشناسى  نظريه  در  مندرج  اوصاف 
به  مزايده  در  متقاضى  شركت  نحوه  كه  واگذارى 
از  و  مهم)  توضيحات  (قسمت  الذكر  ذيل  روش 
طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت  "ستاد" 
 "www. Setadiran.ir  " اينترنتى  آدرس  به 

امكانپذير خواهد بود.
آموزشى  كاربرى  با  كارگاه  باب  يك  واگذارى   -  9
مربع  متر   192 متراژتقريبى  به  درودگرى)  (سوله 
داراى دفتر كار به متراژ 18 متر مربع واقع در مركز 
آموزش فنى و حرفه اى برادران شهرستان نهاوند 

اوصاف  با  مزايده  5099000107000031    شماره  به 
كه  واگذارى  نظريه كارشناسى و اسناد  در  مندرج 
نحوه شركت متقاضى در مزايده به روش ذيل الذكر 
(قسمت توضيحات مهم) و از طريق سامانه تداركات 
 " اينترنتى  آدرس  به  "ستاد"  دولت   الكترونيكى 

www. Setadiran.ir" امكانپذير خواهد بود.
كاربرى  با  كارگاه  باب  يك  واگذارى    -  10
متر   55 متراژتقريبى  به  كارى)  (مينا  آموزشى 
اى  حرفه  و  فنى  آموزش  مركز  در  واقع  مربع 
مزايده   شماره  به  بهار  شهرستان  منظوره  دو 
نظريه  در  مندرج  اوصاف  با   5099000107000032
شركت  نحوه  كه  واگذارى  اسناد  و  كارشناسى 
(قسمت  الذكر  ذيل  روش  به  مزايده  در  متقاضى 
تداركات  سامانه  طريق  از  و  مهم)  توضيحات 
 " اينترنتى  آدرس  به  "ستاد"  دولت  الكترونيكى 

www. Setadiran.ir" امكانپذير خواهد بود.
11 - واگذارى يك باب كارگاه با كاربرى آموزشى 
مركز  در  واقع  مربع  متر   100 متراژتقريبى  به 
شهرستان  برادران  اى  حرفه  و  فنى  آموزش 
    5099000107000033 مزايده   شماره  به  اسدآباد 
اسناد  و  كارشناسى  نظريه  در  مندرج  اوصاف  با 
به  مزايده  در  متقاضى  شركت  نحوه  كه  واگذارى 
از  و  مهم)  توضيحات  (قسمت  الذكر  ذيل  روش 
طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت  "ستاد" 
 "www. Setadiran.ir  " اينترنتى  آدرس  به 

امكانپذير خواهد بود.
12 - واگذارى يك باب كارگاه با كاربرى آموزشى 
در  واقع  مربع  متر  متراژتقريبى 120   به  (گلخانه) 
مركز آموزش فنى و حرفه اى خواهران شهرستان 
 5099000107000034 مزايده  شماره  به  اسدآباد 
اسناد  و  كارشناسى  نظريه  در  مندرج  اوصاف  با 
به  مزايده  در  متقاضى  شركت  نحوه  كه  واگذارى 
از  و  مهم)  توضيحات  (قسمت  الذكر  ذيل  روش 
طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت "ستاد" به 
امكان   "www. Setadiran.ir " اينترنتى  آدرس 

پذير خواهد بود.

ادارى  كاربرى  با  اتاق  باب  يك  واگذارى   -  13
كل  اداره  در  واقع  مربع  متر    40 متراژتقريبى  به 
شماره  به  همدان  استان  اى  حرفه  و  فنى  آموزش 
مندرج  اوصاف  با  مزايده  5099000107000036     
نحوه  كه  واگذارى  اسناد  و  كارشناسى  نظريه  در 
الذكر  ذيل  روش  به  مزايده  در  متقاضى  شركت 
(قسمت توضيحات مهم) و از طريق سامانه تداركات 
 " اينترنتى  آدرس  به  "ستاد"  دولت   الكترونيكى 

www. Setadiran.ir" امكانپذير خواهد بود.
14 - واگذارى يك باب كارگاه با كاربرى آموزشى  
به متراژتقريبى 80  متر مربع واقع در مركز آموزش 
هتلدارى و گردشگرى شهرستان همدان به شماره 
مندرج  اوصاف  با   5099000107000037 مزايده 
نحوه  كه  واگذارى  اسناد  و  كارشناسى  نظريه  در 
الذكر  ذيل  روش  به  مزايده  در  متقاضى  شركت 
(قسمت توضيحات مهم) و از طريق سامانه تداركات 
 " اينترنتى  آدرس  به  "ستاد"  دولت  الكترونيكى 

www. Setadiran.ir" امكانپذير خواهد بود.
توضيحات مهم :

زمان و محل دريافت اسناد موارد مزايده: 
مهلت دريافت اسناد مزايده ازتاريخ 22/ 1399/09 
سامانه  به  ورود  طريق  از   1399/09  /26 لغايت 
آدرس  به  "ستاد"  دولت  الكترونيكى  تداركات 

اينترنتى " www. Setadiran.ir"  مى باشد .
زمان بازديد از موارد مزايده :

مهلت بازديد از مكان مورد مزايده در روزهاى غير 
 1399/09  /22 تاريخ  از   ادارى  ساعات  و  تعطيل 
در  شده  ذكر  هاى  آدرس  به  لغايت 26/ 1399/09 
و  تعطيل  غير  روزهاى  در   ً صرفا  و  مزايده  اسناد 

ساعات ادارى مقدور مى باشد. 
 زمان و محل ارائه اسناد مزايده : 

اثر  همراه  به  شده  امضاء  مزايده  اسناد  كليه  ارائه 
انگشت در محل امضاء توسط متقاضى واجد شرايط 
به اداره كل آموزش فنى و حرفه اى استان از تاريخ 

27/ 1399/09  لغايت 1399/10/08 از طريق سامانه 
آدرس  به  "ستاد"  دولت   الكترونيكى  تداركات 
مى  مقدور   "www. Setadiran.ir  " اينترنتى 

باشد.
تاريخ  از  مزايده  اسناد  كليه  است  توضيح  به  الزم 
27/ 1399/09 لغايت 08/ 10/ 1399 بايد در سامانه 
آدرس  به  "ستاد"  دولت  الكترونيكى  تداركات 
اينترنتى " www. Setadiran.ir"بار گذارى گردد 
، و پاكت هاى الف ، ب ، ج حاوى اسناد مزايده و اصل 
سپرده شركت در مزايده (ارجاع كار) و يا ضمانت 
نامه معتبر بانكى ظرف زمان تعيين شده فوق الذكر 

بايد به دبيرخانه اداره كل تحويل گردد.  
و  مزايده  اسناد  بازگشايى  و  بازبينى  محل  و  زمان 

پيشنهادهاى شركت كنندگان :
صبح  ساعت  11   شنبه   09/ 1399/10   سه  روز   
در سالن جلسات اداره كل آموزش فنى و حرفه اى 

استان همدان خواهد بود
زمان اعالم برنده گان مزايده : روز چهار شنبه  10/ 

1399/10
فرايند  در  شركت  تضمين  ميزان    : تضمين 
حساب  شماره  به  نقدى   واريز  بصورت  كار  ارجاع 
ارائه  ويا  مركزى  بانك  نزد   4065018707730160
ضمانت نامه معتبر بانكى به ميزان مبالغ فوق الذكر 

مى باشد . 
 ، مشخصات   ، شرايط  تمامى  است  ذكر  شايان   *
موارد  كليه  خصوصيات  ساير  و  تجهيزات   ، ابعاد 
گرديد  خواهد  واگذار  اجاره  صورت  به  كه  مزايده 
مزايده  اسناد  در  شده  تفكيك  و  كامل  طور  به   ،
تداركات  سامانه  در  و  شده  بارگذارى  كار)  (ارجاع 
 " اينترنتى  آدرس  به  "ستاد"  دولت   الكترونيكى 
www. Setadiran.ir  قابل رويت ، دسترسى و 

چاپ مى باشد . 
(م الف 1296)

 آگهى مزايده عمومى (اجاره) نوبت دوم 
مزايده گذار: اداره كل آموزش فنى وحرفه اى استان همدان

روابط عمومى اداره كل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان

محمد ترابى »
 پنجشنبه گذشته رئيس جمهور تركيه در 
مراســم رژه پيروزى جمهورى آذربايجان در 
جنگ قره باغ به عنــوان ميهمان ويژه حضور 

پيدا كرد. 
رجب طيب اردوغان در بخشى از سخنرانى 
خود در اين مراسم يك شعر قديمى آذرى با 
نام ارس را خواند كه مى گويد: «ارس را جدا 
كردند و آن را با ميله هاى آهنى و ســنگ پر 
كردند*من از تو جدا نمى شــدم، ما را به زور 

جدا كردند».
گفته مى شــود كه اين شعر از جمله اشعارى 
است كه در حوزه ادبيات تجزيه طلبانه قلمداد 

مى شود.
وزير خارجه كشــورمان نيــز در واكنش به 
اظهارات وى جمعه گذشته در توئيتر نوشت: 
به اردوغان نگفته بودند شعرى كه به غلط در 
باكو خواند، مربــوط به جدايى قهرى مناطق 
شــمالى ارس از سرزمين مادريشــان ايران 

است!
محمدجواد ظريف نوشــت: آيا او نفهميد كه 
عليه اســتقالل جمهورى آذربايجان ســخن 
گفته اســت؟ هيچكــس نمى توانــد درباره 

آذربايجان عزيز ما صحبت كند.
همچنين 2 تن از نمايندگان استان در مجلس 
شوراى اســالمى نيز به اقدام رئيس جمهور 

تركيه واكنش نشان دادند.
ــدآباد در  ــده اس ــرمدى واله نماين ــرث س كيوم
حســاب شــخصى خــود در توئيتــر نوشــت: 
«جنــاب  اردوغــان!  رؤيــاى امپراتــورى عثمانى 
ــى  ــده اســت. حــرف از تجزيه طلب ــا ش نخ نم
ــاى  ــن عقده ه ــزرگ آخري ــران ب ــورد اي در م
حاميــان مالــى و مرشــدان فكــرى  داعــش  بود 
كــه بــر زبانــت جــارى شــد. كمــى بينديــش! 
هذيان گويــى در مــورد  ايــران يكپارچــه  را 

ــم.»       ــز برنمى تابي هرگ
همچنين هادى بيگى نــژاد نماينده مالير نيز 
در پيامى توئيترى نوشت: «اردوغان فراموش 
كرده كه چند ســال اســت با متحدان غربى، 
عربى و عبريش در باتالق ســوريه گير كرده. 
سرنوشــت صدام و حوادث ســال 2016 را 
نيز فراموش كرده اســت. آرزويش را به گور 

خواهد برد.»
البتــه بايد گفت كه در اين مراســم اردوغان 
در اظهارات خود در امور داخلى ارمنســتان 
نيز دخالت كرد. با اين حال اين پرســش در 
ذهن پيش مى آيد كه چرا اصال اردوغان چنين 

شــعرى را خواند؟ آيا او مى خواهد با ايران 
وارد چالش شود؟

در پاســخ به ايــن پرســش ها، در ابتدا بايد 
گفت كه اردوغان براى حمايت از جمهورى 
آذربايجان با روســيه وارد چالشى شده بود 
كه احتمال جنگ نيابتى اين 2 كشــور را زياد 

كرده بود. 
فــارغ از مســائل اســتراتژيك جمهــورى 
آذربايجان براى تركيه، يك پاسخ جدى و به 
همان اندازه خطرناك براى آن وجود دارد و 
آن هم قالب شدن تفكرات فاشيستى بر دولت 

تركيه طى دهه هاى گذشته.
فاشيســت يك نظريه سياسى راست افراطى 
و گونه اى نظام حكومتى خودكامه ملى گراى 
افراطى اســت كه نخســتين بار در سال هاى 
1922 تــا 1945 در ايتاليا و به دســت بنيتو 
موســولينى رهبرى مى شد و بر 3  پايه حزب 
سياسى واحد، نژادپرســتى افراطى و دولت 

مقتدر و متمركز، استوار بود. 
اردوغان كه با تفكرات پان تركيسم و يا احياى 
عثمانــى قديم تالش بر افزايش قدرت تركيه 
در منطقــه و جهان بوده، در دهه گذشــته با 
شــيب ماليمى درحال تبديل شــدن به يك 

تومور بدخيم در منطقه است. 
بايــد گفت كــه تفكــرات نژادپرســتانه در 
قرن حاضــر در ميان تفكــرات و اعتقادات 
دهكــده جهانــى جايگاه خود را از دســت 
داده اســت. تفكرات نژادپرســتانه و يا بهتر 

بگوييم فاشيســتى در صده گذشته تلفات و 
هولوكاست هاى زيادى را براى جامعه بشرى 
بــه ارمغان آورد، از ايــن رو اين نوع نگاه در 
دنياى حال حاضر با ديده اى بســيار منفى و 

نفرت انگيز ديده مى شود. 
البته ذكر اين مسأله نيز خالى از لطف نيست 
كه عمل نيز ثابت كرده اصوالً مقوله اى به اسم 
نژاد، امرى قابل اتكا نيســت؛ زيرا با بررسى 
ريشه هاى ژنتيكى افراد، به هيچ عنوان به يك 

نژاد واحد دست نخواهيم يافت. 
با اين حال تأكيد بر اعتقادهاى نژادپرســتانه 

يكــى از ابزار تحريك افــكار عوام، مداخله 
در امور ســاير كشورها و جنگ افروزى بوده 
اســت. تحريك عوام براى اتحــاد در برابر 
دشمن فرضى، تحريك ايشــان به فداكارى 
بــراى نــژاد و ...، تنهــا ابزارى هســتند كه 
حكومت ها از گذشــته تاكنون از آنها استفاده 

كرده اند. 
اين اصل كه برابرى انســان ها همواره مورد 
تأكيــد اخــالق، اكثريت اعتقــادات دينى و 
فرهنگ جامعه امروزه بوده، اصلى اســت كه 
در منطقه خاورميانه مغرضانه از كنار آن عبور 

مى كنند. 
متأسفانه شاهد هســتيم كه اين نوع تفكرات 
متعصبانــه و اهميت قائل بــودن براى نژاد 
در ميان اكثريت كشــورهاى خاورميانه يك 
اصل محسوب مى شــود؛ از اين رو در منطقه 
همواره شاهد صف آرايى ها، جدايى طلبى ها و 

تنش هاى نژادى يا مذهبى بوده ايم. 
از ســوى ديگر در منطقه خاورميانه همواره 
تفكــرات نژادپرســتانه و متعصبانــه يكى 
از بهانه هــاى حضور كشــورهايى همچون 
گروهك هاى  ظهــور  اســت.  بوده  آمريكا 
همچون  نژادى  متعصبــان  و  دينى  متعصب 
صدام حسين كه برخى از كشورهاى عربى 
عرب  افتخار  همچون  نژادپرستانه اى  القاب 
نيــز بــه وى داده بودند، تاكنون اســباب 
حضــور آمريكايى هــا را در منطقه تضمين 

كرده است. 

بررسى داليل خواندن شعر جدايى طلبانه اردوغان عليه ايران

رشد تفكرات فاشيستى در تركيه

نظريه  يــك  فاشيســت 
افراطى  راســت  سياسى 
و گونــه اى نظام حكومتى 
ملى گــراى  خودكامــه 
نخستين  كه  افراطى است 
تا  سال هاى 1922  در  بار 
1945 در ايتاليا و به دست 
رهبرى  موســولينى  بنيتو 
مى شــد و بر 3  پايه حزب 
نژادپرستى  واحد،  سياسى 
افراطى و دولــت مقتدر و 

متمركز، استوار بود 
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با اشاره به اينكه پرسنل 
يك  در  درمانــى  مراكز 
مقدم  خط  در  اخير  سال 
ويروس  با  مبارزه  جبهه 
داشــتند،  حضور  كرونا 
افزود: ارگان هاى مختلف 
خود  جايــگاه  در  نيــز 
مدافعان  كنار  در  هميشه 

سالمت بوده اند
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بهداشتنكتهدانشگاه
توضيح معاون صندوق رفاه دانشجويان

 درباره ديركرد وام شهريه
 معاون امور دانشــجويان صندوق رفاه دانشــجويان درباره ديركرد وام شــهريه 
خسارت ناشــى از ديركرد مربوط به دانش آموختگانى اســت كه همه يا بخشى از 

اقساط خود را پرداخت نكرده اند، توضيحاتى داد.
الياس منيرى در گفت وگو با مهر درباره اينكه آيا اقســاط شــهريه ترم جارى شامل 
جريمه ديركرد نمى شود، گفت: از وام هاى شهريه فقط 4 درصد كارمزد اخذ مى شود.

وى ادامــه داد: در كل رويكرد و سياســت كلى صندوق به ويژه در شــرايط فعلى 
اجتماعى، اقتصادى و كرونايى حمايت حداكثرى از دانشــجويان و دانش آموختگان 

است.
معاون امور دانشجويان صندوق رفاه دانشــجويان افزود: خسارت ناشى از ديركرد 
هم مربوط به دانش آموختگانى اســت كه تمام يا بخشى از اقساط خود را پرداخت 

نكرده  اند و به عبارتى بدهى يا اقساط آنها معوق شده است.

ارتباط افسردگى در نوجوانى و ريسك ابتال 
به 66 بيمارى

 تحقيقات نشان مى دهد كودكان و نوجوانان افسرده بيشتر در معرض خطر مرگ 
زودهنگام و ابتال به طيف وسيعى از بيمارى ها در سنين باالتر هستند.

به گزارش مهر، سرپرســت تيم تحقيق در اين باره مى گويد: «مطالعه ما نشان مى دهد 
كودكان و نوجوانان مبتال به افســردگى با ريســك باالتر مرگ زودهنگام، آسيب به 

خود، و ابتال به بيمارى هاى ديگر روبه رو هستند.»
وى در ادامــه مى افزايد: «مهم اســت كه اين گروه از كــودكان و نوجوانان از لحاظ 

بيمارى هاى بعدى تحت مراقبت و درمان قرار گيرند.»
در ايــن مطالعــه، حــدود 1/5 ميليــون دختــر و پســر ســوئدى كــه بيــش از 37 هزار 
نفرشــان در بيــن ســنين 5 تــا 19 ســالگى مبتــال به افســردگى تشــخيص داده شــده 
بودنــد، مــورد بررســى قــرار گرفتنــد. ايــن افــراد از ســن 17 تــا 31 ســالگى هــم 

تحــت نظــر بودند.

شرط تجويز كورتون براى بيمار كرونا
  يك فوق تخصص ريه بالغين، در ارتباط با داروهايى كه براى بيماران كوويد-19

تجويز مى شود، نكاتى را مورد تأكيد قرار داد.
به گزارش مهر، حسين كاظمى زاده، در ارتباط با الگوى پيشنهادى مراقبت از بيماران 
كوويد-19 براى پزشكان عمومى، گفت: نكته مهم اين است كه بيمار را پس از يك 
بار معاينه رها نكنيم. وى افزود: معاينات اوليه مى تواند به صورت مجازى انجام شود 

تا مراجعه به حداقل برسد.
اين فوق تخصص ريه بالغين، درباره مصرف كورتون، گفت: به دليل شــباهت عالئم 

آنفلوآنزا با كرونا، تجويز كورتون نياز به احتياط زياد دارد.
كاظمى زاده ادامه داد: واقعيت اين اســت اگر به ابتالى كرونا شــك داشــته باشيم، 
آنتى بيوتيك ها جايگاهى ندارند، مگر شــك بالينــى قوى به عفونت باكتريال وجود 
داشته باشد. بهتر اســت داروهاى ضدويروس در فاز يك بيمارى و زمانى كه بيمار 

بسترى شده است، تجويز شود.

آخرين مهلت شركت در كنكور ارشد 1400
 ســخنگوى سازمان سنجش آموزش كشور با اعالم اينكه تاكنون بيش از 142 هزار 
نفر در آزمون كارشناســى ارشد ناپيوسته ســال 1400 ثبت نام كرده اند و داوطلبان تا 
فــردا 23 آذر فرصت دارند در آزمون ثبت نام كنند. فاطمه زرين آميزى در گفت وگو با 
مهر اظهار كرد: پذيرش دانشــجو در مقطع كارشناسى ارشد در دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالى دولتى و غيردولتى و دانشــگاه آزاد اسالمى از طريق كنكور كارشناسى 
ارشد ســال 1400 صورت مى پذيرد. وى افزود: ثبت نام براى آزمون كارشناسى ارشد 
ناپيوسته سال 1400 از يكشنبه 16 آذر 99 آغاز شده و مهلت ثبت نام تا روز يكشنبه 23 
آذر 99 ادامه دارد. ثبت نام منحصراً به صورت اينترنتى و از طريق ســايت اطالع رسانى 

سازمان سنجش آموزش كشور به نشانى: www.sanjesh.org انجام مى شود.

تمديد اعتبار دفترچه هاى بيمه سالمت 
تا فروردين 1400

 مديركل نظارت بر خدمات سازمان بيمه سالمت با اشاره به مدت زمان تمديد اعتبار 
دفترچه هاى بيمه سالمت، توضيحاتى درباره حذف نسخ كاغذى ارائه كرد.

مهدى قنادى در گفت وگو با ايســنا، گفت: تعويض دفترچه هاى بيمه پس از شــيوع 
كرونا با مشكالتى همراه بود و تصميم گرفتيم براى آن بخش از بيمه شدگان كه متولى 
پرداخت داشــتند، مانند كارمندان دولت، افراد تحت پوشش بهزيستى و... دفترچه هاى 
بيمه را از ابتداى امســال به شرط داشتن برگه ســفيد تمديد اعتبار كنيم. طى آخرين 
تصميم اين اعتبار تا تاريخ 30 فروردين ماه ســال 1400 براى بيمه شدگان داراى متولى 

پرداخت حق بيمه، تمديد شد.

600 هزار دوز واكسن آنفلوآنزا در داروخانه ها 
توزيع شد

 عالوه بر واكسن هاى توزيع شده در شبكه بهداشتى كشور براى گروه هاى پرخطر، 
600 هزار دوز واكسن آنفلوآنزاى وارداتى با ارز نيمايى در شبكه داروخانه هاى كشور 

توزيع شد.
ســخنگوى ســازمان غــذا و دارو گفــت: از آغــاز مهرمــاه در چنــد مرحله حــدود 2/5 
ميليــون دوز واكســن آنفلوآنــزا بــه كشــور وارد شــد و در شــبكه بهداشــتى كشــور 
ــاردار، بيمــاران  ــان ب ــان، زن ــراى گروه هــاى پرخطــر شــامل كادر بهداشــت و درم ب
ــورت  ــوى به ص ــاى كلي ــه بيمارى ه ــال ب ــراد مبت ــد اف ــالج مانن ــاص و صعب الع خ

رايــگان تزريــق شــد.

استاندار همدان خواستار تشديد محدوديت 
تردد شبانه شد

 استاندار همدان بر تشديد محدوديت در تردد شبانه و اجراى اين 
طرح با جديت و كيفيت بيشتر تأكيد كرد.

به گزارش ايرنا، ســعيد شاهرخى در ستاد استانى مديريت كرونا بيان 
كرد: انســداد ورودى هاى شــهر و محدوديت تردد بايد نمود عينى 
داشته باشــد و جريمه رانندگان متخلف بالفاصله از طريق پيامك به 

او اطالع رسانى شود.
وى افزود: درحال حاضر محدوديت تردد شبانه در مركز استان اجرايى 
شــده اما درصورت ضرورت اين محدوديت در ساير شهرستان ها نيز 

به مرحله اجرا گذاشته مى شود.
درهمين ارتباط فعاليت مشاغل گروه 3 و 5 در استان همچنان ممنوع 

است و بايد منتظر بهبود شرايط و اعالم شرايط جديد باشيم.
وى افزود: يكى از رســم هاى ديرين مراسم شب يلدا است كه در اين 
شب خانواده ها دور هم جمع مى شوند اما امسال اين آئين با توجه به 
شــيوع كرونا مى تواند خطر جدى براى بزرگترها و افراد مسن فاميل 
باشد. شــاهرخى با بيان اينكه دورهمى همچنان بيشترين سهم را در 
بروز ويروس كرونا دارد، افزود: شــهروندان همانند 13 فروردين روز 
طبيعت كه با توجه به توصيه ستاد كرونا در منزل ماندند در شب يلدا 

نيز اين همكارى و همراهى را داشته باشند.
استاندار همدان ادامه داد: بيش از 30 درصد عامل بروز كرونا حضور 
در دورهمى هاى خانوادگى اســت؛ بنابراين با توجه به نزديك شدن 
به شب يلدا بايد از تشــكيل اين دورهمى ها جلوگيرى كرده و آن را 

به صورت مجازى برگزار كرد.
شــاهرخى تأكيد كرد: نبايد به خاطر يك سنت ديرينه و چند ساعت 
كنار هم بودن به بهانه شب يلدا، سبب تهديد سالمت عمومى اعضاى 
خانواده و زمينه ســاز باال رفتن آمار مبتاليــان و متوفيان كرونايى در 

استان شويم.
وى اظهــار كرد: به طــور حتم درصورت بى توجهــى به توصيه هاى 
دلســوزانه و حضور در دورهمى هاى خانوادگى، افراد مسن و داراى 

بيمارى زمينه اى با خطر ابتال به اين ويروس مواجه مى شوند.
اســتاندار همدان گفت: تالش كادر بهداشت و درمان، نيروهاى سپاه 
و بســيج در اجراى طرح شهيد سليمانى و نيروى انتظامى در اجراى 

محدوديت ترافيكى در 3 هفته گذشته شايسته قدردانى است.
شــاهرخى افزود: با وجود روند كاهشى ويروس كرونا در همدان اما 
اين وضعيت شكننده بوده و شــرايط عادى نيست؛ بنابراين مى طلبد 
مردم دستورالعمل هاى بهداشتى را رعايت كرده و دستگاه هاى اجرايى 

نيز پيگيرى اجراى مصوبات باشند.
95 درصد متوفيان كرونا در استان همدان 

بيش از 45 سال سن داشتند
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى اســتان همدان نيز، گفت: 95 درصد 
متوفيان كرونا در اين اســتان در گروه هاى ســنى 45 سال به باال قرار 
دارند و در شب يلدا و برگزارى دورهمى هاى خانوادگى، بزرگترهاى 
فاميل(پدر و مادرها، پدر بــزرگ و مادربزرگ ها) به عنوان گروه هاى 

پرخطر در معرض ابتال به اين ويروس هستند.
رشــيد حيدرى مقدم، اظهار كرد: ميزان مرگ ومير افراد زير 17 سال 
در اين استان كمتر از نيم درصد است و به ترتيب گروه سنى 18تا 44

ســال 4 درصد، 45 تا 64 ســال 22/4 درصد، 65 تا 74 سال نزديك 
به 25 درصد و بيش از 75 ســال نزديــك 48 درصد مرگ وميرها را 

تشكيل مى دهند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان همدان گفت: در اين استان تاكنون 
9 هزار و 558 مورد قطعى مثبت كرونا در بيماران بســترى و 16 هزار 
و 204 مورد در بيماران ســرپايى ثبت شــده و در 24 ساعت گذشته 
30 نفر در بيمارستان هاى استان بسترى و 65 بيمار سرپايى مثبت نيز 

شناسايى شدند.
حيدرى مقدم با بيان اينكه شــمار بيماران بســترى در بيمارستان هاى 
استان همدان به 480 نفر كاهش يافته است، اظهار كرد: متوفيان ناشى 
از ويروس كرونا از ابتداى همه گيرى ويروس كرونا تاكنون در استان 

همدان به هزار و 344 نفر رسيده است. 
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى اســتان همدان افزود: در راستاى 
اجراى مطلوب و بهينه طرح شــهيد سليمانى 60 جلسه در استان 
برگزار شده و اين طرح هم اينك در 124 مركز درحال اجرا است 
و از اين تعداد 98 مركز كار مطالعــه مراقبتى، حمايتى و نظارتى 

را انجام مى دهد.
حيدرى مقدم افزود: بيش از هزار و 300 تيم براى اجراى طرح شــهيد 
ســليمانى تشكيل شده كه شامل 700 تيم مراقبتى، 261 تيم نظارتى و 
384 تيم نظارتى هستند همچنين در حوزه آموزش و پايش نيز كارهاى 

خوبى انجام شده است.
وى بيان كرد: هفتم تا 13 آذرماه جارى 42 مورد طغيان شهرى كرونا را 
در استان همدان شاهد بوديم كه 29 مورد آن در مركز استان(همدان) 
بوده و 13 مورد طغيان ديگر نيز در مناطق روســتايى استان روى داده 

است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى اســتان همدان تأكيد كرد: با اعمال 
محدوديت تردد شــبانه خودروها و كاهش دورهمى هاى خانوادگى، 
ســهم تماس هاى خانگى در بروز اين بيمــارى از 54 به 34 درصد 
كاهــش يافته كه اين امر در كاهش ميزان ورودى بيمارســتان ها تأثير 

مثبتى داشته است.
حيدرى مقــدم افزود: شــركت در مجالس عزا و عروســى، تجمع و 
ميهمانى 54 درصد و تمــاس درون خانوادگى نيز 34 درصد در ابتال 
به ويروس كرونا مؤثر است، با اين وجود نگرانى جدى علوم پزشكى 
اســتان همدان افزايش دوباره ســهم تماس هاى خانوادگى در شيوع 

بيمارى است.
وى بيان كرد: ميزان رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در ســطح استان 
همدان نســبت به ماه گذشته افزايش قابل توجهى داشته به گونه اى كه 
ميزان اســتفاده از ماســك تنها در ادارات به 98 درصد و در مجموع 

واحدها به ميانگين 88 درصد رسيده است.

آفتاب اقتصادى: ارزانى بازار خودرو رسيد
 گويا خودرو  هم افتاده تو سرپايينى!!

ابرار اقتصادى: افزايش هزينه معيشت كارگران به باالى 8 ميليون تومان 
 اين درحال اجرا شدنه؟ يا فعال زيرپوستى داره منتقل ميشه!!

كسب وكار: سرگردانى قيمت دالر 
 اين سرگردانيش هم واسه خاطر بازار گرمى دالالس!!

جهان صنعت: مافياى قمار 
 پول مفت همه رو وسوسه مى كنه!!

آذر بايجان: خطر اوج گيرى دوباره كرونا در زمستان 
 اين كرونا هم سرما گرما حاليش نيست، همش تو اوجه!!

آرمان ملى: كارگزاران با برنامه تازه مى آيند
  تنوع دادن به برنامه ها تو اين شرايط الزمه!!

آسيا: معضل كم فروشى
 نگران نباشين!! با حضور پررنگ احتكاركنندگان دوباره فروش 

جون مى گيره!!
اسكناس: غفلت ستاد كرونا از اقتصاد بازار 

  هركسى سرش تو كار خودشه!!
افكار: خداحافظى با چك حامل

 پس باالخره شنبه اى كه همه منتظرش بودن رسيد!!
اقتصاد ملى: معادله دومجهولى مهار تورم 

  بدون شرح!!
ثروت: سقف زمانى اعتبار دسته چك ها 3 ساله شد

 اينجورى جا براى فعاليت بيشتر شرخرها هم باز ميشه!!
 جمهورى اسالمى: شب يلدا رو مجازى برگزار كنيد

 حاال يك شب كه هزار شب نمى شه!!
شروع: اشتغال در بن بست اقتصاد پيچيده

 ديگه از پيچش گذشته تبديل شده به كالف سردرگم!!
شهروند: برق اميد به آب رسيد

 مثل اينكه جانفشانى دست به دست داره به همه سرايت مى كنه!!

عقد قرارداد جديد بيمه تكميلى فرهنگيان
 از دى ماه

 معاون برنامه ريزى و توســعه منابع وزارت آموزش و پرورش با 
اشاره به انعقاد قرارداد جديد بيمه تكميلى فرهنگيان تا 2 هفته ديگر 
اعالم كرد كه استعالم قيمت از شركت هاى بيمه تكميلى با 2 هدف 

مشخص آغاز شده است.
ــات  ــاره جزئي ــنا، درب ــا ايس ــو ب ــن در گفت وگ ــى الهيارتركم عل
ــرارداد  ــان اظهــار كــرد: ق ــد بيمــه تكميلــى فرهنگي ــرارداد جدي ق
فعلــى پايــان آذرمــاه بــه اتمــام مى رســد. اســتعالم قيمــت 
از شــركت ها را آغــاز كرديــم و 2 هــدف مشــخص داشــتيم. 
نخســت آنكــه فعاليت هــاى مــا محــدود نشــود و بتوانيــم همــان 
13 فعاليــت بلكــه بيشــتر از آن را ارائــه كنيــم و دوم آنكــه شــوك 

ــيم. ــته باش ــان نداش ــراى فرهنگي ــى ب قيمت
وى افزود: با توجه به موارد مشــخص شده، استعالم قيمت ها انجام 

و در راستاى صرفه و صالح فرهنگيان اقدام مى كنيم.
معاون برنامه ريزى و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره 
تغييــر از روش صندوقى به بيمه گرى نيز گفت: قطعا تغيير از روش 
صندوقى به بيمه گرى يك شــوك قيمتى را ايجاد مى كند، ما درحال 
بررسى هستيم كه ببينيم اين ميزان چقدر است و تا چه اندازه با توان 
مالى فرهنگيان همخوان است و يا چقدر متقاضى وجود دارد. همه 

اين موارد را بررسى و در قرارداد جديد لحاظ مى كنيم.
الهيارتركمن دربــاره پرداخت هزينه هاى درمــان كرونا هم گفت: 
اكنون در هيچ كدام از شــركت هايى كه بيمه تكميلى ارائه مى كنند 
ســرفصل جداگانه اى با عنوان كرونا وجود ندارد. برخى شركت ها 
خودشــان پيشــنهادات ويژه اى داده اند اما در چارچوب بيمه هاى 

تكميلى نيست.
وى ادامه داد: اما از آنجا كه كرونا جزو بيمارى ها محسوب مى شود، 
اگر شــخصى بسترى شود هزينه هايش از بيمه تكميلى موجود قابل 
تأمين است. امســال هزينه درمان تعدادى از فرهنگيان كه كارشان 
به بســترى كشــيده شــده بود را پردخت و به ادارات كل آموزش 
و پرورش اســتان ها ابالغ كرده ايم كه حتما بايــد كرونايى ها را در 
اولويت ويژه خودشــان قرار دهند. معاون وزير آموزش و پرورش 

گفت: تا 2 هفته ديگر وارد قرارداد جديد مى شويم.

  مجيــد بيــات - خبرنگار همــدان پيام: 
چهارميــن مرحلــه كمــك مؤمنانــه تيپ 
انصارالحســين(ع) بــا محوريت گــردان  66 
امام حســين(ع) همدان و مشاركت منطقه 2 
شهردارى و ستاد فرمان امام(ره) در ورزشگاه 
6 هــزار نفرى انقالب و مراكز درمانى شــهر 

همدان برگزار شد.
نماينده ولى فقيه در استان همدان در چهارمين 
مرحله كمك هاى مؤمنانه با قدردانى از متوليان 
برگزارى اين مراســم، با بيان اينكه فعاليت در 
زمينه كمك هاى مؤمنانه به معناى آن است كه 
ارزش هاى انسانى در جامعه زنده است، گفت: 
با وجود چنين مــردم و جوانان جهادى قطعا 
اين حركت ارزشــمند هميشه اســتمرار پيدا 

خواهد كرد.
حجت االسالم والمســلمين حبيب ا... شعبانى 
اظهار كرد: در 8 ماه گذشته كه با اين ويروس 
منحوس مواجه شــده ايم به رغم سختى هايى 
كه اين بيمــارى با خود به همراه داشــته، اما 
زيبايى هاى بسيارى نيز توسط مردم خلق شده 
است. وى افزود: شيوع اين بيمارى كه با شرايط 
ســخت اقتصادى توأم شده، مشكالت زيادى 
را براى برخــى از هموطنانمان ايجاد كرده اما 
وجود اين رفتارها و اتفاقات و اميدآفرينى در 

جامعه دل انسان را روشن مى كند.
امــام جمعه همــدان با بيان اينكــه برگزارى 
چنين صحنه هايى نشــان مى دهد كه كماكان 
ارزش هاى انسانى در جامعه زنده است، گفت: 
با وجود چنين مــردم و جوانان جهادى قطعا 
اين حركت ارزشــمند هميشه اســتمرار پيدا 

خواهد كرد.
وى تصريح كرد: البته شــايد چهره يا ظواهر 
خدمت رســانى ها متفاوت باشد، يكى با لباس 
جنگ و يكــى با لباس پرســتارى در صحنه 
حاضر شــود؛ اما روح حاكم بــر همه اينها، 

خدمت رسانى و همدلى است.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با تأكيد بر 
لزوم خدمت رسانى به مردم آسيب ديده، عنوان 
كــرد: توصيه مى كنم اين اقــالم هرچه زودتر 
حتى براى يك ساعت، زودتر توزيع شود، زيرا 
شــايد خانواده اى براى ظهر امروز نيازمند اين 

بسته ها باشد.
وى بــا قدردانى از اقدامات گروه هاى جهادى 
به دليل توزيع بســته ها، اظهار كرد: شايد اين 
بسته ها از نظر ريالى ارزش زيادى نداشته باشد 
اما همين كه آن را به يك خانواده آســيب ديده 

مى رسانيد، خود مايه اميد و آرامش است.
شعبانى با بيان اينكه در زمان اهداى بسته ها بايد 
همدلى و نشاط را ضمن حفظ كرامت، با خود 
به همراه ببريد، مطــرح كرد: وقتى كه به منزل 
اين افراد سر مى زنيد اين يعنى ما دغدغه شما 

را داريم و به فكر شما هستيم.
32 تيــپ  فرمانــده  مراســم  ايــن  در 
انصارالحســين(ع) همدان با بيان اينكه پس از 
فرمايشــات مقام معظم رهبرى مبنى بر ورود 
بســيج در كمك رسانى به آســيب ديدگان از 
كرونا، اقدامات مؤثرى انجام داده ايم، گفت: در 
همين راســتا با مجموعه ستاد فرمان امام(ره)، 
شــهردارى منطقه 2 و ســاير ادارات ارتباط 
گرفتيم و هماهنگى هاى مختلفى شكل گرفت.

وى با بيان اينكه مرحله چهارم رزمايش كمك 
مؤمنانه به نام شهيد فخرى زاده از 15 تا 25 آذر 
اجرا خواهد شد، افزود: اين مرحله به صورت 

جدى تر در ده گام برگزار خواهد شد.
بهاريــان ادامه داد: گام نخســت شناســايى 
افراد آســيب ديده از ويروس كرونا در مناطق 
كم برخوردار شهر، گام بعدى بحث آگاه سازى 

اســت كه با هماهنگى هايى كه انجام شــد به 
گروه هاى ســنى بين 15 تا 60 ســال در شهر 
همدان چند مرحله پيامك با محتواى رعايت 

بهداشت ارسال خواهد شد.
وى ادامه داد: اقــدام ديگر نصب بنرهايى در 
سطح شهر همدان است كه گوياى پيام رعايت 
بهداشت باشــد، پخش تيزر از شبكه همدان، 
نصب پوســترهاى رنگى در مراكز پرتعدد و 
همچنين اســتقرار تيم هاى غربالگرى در خانه 

بهداشت از ديگر اقدامات است.
فرمانــده تيپ 32 انصارالحســين(ع) همدان 
با بيان اينكه ديگــر اقدام در چهارمين مرحله 
رزمايش كمك مؤمنانه توزيع ماسك به شكل 
نوين است، افزود: در اين مرحله حدود 2 تيم 
250 نفره تشكيل شده و به افرادى كه ماسك 

نمى زنند تذكر خواهند داد.
وى افــزود: گام بعــدى 
تجليــل از كادر درمــان، 
اقدام ديگر توزيع بسته هاى 
معيشتى و لوازم التحرير در 
مرحله  و  نيازمنــدان  بين 
آخر نذر خون اســت كه 
بر مبناى نياز سازمان انتقال 
خون ادامه خواهد داشت.

بهاريان اظهار كرد: در اين 
مرحله بيش از هزار و 500
بسته بهداشتى، بيش از ده 
هزار بسته معيشتى و 400

بين  در  لوازم التحرير  بسته 
نيازمنــدان توزيع خواهد 

شد.

در ادامه، معاون مديركل ســتاد اجرايى فرمان 
حضرت امام(ره) در همــدان با بيان اينكه در 
7 مرحلــه رزمايش كمك مؤمنانــه را برگزار 
خواهيم كرد، گفت: تا امــروز در 4 مرحله با 
اعتبارى بالغ بر 28/5 ميليارد تومان انجام شده 
و 3 مرحله ديگر را تا پايان سال انجام خواهيم 

داد.
على چهاردولى افزود: مرحله بعد توزيع برنج، 
پوشاك و مواد پروتينى است كه پس از پايان 

اين رزمايش انجام خواهد شد.
وى ادامــه داد: مورد ديگر بحث ضدعفونى و 
تجهيز كارگاه هاى ماســك است كه 24 گروه 

جهادى در اين زمينه فعاليت مى كنند.
 بسته هاى معيشــتى بين نيازمندان 
توزيع و تجليل از 65 نفر كادر انجام شد

مديــر منطقه 2 شــهردارى 
همدان نيز گفت: در راستاى 
عمــل به فرمايشــات مقام 
انجام  مبنى بر  رهبرى  معظم 
كمك هاى مؤمنانه به صورت 
خوشــبختانه  جهــادى، 
مسئوالن و مردم ورود بسيار 

مناسبى داشته اند.
حامــد جليلونــد ادامه داد: 
زندگى در سرزمينى كه همه 
مردم و مســئوالن نسبت به 
مسئوليت  احساس  يكديگر 

دارند بسيار باارزش است.
وى ادامــه داد: چهارميــن 
كمك  رزمايــش  مرحلــه 
مؤمنانــه بــا يــاد و نــام 

شــهيد فخرى زاده با مشــاركت، تيپ ســوم 
منطقه  شهردارى   ،(166 انصارالحسين(گردان 
2 و ستاد اجرايى فرمان امام(ره) انجام شد كه 
در اين راستا بسته هاى معيشتى بين نيازمندان 
توزيع و تجليل از 65 نفر كادر و پرسنل مراكز 

درمانى انجام شد.
جليلونــد ادامه داد: اقدامات فرهنگى متنوع از 
قبيل نصب بنر، تجليل از مدافعان ســالمت، 
كادر و پرسنل مراكز درمانى، توزيع بسته هاى 
معيشتى بين نيازمندان، اهداى خون و اقدامات 
پيشگيرى كننده از قبيل ضدعفونى كردن معابر 
در ايــن مرحله از مهم ترين اقدامات مجموعه 
شــهردارى بوده كه با مشــاركت ارگان هاى 

مختلف انجام شده است.
وى در پايــان تأكيــد كرد: كنار هــم بودن از 
ارزش هاى واالى استان به شمار مى رود كه در 
مدت زمان اخير به خوبى به نمايش گذاشــته 

است.
مدير منطقه 2 شهردارى با اشاره به اينكه پرسنل 
مراكز درمانى در يك سال اخير در خط مقدم 
جبهه مبارزه با ويروس كرونا حضور داشتند، 
افزود: ارگان هاى مختلف نيز در جايگاه خود 

هميشه در كنار مدافعان سالمت بوده اند.
وى افــزود: تجليــل از كادر درمــان موجب 
ايجاد انگيزه در اين عزيزان بوده و گوشــه اى 

از زحمات و خدمات را پوشش خواهد داد.
رئيس بيمارســتان بعثت همدان در حاشــيه 
مراسم تجليل از كادر درمان گفت: كادر درمان 
درگيرى شــبانه روزى را در بحــث مبارزه با 
ويروس تجربه كرده و قطعاً نمى توانند به تنهايى 
با اين شرايط روبه رو شوند و به حمايت ويژه 
مسئوالن ارگان هاى مختلف و مردم فهيم نياز 

دارند.
حميد كيانى با اشــاره به اينكه پشتيبانى هاى 
مادى و معنــوى در مراحــل مختلف باعث 
شــده كه كادر درمان در ايــن بحران موفق و 
ســربلند باشند، افزود: در شرايط بحرانى و در 
خط مقدم مبارزه با ويروس كرونا همه ارگان 
حمايت هاى الزم را انجام داده اند و در فواصل 
زمانى برنامه هاى متنوعى در راستاى قدردانى 
از اين سربازان سالمت تدارك ديده اند كه الزم 
است از اين عزيزان به عنوان جزو كوچكى از 

اين جامعه تشكر و قدردانى نمايم.
وى ادامه داد: در اين مراحل سخت استاندارى، 
سپاه، شهردارى و ساير ارگان ها در كنار مراكز 
درمانى بوده و همين مســأله سبب شد تحمل 
اين شرايط آسان تر باشد و موفقيت هاى به عمل 

آمده نتيجه همدلى ارگان ها بوده است.
كيانى در پايــان افزود: بيمارســتان بعثت به 
اســتان هاى همجوار نيز خدمــات ارائه داده 
اســت و با توجه به شدت و ضعف مراجعان 
بخش هاى مختلفى را تدارك ديده اســت كه 
تعداد آن د حال حاضر 6 بخش اســت كه در 

هر بخش 25 تخت وجود دارد.

با مشاركت سپاه، شهردارى منطقه 2 همدان و ستاد اجرايى، فرمان امام(ره) انجام شد 

چهارمين مرحله كمك مؤمنانه در همدان
■ تجليل از پرسنل و كادر درمان مراكز درمانى 


