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قابل توجه استاندار: 
مردم می گویند با 

100هزارتومان یارانه چه بخریم

نخستین بانوی خرم آبادی
که مدیر کل شد

پشت پرده نقل و انتقاالت انتخاباتی

درویشی مدیر کل شوراها و 
شهرداری می شود، مدیرکلی که 

از دفتر نماینده می آید

در ستاد تنظیم بازار عنوان شد

رعایت کنیم
تا قرمز نشویم

مسئوالن صنعت و معدن و بخش خصوصی تحریم ها را دور زدند

تولید موفقیت آمیزی PVC با درجه 
پزشکی در پتروشیمی هگمتانه

صادقی:در فصل زمستان اماده باشیم 

تست کرونا در پایانه های همدان اجباری شد

رئیس س�ازمان صنعت، معدن و تجارت اس�تان هم�دان از تولید 
موفقیت آمیز پی وی س�ی با درجه پزش�کی در پتروش�یمی هگمتانه 
خبر داد و گفت: این واحد وارد چرخه تولید ش�ده و در حال رسیدن 

به ظرفیت اسمی است.
حمیدرضا متین اظهار داشت: ۱۸ سال انتظار برای آغاز به کار پتروشیمی 
هگمتانه پایان گرفت و اکنون این واحد بزرگ صنعتی در حال فعالیت است.
او تاکید کرد: با وجود اینکه برخی از دس��تگاه ها و تجهیزات س��الها پیش 
نصب ش��ده و انتظار خرابی یا ایراداتی در آن ها می رفت اما به خوبی در مدار 

قرار گرفته است و در حال تولید پی وی سی با درجه پزشکی هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: در حال حاضر 
پتروشیمی هگمتانه مراحل نهایی کار را می گذراند و برای رسیدن به ظرفیت 

ساالنه ۷۰ هزار تن محصول تالش می کند.
متین با اش��اره به اینکه پتروش��یمی هگمتانه قصد ورود به بورس را دارد 
خاطرنش��ان کرد: باید پیش از این به ظرفیت اسمی رسیده و هیچ توقفی در 
فرآیند تولید نداش��ته باش��د تا بتواند محصول خود را به طور مستمر در این 

بازار ارائه کند.
به گفته او هیچ نگرانی و مشکلی برای ادامه کار پتروشیمی وجود ندارد و 
آرام و پیوسته در حال تولید است تا ظرفیت آن ۱۰۰ درصد تکمیل شود که 

این فرآیند ۳۵ روز دیگر طول می کشد.
رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان همدان ی��ادآوری کرد: 
محص��ول تولید ش��ده زیر نظر پتروش��یمی ایران به صنایع س��ازنده قطعات 

پالستیکی دارویی تحویل داده می شود.

متین با اش��اره به اینکه بیش از ۷۰ درصد پی وی س��ی پزشکی مورد نیاز 
کشور از طریق واردات تامین می شود افزود: پتروشیمی هگمتانه می تواند ۱۷ 

تا ۲۲ درصد از حجم واردات کشور بکاهد.
این مسئول میزان سرمایه گذاری انجام شده در این طرح را ۷۲۲ میلیارد 
تومان اعالم کرد و گفت: ۵۷ درصد سرمایه مورد نیاز توسط سهامداران بخش 
خصوصی، ۳۳ درصد توس��ط پتروشیمی ایران و ۱۰ درصد نیز توسط سرمایه 

گذار خارجی تامین شده است.
پتروش��یمی هگمتانه اوایل دهه ۸۰ کلنگ زنی ش��د ام��ا اتمام این طرح 
ب��ا فراز و فرودهای بس��یاری مواجه بود که از پارس��ال عزم مس��ووالن برای 

راه اندازی آن جدی شده است.
به گفته مس��ئوالن به زودی آیی��ن بهره برداری از پتروش��یمی هگمتانه 

برگزار می شود.

»صف��ر صادق��ی راد در جمع خبرن��گاران افزود: 
ب��رای جلوگیری از ش��یوع بیماری کرونا، س��امانه 
شرکت های حمل و نقل عمومی از طریق کد ملی، 
وضعیت س��المتی مس��افران را بررس��ی و استعالم 

می کند.
وی اظهار داشت: با اجرای این طرح، شرکت های 
حم��ل و نقل عمومی اجازه ندارن��د قبل از پایان ۲ 
هفته از زمان تس��ت کرونا، به اف��راد خدمات برای 

انجام سفر ارائه کنند.
صادقی راد عنوان کرد: بر اس��اس اعالم س��تاد 
مقابله با کرونا اس��تان همدان، ش��رکت های حمل 
و نقل مسافر ش��امل اتوبوس، مینی بوس و سواری 
در ط��رح ۲ هفته ای اعمال محدودی��ت ها، از ارائه 
خدم��ات حمل و نقلی به بیم��اران مبتال و یا افراد 

مشکوک به کرونا، منع شده اند.
وی ادام��ه داد: شناس��ایی بیم��اران و ی��ا افراد 
مش��کوک به کرونا از طریق س��امانه ِسروا )سازمان 
فن��ی اطالعات ای��ران( که بین وزارت بهداش��ت و 
شرکت های حمل و نقل مسافر برقرار شده، استعالم 

و بررسی می شود.
مدی��ر کل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان همدان یادآور ش��د: با ارائه کد ملی افراد به 
سامانه سروا وضعیت سالمت فرد درخواست کننده 
خدمات مس��افرتی از نظر ابتال به کرونا مشخص و 
در صورت مش��اهده هرگونه عالئم بیماری تا پایان 
قرنطین��ه موردنظر)۲ هفته(از ارائه خدمات حمل و 

نقل عمومی به فرد مشکوک خودداری می شود.
صادق��ی راد ب��ا تاکید بر لزوم گرفتن اس��تعالم 
الکترونیکی از س��امانه سروا از س��وی شرکت های 
حم��ل و نقل عمومی، گفت: اگر مس��افری تس��ت 
کرون��ا داده باش��د و کرونا مثبت و یا مش��کوک به 
کرونا باش��د، باید ۲ هفته از زمان تس��ت بگذرد تا 

بتواند از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند.
وی اضافه کرد: افرادی که قصد دارند با اتوبوس 
س��فر کنند می توانن��د بلیت مورد نظ��ر خود را به 
ش��کل اینترنتی از شرکت های حمل و نقل عمومی 
تهی��ه کنن��د و نیازی به مراجعه حض��وری افراد به 

پایانه ها برای خرید بلیت نیست.
اس��تان همدان در مجموع دارای هش��ت پایانه 
مسافربری اس��ت که از این تعداد ۲ پایانه در مرکز 

استان فعال است.
بر اساس آخرین آمار در استان همدان ۲۰ هزار 
و ۶۶۸ رانن��ده و ۱۲ ه��زار و پنج ناوگان باری، یک 

هزار و ۷۱۸ ناوگان مسافری شهری و همچنین ۴۳ 
دستگاه ناوگان مسافری روستایی فعال است.

صف��ر صادقی راد افزود: همدان به دلیل موقعیت 
جغرافیای��ی و آب و هوای��ی که دارد زمس��تان زود 
هن��گام را تجرب��ه می کن��د ک��ه در همی��ن زمینه 
عملیات تهیه و ذخیره سازی شن و نمک مورد نیاز 

راهدارخانه ها در حال انجام است.
وی اظه��ار داش��ت: ۳۴ راهدارخانه با نزدیک به 
۵۰۰ نیروی عملیاتی و پشتیبانی وظیفه بازگشایی، 
پاکس��ازی و نگهداری جاده های اس��تان را برعهده 

دارند.
صادق��ی راد افزود: ماش��ین آالت راه��داری هم 
اکنون در گردنه های حس��اس استان مستقر شده 
اند تا در صورت احتمال بارش برف ترافیک عبوری 

دچار اختالل نشود.
وی ادامه داد: در پیش بینی اداره کل هواشناسی 
احتمال ب��ارش باران و ریزش ب��رف در محورهای 
مالیر، قهاوند و کبودراهنگ و گردنه های تویسرکان 

و اسدآباد گزارش شده است.
سرپرس��ت اداره کل راه��داری و حم��ل و نقل 
ج��اده ای همدان بیان کرد: نیروهای راهداری آماده 
اج��رای عملیات نمک پاش��ی در محورهای همدان 

هستند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه مح��ور گنجنام��ه - 
تویس��رکان به دلی��ل نبود ایمنی کاف��ی و احتمال 

ریزش س��نگ از یکم آذر مسدود شده است، عنوان 
کرد: افرادی که قصد سفر بین همدان و تویسرکان 
را دارن��د می توانند از مس��یر جایگزین »همدان - 
جوکار - تویس��رکان« و »مس��یر همدان - اسدآباد 

- تویسرکان« استفاده کنند.
صادق��ی راد تاکید کرد: به دنب��ال باراش باران و 
ریزش برف در نقاط مختلف استان، جاده ها لغزنده 

است و رانندگان باید با احتیاط رانندگی کنند.
وی با اشاره به اینکه ش��هروندان برای اطالع از 
آخری��ن وضعیت راه ها با ش��ماره تلفن ۱۴۱ تماس 
بگیرند، اضافه کرد: س��امانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۱ نیز 

آماده اعالم وضعیت راه ها است.
پنج هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه در س��طح اس��تان 
همدان وجود دارد که ۲ ه��زار و ۷۰۰ کیلومتر راه 
روس��تایی آس��فالته، یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر راه 
اصل��ی، ۸۵ کیلومتر آزادراه و ۶۰۰ کیلومتر بزرگراه 

است.
همچنین ۹۹.۲ درصد جمعیت روستایی استان 
همدان از راه آس��فالته برخوردار است و ۲.۳ درصد 

کل راه های کشور در همدان قرار دارد.
۹۲ شرکت حمل و نقل کاال و ۵۲ شرکت حمل 
مسافر در این استان فعال هستند و ۱۹ هزار راننده 
در بخش حمل و نقل کاال و س��ه هزار نفر در بخش 
حم��ل و نقل مس��افر فعال بوده ک��ه همگی دارای 

کارت هوشمند هستند.

باز هم غفلت 
باز هم ترور 

ش��هردار هم��دان ب��ا 
بیان اینکه قطار ش��هری 
هم��دان ب��رای اولین بار 
در کشور تراموا شد اضافه 
کرد: این طرح دارای سه 
خط بوده ک��ه تنها برای 
یک خ��ط آن چهار هزار 
بودجه  در  تومان  میلیارد 
سال آینده در نظر گرفته 

شده است.

اعتماد عمومی به پروژه های ملی شهرداری همدان

BRT اعتبار ملی گرفت
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نگذاریم همه دالل شود

یک وزیر یا شش وزیر 
در یک وزارتخانه

س�یمای آینده - قنبری خرم: امروز در 
کنار گران��ی همه اقالم مورد نی��از مردم به 
مانند لبنیات، بادنجان، گوش��ت قرمز، سیب 
زمینی، گوجه فرنگی ، برنج، خیار و غیره که 
بخش عمده مناب��ع اولیه تولید آنرا به مانند 
آب و باد و خاک در کشور موجود دارد بهانه  
دیگری به دست سود جویان بازار داده است 
ت��ا در کنار تالطم کمر خردکن روغن نباتی 
که در بازار نایاب شده است و مسئوالن هم 
همیش��ه مردم را مقصر ای��ن کمبود قلمداد 
م��ی کنند؛ قیم��ت مرغ نیز پر بکش��د و به 
س��وی مبلغ بیش از ۳۵ هزار تومان پروازی 
در اوج را ب��رای مردمی ب��ه تجربه و منصه 
ظهور بگ��ذارد که در این ش��رایط س��خت 
اقتصادی بسیار سخت دیگر مانده اند کاسه 
وای چه کنم تامین هزینه های زندگی خود 
را ب��ه کج��ا حواله کنند تا رنج  و دردش��ان 

کمتر شود.
 به راس��تی آیا این کشور ایران عزیز، در 
حوزه متخصص ی��ا متخصصان برنامه ریزی 
اقتص��ادی و تامین اقالم م��ورد نیاز مردم با 
کمبود مواجه اس��ت یا آنکه متخصصان را از 
عرصه اصلی هدایت و مدیریت تولید  به هر 
ترفندی بیرون رانده اند تا غیر متخصصان با 
ه��ر رانت و پارتی در مناصب قدرت و برنامه 
ریزی کش��ور ج��ای بگیرن��د و جیب بدون 
انتهای خود را از درد و رنج مردم پر کنند و 
نتیجه اقتصاد کشور آنی شود که می بینیم.

 ی��ا نه مس��ئوالن ترجیح و فایده اش��ان 
بر این اس��ت که ه��ر روز درآمدی جدید و 
نوبافت��ه را بر اقتصاد کش��ور تحمیل کنند و 
مرغ نیز به مانند س��ایر اقالم سبد خانوار از 
س��فره ایرانی ها پر بکش��د و فقط اندکی از 
جامعه، توانایی خرید آن را داشته باشند که 
از جمعی��ت چند صد میلیونی ایران بزرگ و 
قدرتمن��د متمول به لحاظ منابع تولید فقط 

یک درصد جامه را شامل می شوند.
سئوالی ساده با جوابی ساده تر که هر غیر 
متخصصی ه��م می داند نه��اده های تولید 
مرغ کدامند؟ ای��ن را همه می دانند جوجه 
ریزی کی باید انجام ش��ود؟ این هم مبرهن 
و واضح اس��ت. چه کسی باید منابع تولید را 
تامین کند؟ و متولی آن کیست؟ که این هم 

دیگری نیاز به گفتن و پرسیدن ندارد.
 پس چ��را دالالن راحت تر و س��ریع تر 
از تولی��د کنندگان و برنامه ریزان متخصص 
در عرص��ه تولی��د و خدمات ، ت��وان برنامه 
ریزی و اس��یر کردن مردم را با قیمت های 
نجومی دارند. ضعف کجاس��ت؟! مگر کشور 
نهاد حمایتی و نظارت��ی  و قانون ندارد؛ که 
آنها عرصه جوالن دارند و تولید کننده خوار 
دست یابی به منابع تولید شده است و مردم 
عزی��ز ما رن��ج خرید مرغ گ��ران تحمل می 
کنند و ش��اید بتوان گفت با این روش��ی که 
مدیریت کش��ور و مسئوالن در پیش گرفته 
اند و همه چیز را  به تحریم ارجاع می دهند 
و رهب��ر معظم انق��الب خ��الف آن را بارها 
هش��دار است. دیر نیست که تا پایان امسال 
دیگ��ر مردم ما، توان خری��د مرغ یا ماهی را 
به مانند گوش��ت قرمز نداشته باشند.  پس 
جواب کمبود ها و س��فره خالی مردم را چه 
کسی باید بدهد. آیا تعیین و پرداخت ۱۰۰ 
هزار تومان کمک معیش��ت ب��رای یکماه به 
هر ایرانی تا پایان امس��ال توان تامین هزینه 
های درم��ان، آموزش، س��بد کاالی خانوار 
و تغذی��ه مردم را می دهد با کدام ماش��ین 
حس��اب و  ن��رخ مجری��ان این ع��دد را به 
دس��ت آورده اند؟! چه کسی اقتصاد بحران 
زده ای��ران را ناجی خواهد بود سیاس��ت یا 
متخصص اقتصادی توانمند، متعهد و دلسوز 
بدون گرایش سیاسی خودتان حتما پاسخ را 

خوب می دانید.

دِرگوشیاقتصادی در ستاد تنظیم بازار عنوان شد

رعایت کنیم تا قرمز نشویم

دفاع تمام قد میراث از آثار تاریخی هگمتانه

ضوابط حفاظتی بافت تاریخی به شهرداری ابالغ شد

ب��ا  گف��ت:  هم��دان  اس��تاندار 
هم��کاری خوب اصن��اف، بازاریان، 

کسبه، مردم و اکیپ های بهداشتی 
و نظارت��ی اصناف و اماکن، وضعیت 

استان از قرمز به نارنجی تبدیل شد.
سید سعید شاهرخی صبح امروز 

در جلسه س��تاد تنظیم بازار استان 
همدان  با تقدی��ر از همکاری مردم 
برای رعایت محدودیت های کرونایی 
اظه��ار داش��ت: خوش��بختانه تمام 
ش��هرهای اس��تان از وضعیت قرمز 

کرونا به وضعیت نارنجی رسیدند.
وی با اشاره به اینکه  با همکاری 
خوب اصناف، بازاریان، کسبه، مردم 
و اکیپ ه��ای بهداش��تی و نظارتی 
اصن��اف و اماکن، وضعیت اس��تان 
از قرم��ز ب��ه نارنجی تبدیل ش��د، 
افزود: ب��ا وجود تنگناهای اقتصادی 
و ش��رایط تحریم، کسبه و بازاریان 
و اتحادیه ه��ای صنف��ی هم��کاری 
بس��یار خوب��ی در اج��رای ط��رح 
محدودیت ه��ای دو هفت��ه ای را در 

سطح استان به نمایش گذاشتند.
اس��تاندار هم��دان عن��وان کرد:  
گروه های ش��غلی ۱ و ۲ می توانند 
فعالیت خود را از روز شنبه ۱۵ آذر 
از س��ر بگیرند اما فعالیت گروه  های 

شغلی ۳ و ۴ تا اطالع ثانوی تعطیل 
است.

 به گزارش تس��نیم، پیش از این 
نی��ز منوچهر کرم��ی، رئیس مرکز 
بهداشت اس��تان همدان اعالم کرد: 
اج��رای محدودیت های  دنب��ال  به 
ت��ردد از ابت��دای آب��ان امس��ال و 
مردم، خوش��بختانه  موثر  همکاری 
همه شهرس��تان های این استان از 
وضعیت قرمز کرونایی خارج شده و 
هم اینک استان در وضعیت نارنجی 

قرار دارد.
وی اظهار داشت: با وجود خارج 
ش��دن اس��تان هم��دان از وضعیت 
قرمز، اعم��ال محدودیت های پیش 
بینی ش��ده ت��ا ۱۵ آذر در اس��تان 
همچن��ان ادامه دارد و قرار اس��ت 
براساس نظر وزارت بهداشت، نحوه 
محدودیت های  اعم��ال  ش��رایط  و 
جدی��د ابت��دای هفته آین��ده اعالم 

شود.

مدی��رکل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع 
دس��تی اس��تان همدان گف��ت: نام��ه وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یکم آذرماه سال 

جاری به شهردار همدان ارسال شده است. 
علی مالمیر در جمع خبرنگاران، افزود: براس��اس 
این نامه مصوب ۲۸ آبان  ماه ۹۹ و طی نامه  ارسالی که 
به تاریخ ۲۹ آبان ماه به استاندار و دستگاه های مختلف 
از جمله اداره کل میراث فرهنگی اس��تان ابالغ شد، 
آمده اس��ت، ضوابط حفاظتی عمومی بافت فرهنگی، 

تاریخی شهر همدان به تصویب اعضا رسیده است. 
وی توضیح داد: بافت تاریخی شهر همدان در سال 
۱۳۸۸ توسط رئیس وقت س��ازمان میراث فرهنگی 
به وزارت کش��ور ابالغ شد، در آن زمان بافت تاریخی 
ابالغ شده شامل رینگ اول شهر می شد، در سال ۹۴ 
محدوده بافت ۱۶۸ شهر در کل کشور توسط شورای 
عالی معماری، شهرسازی تدقیق و ابالغ شد که چهار 

شهر در استان همدان هستند.
مالمیر با اش��اره به اینکه بافت شهرهای همدان، 
مالیر، نهاوند و تویس��رکان ج��زء بافت های تاریخی 
اشاره شده است، مطرح کرد: در محدوده ای که توسط 
ش��ورای عالی معماری، شهرس��ازی ابالغ شد، عمال 
محدوده شهر همدان سال ۱۳۳۵ به عنوان مبنا قرار 
می گیرد و به عبارتی رینگ دوم هم به محدوده بافت 

اضافه می شود.
وی ادام��ه داد: براس��اس قان��ون و ضوابط میراث 
فرهنگ��ی مانن��د ماده ۳ آیی��ن نامه اجرای��ی قانون 
اساسنامه اشاره می شود شهرداری برای انجام هر گونه 
س��اخت و س��از یا صدور مجوز در حرائم محدوده ها، 
محوطه ه��ا و آثار تاریخی باید نظر میراث فرهنگی را 

استعالم کند. 

مالمیر افزود: همچنین بن��د ۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانون 
اساسنامه، ماده ۱۰۲ قانون شهرداری ها و... نیز تأکید 
بر این دارند که شهرداری قبل از صدور مجوز باید از 

اداره کل میراث فرهنگی استعالم کند.
وی بیان کرد: در سال ۸۹ ضوابط حفاظت عمومی 
از بافت ها توس��ط س��ازمان میراث فرهنگی کش��ور 

ابالغ ش��د و ما نیز مانند همه شهرس��تان های دارای 
باف��ت ضروری دیدیم که ضوابط اختصاصی و ویژه را 
متناسب با شرایط آن تهیه کنیم و ماده ۳ قانونی که 
سال گذشته در مجلس مصوب شد هم بر این موضوع 

تأکید دارد.
مالمی��ر با اش��اره به اینکه ضواب��ط حفاظتی بر 
حفاظت تأکید دارد و طرح تفصیلی بر احیای بافت، 
گفت: این قضیه نیازمند مش��ارکت دس��تگاه های 

دیگر اس��ت،  ماده ۳ قانون یاد شده تأکید می کند 
س��ازمان راه و شهرس��ازی، سازمان ش��هرداری ها، 
سازمان میراث فرهنگی و بنیاد مسکن با همکاری 
هم پیش��نهاد و طرحی برای احیاء و حفاطت آماده 

کنند.
وی با بیان اینکه احی��ای بافت نیازمند همکاری 

همه دس��تگاه های ذیربط اس��ت، مطرح کرد: در این 
راستا مکاتبه و پیگیری هایی با وزارتخانه ذیربط انجام 
شد، ضوابط اختصاصی بافت همدان از سال ۹۲ کلید 
خورد و تهیه شد و براساس مصوبات شورای فرهنگی 

مبنای عمل قرار گرفته بود. 
مالمیر ادامه داد: پیشنهاداتی را شهرداری و بعضی 
از دس��تگاه ها داشتند و میراث فرهنگی نیز پیشنهاد 
داد که ضوابط موجود اصالحاتی را به ویژه در رینگ 

دوم داشته باشد که به سازمان میراث فرهنگی کشور 
ارسال شد.

وی با اشاره به نامه ابالغی دادستان به شهرداری و 
میراث فرهنگی در تاریخ ۲۷ مهرماه سال جاری گفت: 
در این نامه آمده بود که اداره کل میراث فرهنگی ظرف 
یک ماه ضوابط مربوط به بافت تاریخی، فرهنگی شهر 

همدان را به شهرداری ابالغ کند.
مالمیر اضافه کرد: این موض��وع به وزارت میراث 
فرهنگی منعکس و آخرین ویرایش پیشنهاد اصالحی 
در نامه یاد ش��ده به اس��تان ابالغ شد همچنین روز 
گذشته نامه ای از شهردار همدان مبنی بر ابالغ نشدن 
ضوابط به این دس��تگاه داشتیم که در پاسخ ابالغیه 
ضوابط مصوب ابالغ��ی و تصویر ابالغیه وزارتخانه به 

شهردار ارسال شد. 
به گزارش ایس��نا، امی��ر فتحیان نص��ب، معاون 
شهرسازی و معماری ش��هرداری همدان دوم آذرماه 
س��ال جاری در نامه ای به ش��هرداران مناطق دستور 
داده است صدور مجوز ساخت و ساز در بافت تاریخی 

براساس طرح تفصیلی ادامه پیدا کند.
همچنین سیدمس��عود عسگریان، رئیس شورای 
اس��المی ش��هر همدان در همین تاری��خ در صحن 
ش��ورا اعالم کرد: تاکنون از ط��رف اداره کل میراث 
فرهنگ��ی، گردش��گری و صنای��ع دس��تی اس��تان 
ضوابطی برای س��اخت و س��از در بافت های تاریخی 
تعریف نش��ده است و طبق مصوبه ش��ورای شهر و 
تأییدیه این مصوبه توسط کمیته انطباق، شهرداری 
می تواند برای س��اخت و ساز در بافت تاریخی طبق 
طرح تفصیل��ی موجود اقدام و مج��وز صادر کند و 
شهروندان می توانند برای دریافت پروانه ساختمانی 

به شهرداری مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان از ارائه ۴۰ خدمت ش��رکت توزیع برق 
اس��تان همدان در اپلیکیش��ن »ب��رق من« به 

صورت غیرحضوری خبر داد. 
- ش��یرزاد جمشیدی اظهار داشت: با توجه 
به ش��یوع بیماری کرونا تمام خدمات شرکت 
توزیع برق در استان به صورت غیرحضوری به 

شهروندان و هم استانی ها ارائه می شود.
او  اف��زود: برای دسترس��ی آس��ان مردم به 
خدمات ش��رکت توزیع برق اپلیکیش��ن »برق 
من« در کشور طراحی و راه اندازی شد که تمام 
خدمات شرکت توزیع از طریق آن در دسترس 

همگان است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
هم��دان با بی��ان اینکه این نرم اف��زار از طریق 
کافه بازار و س��ایت ش��رکت توزیع برق استان 
همدان در دسترس است، گفت: هم استانی ها با 
دریافت این اپلیکیشن و نصب آن می توانند از 
۴۰ خدمت شرکت توزیع برق استان بهره مند 

شوند.
او افزود: این اپلیکیش��ن برای ارائه خدمات 

غیرحضوری و همچنین مصوبات س��تاد مقابله 
با کرونا برای قطع زنجیره انس��انی در راستای 
کنترل ش��یوع ویروس کووی��د ۱۹ و به منظور 
کاه��ش س��فرهای درون ش��هری و مراجعات 

حضوری به ادارات برق راه اندازی شده است.

جمشیدی با اش��اره به خدمات قابل ارائه از 
طریق این اپلیکیش��ن گفت: در این اپلیکیشن 
خدمات در چهار بخش، مشاهده صورتحساب، 
خدمات مش��ترکین، ب��رق امید و خاموش��ی 
طراحی شده که شهروندان به راحتی می توانند 

با مراجعه به این قس��مت ها از خدمات شرکت 
استفاده کنند.

او  با بیان اینکه مش��ترکین می توانند قبض 
خود را با نصب این اپلیکیشن مشاهده کرده و 
از طریق آن نیز پرداخت کنند، گفت: مشاهده 
س��ابقه مصرف و پرداخت، ثبت خاموش��ی ها، 
اعالم مش��کل روش��نایی معابر، ثبت خسارت 
وارده به ش��بکه و س��رقت برق و... نیز از دیگر 
خدمات ارائه ش��ده از طریق اپلیکیش��ن »برق 

من« است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان عنوان کرد: با ورود به این اپلیکیش��ن 
و ثبت درخواست، اطالعات سریع به همکاران 
ارجاع و پیرو آن با ارس��ال پیامک به مشترک 

اطالع رسانی  می شود.
او یادآور ش��د: در صورتی که کار ستادی 
و اداری باش��د بالفاصله پاسخ داده می شود 
و اگ��ر نیاز به کار عملیاتی و مراجعه باش��د 
بع��د از مراجعه اکیپ ه��ای عملیاتی و انجام 
کار، به صورت سیس��تمی به مشترک اعالم 

می شود.

* واقعی شدن بودجه تقدیمی دولت به بهارستان در غیاب رئیس 
جمهور مردم را ش��که کرده اس��ت، گویا بهارستانی ها و مردم در 
انتظار معجزه روحانی در س��ال ۱۴۰۰ در خواب بازگشت وی به 
برجام هس��تند. گفته می شود ایستادگی مجلس در مقابل برجام 
و زیاده خواهی ه��ای اروپائیان و آمریکا دولت و کاس��بان برجام را 

نگران کرده است.
* در آس��تانه پایان عمر دولت تدبیر و امی��د تغییرات مدیران و 
فرمانداران سیاسی روایت می شود. گویا فشارهای سیاسی نماینده 
مردم اس��دآباد در مجلس باعث استعفای زودهنگام فرماندار این 
شهرس��تان ش��ده و وی قرار اس��ت به زودی کلید مدیر کل امور 
ش��وراها و ش��هرداری های استانداری را به دس��ت بگیرد. این در 
حالی اس��ت که شنیده های غیررسمی حکایت از آن دارد یکی از 
مدیران حامی نماینده اول مردم همدان در مجلس با رایزنی های 
پش��ت پرده قرار اس��ت جای خود را به کارمند دفتر این نماینده 

بدهد.
با حمایت پش��ت پرده اس��تاندار نخس��تین بانوی خرم آبادی به 

سمت مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.
* با نزدیک شدن به پایان دولت تدبیر و امید حضور استاندار در 
یکی از روزنامه های اس��تان ش��ائبه برانگیز گزارش می شود. گویا 
گفتگوی تبلیغاتی وی با این رس��انه تکراری و دستاورد اقتصادی 
برای مردم همدان در این ش��رایط قرمز دربر نداش��ته است. این 
در حالی اس��ت که آرزوهای ش��اهرخی برای حل مشکل مسکن 
و زمین نیز خانه به دوش��ان هگمتان��ه را راضی نکرده و منتقدان 
عملکرد  اس��تاندار س��خنان وی را وعده های سرخرمن دولت به 
افکار عمومی می دانند. ش��نیده می شود فش��ار برخی نمایندگان 
مجلس به وزیر کش��ور درخصوص تغییر استاندار علت این اقدام 

شاهرخی می باشد. 
* ش��کایت دولت از نمایندگان مخالف از سر گرفته می شود. گویا 
دولت تدبیر و امید روزه س��کوت خود را شکس��ته و س��عی دارد 
نمایندگان��ی را که ب��ه رئیس جمهور توهی��ن کرده اند به دادگاه 
بکشانند. شنیده می شود نام برخی نمایندگان همدان نیز در این 

لیست دیده می شود. 
* یکی از نمایندگان سابق همدان با رئیس سابق مجلس شورای 
اسالمی در بهارستان همکاری می کند. گویا این نماینده قرار است 
در تدوین برنامه قرارداد ۲۵ س��اله چین با ایران نقش آفرینی کند 
گفته می ش��ود یکی از نماین��دگان مجلس در این خصوص اعالم 

کرده که هرگز این قرارداد را یک ساعته امضا نمی کنند. 
* دل نگرانی ه��ای مق��ام معظ��م رهب��ری درخص��وص وضعیت 
اقتص��ادی مردم، گرانیهای اخیر و افزای��ش مرگ و میر کرونا در 
کش��ور همچنان بر زمین مانده است. گویا عملکرد ستاد کرونا و 
دس��تورات لحظه ای و گاهاً نمایشی در همین راستا می باشد. این 
در حالی است که کارشناسان می گویند این ستاد برنامه ای برای 
معیش��ت مردم ندارد و چرخ زندگی الوند نش��ینان همچنان لنگ 
می زند. و در یک کالم کرونا جان می گیرد و مسئوالن بی تفاوت 
مردم ..... این در حالی اس��ت که به وعده های سر خرمن دولت و 
مجلس در زمینه کاهش قیمت کاالهای اساس��ی و فراوانی آن در 

بازار امیدی نیست. 
* بعد از اعالم اولیه انتخابات ریس��ت جمه��وری آمریکا فعالیت 
انتخاباتی اصالح طلبان افزایش یافته اس��ت. گویا آن ها امیدوار به 
پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ش��ده و گزینه اصلی خود را وزیر امور 
خارجه دولت تدبیر و امید اعالم کرده اند. این در حالی است که 
هنوز سرنوش��ت انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا در هاله ای از 

ابهام قرار دارد. 
* در حالی که هنوز سرنوش��ت داروی کرونای کاشف همدانی در 
بهارس��تان نامعلوم گزارش می شود ش��نیده ها حکایت از آن دارد 
که مردم خواستار شفاف س��ازی و اطالع رسانی دقیق درخصوص 
وضعیت داروی کرونای بومی هستند. افزایش هزینه های سنگین 
باب��ت آزمایش و خری��د داروهای کرونایی از دالی��ل این مطالبه 
می باش��د. یک مقام بانف��وذ در اردوگاه اصالح طلبان و متخصص 
در این حوزه گفته اس��ت که مسئوالن در زمینه کرونا شعرگویی 

می کنند. 
* سرنوش��ِت جش��نواره بین المللی تنها امید اس��تاندار همدان 
هاله ای ابهام قرار دارد. گویا با وجود اعالم آمادگی پیشکس��وتان 
تئات��ر کودک و نوجوان ب��رای برگزاری این جش��نواره به صورت 
مجازی، دبیرخانه جشنواره درخصوص این مطالبه جامعه هنری 
سکوت اختیار کرده و احتمال برگزاری جشنواره در اصفهان قوت 

گرفته است. 
* اطالعیه س��تاد کرونای اس��تان هنوز به گ��وش برخی اصناف 
نرسیده و به این دس��تور حکومتی بی توحهی می کنند. گویا بی 
تدبیری دولت در حمایت از اصناف و افزایش اجاره بهای مغازه ها 

، کسادی بازار از جمله دالیل معترضان باشد. 
* پس از اتاق اصناف غیبت ش��هردار همدان در س��تاد کرونایی 
اس��تان تأمل برانگیز گزارش می شود. گویا با وجود عملکرد قابل 
دفاع ش��هردار همدان و سایر ش��هرداری ها در شهرستان ها برای 
پیش��گیری برای مبارزه با کرونا این اقدام می تواند اثربخش باشد 

اگر مسئولین جاده را باز کنند. 
* برخ��ی چهره ه��ای مطرح و جامانده در انتخابات بهارس��تان و 
پارلمان ش��هری چراغ اول لیس��ت های کذایی را روشن کرده اند. 
شنیده می شود نام تعدادی از مس��ئولین بازنشسته دستگاه های 
اجرایی و ش��هرداران جوان نیز در لیست خدمت دیده می شوند. 
این در حالی است که سکوت احزاب شناسنامه دار در این شرایط 

سخت مردم برای مطالبه گری از مسئوالن قابل تأمل است. 
* عملکرد س��ازمان تعزیرات حکومت��ی در برخورد با گرانی های 
کاذب از س��وی افکار عمومی همچنین زیر سؤال است. گویا یکی 
از نمایندگان در انتقاد تندی از عملکرد این سازمان نظارتی گفته 

است که نگویید تعزیرات بگویید تعطیالت!! 
* کاندیداه��ای ح��وزه به��ار و کبودرآهن��گ زیادتر می ش��ود، 
ش��نیده های ما حکایت از آن دارند برخی افراد با نفوذ و صاحبان 
قدرت و ث��روت درصدد تحمیل افراد مورد نظ��ر برای این حوزه 
می باشند. گفته می ش��ود یکی از نمایندگان بانفوذ همدان نیز با 

معرفی شخصی برای این حوزه آش داغی پخته است. 
* هیئت ثاراهلل همدان در راس��تای مطالبه گری پس از دیدار با 
استاندار و معاون اقتصاد و برنامه ریزی استانداری این بار به سراغ 
مس��ئولین حوزه مس��کن خواهند رفت. بهبود وضعیت مسکن و 
اجاره نشینی ازجمله مطالبات برحق مردم می باشد. گفته می شود 
بسیاری از وعده های استاندار به مطالبات این هیئت به قوت خود 
باقی است و متأسفانه استاندار در این زمینه اقدام عملی در جهت 
حل مش��کل گران��ی انجام نداده و در یک جمل��ه مدیران آرایش 

جنگی نگرفته اند و در میدان مبارزه با گرانی حضور ندارند. 
* حضور اتوبوس��ی مسئولین در یکی از اس��تان های غرب نشین 
خبرس��از شده است. گویا این اقدام تاکتیکی استاندار به انتخابات 

مجلس دوازدهم گره خواهد خورد. 
* س��ر و کل��ه ی وی��روس کوچک در بی��ن بیماران خ��اص دیده 
شده اس��ت، گویا این ویروس تعداد زی��ادی از بیماران خاص را به 
کام مرگ فرستاده است، این در حالی است که مسئولین نسبت به 

وضعیت اقتصادی و بهداشتی بیماران خاص بی توجهی می کنند.
* پروتکل های بهداش��تی در برخی داروخانه های خاص اس��تان 
رعایت نمی ش��ود. گویا نبود داروهای بیم��اران خاص و کرونایی 

باعث این تجمع شده است.

شیرزاد جمشیدی با هدف  اجرای پروتکل های بهداشتی

ارایه 40 خدمت در شرکت توزیع برق همدان
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چرا سفره کارگران کوچکتر می شود
س��یمای آینده، قنبری خرم: اگر چه تعیین رقم دستمزد کارگران 
بطور س��ه جانبه و با حضور شرکای اجتماعی صورت می گیرد، اما در 
حقیقت دولت کارفرمای بزرگ و اصلی کشور است و هر تصمیمی که 
در شورای عالی کار به عنوان شورای سیاستگذاری حقوق و دستمزد 

گرفته می شود با نظر اصلی دولت و به گونه ای است 
ک��ه به زیان خود دول��ت، بنگاه های دولتی و 

کارفرمای داخلی نباش��د و تبعاتی نظیر 
ریزش نیروی کار را به دنبال نداشته 

باشد. در این وادی شورای عالی 
کارفرم��ای  نماین��ده  از  کار 

دولت��ی، نماین��ده کارفرمای 
بخش خصوص��ی و نماینده 
کارگ��ری  تش��کل های 
تشکیل شده است و همین 
ترکیب نش��ان می دهد که 
دو رای در براب��ر ی��ک رای 

قرار دارد.برای بودجه ۱۴۰۰ 
نیز دولت همچون همه ساله 

حق��وق کارمن��دان در قان��ون 
خدمات کش��وری را بر اساس نرخ 

تورم ۲۵ درصد افزایش داده اس��ت و 
طبعا همین رویه هم در شورای عالی کار 

در انتهای س��ال در پیش گرفته می شود و این 
طور نیس��ت که در ش��ورای عالی کار رقمی باالتر از این 

حد در نظر گرفته شود، چون دولت بودجه خود را مدت ها قبل بسته 
و تقدیم مجلس کرده و در آن سهم دستمزد نیروی کار را پیش بینی 

کرده است.
در ای��ن میان فت��ح اله بیات رئیس اتحادی��ه کارگران قراردادی و 
پیمانی روز گذش��ته پیشنهادی کرد که در نوع خود قابل تامل است 
و نبای��د از کن��ار آن به آس��انی عبور کرد.وی پیش��نهاد کرد حداقل 
دس��تمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار به شکل پلکانی و 
با درنظر گرفتن معوقات مزدی س��ال های قبل تعیین ش��ود تا از این 
طریق بخشی از هزینه های زندگی کارگران جبران شود. در واقع این 
پیش��نهاد از آنجا مبنای منطقی دارد که عدم اجرای ماده ۴۱ قانون 
کار یکی از مش��کالت اساسی تعیین دستمزد کارگران است. در حالی 
که به لحاظ قانونی مش��کلی برای تعیین دستمزد وجود ندارد و ماده 
۴۱ قان��ون کار به صراحت مبن��ا و مالک تعیین حداقل مزد کارگران 
را که بر پایه نرخ تورم بانک مرکزی و س��بد معیش��ت خانوار اس��ت 

مشخص کرده است.

حال اگر به این نکته توجه گردد که ماده ۴۱ اجرا نمی شود و نرخ 
تورم مطابق آنچه که از س��وی مراجع رس��می اعالم می شود، مدنظر 
قرار نمی گیرد، پس تغییر روش پرداخت حقوق امری نه تنها اجتناب 
ناپذیر بلکه ضروری نیز هس��ت. کما اینکه در مورد س��بد معیش��ت 
هم کمیته دستمزد ش��ورای عالی کار همه ساله 
رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را 
پس از جلسات متعدد بررسی، اعالم 
می کند، ولی هن��گام تعیین مزد 
فاصل��ه زیادی بین دس��تمزد 
مصوب با هزینه سبد معاش 
خان��وار کارگ��ری وج��ود 
دارد. ت��ا جای��ی که رقم 
س��بد هزینه خان��وار ۵ 
میلی��ون توم��ان تعیین 
حقوق  ول��ی  می ش��ود، 
کارگر ۲ میلیون و ۸۰۰ 
ه��زار تومان ب��ه تصویب 
می رس��د ک��ه ه��ر عق��ل 
سلیمی به ناچیز بودن آن در 
مقابل خط فقر به ویژه تورم رخ 
داده در فاصله چند ماه بعد از آغاز 

هر سال اذعان خواهد داشت.
آش��کارا در طول س��ال های گذش��ته به 
دلیل فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم، دستمزد 
کارگران با عقب افتادگی مواجه ش��ده و ق��درت خرید کارگران به 
تدری��ج کاهش یافته اس��ت و تنها راه کاهش این عق��ب افتادگی، 
پرداخت حقوق به شکل پلکانی است تا چه بسا ظرف ۵ تا ۱۰ سال 
جبران شود و بخشی از هزینه های زندگی کارگران کاهش یابد. اگر 
ه��م دولت و یا کارفرمایان به ناتوانی در پرداخت این حقوق اعتراف 
دارند بهتر است راه اساسی و مهمتری برای نجات طبقه زحمتکش 
کارگری بجویند چرا که افزایش تداوم این فش��ار ها به دالیل انسانی 
و اخالق��ی و حقوق اجتماع��ی نابخردانه و دارای پیامد های بس��یار 
ناگوار اجتماعی برای نس��ل امروز و کاهش ش��دید بهره وری است.
در واق��ع امروز در حالی باید دریافتی ی��ک کارگر ۹ میلیون تومان 
باش��د ک��ه روی ۳ میلیون تومان مانده اس��ت و ب��ه دلیل مباحثی 
همچ��ون عدم توان کارفرمایان یا ریزش نیرو های کار، قدرت خرید 
خانوار های کارگری نه تنها افزایش پیدا نمی کند، بلکه هر س��ال از 
س��ال گذشته بدتر نیز می شود و این به معنای مرگ تدریجی طبقه 

کارگر در ایران اس��ت.

سیاست حمایت از تولید داخلی و اشتغال جوانان نتیجه داد

کسب رتبه برترکشوري توسط شرکت شهرك هاي صنعتي 
درپدافند غیر عامل

شهردار منطقه سه همدان رکورد زد

توزیع 40هزار تن آسفالت در معابر شهری

شهردار منطقه 2: با توسعه و ساخت مصلی

تپه مصلی مرکز معنوی می شود

طي مراس��مي که به صورت ویدئو کنفرانس به مناس��بت گرامیداش��ت 
پدافن��د غیرعام��ل با حض��ور س��ردار جاللي ریی��س س��ازمان پدافند غیر 
عام��ل کش��ور ومهندس اصغر مصاحب سرپرس��ت س��ازمان صنایع کوچک 
وش��هرکهاي صنعتي ایران در س��الن شهید آبشناس��ان برگزار شد شرکت 
ش��هرکهاي صنعتي اس��تان همدان به عنوان ش��رکت برتر استاني موفق به 

دریافت لوح تقدیر ش��د.
به گزارش روابط عمومي ش��رکت ش��هرکهاي صنعتي استان همدان طي 
مراس��مي که به ص��ورت ویدئو کنفرانس به مناس��بت گرامیداش��ت پدافند 
غیرعام��ل با حضور س��ردار جاللي رییس س��ازمان پدافند غیر عامل کش��ور 
ومهندس اصغر مصاحب سرپرست سازمان صنایع کوچک وشهرکهاي صنعتي 
ایران در س��الن شهید آبشناسان برگزار شد شرکت شهرکهاي صنعتي استان 

همدان به عنوان شرکت برتر استاني موفق به دریافت لوح تقدیر شد.
س��ردار جالل��ي رئی��س س��ازمان پدافن��د غیرعامل کش��وردر نشس��ت 
ویدئوکنفرانس��ي گرامیداشت پدافند غیر عامل درش��هرکها ونواحي صنعتي 
کش��ور میزان اثرگذاری فش��ارها به مردم را به عنوان ش��اخص دش��من برای 
کارآمدی و مؤثر بودن نوع تهدیدات دانس��ت و افزود:با این رویکرد، دش��من 
در تالش اس��ت زیرس��اخت های حیاتی را هدف حمالت خود قرار دهد تا با 
از کارافت��ادن آن ها و اختالل در خدمت رس��انی به م��ردم، زمینه نارضایتی 

فراهم شود.
جالل��ي حفظ کارکردها و تداوم کار ش��هرک های صنعتی مواقع بحران را 
یک��ی از اهداف مهم پدافند غیرعامل دانس��ت و اضافه ک��رد: نمونه بارز این 
تداوم کارکرد را در بحران کرونا شاهد بودیم که فعالیت های صنعتی ما ادامه 
یافت و خدمت رسانی به مردم متوقف نشد. این نشان داد که زیرساخت های 
بهداشت فردی، حرفه ای و کارگاهی در بخش صنعت عملکرد موفقی داشتند. 
این رویکرد بهداش��ت محور با توجه به این که کرونا فعاًل واکسن و دارو ندارد، 

باید به عنوان راهبرد پیشگیرانه تقویت شود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کش��ور با بیان این که راهبرد این سازمان 
در حوزه ش��هرک های صنعتی در درجه اول س��اختار سازی پدافند غیرعامل 

است، گفت: اقدامات خوبی در این 
زمین��ه انجام ش��ده، ول��ی نیازمند 
تکمیل و توس��عه اس��ت. همچنین 
باید متولی این امر در شهرک های 
صنعتی مش��خص و کمیته پدافند 
از شرکت هایی  غیرعامل متش��کل 
که در یک ش��هرک صنعتی حضور 
دارند، تش��کیل ش��ود تا در زمینه 
اقدامات پدافند غیرعامل هم  فکری 
و هم افزایی صورت گیرد و اشکال 
و نقاط ضع��ف در اجرای ضوابط با 

تشریک مساعی برطرف شود.

عضو هیأت مدیره و سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران نیز در این نشست با اعالم آمادگی برای اجرای دستورالعمل های پدافند 
غیرعامل در بخش صنعت، از شناس��ایی واحدهای تولیدی ریس��ک پذیر در 

شهرک ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد.
اصغ��ر مصاحب افزود: بیش از ۹۰۰ ش��هرک و ناحی��ه صنعتی مصوب در 
اس��تان های کشور، نقاط کلیدی به شمار می روند که الزامات پدافند غیرعامل 

باید در آن ها مورد توجه قرار گیرد.
وی ب��ا تأکید بر ضرورت انجام برنامه ریزی مناس��ب ب��رای تحقق اهداف 
پدافند غیرعامل در ش��هرک ها و نواحی صنعتی، اضافه کرد: س��ازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران و ۳۱ ش��رکت استاني تابعه آن اقدامات 
خوب��ی را در حوزه اج��راي برنامه ها، مانوره��ا و دوره های آموزش��ی پدافند 
غیرعامل انجام داده اند که در ش��ش ماهه دوم س��ال جاري و سال ۱۴۰۰ نیز 

تداوم خواهد داشت.
در ای��ن نشس��ت گزارش��ي از 
برخ��ي  در  پدافن��دي  اقدام��ات 
از ش��هرک هاي صنعت��ي کش��ور 
به ص��ورت ویدئو کنفرانس��ي ارائه 
ش��د و در پای��ان از مع��اون فني 
و مدی��ر هماهنگ��ي ش��هرک ها و 
نواح��ي صنعتي س��ازمان صنایع 
صنعتی  ش��هرک های  و  کوچ��ک 
ش��رکت  عام��ل  ومدی��ر  ای��ران 
ش��هرکهاي صنعتي استان همدان 
به عنوان رتبه برتر کشور با اهداء  

لوح ، تقدیر ش��د.

مدیر شهرداری منطقه سه همدان  گفت: شهرداری منطقه سه در اجرای 
نهضت آس��فالت باهدف اصالح چهره ش��هر،روان س��ازی تردد وسایل نقلیه 
وتامین آرامش وآس��ایش شهروندان رکورد آس��فالت معابر و کوچه های این 

شهر را شکست.
محمدرضا فیضی منش  ، افزود: ش��هرداری منطقه س��ه  با تالش ش��بانه 
روزی پرسنل این مطقه و برنامه ریزی های صورت گرقته بنابرتاکیدات شهردار 
همدان موفق ش��د در شش ماه  نخست س��ال جاری  بالغ بر۲۵۰ کیلومتر از 
معابر و کوچه های س��طح منطقه س��ه  را به صورت فینیش��ری و لکه گیری 

دستی آسفالت نماید.
ب��ه گفته وی، اجرای  این پ��روژه با حجم ۴۰۰۰۰ تن آس��فالت و اعتبار 
۳۰۰میلیارد ریال در راس��تای نهضت آس��فالت از محل درآمدهای شهرداری 

منطقه سه به انجام رسیده و همچنان ادامه دارد.
وی با اش��اره به این که، این میزان آسفالت کوچه هاومعابر در شهر همدان  
تاکنون س��ابقه نداش��ته و هدف ش��هرداری جلب رضایت کامل ش��هروندان 
می باشد، اضافه کرد: در این زمینه تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت تا 
بتوانیم با توجه به حجم باالی تقاضای شهروندان محترم و منابع مالی محدود 

شهرداری، به باالترین میزان رضایت شهروندان دست یابیم.

فیضی منش  افزود: از جمله مهمترین بخش اجرای پروژه، آس��فالت بلوار 
جدید احداث ش��هدای سالمت  می باش��د که پس از۲۰ سال در طی ۳۷ روز 
احداث ودر یک اقدام بی سابقه درکشور دریک روز بیش از۵هزار تن آسفالت 
دراین معبر توزیع وبا تالش سخت کوشانه پرسنل شهرداری معبر ۳۵متری به 

بهره برداری رسید و هم اکنون به زیر ترافیک رفته است.
فیض��ی من��ش ادام��ه داد اززم��ان اجرای ط��رح بزرگ نهضت آس��فالت  
درسالجاری تاکنون معابر اصلی زیادی ازجمله بلوار آزادگانري، بلوار آیت اهلل 
رفس��نجانی، بلوار راس��تگرد خروجی بلوار بدیع الزمان، خیابان پلیس، کندرو 
بل��وار امام )ره( مقابل س��تاد فرماندهی انتظامی، کندرو بل��وار امام )ره(روبه 
روی شورین، کندرو بلوار سردارهمدانی وکوچه ها ومعابر ۲۳محله شهرداری 

منطقه سه آسفالت شده است.
مدیر ش��هرداری منطقه سه با اشاره به اینکه  نهضت آسفالت دراین مطقه  
همچنان ادامه دارد خاطرنشان کرد: امروز کمتر در محله  ای ازمنطقه میتوان 
وارد ش��د که ماش��ین آالت ونیروهای س��ازمان عمران وپیمانکاران دراجرای 

روکش ویا لکه گیری ترمیم آسفالت معابر فعال نباشند.
فیضی منش تصریح کرد: برنامه آس��فالت معابر س��طح منطقه در پورتال 
این منطقه به آدرس zone۳hamedan.ir موجودمیباش��د که شهروندان 
محترم می توانند با مراجعه به پورتال این منطقه از آخرین وضعیت آسفالت 

معابر و کوچه ها مطلع گردند.

تپه مصلی همدان که در قلب ش��هر همدان قرار گرفته در سالیان 
گذشته مغفول از ساماندهی بود که با عزم جدی شهرداری منطقه دو 

همدان حاال شاهد دگرگون شدن ویترین آن هستیم.
مدیر منطقه دو ش��هرداری همدان اعالم کرد: جداره س��ازی، کف 
س��ازی، پردازش محوطه، پله س��ازی، ایجاد آبنما، توسعه فضای سبز 
و همچنین در آتیه نه چندان دور ایجاد پل عابر وس��یع؛ همه و همه 
اقداماتی است که برای گام اول توسعه و ساماندهی تپه مصلی همدان 

در حال انجام است.
حام��د جلیلوند افزود: در آغازین روزهای تصدی مس��ؤولیت اداره 
منطقه دو در آستانه برگزاری نماز عید سعید فطر در تپه مصلی بودیم 
که در بازدید ش��ب عید آیت ا... شعبانی نماینده ولی فقیه در استان و 
ام��ام جمعه همدان توصیه و تأکید بر س��اماندهی وضعیت تپه مصلی 
کرد و همچنی��ن تأکید فراوانی بر س��هولت و ارتقای کیفیت زندگی 
برای س��اکنان مجاور این تپه داشت که پیرو آن عزم جدی برای این 

امور در دستور کار قرار گرفت.
مدیر منطقه دو ش��هرداری 
ک��رد:  خاطرنش��ان  هم��دان 
واقع��ا اوضاع دسترس��ی برای 
نمازگزاران عید فطر در ش��أن 
همدان  دارالمؤمنی��ن  م��ردم 
ب��ه  اقدام��ات  ای��ن  و  نب��ود 
برای  عنوان حداق��ل خدمات 
شهروندان مد نظر قرار گرفت.
وی ب��ا اش��اره ب��ه این که 
مسیر دسترسی عالقمندان به 
کتاب خوانی از راه تپه مصلی 
ام��کان پذیر اس��ت گفت: اما 
شیب تند و وضعیت نامناسب 
آن کم��ی ای��ن عالقمندی به 
کتابخانه مرکزی  ب��ه  مراجعه 
را ب��ا دش��واری هایی مواج��ه 
ک��رده ب��ود که تصمی��م ما را 
برای تح��رک و اقدام جدی تر 

کرده بود.
تصریح  ادامه  در  جلیلون��د 
کرد: در برنامه بهس��ازی سعی بر صرفه جویی شد تا از مصالح موجود 
در محوطه حداکثر اس��تفاده صورت بگی��رد تا ضمن آن مهم، پویایی 
و نش��اط روانی خاصی متأثر از بهس��ازی و سامان محوطه تپه مصلی 

متبادر شود.
وی س��پس به ایج��اد آبنمای این تپه اش��اره ک��رد و گفت: برای 
نخس��تین بار در همدان آبنمای گردش��ی و مخزن��ی در محوطه تپه 
مصلی ایجاد می ش��ود که با س��اخت مخزن بتنی در باالدس��ت تپه و 
ایجاد حوضچه آبگیر در پایین دس��ت به طور گردش��ی شاهد جاری 

شدن نعمت الهی باشیم.
ای��ن مدیر ش��هری در پایان اظهار کرد: در آین��ده نزدیک پل عابر 
پهناوری از عرض بلوار شهید مفتح امکان دسترسی سریع و آسان به 
باالی تپه مصلی را ممکن خواهد کرد که این سازه هم مورد استفاده 
کتاب خوانان و ه��م مورد بهره برداری مصلی و نمازگزاران و مؤمنان 

در آینده قرار خواهد گرفت.
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مجی��د یوس��فی نوید: آس��فالت ۸۴ کوچه 
خاکی و فرس��وده و مرتفع ش��دن اولویت اول 

شهرداری منطقه چهار
ش��هرداری منطق��ه چهار همدان در س��ال 
جاری موفق ش��د با آس��فالت ریزی گس��ترده، 
مش��کل ش��هروندان در ۸۴ کوچ��ه خاک��ی و 

فرسوده را برطرف سازد.
رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر هم��دان با 
تقدی��ر از عملکرد ش��هرداری منطقه چهار در 
اجرای پروژه های مختلف شهری گفت: شهرک 
ولیعصر)عج( سال هاست که با مشکل آسفالت 
مواجه اس��ت و کوچه های خاکی متعدد باعث 
بروز مش��کالت مختل��ف ش��هری و اجتماعی 

ب��رای ش��هروندان این منطقه ش��ده بود که با 
برنامه ری��زی و هم��ت تالش��گران ش��هرداری 

موجب افزایش رضایت ساکنان شده است.
سیدمس��عود عس��گریان با اش��اره به اینکه 
همیشه آسفالت از دغدغه های شهروندان بوده 
اس��ت، گفت: عزم جدی شهردار منطقه چهار 
در راس��تای برطرف کردن مشکالت عدیده و 
قدیمی آس��فالت و کوچه های خاکی نش��ان از 
شروع پروژه های زیرساختی مهم و اثرگذار در 
این شهرک است که به یاری خدا و با حمایت 
شورای اس��المی شهر همدان به نتایج خوب و 

رضایت بخشی منجر شده است.
سیدمسعود عسگریان با اشاره به اینکه اغلب 
ساخت  و سازها در شهرک ولیعصر)ع( خارج از 
ضوابط ش��هری اس��ت، افزود:  اگر ساکنان این 
منطقه خود را ملزم به دریافت پروانه ساختمان 
و پرداخت عوارض  های س��الیانه کنند، مطمئنا 
خدمات بیشتر و با کیفیت تری را از شهرداری 

دریافت می کنند.
وی گفت: همه تالش ش��هرداری و شورای 
شهر بر این است که باری از دوش مردم بردارد 
و با کم کردن مش��کالت و اج��رای پروژه های 
تاثیرگ��ذار، کیفی��ت زندگی ش��هری را برای 
ش��هروندان افزای��ش دهند و ای��ن وظیفه ای 

دوطرفه است که شهروندان هم باید شهرداری 
را یاری دهند.

رئی��س ش��ورای اس��المی ش��هر هم��دان 
تاکی��د کرد: این ش��ورا در حمای��ت از مناطق 
کم برخوردار، س��ال گذش��ته دریاف��ت پروانه 
س��اختمان را در قس��مت هایی از شهر رایگان 
کرد و این نش��ان دهنده عزم این شورا بر یاری 

قشر آسیب پذیر است.
عس��گریان همچنین از ط��رف همه اعضای 
محترم ش��ورای ش��هر، از تالش ه��ای بی وقفه 
مدیر محترم منطقه جناب آقای یوس��فی نوید 
و تمام��ی کارکن��ان خدوم ش��هرداری منطقه 
چهار بخاطر خدمت رس��انی مطل��وب به ویژه 

آس��فالت معابر در شهرک 
ولیعصر)ع( تقدیر و تشکر 

کرد.
مدی��ر منطق��ه چه��ار 
شهرداری همدان نیز گفت: 
ب��ا توجه به اینکه مس��أله 
آسفالت یکی از اولویت های 
شهروندان است و مردم در 

برخی از مناطق شهر همدان سال هاست با این 
مشکل دس��ت و پنجه نرم  می کنند، تصمیم بر 
آن شد که این معضل در همه محدوده منطقه 
چهار ش��هرداری همدان به ط��ور کلی برطرف 

شود.
مجید یوسفی نوید گفت: تمامی کوچه های 
خاکی یا دارای آس��فالت فرس��وده در شهرک 
ولیعصر)ع��ج( در اولوی��ت ترمیم و بهس��ازی 
قرار گرفت که پس از اس��تعالم از شرکت های 
خدمات رس��ان، آس��فالت ریزی ۸۴ کوچ��ه در 
آبان ماه سال جاری به اتمام رسید که منجر به 

حل مشکالت خانواده های زیادی شد.
یوس��فی نوید تاکید ک��رد: آس��فالت معابر، 
اولویت اول ش��هرداری منطقه چهار در س��ال 
ج��اری بود که در کن��ار آن مجموعه اقداماتی 
هم در شهرک ولیعصر انجام شد که امید است 
با جلب اعتماد ش��هروندان این منطقه، موجب 
حمایت و همراهی بیش از پیش آنان در آینده 

باشیم.
یوس��فی نوید با اش��اره به پخش و تسطیح 
۷۵۰۰ ت��ن آس��فالت ب��ا هزین��ه ۴۵ میلیارد 
ریال در ش��هرک ولیعصر)عج(، گفت: آسفالت 
معابر گام اول توس��عه این منطقه است و برای 
ادام��ه این راه، مس��ائلی همچون زیباس��ازی، 
مقاوم س��ازی و تثبیت واحدهای تجاری را در 
برنامه داریم که فقط با همراهی و قانون مداری 

شهروندان میسر خواهد بود.
مدیر منطقه چهار شهرداری همدان تاکید 
ک��رد: از ش��هروندان می خواهیم ب��ا تفکیک و 
ساخت وس��از اصولی، آسایش و امنیت را برای 

خود و س��ایرین ایجاد کنند و در آینده درگیر 
مش��کالت متعدد نش��وند و ش��هرداری را در 
توس��عه و زیباسازی این شهرک یاری دهند تا 
چهره این قس��مت از شهر به مرور زمان شکل 

بهتری پیدا کند.
یوس��فی نوی��د، اح��داث پ��ارک ۱۱ هزار 
متری، تعریض و گش��ایش ورودی ش��هرک با 
هدف س��هولت در تردد، پیاده روس��ازی برای 
نخس��تین بار، لوله گذاری یک کیلومتر از جوی 
نه��ری وس��ط خیاب��ان اصلی و خ��ارج کردن 
شهرک ولیعصر)عج( با اتصال به انتهای حصار 
مطه��ری را از جمله اقدامات موثر ش��هرداری 
منطق��ه چهار عن��وان کرد که امید اس��ت در 

توسعه و رونق این منطقه اثرگذار باشد.
کارش��ناس و ناظ��ر آس��فالت ش��هرداری 
منطق��ه چهار نیز با اش��اره ب��ه اینکه در این 
ش��هرک س��اخت  و س��ازها اغلب به صورت 
غیراصول��ی و خ��ارج از ضوابط شهرس��ازی 
ساخته شده اس��ت، گفت: خیلی از کوچه ها 
دارای ش��رایط مطلوب همچون زیرس��ازی و 
شیب اس��تاندارد نبود که با تالش گروه های 
فن��ی تا حدام��کان ای��ن مش��کل برطرف و 

کوچه ها آماده آس��فالت ریزی ش��د.
رض��ا باق��ری با اش��اره ب��ه وج��ود برخی 
کوچه های خاکی اشاره کرد و افزود: تعدادی از 
کوچه ها مشکل فاضالب دارند که امید است با 
حل این موضوع از سوی شرکت آب و فاضالب 
و پیگی��ری س��اکنان، این معابر در فهرس��ت 

آسفالت سال ۱۴۰۰ قرار بگیرد.

ش��هردار همدان با بیان اینکه قطار شهری 
هم��دان برای اولین بار در کش��ور تراموا ش��د 
اضاف��ه کرد: این ط��رح دارای س��ه خط بوده 
که تنها برای ی��ک خط آن چهار هزار میلیارد 
تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده 

است.
 ش��هردار همدان گفت: ۵۰۰ طرح و پروژه 
عمرانی در س��طح ش��هر در حال اجرا است به 
نحوی که شهر همدان هم اینک به یک کارگاه 

بزرگ عمرانی تبدیل شده است.
»عباس صوفی« بیان کرد: با تالش استاندار 
و نماین��ده همدان در خانه مل��ت، طرح قطار 
شهری همدان با پیش بینی چهار هزار میلیارد 
تومان اعتبار در ردیف بودجه سال ۱۴۰۰ قرار 

گرفت.
وی با بیان اینکه قطار ش��هری همدان برای 
اولین بار در کش��ور تراموا شد اضافه کرد: این 
طرح دارای س��ه خط بوده ک��ه تنها برای یک 
خ��ط آن چهار هزار میلی��ارد تومان در بودجه 

سال آینده در نظر گرفته شده است.
ش��هردار همدان اظهار داش��ت: انتقال آب 
های سطحی از دیگر طرح های بزرگ شهرمان 
اس��ت که یک کریدور ش��هر به اتمام رسیده و 

کریدور دوم نیز آغاز شده است.
صوف��ی توضیح داد: در ای��ن طرح آب های 
س��طحی با لوله های با عرض ۲ متری واقع در 
زمین منتقل ش��ده و دیگر شاهد آبگرفتگی در 
هیچ نقطه از ش��هر پ��س از بارندگی نخواهیم 

بود.
وی ب��ا بیان اینکه امس��ال ۳۰ زمین چمن 
مصنوع��ی در نقاط مختلف ب��رای بازی پیش 
بینی ش��ده اس��ت گف��ت: در ورزش محالت 
هم��دان در کنار یزد جزو ش��هرهای نخس��ت 

کشور قرار گرفت.
ش��هردار همدان افزود: در زمینه بازگشایی 
معابر، پیاده راه و پیاده رو س��ازی نیز از س��ال 
گذشته تاکنون کارهای ویژه ای صورت گرفته 

که در کشور کم نظیر است.
صوفی درباره علت تاخیر در س��اخت موزه 
وسط میدان امام خمینی)ره( نیز گفت: متولی 
س��اخت و پیمانکار این طرح  اداره کل مسکن 
و شهرس��ازی و ناظر آن ش��هرداری بود اما به 
علت کمبود بودجه این نهاد،طرح به طور کامل 

متوقف شد.
 وی ادام��ه داد: با توجه ب��ه اینکه مردم بر 
ای��ن باورن��د ش��هرداری متولی ه��ر طرح در 

دس��ت اجرای ش��هری اس��ت بنابرای��ن اتمام 
ای��ن ط��رح توس��ط ش��هرداری را مطالبه گر 
بودند و ش��هرداری در پاس��خ به مطالبه مردم 
اجرای م��وزه در میدان مرکزی ش��هر همدان 
را ب��ا اختصاص هفت میلی��ارد تومان و تعیین 

پیمانکار بر عهده گرفت.
ش��هردار همدان، اجرای طرح معطل مانده 
حوزه پس��ماند در زمینه ش��یرابه، پارک ۲۵۰ 
هکت��اری در کنار س��د اکباتان، پ��ارک ۱۰۰ 

هکتاری کوهستان در جاده حیدره، تکمیل فاز 
یک پل س��ردار شهید حسین همدانی، اجرای 
پل غدیر و توجه به زیباسازی شهر را بخشی از 
طرح های در دست اجرای شهرداری برشمرد.

صوف��ی ادام��ه داد: در ح��وزه ن��رم افزاری 
و فن��اوری اطالع��ات نی��ز کاره��ای خوبی در 
دس��ت اجرا اس��ت برای نمونه نرم افزار جامع 
شهرس��ازی و ش��هروندی تا آخر س��ال نهایی 
می شود و به دنبال آن مردم به راحتی و بدون 

مراجعه حضوری به شهرداری کارهای خود را 
پیگیری می کنند.

وی اظهار داش��ت: با وجود گس��تردگی 
خدمات شهرداری اما این نهاد با راه اندازی 
س��امانه جامع مدیریت ش��هری ۱۳۷ خود 
را در بوته پاس��خگویی به ش��هروندان قرار 
داده اس��ت و کارکنان فع��ال در این بخش 
به فوریت پاس��خ درخواس��ت های مردم را 

م��ی دهن��د.

با احداث پروژه های اثرگذار و اتمام نهضت آسفالت در 84 کوچه خاکی 

شهرك ولیعصر آبادتر می شود

اعتماد عمومی
به پروژه های ملی شهرداری همدان

BRT اعتبار ملی گرفت

رونمایی از سه 
کتاب دفاع مقدس

هیات داوران جای��زه »قلم هگمتانه« از بین 
۱۰۰ اثر ارسالی به دبیرخانه ۶ کتاب در بخش 
کلی��ات، هنر، تاری��خ، جغرافی��ا و ادبیات را به 
عن��وان برترین کتابهای س��ال هم��دان معرفی 

کرد و پنج اثر را شایس��ته تقدیر دانس��ت.
ب��ه گزارش ایرنا، هی��ات داوران جایزه »قلم 
هگمتانه« پس از ارزیابی و داوری آثار رس��یده 
ب��ه دبیرخانه ای��ن روی��داد در بخ��ش کلیات 
کتاب »ن��ام جاهای همدان« تالیف میرهاش��م 
میری، در بخش هنر کتاب »تاریخ عکاس��ی در 
همدان« تالیف سمیرا سبزی و کتاب »زاستر« 
اثر هادی نورمحمدی کمال را در بخش ادبیات 
برگزی��د و تندیس و مبل��غ یک میلیون و ۲۰۰ 

ه��زار توم��ان ب��ه پدیدآورن��دگان اه��دا ک��رد. 
هی��ات داوران همچنی��ن در بخ��ش تاریخ و 
جغرافیا کتاب »شیر دربان اکباتان« کار مشترک 
خلی��ل اهلل بیک محم��دی و رضا رضال��و و کتاب 
»قراگوزلوه��ا و نقش آن��ان در تاریخ اجتماعی و 
سیاس��ی همدان« اث��ر رضا الون��دی و نیز کتاب 
»باستان شناس��ی پیش از تاریخ دش��ت همدان« 
تالیف بهزاد بلمک��ی را به عنوان برترین کتابهای 
س��ال اس��تان همدان برگزید و تندیس و جایزه 

نقدی این رویداد را به آنها تقدیم کرد.
هی��ات داوران چند اثر را هم شایس��ته تقدیر 
دانس��ت و در بخ��ش ادبی��ات داس��تانی از رضا 
س��لیمی مولف کتاب »دلفین های دریاچه ارومیه 
و ۱۷ داستان کوتاه طنز دیگر«، در بخش ادبیات 
ش��عر معاصر از محمدتق��ی جعفری تفضل خالق 
کت��اب »این جا هم��ه غریبه ان��د« و همچنین از 
مجی��د اقبال��ی مولف کتاب »چای تل��خ  پهلو« و 
در بخش دفاع مقدس از حمید حس��ام نویسنده 
کت��اب »هفت��اد و دومی��ن غ��واص« و از زینب 
شعبانی مولف کتاب »چش��مان رهبر« با اهدای 
لوح سپاس و هفتصد هزار تومان جایزه قدردانی 

کرد.

جلوه گری فرهنگ و هنر همدان در 
قاب مجازی

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی همدان روز 
پنجشنبه در آیین اهدای جوایز این رویداد ادبی 
اظهار داش��ت: فرهنگ و هنر به عنوان زیرساخت 
جامع��ه هرگ��ز تعطیل نمی ش��ود و در ش��رایط 
کنون��ی به دلیل محدودیت های کرونایی بیش��تر 

برنامه ها از طریق فضای مجازی اجرا می شود.
احمدرضا احس��انی با تاکید بر اینکه ش��رایط 
کرونا دشواری های بسیاری ایجاد کرده گفت: به 
دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و محدودیت ها 
آیین تجلیل از برگزیدگان جایزه »قلم هگمتانه« 

به این شیوه پوشش داده شد.
او ب��ا تاکید بر جای��گاه کتاب ب��ه عنوان یک 
کاالی فرهنگ��ی، خاطرنش��ان ک��رد: ابزاره��ای 
جدیدی که در این س��ال ها ارائه شده، نتوانسته 
ب��ه عنوان جایگزینی برای کتاب معرفی ش��ود و 
کتاب همچنان در کنار آموزش و آگاهی رس��انی، 
تأثیر قابل توجهی در اصالح رفتارهای اجتماعی 

دارد.
احسانی از کتاب به عنوان یکی از شاخص های 
مهم توسعه فرهنگی و کاالهای اساسی یاد کرد و 
اف��زود: هر اندازه که مراک��ز فرهنگی در جامعه ای 
وجود داشته باشد، به همان میزان در حوزه اندیشه 
ورزی و خردورزی جامعه س��الم تری برای زندگی 

داریم.

متن پیام رهبر در پی ترور
دانشمند هسته ای شهید محسن فخری زاده

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
دانش��مند برجسته و ممتاز هس��ته ئی و دفاعی کشور جناب آقای 
محس��ن فخری زاده به دس��ت مزدوران جنایتکار و شقاوت پیش��ه به 
ش��هادت رس��ید. این عنصر علمی کم نظیر جان عزیز و گرانبها را به 
خاطر تالشهای علمی بزرگ و ماندگار خود، در راه خدا مبذول داشت 
و مقام واالی ش��هادت، پاداش الهی اوس��ت. دو موضوع مهم را همه ی 
دس��ت اندرکاران باید به ِجّد در دستور کار قرار دهند، نخست پیگیری 
این جنایت و مجازات قطعی عامالن و آمران آن، و دیگر پیگیری تالش 
علمی و فنی شهید در همه ی بخشهائی که وی بدانها اشتغال داشت. 
اینجانب به خاندان مکرم او و به جامعه ی علمی کش��ور و به همکاران 
و شاگردان او در بخشهای گوناگون، شهادت او را تبریک و فقدان او را 

تسلیت میگویم و علو درجات او را از خداوند مسألت می کنم.

راستی آزمایی بودجه 1400 از سوی 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه

شاید روحانی 
معجزه کند

 رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: بودجه ۱۴۰۰ با این 
کیفیت نمی تواند به اقتصاد کشور کمک کند.

حمیدرضا حاج��ی بابایی در گفتگوی ویژه 
افزود: درآمد های دولت در الیحه بودجه سال 
آین��ده ۸۴۰ هزار میلی��ارد تومان پیش بینی 
شده در حالی که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان آن 
واقعی است و روی بقیه نمی توان حساب کرد.

وی گفت: نمی توان پیش بینی کرد س��ال 
آین��ده بتوانیم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بش��که 
نفت بفروش��یم، ام��ا در بودجه ای��ن عدد به 

عنوان منابع بودجه آورده شده است.

حاج��ی بابایی افزود: ن��وع تعیین حقوق و 
دس��تمزد نیز با این روند ه��ر روز فاصله های 

طبقاتی را بیشتر می کند.
رئیس کمیس��یون برنام��ه و بودجه گفت: 
افراد تحت حمایت س��ازمان تامین اجتماعی 
و کمیت��ه ام��داد حداق��ل حق��وق را دریافت 
نمی کنن��د بنابرای��ن افزای��ش ۲۵ درص��دی 

دریافتی آن ها مشکل را حل نخواهد کرد.
وی ادام��ه داد: در اصالح س��اختار بودجه 

پرداخت حقوق و دریافتی ها باید عادالنه شود.
او با بیان اینک��ه باهماهنگی دولت اصالح 
ساختار بودجه را ۹۰ درصد به پیش برده ایم 
افزود: هی��چ راهی جز اصالح کامل س��اختار 

بودجه نداریم.
وی درباره درآمد حاصل حامل های انرژی 
و آب و برق گفت: عدد تبصره ۱۴، ۲۶۸ هزار 
میلیارد تومان شده است در حالی که ظرفیت 

بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارد.


