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ثبت نام بيش از 
17 هزار داوطلب 
تست واكسن

 قاليباف
 همچنان خيره
 به پاستور 

يادواره شهداى 
غواص مجازى 
برگزار مى شود

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

ورزشكاران ايرانى مرد روزهاى سخت هستند
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 جنـاب آقــاي

دكتر محمدعلى محمدى
فرماندار محترم همدان 

هيأت امناى بازار خودرو همدان

تبريك و تهنيت

انتصاب بجا و شايسته جنابعالى كه بيانگر تعهد،كارآمدى و 
شايستگى هاى برجسته شما در صحنه هاى خدمت مى باشد را 

صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد است در سايه الطاف 
الهى همواره شاهد موفقيت هاى روزافزونتان باشيم.

امشب شما هم وطن 
مسيحى براى حال خوب 

جهان دعا كنيد 

ميـالد
 2021 مسيح(ع) 

از راه رسيد 

دعوت از مردم براى شركت 
در جشنواره شهروند برتر

روز
ت 

داش
مدير بومى، مستعد تخريب!ياد

 1- بحث بومى يا غيربومى بودن مديران يك 
بحث قديمى و حل نشده در استان همدان است. 
اين بحث همواره در موضوع توسعه منابع انسانى 
و استفاده از ظرفيت ها مورد توجه بوده و هميشه 

بحث داغى در انتصابات بوده است...
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تسهيالت بانكى و كمك بالعوض براى مقاوم سازى 
مسكن روستايى

آخرين مهلت واريز وجه متقاضيان 
طرح اقدام ملى مسكن تا فردا

 مديركل انتقال خون استان همدان از 
اجراى طرح نذر خون در استان هم زمان 

با سراسر كشور خبر داد.
افشــين محمدى، با بيان اينكه طرح نذر 
خون هم زمان با ســالگرد شــهيد قاسم 
سليمانى در سراســر كشور اجرا خواهد 
شــد، افزود: خوشبختانه استان همدان از 

ذخاير خونى مناسبى برخوردار است.
وى با بيان اينكه وضعيت استان همدان 
از منظر ذخاير خونى مناســب است و 
فراخوانى در زمينــه نذر خون نخواهيم 
داشت، ادامه داد: در حالت عادى ذخاير 
خونى در اســتان همدان بايد تا 7 روز 
وجود داشــته باشــد كه اكنــون ذخاير 
خونى ما تا 9 روز هم جوابگوى مصرف 
خــون را مى دهد.محمدى عنوان كرد: با 
مراجعه زياد مــردم به پايگاه هاى انتقال 
خــون ازدحام جمعيت بــه وجود آمده 
و امكان شــيوع بيشــتر ويروس كرونا 
وجود دارد عالوه بــر اين ذخاير خونى 
فقــط تا يك هفتــه قابليــت نگهدارى 

دارنــد؛ بنابراين با خون گيــرى زياد از 
مراجعه كنندگان ممكن اســت بخشــى 
از خون ها قابل اســتفاده نبوده و از بين 

بروند.
وى با اشــاره به اينكــه در 2 هفته آينده 
با فروكش كــردن ويروس كرونا، ممكن 
اســت مصرف خون در بيمارســتان ها 
به دليل انجــام عمل هاى جراحى افزايش 
يابد، اظهار كرد: ممكن است در هفته هاى 
آينده بــا افزايش مصرف خــون ميزان 

خون گيرى از مراجعه كنندگان نيز افزايش 
يابد كه درصورت نيــاز فراخوانى براى 
دعوت از اهداكنندگان مســتمر خواهيم 

داشت.
مديــركل انتقــال خون اســتان همدان 
همچنيــن از ارســال 4 هــزار واحــد 
خون مازاد بــه اســتان هاى ديگر خبر 
داد و گفــت: هيچ گونــه كمبــودى در 
ذخايــر خونى اســتان وجــود ندارد و 
خون هاى اهدايــى تأمين كننده همه نياز 

بيمارســتان هاى استان اســت و 4 هزار 
واحد خون هم از مازاد استان به مناطق 

ديگر ارسال شده است.
وى بــا تأكيد بر اينكه خــون مورد نياز 
بيماران اســتان به طور كامل تأمين شده 
است، تصريح كرد: عالوه بر تأمين خون 
مورد نياز بيمارســتان هاى استان بيش از 
4 هزار واحد خون به اســتان هايى نظير 
گيالن، سيســتان و بلوچســتان و تهران 

ارسال شده است.
مديركل انتقال خون استان همدان با بيان 
اينكه به طور ميانگين روزانه 200 نفر براى 
اهداى خون به سازمان مراجعه مى كنند، 
اظهار كرد: در شــرايط نامناسب جوى يا 
زمان شدت گرفتن ويروس كرونا تعداد 

اهداكنندگان كمتر مى شود.
محمــدى دربــاره اهــداى پالســماى 
بهبوديافتــگان كرونا نيــز تصريح كرد: 
اهداى پالســما بســيار محدود شده و 
نياز بيمارســتان ها نيز به دليل كاهش آمار 

بيماران بسترى به حداقل رسيده است.

ساخت و تكميل
 214 كالس درس 
در همدان
 مديركل نوســازى، تعمير و تجهيز 
مــدارس اســتان همدان از ســاخت و 
تكميــل 99 طــرح مدرسه ســازى در 

سالجارى خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
محمدحسين مرادى، با اشاره به 99 طرح 

مدرسه سازى در سالجارى، گفت: براى 
ساخت اين پروژه ها 323 ميليارد و 300

ميليون ريال هزينه شده است.
وى از 214 پــروژه مدرسه ســازى در 
دست اجرا در اســتان خبر داد و افزود: 
تاكنون براى اين طرح 382 ميليارد و 27
ميليون ريال هزينه شده كه تكميل آنها به 
860 ميليــارد و 840 ميليون ريال اعتبار 

نياز دارد.
مديــركل نوســازى، تعميــر و تجهيز 

مــدارس اســتان همدان با بيــان اينكه 
13طرح تا پايان ســال بايد تحويل داده 
شــود، افزود: تاكنون براى ساخت اين 
طرح هــا 13 ميليارد و 169 ميليون ريال 
هزينه شده و براى تكميل آن به بيش از 

16 ميليارد ريال اعتبار نياز داريم.
وى بيــان كرد: براى ســاخت و تكميل 
پروژه هاى ذكرشده 58 خير مدرسه ساز 

مشاركت كردند.
مديــركل نوســازى، تعميــر و تجهيز 

مدارس استان همدان در بخش ديگرى 
از ســخنانش از تعمير و تجهيز سيستم 
گرمايشــى 40 مدرسه خبر داد و گفت: 
تاكنون 24 ميليارد ريال براى آنها هزينه 
شده و صد ميليارد ريال اعتبار نيز براى 

تكميل آنها مورد نياز است.
مرادى عنوان كرد: 400 مدرسه در استان 
نياز به تعمير و تجهيز سيستم گرمايشى 
دارنــد كه براى انجام آن به 400 ميليارد 

ريال اعتبار نياز داريم.

 فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان 
همــدان از همكارى 5 هزار بســيجى 
اســتان، براى مقابله با ويروس كرونا در 

طرح شهيد سليمانى، خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
استان  انصارالحسين(ع)  ســپاه  فرمانده 
همدان، گفت: در اجراى اين طرح بيش 
از 5 هزار بســيجى آموزش ديده و در 
مرحله نخســت از ابتــداى آذر حدود 
2 هــزار و 900 نفر آنها بــه كار گرفته 

شده اند.
مظاهر مجيدى با اشاره به اينكه بسيجيان 
در ايــن طــرح در 3 بخــش نظارتى، 

حمايتى و مراقبتى به كمك نظام سالمت 
آمده اند، افزود: از ابتداى طرح حدود 3 
هزار بسته بهداشــتى و بيش از ده هزار 

بسته معيشتى توزيع شده است.
وى ادامــه داد: 2 هزار و 900 نفر براى 
همكارى بســيج و وزارت بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــكى در اجراى 
طرح شهيد سليمانى و كنترل همه گيرى 
ويروس كرونا در اين اســتان مشاركت 

فعال دارند.
مجيدى گفت: طرح شــهيد حاج قاسم 
سليمانى از ابتداى آذر همزمان با سراسر 
كشور در استان همدان آغاز شد و براى 

اجراى آن 5 هزار نيرو در بسيج آموزش 
ديدند كه از اين تعداد نزديك به 2 هزار 
و 900 نفــر در مراكز امدادگر درمانى و 

خانه هاى بهداشت به كار گرفته شدند.
وى با اشاره به اينكه 197 پزشك و يك 
هــزار و 200 بهورز نيز در روند اجراى 
اين طرح فعال هســتند، اظهار كرد: ده 
هزار بســته معيشــتى و 3 هزار و 500 
بسته بهداشــتى هم تاكنون در راستاى 
اجراى اين طــرح تهيه و به خانوار هاى 
داراى بيمــار مبتال به كرونا اهدا شــده 

است.
استان  انصارالحسين(ع)  ســپاه  فرمانده 

همــدان افــزود: درهميــن ارتباط صد 
هزار ماســك و 5 هزار بســته بهداشتى 
نيــز تا پايان هفته تهيه و در اختيار افراد 
موردنظر در شهرستان هاى استان همدان 

قرار مى گيرد.
مجيدى ادامه داد: 553 تيم نظارتى، 678 
تيم مراقبتى و 640 تيم حمايتى نيز نقش 
فعالى در روند اجراى هرچه بهتر طرح 
شهيد حاج قاسم سليمانى برعهده دارند.

وى بيان كرد: از ابتداى اجراى اين طرح 
تاكنون 5 هزار و 66 مورد غربالگرى و 
624 مورد بيماريابى در اســتان همدان 

انجام شده است.

طرح «نذر خـون» در همدان اجرا مى شود

5000 بسيجى استان آماده اجراى طرح شهيد سليمانى

همدان در 5 سال گذشته
 1284 بار لرزيد

■ رئيس برنامه  و بودجه: اعتبارات حوادث غيرمتقربه 
230 ميليارد تومان است

كليساى گريگورى اسفان /عكس: مهدى كلوندىكليساى گريگورى اسفان /عكس: مهدى كلوندى

پس از 18 سال انتظار با حضور مجازى رئيس جمهور 

امروز پتروشيمى هگمتانه افتتاح مي شود
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

مدير بومى، مستعد تخريب!
 1- بحــث بومى يا غيربومى بودن مديران يك بحث قديمى و حل 
نشده در استان همدان است. اين بحث همواره در موضوع توسعه منابع 
انسانى و استفاده از ظرفيت ها مورد توجه بوده و هميشه بحث داغى در 

انتصابات بوده است.
اين بحث در سال هاى اخير داغتر شده و دليل آن هم احساس افزايش 
انتصاب مديران غيربومى و حتى استفاده از نيروهاى غيربومى در استان 
و احساس كم شدن نقش بومى ها در اداره امور زيست بوم خود است.

2- دولت در انتصاب مديران ارشــد مانند اســتانداران در استان ها به 
نيروهاى غيربومى اولويت داده است و اين موضوع در همدان، پيش از 
اين دولت هم رعايت شده و تنها يك استاندار و 2 سرپرست استاندارى 

در دوران پس از انقالب بومى استان بوده اند.
داليل دولت در اين بخش هم شــنيدنى اســت كه از رودربايستى در 
تصميم گيرى تا ايجاد حاشيه را شامل مى شود. در واقع دولت قصد داشته 
مدير ارشد غيربومى در تصميمات، مانعى غير از قانون نداشته باشد و 

بدون حاشيه امور استان را دنبال كند.
3- برخى دستگاه هاى نظارتى، قضايى و امنيتى نيز براى انتخاب مدير، به 

مدير غيربومى اولويت مى دهند كه داليل پذيرفته شده اى دارند.
البته در اين دستگاه ها نيز در مواردى نيروهاى بومى به مديريت رسيده 
اند كه دوران خوبى به لحاظ كارى و عملكردى رقم زده اند و اين داليل 

را استثناپذير نشان داده اند.
4- در دولت ســيزدهم، انتصابات به ويژه در بخش قوه مجريه استان با 
حساسيت بسيارى از سوى مردم و افكار عمومى و نمايندگان آنها دنبال 
مى شود و در هر انتصابى بررسى زادگاه فرد منصوب شده و استانى كه 
در آن سابقه مديريت داشته، از سوى مردم در اولويت قرار گرفته است.
بيشتر واكنش ها به انتصابات، زمانى است كه زادگاه فرد منصوب، استان 
لرستان باشد و به نوعى افزايش مديران لرستانى و هم استانى هاى استاندار 

در همدان را نشان دهد.
5- به بيشــتر مديران غيربومى در اســتان اگر از لرستان نباشند، هيچ 
حساسيتى نيست و اگر حتى سابقه يك روز مديريت هم نداشته باشند، 
بدون نگرانــى از اعتراض به اين انتصــاب، مى توانند با خيال راحت 
مديريت را در استان تجربه كنند و حتى همراهى بومى ها را براى ارتقا 

به همراه داشته باشند.
نگاهى به برخى مديران غيربومى غيرلرستانى استان، تأكيدى بر اين نظر 
اســت كه به رغم نداشتن رزومه قوى و توان و شايستگى، به راحتى در 
استان، مدير شده اند و حاشيه اى هم در اطراف آنها، به دليل حساسيت به 

اين انتصاب، نيست.
6- اما مديران بومى، براى انتصاب هرچند نگران حساســيت نســبت 
به عنوان غيربومى نيســتند اما بايد خود را آماده كنند تا اگر انتصاب آنها 
به نتيجه رسيد و در مرحله معرفى و انتخاب، با نامه و فكس و بيانيه و 
ســفارش و ... رد نشد و حكم مديريتى را دريافت كردند، تمام زندگى 
آنها به روى دايره ريخته شود و هر كس از منظرى درباره آنها قضاوت 
كند و اين حاشــيه و درگيرى بى پايان، مانعى براى رشد مديران بومى 
شود. زيرا چنان وحشــتى از انتصاب مديربومى ايجاد مى كند كه هيچ 
مدير ارشدى، راغب به انتصاب مدير بومى نشود و اين نوع انتخاب ها را 
با اولويت دادن به مديران غيربومى با حاشيه و حساسيت كمتر كه فقط 

متوجه غيربومى بودن آنهاست، انجام دهد.
7- در آخرين انتصابات، تعدادى از نيروهاى بومى استان در استاندارى 
و فرمانــدارى همدان به مديريت منصوب شــدند اما اين انتصابات با 
حرف هايى چون انتصاب سفارشــى ها، نقش يك نماينده در انتصابات 

و انتخاباتى بودن انتصابات و... همراه شد.
حرف هايى كه معموال مديران بومى در زمان انتصاب تجربه مى كنند و 

مديران غيربومى تجربه آن را ندارند.
شناخت از هم بومى ها و رقابت منفى با هم؛ همان نكته اى است كه دليلى 
مى شود تا به جاى حمايت از بومى ها در انتصابات در هر انتصابى فضا 

رقابتى ديده شود و بومى ها به دنبال حذف يا تخريب يكديگر بروند.
به هرحال وقتى افرادى در يك جغرافياى استانى مشترك با هم زندگى 
مى كننــد، احتمال نســبت خانوادگى آنها يــا دورى و نزديكى آنها به 
شــخصيت هاى اســتان باال مى رود و انتخابات و هر تصميم و روند و 
فرايند و پروژه اى هم توسط هر كس كه مدير باشد، بايد در چارچوب 

قانون برگزار شود.
اگر اين موضوع را بپذيريم به جاى بحث هاى حاشــيه اى در انتصابات 
و تخريــب بومى ها و فراهم كردن شــرايط انتصاب مديران غيربومى، 
شرايط را به نفع انتصاب نيروهاى توانمند بومى در استان با بحث درباره 

شايستگى ها و توانمندى ها، تغيير خواهيم داد.

افتتاح مركز مشاوره خانواده هاى دانش آموز 
با نيازهاى ويژه در همدان

 مركز راهنمايى و مشــاوره خانواده هاى داراى دانش آمــوز با نيازهاى ويژه همدان با 
حضور رئيس ســازمان آموزش و پرورش استثنايى كشور و مديركل آموزش و پرورش 

استان به صورت مجازى افتتاح شد.
به گزارش فارس، مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان اظهار كرد: مراكز مشاوره و 
راهنمايى خانواده نقش بسيار برجسته اى در كاهش مشكالت خانواده و كيفيت بخشى به 
تعليم و تربيت دانش آموزان با نيازهاى ويژه دارند. محمد پورداود با بيان اينكه استفاده از 

خدمات مركز مشاوره خانواده گامى مؤثر در رفع چالش هاى پيش رو به شمار مى آيد گفت: 
راه اندازى اين مركز يكى از ضرورت هاى آموزش و پرورش اســتثنايى است كه عالوه بر 
خدمات مشــاوره اى به صورت تخصصى خدمات توانبخشى و كاردرمانى نيز در آن ارائه 
مى شود.   وى با اشاره به تهيه درسنامه هاى دانش آموزان داراى اختالل يادگيرى و ديرآموز 
عنوان كرد: اين محتواها در راســتاى اهداف كالن سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
و بســته هاى تحولى وزارت در ارتباط با گسترش و تأمين همه جانبه عدالت آموزشى و 
تربيتى تهيه شده است. مديركل آموزش و پرورش استان تشخيص به هنگام دانش آموزان 
داراى اختالل يادگيرى، ارائه خدمات آموزشــى به دانش آموزان داراى اختالل يادگيرى و 
ديرآموز، دانش افزايى مديران، معاونان و آموزگاران مدارس دوره ابتدايى و مشاركت اوليا 

در آموزش دانش آموزان با اختالل يادگيرى و ديرآموز را از جمله اهداف درســنامه هاى 
آموزشى برشمرد.  وى تصريح كرد: بيش از 16 عنوان درسنامه در ارائه خدمات آموزشى 

به دانش آموزان با نيازهاى ويژه تدوين و تهيه شده است.
در مركز راهنمايى و مشــاوره خانواده هاى دانش آموز بــا نيازهاى ويژه عالوه بر خدمات 

مشاوره اى به صورت تخصصى خدمات توانبخشى و كاردرمانى ارائه خواهد شد. 
در اين مراسم از 16 عنوان درسنامه ويژه دانش آموزان داراى اختالالت يادگيرى و ديرآموز 
در راســتاى اجراى بسته هاى تحولى سازمان آموزش و پرورش استثنايى كشور رونمايى 
شــد كه اين درسنامه ها در ارائه خدمات آموزشى به دانش آموزان با نيازهاى ويژه تدوين 

و تهيه شده اند.

تسهيالت بانكى و كمك بالعوض براى مقاوم سازى مسكن روستايى

آخرين مهلت واريز وجه متقاضيان 
طرح اقدام ملى مسكن تا فردا

معاون پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان:
موضوع فرهنگسازى بايد به اولويت همه 

دستگاه ها تبديل شود
 معاون پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان همدان اعالم 
كرد كه هر دستگاهى بايد به رسالت خود در بحث فرهنگسازى كمك 

كند و اين موضوع را در اولويت اصلى قرار دهد.
عباس نجفى در ديدار با رئيس و معاونان سازمان فرهنگى اجتماعى و 
ورزشى شهردارى با اشــاره به رسالت بزرگ فرهنگسازى اظهار كرد: 
بسيار از پرونده هاى قضايى كه تشــكيل مى شود به دليل بى اطالعى و 

فرهنگسازى نامناسب است.
وى افزود: بحث فرهنگسازى از اهميت بسيار بااليى برخوردار بوده و 

بايد هر دستگاهى رسالت خود را در اين زمينه انجام دهد.
معاون پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان همدان با بيان اينكه 
شهردارى همدان در زمينه فرهنگسازى به خوبى عمل كرده است، گفت: 
هر زمان كه ما موضوعى مطرح كرديم به انصاف شــهردارى همدان در 

كنار ما بوده و همكارى هاى بسيار خوبى صورت گرفته است. 
نجفى خاطرنشان كرد: اين آمادگى را داريم كه نه در حرف و جلسه كه 

در عمل اين همكارى ها را بسيار گسترش دهيم.
وى با بيان اينكه بايد دانش حقوقــى مردم افزايش پيدا كند، بيان كرد: 

بيشتر پرونده ها به دليل دانش كم حقوقى مردم تشكيل مى شود.
معاون پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان همدان عنوان كرد: ما 
اين آمادگى را داريم به صورت هفتگى محتواى حقوقى در اختيار سازمان 
فرهنگى اجتماعى و ورزشــى شهردارى همدان قرار دهيم تا با ظرفيت 

اين مجموعه اطالع رسانى و فرهنگسازى صورت بگيرد.
وى با اشــاره به مركز جامعه آموزش شــهروندى و همياران محالت، 
گفت: اين 2 مجموعه ظرفيت بسيار بااليى هستند كه مى توان به جهت 

آگاه سازى شهروندان درباره مسائل حقوقى از آن استفاده كرد. 
وى افــزود: در حوزه محتواى حقوقى هرچه در توان داشــته باشــيم 
ما در اختيار شــهردارى قرار خواهيم داد تــا از اين ظرفيت در جهت 

فرهنگسازى به خوبى استفاده شود.
رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان نيز در 
اين ديدار با اشاره به فعاليت هاى گسترده سازمان فرهنگى اجتماعى و 
ورزشى شهردارى همدان، گفت: سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
يكى از ســازمان هاى يازده گانه شهردارى همدان بوده كه در حوزه هاى 
مختلف فعاليت مى كند. روح ا... وجدى هويدا افزود: 17 فرهنگســرا در 
نقاط مختلف شــهر همدان به شهروندان عزيز همدانى با مديريت اين 

سازمان خدمات مختلفى را ارائه مى كند. 
رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان با اشاره 
به معاونت فرهنگى، گفت: در حوزه فرهنگى اداره كردن فرهنگسراها، 
فضاســازى شــهرى در مناســبت هاى مختلف و برگزارى جشنواره 
شهروندان برگزيده انجام مى شــود. وجدى هويدا خاطرنشان كرد: در 
حوزه معاونت اجتماعى ســازمان نيز مركز جامع آموزش شهروندى و 

همياران محالت از جمله مهم ترين اقدامات صورت گرفته است.
رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان با بيان 
اينكه در حوزه ورزشى و گردشگرى نيز اقدامات مثبتى صورت گرفته 
است، گفت: در بحث ورزش با برنامه ريزى هاى صورت گرفته ورزش 

شهروندى شهردارى همدان به صورت گسترده برنامه ريزى شده است.
وجدى هويدا افزود: همچنين در بحث گردشگرى نيز تفاهم نامه مسير 

گردشگرى تاريخ و تمدن ايران بسته شده است. 

1- ايجاد اشــتغال پتروشــيمى هگمتانه براى نيروهــاى بومى مبهم 
اســت. گويا اين پتروشيمى كه قرار است به زودى پس از 18 سال به 
بهره بردارى برسد، در گزينش نيرو به جذب غيربومى ها بيشتر تمايل 
دارد. گفتنى اســت با راه اندازى پتروشيمى هگمتانه تكليف نيروهاى 
پيمانكارى اين شركت مشخص نيست و احتمال بيكارى آنها به جاى 

جذب در شركت، بيشتر متصور است.
2- طرفــداران قاليباف به نظامى خواندن وى واكنش نشــان داده اند. 
گويا آنها رئيس مجلس را فردى بازنشســته از نيروهاى مسلح كه از 
اين سمت خارج شده و مثل ديگر افراد اين جامعه است، خوانده اند. 
گفتنى است مدتى است احتمال ورود اصولگرايان با كانديداى نظامى 

به انتخابات 1400 از مباحث انتخاباتى روز است.
3- حــزب كارگزاران ســازندگى، خواســتار پاســخگويى احزاب 
اصالح طلبى كه صحنه سياست را در انتخابات مجلس، ترك كردند و 
امروز منتقد مجلس يازدهم هستند، شده است. گفتنى است كارگزاران 
با ليســت ياران هاشمى، در انتخابات حاضر بود كه با شكست مواجه 

شد.
4- عارف براى داوطلبى در انتخابات رياســت جمهورى آماده شده 
است. گويا رئيس ستاد انتخاباتى وى در انتخابات 92 داوطلبى عارف 
را قطعى اعالم كرده است. گفتنى است اين فعال سياسى اصالح طلب 
در ســال 92 هم عزم جدى براى پاســتور كرده بود، اما درنهايت با 
اجماع اصالح طلبان بر حســن روحانى و البته توصيه محمد خاتمى 

از صحنه كنار كشيد.
5- شــهردارى كالنشهر همدان موظف شــده نسبت به نصب پالك 
با كدپســتى ده رقمى بر اماكن همدان اقدام كند. گويا براساس طرح 
جى.نف(GNAF) در راســتاى محقق شــدن اقتصــاد مقاومتى و 
زمينه ســازى براى دولت الكترونيك و به منظور يكسان سازى نشانى 
منزل مســكونى شهروندان، اين اقدام با همكارى شركت پست انجام 
خواهد شد. گفتنى اســت اين اقدام سبب مى شود كه نوشتن آدرس 
براساس ُكدپســتى ده رقمى صورت بگيرد و شــهروندان بتوانند از 
كدپستى ده رقمى كه تنها مشــخص كننده محل سكونت فرد است، 

بهره مند شوند.

 پيشكســوت دوران دفــاع مقــدس از 
به صورت  غواص  شهداى  يادواره  برگزارى 

مجازى در اين استان خبر داد.
بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان از 
همدان، كريم مطهرى، پيشكســوت دوران 
دفاع مقدس در نشســت خبرى با اصحاب 
رسانه درباره يادواره شهداى غواص كه در 
اردوگاه فرهنگــى فجر برگزار شــد، گفت: 
هر سال يادواره شــهداى غواص در استان 
برگزار مى شد، اما متأســفانه امسال به دليل 
شــيوع ويروس كرونا نمى توانيم به صورت 

حضورى و تجمع برگزار كنيم.
وى بــا بيان اينكه ما هيچ ســالى نشســت 
خبرى برگزار نمى كرديم، اما امسال با توجه 
به شــرايط اين امر صــورت گرفت، افزود: 
با  غواص  شــهداى  بزرگداشــت  به منظور 
صداوسيما هماهنگ شده و چندين برنامه از 

تلويزيون و راديو پخش خواهد شد.
ايــن پيشكســوت دوران دفــاع مقدس با 
اشــاره به برگزارى يادواره شهداى غواص 
به صــورت مجــازى، گفت: مــا از ظرفيت 
فضاى مجازى استفاده مى كنيم تا به تشريح 
عمليــات كربالى 4 بپردازيــم، همچنين از 
ظرفيت شــهردارى بهره گرفته شــد كه از 

طريق تلويزيون هاى ســطح شــهر استفاده 
مى شود.

مطهرى با بيــان اينكه امســال از برگزارى 
يادواره شــهدا معذور هســتيم، ادامه داد: ما 
هر ســال سركشــى از خانواده شهدا و بيان 
خاطره گويى را داشتيم، اما امسال نتوانستيم 

اين كار را انجام دهيم.
وى افزود: شهداى غواص شهداى مظلومى 
هستند كه در عملياتى شركت كردند كه آن 
عمليــات نابرابر بود و اين نابرابرى بســيار 
مشــهود بود طــرف مقابل ما عــراق انواع 
ســالح هاى سبك و سنگين را داشت، اما ما 

اين گونه نبوديم.
اين پيشكســوت دوران دفاع مقدس عنوان 
كــرد: در عمليــات كربــالى 4 جنــگ از 
داخل آب آغاز شــد و بچه هاى لشــكر 32 
خط  توانســتند  همدان  انصارالحســين(ع) 
دشــمن را بشــكنند و از آن عبور كنند به 
شــكلى كه دشــمن را عقب زدنــد، حتى 
رزمندگان ما روى خط سوم دشمن بودند به 
شــكلى كه تعدادى از دشمنان را به هالكت 

رساندند.
مطهرى با بيان اينكه اين ايمان رزمندگان ما 
بود كه آنها را به خط ســوم دشمن رساند، 

گفت: جنگ در شــب چهــارم دى بود كه 
لشــكريان ما توانســتند خيلى زود خود را 
پيدا و ســازماندهى كنند و كمتر از 15 روز 
آماده شوند و در اين عمليات بزرگ شركت 
كنند كه اين در تمام دنيا بى سابقه بود و اين 
خون شــهداى كربالى 4 بود كه پيروزى در 

كربالى 5 را تضمين كرد.
وى بيان كــرد: ما نزديك بــه 153 نفر در 
عمليات كربالى 4 شهيد داديم و اين شهدا 
هم از گردان غواصــى و هم از گردان هاى 
ديگر و هم از نيرو هــاى اطالعات عمليات 
تحت فرماندهى شــهيد «على چيت سازيان» 
بودند.اين پيشكســوت دوران دفاع مقدس 
عنــوان كرد: گردان غواصــى در ضلع چپ 
 500 محــدوده  عراق  ام الرصــاص  جزيره 
مترى را بــه نيرو هاى غواص داده بودند كه 
ما در شــب عمليات اين 500 متر را تصرف 
كرديــم، اما با توجه به اينكــه اول عمليات 
توســط غواص هــا انجام مى گيــرد خط به 
دست عراقى ها مى افتد.مطهرى گفت: لشكر 
انصارالحسين(ع) مركز اين 5 لشكر بود كه 

4 لشكر سمت چپ و راست خود داشت.
ايــن پيشكســوت دوران دفــاع مقدس با 
بيان اينكه در اســتان همدان هزاران نفر در 

صف اعزام به ســوريه بودند، اما عده قليلى 
را بردنــد، افزود: دشــمن هميشــه درحال 
بلوف زدن اســت و دنبال چيزى هستند كه 
توخالى اســت، اما اگر اتفاقى بيفتد جوانان 
امروزى و غيور و شــجاع و همچنين ما پا 
به سن گذاشته ها جلوى دشمن مى ايستيم و 
عمليات ديگرى همچون عمليات كربالى 5 

خلق مى كنيم.
دوران  پيشكسوتان  از  جامه بزرگ  محســن 
دفــاع مقدس نيز در ادامــه گفت: نيرو هاى 
ما در زمســتان بيشــترين نيرو را داشتند و 
از كشــاورزان تا دانش آموزان همه شركت 

مى كردند.
وى افزود: عمليات كربــالى 4 درحالى كه 
بســيار گســترده بود با شكست مواجه شد 
و عراقى ها داشــتند روز هاى كريســمس را 
پشت سر مى گذاشــتند و به قولى در خواب 
خرگوشى بودند كه عمليات كربالى 5 انجام 

شد و رزمندگان ما پيروز شدند.
اين پيشكسوت دوران دفاع مقدس ادامه داد: 
در عمليات كربــالى 4 رزمندگان ما رخنه 
كردنــد و 15 روز بعــد عمليات كربالى 5 
انجام شــد و اين پيروزى از خون شــهداى 

كربالى 4 نصيب ما شد.

سن مصرف دخانيات 
به 13 سال 
رسيده است

 مســئول برنامه كنترل دخانيات دانشگاه 
علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى ابن  
سينا معتقد است زنگ خطر مصرف دخانيات 
در ايران به صدا درآمده و ســن آغاز مصرف 

به 13 سال رسيده است.
مهدى خدابخشى در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كــرد: تنها مراكزى كه مجوز خرده فروشــى 
دارنــد مى تواننــد دخانيات عرضــه كنند و 
طبــق قانون منــع تبليغ دخانيــات، هرگونه 
نمايش سيگار، قليان، شيشه، شيلنگ و استند 

ســيگار ممنوع اســت. وى تصريح كرد: به 
ســوپرماركت هايى كه در صد مترى مدارس 
و يا اماكن ورزشــى قرار دارند مجوز عرضه 
دخانيات داده نمى شود. همچنين فروش نخى 
سيگار نيز ممنوع است زيرا نوجوانان در ابتدا 
با مصرف نخى آغاز مى كنند و نمى توانند يك 

پاكت سيگار خريدارى كنند.
وى بــا بيان اينكه فــروش دخانيات به افراد 
زير 18 ســال ممنوع اســت، تأكيد كرد: اگر 
فروشــندگان ايــن قانون را ناديــده بگيرند 
مشمول جريمه 87 هزار تومانى تا 8 ميليون و 

700 هزار تومانى مى شوند.
مسئول برنامه كنترل دخانيات دانشگاه علوم 
پزشــكى يادآور شد: اســتعمال دخانيات در 
تمامى ادارات دولتى، اماكن و وســائل نقليه 

عمومى ممنوع اســت و درصورت تخطى با 
متخلفات برخورد خواهد شد.

خدابخشــى در رابطــه با عرضــه دخانيات 
قاچاق، افزود: فــروش هرگونه دخانيات كه 
عبارت مخصــوص فروش در ايران روى آن 
قيد نشــده، ممنوع است و شركت دخانيات، 
اداره صمت و دانشگاه علوم پزشكى مى تواند 

براى مقابله با متخلفان ورود كند.
وى با بيــان اينكه از ابتــداى آذرتاكنون 30

مركز عرضه دخانيــات به دليل بى توجهى به 
خاطرنشان  كردند،  دريافت  اخطاريه  قوانين، 
كرد: افرادى كه به قوانين عرضه و اســتعمال 
دخانيات بى توجه باشند از 430 هزار ريال تا 

438 ميليون ريال جريمه خواهند شد.
مسئول برنامه كنترل دخانيات دانشگاه علوم 

پزشــكى مطرح كــرد: در بحث جمع آورى 
قليان از سطح اماكن عمومى در اين چندسال 
اقدامات خوبى انجام داده ايم و توانســته ايم 
قليان هــا را از تمــام مراكــزى كــه عرضه 
به طورى كه  كنيــم،  جمــع آورى  مى كردند، 
درحال حاضر در سطح اســتان، مركزى كه 
قليان عرضه كنــد، نداريم مگر اينكه از ديد 
ما پنهان باشــد كه به محض اطالع، آنجا را 

پلمب مى كنيم.
خدابخشــى در پايان اظهار كــرد: از مهرماه 
ســالجارى در اســتان همدان درحال اجراى 
طرح شهر و روستاى بدون دخانيات هستيم و 
تالش مى كنيم شهرستان درگزين و روستاى 
نگارخاتون فامنين را به شهر و روستاى بدون 

دخانيات تبديل كنيم.

 بيش از 2 هزار واحد مســكونى روستايى 
در ســطح شهرســتان نياز به مقاوم ســازى 
دارد كــه در مواجهه بــا بحران هاى احتمالى 

آسيب پذير است.
فرماندار همدان در جلســه كارگــروه امور 
زيربنايى و تأمين مســكن شهرستان همدان، 
گفت: از حــدود 23 هزار واحد مســكونى 
روستايى شهرستان 14 هزار و 700 واحد نياز 
به مقاوم سازى داشــته كه تا كنون 11 هزار و 

500 واحد مقاوم سازى شده است.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى همدان، 
محمدعلى محمدى با بيــان اينكه متقاضيان 
بازســازى مســكن روســتايى مى توانند از 
تســهيالت بانكى و كمك بالعوض بهره مند 
شوند، افزود: بيش از 2 هزار واحد مسكونى 
روســتايى در ســطح شهرســتان نيــاز به 
مقاوم سازى دارد كه در مواجهه با بحران هاى 

احتمالى آسيب پذير است.
وى خواســتار اهتمام بيشــتر بنياد مسكن و 
بخشــداران براى ترغيب روســتائيان به اين 
مهم شــد و تأكيد كرد: عملكــرد بانك هاى 
مقاوم ســازى  تســهيالت  ارائه  درباره  عامل 
مسكن روســتايى ما خوب اســت و انتظار 
داريم همچنــان با وحدت رويه و تســهيل 
در ضمانت هاى اين تســهيالت به متقاضيان 

پرداخت گردد.
محمدى با اشــاره به آغــاز عمليات اجرايى 
ســاخت 2 هــزار واحــد مســكونى براى 
محرومان استان در سفر شــهريورماه معاون 
رئيــس جمهــور و رئيس ســازمان برنامه و 
بودجه به همدان، افــزود: از اين تعداد 250 
واحد مسكونى براى شهرستان همدان درنظر 

گرفته شده است.
وى افــزود: در ايــن طــرح ضمــن معرفى 

متقاضيــان موفق به اخذ پروانه ســاختمانى 
شــده اند و عمليات اجرايى 125 واحد آغاز 
و تاكنون يك ميليــارد و 285 ميليون تومان 

كمك بالعوض پرداخت شده است.
سرپرست فرماندارى همدان درباره وضعيت 
طرح اقــدام ملى مســكن در همدان، گفت: 
ضمــن آسيب شناســى طرح مســكن مهر، 
جانمايى اراضى مورد نياز اين طرح به نحوى 
پيش بينى شده است كه ارائه زيرساخت ها و 
فراهم كردن ساير خدمات عمومى مورد نياز 
ساكنان به ســهولت و با كمترين هزينه انجام 

پذيرد.
وى جانمايى مناســب و استفاده از توان ستاد 
اجرايى فرمان امام(ره) را از جمله نقاط قوت 
طرح اقدام ملى مســكن در همدان دانست و 

اظهار كرد: همكارى شــهردارى و روانسازى 
صدور پروانه هاى ساختمانى براى اين طرح 

ضرورى است.
محمدى يادآور شــد: طوالنى بودن فرايند و 
زمان صدور پروانه ساختمانى سبب مواجهه 
بــا تغيير قيمت هــا، محاســبات و درنهايت 
مشــكالت عديده اى براى متقاضيان مسكن 

مى گردد.
معاونت مسكن و ســاختمان اداره كل راه و 
شهرســازى اســتان نيز با بيان اينكه آخرين 
مهلت نام نويسى مسكن ملى تا 30 شهريورماه 
بود، اظهاركرد: براى آخرين بار تا ساعت 24 
جمعــه پنجم دى مــاه فرصتى دوبــاره براى 
كســانى كه مدارك خــود را تكميل كرده اند 
اما در تأمين آورده نقدى خود دچار مشــكل 

بودند، تعيين شده است.
مجيد صالحــى از ثبت نام 18 هــزار و 975 
متقاضى طرح مســكن ملى در ســطح استان 
خبر داد و افزود: از اين تعداد ده هزار و 998 
نفر واجد شــرايط بودند كه تاكنون 6 هزارو 

247 نفر نسبت به واريز وجه اقدام كرده اند.
معاون امور عمرانى فرماندار نيز از ثبت نام 12 
هزار و 362 متقاضى مسكن ملى در شهرستان 
همــدان خبر داد و گفت: دوســوم متقاضيان 
مسكن ملى استان مربوط به شهرستان همدان 

است.
رضــا زمانى افزود: 6 هــزار و 597 متقاضى 
ثبت نام شده در شهرستان همدان واجد شرايط 
بودنــد كه تاكنون 4 هــزار و 849 نفر واريز 

وجه اوليه را انجام داده اند.

يادواره شهداى غواص مجازى برگزار مى شود

كرونا جان 68 بيمار دياليزى را 
در همدان گرفت

 مديرعامل انجمن حمايت از بيماران كليوى استان همدان از ابتالى 
85 بيمار دياليــزى به ويروس كرونا از آغاز شــيوع تاكنون، خبر داد؛ 

به طورى كه از اين تعداد 68 تن جان خود را از دست دادند.
ابوالفتــح ميرزايى در گفت وگو با ايرنــا اظهار كرد: علت باال بودن آمار 
مــرگ و مير بيمارن دياليزى مبتال به كرونا در همدان، پايين بودن توان 
و قدرت جســمى آنها، آســيب پذيرى در برابر اين ويروس و رعايت 
نكردن رژيم غذايى اســت. وى اضافه كرد: بيش از 70 درصد بيماران 
كليوى بيشتر از 50 سال سن دارند، بنابراين با توجه به باال بودن سن و 
پايين بودن توان و مقاومت بدنى در برابر اين ويروس، آسيب پذير بوده 
و بيشــتر در معرض مرگ هستند. مديرعامل انجمن حمايت از بيماران 
كليوى استان همدان اظهار كرد: 638 بيمار دياليزى در اين استان حضور 
دارند كه 55 درصد آنان زن و 45 درصد مرد هستند، همچنين 599 بيمار 
كليوى نســبت به پيوند عضو اقدام كردند. ميرزايى يكى از شايع ترين 
علل نارسايى ُكليه را بيمارى ديابت سپس باال بودن فشار خون، مسائل 
ژنتيكــى و مصرف برخى از داروها عنوان كــرد. وى ادامه داد: به دنبال 
شيوع ويروس كرونا از اسفند سال گذشته، بخش پيوند عضو در همدان 

تعطيل شد و حتى يك مورد پيوند هم تاكنون صورت نگرفته است.
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خبر خبر

تخريب 25 فضاى بى دفاع شهرى در اسدآباد 
 فرماندار شهرســتان اســدآباد از تخريب 25 مورد ســاختمان و 
فضاهاى بى دفاع شــهرى و اماكن مخروبه در شهر اسدآباد از ابتداى 

سال تاكنون خبر داد.
ســعيد كتابى در شــوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر شهرستان 
اســدآباد، اظهار كرد: ســاختمان هاى متروكه و مخروبه سطح شهر 
بــا عنوان فضاهاى بى دفاع شــهرى كه مى تواند محلى براى رشــد 
آســيب هاى اجتماعى و تجمع ســارقان و معتادان باشــد، با هدف 

ايمن سازى محالت تخريب و ساماندهى مى شوند .
به گزارش ايســنا، وى در ادامه با اشــاره به اينكه در ســال گذشته 
146 نفر توســط آموزش فنى وحرفه اى شهرســتان در حوزه كاهش 
آسيب هاى اجتماعى و بهبوديافتگان از اعتياد از آموزش هاى مهارتى 
بهره مند شده اند، افزود: با توجه به شرايط كرونا، آموزش هاى امسال 
در اين راســتا به صورت مجازى بوده كه فنى وحرفه اى شهرستان با 
تعهد 20 نفر تاكنون موفــق به آموزش هاى مهارتى براى 15 نفر در 

اين حوزه شده است.
كتابى همچنين از افزايش 35 درصدى كشفيات مواد مخدر به نسبت 
سال گذشته در اين شهرستان خبر داد و يادآور شد: طرح هاى مبارزه 
با مواد مخدر نيروى انتظامى شهرســتان 13 درصد و دستگيرى هاى 
مواد مخدر 15 درصد به نسبت ســال گذشته در شهرستان افزايش 

داشته است .
وى در ادامه با اشــاره به فعاليت 23 عطارى در ســطح شهرستان، 
تصريح كرد: متأســفانه برخى از عطارى ها اقــدام به عرضه برخى 
داروهاى مواد مخدر مى كنند كه بايد در اين رابطه نظارت و سركشى 

به عطارى ها به جد تشديد بيشترى يابد.
كتابى همچنين با تأكيد بر لزوم و ضرورت راه اندازى گرمخانه توسط 
شهردارى در اسدآباد و جمع آورى و ساماندهى متكديان، خاطرنشان 
كرد: تا پيش از پايان زمســتان هرچه سريعتر شــهردارى شهر بايد 

نسبت به راه اندازى گرمخانه اقدام كند.
ضرورت ايجاد مركز Dic و MMT در اســدآباد از ديگر مواردى 

بود كه فرماندار شهرستان نسبت به آن تأكيد كرد. 
  ضرورت ايجاد هيأت انديشه ورز بانوان جوان 

در اسدآباد
معــاون امور عمرانــى و برنامه ريــزى فرماندارى اســدآباد هم در 
جلســه ديگري بر ضرورت ايجاد هيأت انديشه ورز بانوان جوان در 
ذيل كميته زنان دفاع مقدس شــوراى هماهنگى حفظ آثار و نشــر 
ارزش هاى دفاع مقدس اين شهرستان در راستاى ايجاد بستر حضور 
بانــوان در جامعه بــا قابليت راهبرى و توســعه فرهنگى زن ايرانى 

اسالمى و ايجاد اين سبك تفكر در جامعه تأكيد كرد.
 ليال اميدى در كميته زنان دفاع مقدس شــوراى هماهنگى حفظ آثار 
و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس شهرستان اســدآباد به حضور زنان 
مجاهــد در كنار مردان در دوران دفاع مقدس اشــاره كرد و گفت: 

مادران و همسران شهدا مجاهدان تاريخ هستند.
ــر در دوران  ــوان ايثارگ ــاى بان ــه مجاهدت ه ــد براينك ــا تأكي وى ب
دفــاع مقــدس نبايــد بــه فراموشــى ســپرده شــود، افــزود: حضــور 
ــى  ــه ميدان ــالمى در عرص ــت اس ــا هوي ــى ب ــگى زن ايران هميش

ــرورت دارد. ــواره ض هم
اميــدى در ادامه با اشــاره به توجه به نقش كليدى زنان در اشــاعه 
فرهنگ ايثار، اخالق، صبر و بردبارى افزود: بايد با معرفى همسران 
شــهيد شهرستان كه فرزندان موفقى را تحويل جامعه داده اند نسبت 

به الگوسازى اقدام كنيم.
 توجه به زنان نخبه شهرســتان و تجليل از اين زنان در عرصه هاى 
فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، ورزشــى، علمــى و تجليل از بانوان 
مدافع ســالمت و تجليل از نويسندگان عرصه دفاع مقدس، تدوين 
برنامه 1400 با همفكرى و هم افزايى رؤســا، حضور بانوان موفق از 
طيف زنان ايثارگر در كميته زنان شهرستان، نمايشگاه عكس مادران 
شــهدا و برگزارى همايش فرهنگى توسط تبليغات اسالمى از ديگر 
مواردى بود كه در اين جلســه معاون فرماندار اسدآباد به آن اشاره 

و تأكيد كرد .
اميــدى در ادامه از اختصــاص اعتبار براى پژوهــش و گردآورى 
اطالعات و چاپ كتاب در رابطه با نقش اين شهرســتان در دوران 
دفاع مقدس خبر داد و خاطر نشــان كرد: قرار اســت 13جلد كتاب 
در زمينه نقش اســدآباد در دوران دفاع مقدس و شهداى اسدآبادى 
توســط نويسندگان اسدآبادى تأليف شود كه 7 جلد از اين كتب در 

هفته دفاع مقدس امسال رونمايى شد.

پروژه تحقيقاتى اجرايى بتن اسفنجى 
در كارخانه سيمان نهاوند انجام شد

 با تالش واحد تحقيق و توســعه شركت ســيمان نهاوند، پروژه 
تحقيقاتى بتن اســفنجى (متخلخل) با موفقيت در اين واحد صنعتى 

اجرا شد.
به گزارش روابط عمومى كارخانه ســيمان نهاوند، پديده نفوذناپذير 
بودن معابر شــهرى مشكالت بسيارى را در پى داشته است كه از آن 
جملــه مى توان به آبگرفتگى معابر در هنگام وقوع بارندگى اشــاره 

كرد.
پديده اى كه مى تواند تردد عابرين پياده حتى خودروها را با مشــكل 

مواجه سازد.
همچنيــن به منظور مديريــت هرچه بهتر روان آب هاى ســطحى از 
راهكارهاى مختلفى نظير ســاخت نهرها و نفوذپذير كردن ســطح 

روسازى استفاده مى شود.
با توجه به لزوم اســتفاده از روانآب سطحى براى تغذيه سفره هاى 
آب زيرزمينى و حفظ تعادل زيســت محيطى مناطق شهرى، امروزه 
استفاده از تكنيك روســازى متخلخل در معابر شهرى (كه نوعى از 
كاربرد بتن ســبك اســت) از اهميت ويژه اى در كشورهاى مختلف 

برخوردار است.

مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى همدان:
40 هكتار از اراضى شهرك صنعتى اسدآباد 

آماده واگذارى به متقاضيان است
 مديرعامــل شــركت شــهرك هاى صنعتى همــدان از تكميل 
زيرســاخت هاى شهرك صنعتى اسدآباد خبر داد و گفت: 40 هكتار 
از اراضى شهرك صنعتى اسدآباد آماده واگذارى به متقاضيان است.

محمدرضا بادامــى در گفت وگو با خبرگزاري بازار درباره وضعيت 
شهرك هاى صنعتى اســتان همدان ،گفت: شهرك صنعتى اسدآباد با 
قرار گرفتن در مسير اصلى آزادراه كربال و استان كرمانشاه از ظرفيت 

باالى سرمايه گذارى برخورداراست.
وى بــا تأكيد بر اينكه زيرســاخت هاى الزم براى اســتقرار صنايع 
مختلف در شــهرك صنعتى اســدآباد فراهم اســت، عنــوان كرد: 
درحال حاضر 40 هكتار از اراضى شــهرك صنعتى اســدآباد آماده 

واگذارى به متقاضيان است.
مديرعامل شركت شــهرك هاى صنعتى همدان با يادآورى اينكه در 
شهرك صنعتى اسدآباد 20 واحد توليدى به بهره بردارى رسيده است 
و از اين تعداد 15 واحد فعال اســت، گفت: امسال و در سال جهش 
توليد 3 واحد توليدى راكد اين شــهرك با عقــد قرارداد مجدد به 
متقاضيان جديد واگذار شــد كه اين واحدهــا با تغيير خط توليد تا 

پايان سالجارى به بهره بردارى مى رسند.
بادامــى تأكيد كرد: براى اســتقرار واحدهاى توليدى با مصرف برق 
پايين مشكلى وجود ندارد اما براى استقرار واحدهاى توليدى بزرگ 
كه مصرف برق باالترى دارند نياز به ساخت پست جديد برق است 
كه رايزنى ها در اين خصوص با برق منطقه اى باختر انجام شده است.

وى در مــورد ناحيه صنعتى قروه درگزيــن نيز گفت: ناحيه صنعتى 
قروه درگزين در57 هكتار مســاحت تملك شده و زيرساخت هاى 
مربوط با تالش مجموعه شركت شــهرك هاى صنعتى درحال اجرا 

است.
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان گفت: با تكميل 
زيرساخت هاى موردنياز واگذارى واحدها براى استقرار صنايع انجام 

خواهد شد.
بادامى درباره شــهرك صنعتى رزن نيز گفت: شــهرك صنعتى رزن 
با صد هكتار وســعت و دارا بودن تمامى زيرساخت هاى الزم آماده 
پذيرش سرمايه گذاران اســت و براى حضور سرمايه گذاران در اين 

شهرك تالش مى شود.

مديركل بنياد مسكن خبر داد
تخصيص پر وژه براى 487 متقاضى 

مسكن ملى در استان 
 مديركل بنياد مســكن استان همدان با بيان اينكه پروژه هاى طرح 
اقدام ملى مســكن در اين استان كليدخورده است، گفت: براى 487 
متقاضى مســكن ملى در شــهرهاى زير صد هزار نفر استان همدان 

تخصيص پروژه به انجام رسيده است.
حسن ظفرى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه بنياد مسكن كارگزار 
طــرح اقدام ملى مســكن در شــهرهاى زير صد هزار نفر اســت، 
اظهاركــرد: بيش از 4 هزار و 467 متقاضى با عنوان طرح اقدام ملى 
مســكن در سامانه tem ثبت نام كردند كه براساس پايش هاى انجام 

شده 3 هزار و 509 متقاضى واجد شرايط تشخيص داده شدند.
وى با اشــاره به اينكه 551 متقاضى مبادرت به پرداخت قســط اول 
آورده خود كردند، تصريح كرد: براى 487 متقاضى تخصيص پروژه 
انجام شــده و مابقى متقاضيان آورده كمتر از 40 ميليون تومان دارند 
و تازمانــى كه آورده خود را تكميل نكنند تخصيص پروژه براى اين 

افراد انجام نمى شود.
ــه اينكــه پروژه هــاى مســكن ملــى در قالــب  ــا اشــاره ب ظفــرى ب
ــزى  ــاخت برنامه ري ــاد س ــاكن بني ــاخت و مس ــروه س 2 بخــش گ
ــان به صــورت  ــه داد: در گــروه ســاخت متقاضي شــده اســت، ادام
گروه هــاى 2 نفــره، 3  نفــره يــا 4 نفــره گروه بنــدى شــده و برابــر 
ــان  ــار متقاضي ــن در اختي ــالك زمي ــك پ ــهر ي ــى ش ــرح تفضيل ط
ــدام  ــاخت اق ــروه س ــه صــورت گ ــان ب ــرد و متقاضي ــرار مى گي ق
ــن  ــع در اي ــرد، در واق ــد ك ــود خواهن ــاكن خ ــاخت مس ــه س ب
ــد و  ــده مى كنن ــن پرون ــه گرفت ــادرت ب ــان مب گــروه خــود متقاضي
ــه  ــه مرحل ــه ب ــم مرحل ــام مى دهي ــا انج ــه م ــى ك ــاس نظارت براس

ــد. ــاص مى ياب ــهيالت اختص تس
مديركل بنياد مسكن استان همدان اظهاركرد: در اسدآباد 24 متقاضى، 
بهار 74 متقاضى، تويســركان 17 متقاضى، جورقــان 6 متقاضى و 
كبودراهنگ 3 متقاضى را با عنوان گروه ساخت ساماندهى كرده ايم.

وى ادامه داد: در شهرستان همدان پروژه مسكن ملى 120 واحدى با 
عنوان پروژه «بنياد ساخت» آغاز شده كه كارهاى عمرانى و اجرايى 

در دست اقدام است.
ظفرى با بيان اينكه همچنين در شهرســتان نهاوند پروژه مسكن ملى 
360 واحدى نيز مراحل پى  كنى و پى ســازى در شرف انجام است، 
خاطرنشــان كرد: طرح اقدام ملى مســكن در همدان كليد خورده و 

شايد اگر محدوديت فصل كارى نبود سرعت بيشترى مى گرفت.

آموزشگاه «عليرضا شهبازى»
 كلنگ زنى مى شود

 نماينده نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى، پيش از صدرات 
كرسى مجلس وعده داده بود كه همه دريافتى خود از اين پارلمان را 

صرف مدرسه سازى در شهرستان خواهد كرد.
حاال با گذشــت 7 ماه از آغاز به كار مجلس يازدهم، قرار است آئين 
كلنگ زنى و آغاز عمليات ســاخت آموزشــگاه 12 كالسه خيّرساز 
به نام «عليرضا شــهبازى»، پنجشــنبه هفته جارى 4 دى ماه در محل 
پژوهشــگاه معلم شهرستان نهاوند و روستاى رزينى و شهر فيروزان 

در بخش هزل نهاوند از مناطق محروم شهرستان انجام شود.

برنامه هاى بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سليمانى 
در نهاوند اعالم شد

 جلســه هماهنگى كميته هاى ستاد بزرگداشت نخســتين سالگرد شهادت حاج قاسم 
سليمانى و دهه بصيرت به رياست فرماندار و با حضور امام جمعه، فرمانده سپاه ناحيه و 
ساير دستگاه هاى ذى ربط با هدف يكپارچگى برنامه ها و اقدامات دستگاه هاى مختلف، در 

سالن جلسات فرماندارى نهاوند برگزار شد.
فرماندار نهاوند ضمن گراميداشت ياد شــهيد قاسم سليمانى و شهيد فخرى زاده، گفت: 
ســردار اسطوره خستگى ناپذيرى بود كه براى ايرانيان و مســلمانان مايه فخر و مباهات 

بود و اين رزمنده دالور و فرمانده شجاع همواره نامش لرزه بر اندام دشمنان مى انداخت.
مراد ناصرى گفت: برنامه هاى ســالگرد شــهيد قاسم سليمانى با برنامه هاى ايام فاطميه و 

برنامه 9 دى و نيز اربعين شهيد فخرى زاده همراه خواهد بود. 
وى با بيان اينكه شهيد سليمانى تا بود شاخص و در كنار مردم بود و پس از شهادت نيز 
همچنان شاخص و مردمى ماند، تأكيد كرد: مسئوالن و مديران نگاه شهيد سليمانى را در 

خدمت بى منت به مردم ادامه مى دهند.
ناصرى با بيان اينكه در آئين نخستين سالگرد شهادت قاسم سليمانى دستگاه ها بايد تقسيم 
كار كنند و همه براى فضاسازى و برگزارى سالگرد هرچه تمام تر پاى كار باشند، همچنين 
در تمام شهرها، بخش ها و روســتاهاى شهرستان برنامه ها و فضاسازى شهرى و ادارات 

انجام شــود و در فضاى مجازى با چهارچوب اصولى برنامه اى درنظر گرفته شــده و به 
مرحله اجرايى برسد. 

وى با تأكيد بر اســتفاده از ظرفيت آستان مقدس شــاهزاده محمد و على براى برگزارى 
برنامه ها، گفت: نصب پوســتر يادبود شهيد ســليمانى و شهيد فخرى زاده توسط اتحاديه 
تاكســى رانى، به همراه توزيع ماســك رايگان در سطح شهر توسط اداره صنعت، معدن و 
تجارت، پخت و توزيع نان رايگان و صلواتى در چندين منطقه محروم شــهر و روستاها 
در روز ســالگرد شهيد سليمانى و فخرى زاده، غبارروبى مزار شهدا، راه اندازى پويش نذر 
خون، راه اندازى پويش خدمت مؤمنانه در پايگاه ها و حوزه هاى مقاومت، ديدار با خانواده 
شهدا، از جمله برنامه هاى فرهنگى ديگر براى گرامى داشت ياد شهيد سليمانى خواهد بود.

 دو كاروانسراى تاج آباد و فرسفج با قرار 
گرفتن در فهرست كاروانسراهاى تاريخى 
كشــور در آستانه ارسال به يونسكو و ثبت 

جهانى هستند.
 كاروانسراى تاج آباد

به گزارش فارس، اين كاروانســرا يكى از 
كمياب ترين كاروانسراهاى مدور ايران، در 
روستاى تاج آباد در همدان قرار دارد كه در 
سال 1376 با شــماره ثبت 1872 به  عنوان 

يك اثر ملى ايران، ثبت شد.
كاروانســراها در تمــام دوره تاريخــى ما 
كاروانســراهايى  داشــته اند،  مهمى  نقش 
وجود داشــتند كه افراد از آن براى اسكان 
چهارپايان خود استفاده مى كردند كه آن را 

رباط مى خوانند.
سنت ساخت كاروانسرا چه پيش از اسالم 
و چه پس از اســالم در ايران جارى بود و 
پس از اسالم هم كاروانسراهاى زيبايى در 
ايران ســاخته شد، كاروانسراى تاج آباد هم 
يكى از كاروانسراهاى زيباى پس از اسالم 
اســت كه در عصر صفوى در روســتاى 

تاج آباد همدان ساخته شده است.
 كاروانسراى شاه عباسى فرسفج

يكــى از كاروانســراهاى اســتان همدان 
كاروانسراى «شاه عباســى فرسفج» در 23
كيلومتــرى جنوب غربى تويســركان و 5

قرار  تويســركان-كنگاور  جاده  كيلومترى 
گرفته است.

اين كاروانسرا با سبك معمارى عهد صفوى 
ساخته شده و شكل كاروانسرا مستطيل 4
ايوانى كه 4 برج دايره اى شكل در 4 گوشه 
آن و 3 برج نيم دايره در وسط اضالع شرقى 

غربى و شماليساخته شده است.
در قســمت فوقانى برج هــا چند رديف 
آجركارى كنگــره اى كار شــده و برج ها 
عالوه بــر جنبــه تزئينى محــل ديده بانى 
هم بوده اســت.اين كاروانســرا با داشتن 
ديوارهاى قطور و ســقف هاى طاق ضربى 
آجرى از استحكام فوق العاده اى برخوردار 
بــوده و اتاق هاى متعدد متصــل به هم با 
ايوان هــا و فرش اندازهاى مناســب براى 
استراحت مســافران در آن ســاخته شده 
اســت. در ميان اين كاروانسرا چشمه آبى 
وجود دارد كه در تمام فصول سال به يك 
ميزان آبدهى داشــته و آب بسيار گوارايى 
از آن جارى مى شــود. كاروانســراى «شاه 
عباسى فرسفج» در سال 1376 در فهرست 

آثار ملى ثبت شده است.
اين 2 كاروانســرا درصورت ثبت جهانى 
تبديل به 2 اثر ماندگار و تاريخى در عرصه 
جهانى خواهند بود و معمارى ايرانى را به 

رخ جهانيان خواهند كشيد.

سپيده راشدى»
 ســابقه ســيل و زلزله، خســارت ها و 
آســيب هاى بسيارى را از ســال ها پيش در 
حافظه حوادث غيرمترقبه اســتان همدان در 
شــهرها و روستاها برجاى گذاشته است. از 
همان دهه 30 و زلزلــه نهاوند و پس از آن 

رزن و برخى شهرهاى استان.
شهرســتان نهاوند در جوار 4 گســل زلزله 
قرار دارد اما هر بــار فقط در مواقع بحران، 
بحث بافت فرسوده مطرح مى شود و به دليل 
تجهيــزات انــدك هيچ گونــه اقدامى ديده 
نمى شــود! تا بحران بعدى هــم بدون تغيير 

باقى مى ماند.
در برخى شهرستان ها هم همين روال مطرح 
است. به رغم شناســايى بافت هاى فرسوده، 
موانع متعددى بر ســر راه مقاوم ســازى يا 
نوســازى اين بافت ها وجود دارد. با توجه 
به اينكه بافت هاى فرســوده اغلب در مراكز 
شــهرها قرار دارد، وجود موانع بر ســر راه 
مقاوم ســازى، در زمان بحران به  ويژه زلزله 
مديريت و امدادرســانى را بســيار سخت 

مى كند.
 محور جنوبى استان به ويژه جنوب غربى و 
شمال شرقى از مناطق و محورهاى زلزله خيز 

استان محسوب مى شود.
اگرچــه مقاوم ســازى يكــى از اصول مهم 
كاهش خســارت ها در برابر زلزله اســت و 
بافت هاى فرســوده و خانه هاى قديمى كه 
شمار آنها هم كم نيســت؟ مهم ترين مراكز 
آسيب پذير در زمان زلزله به شمار مى آيد، اما 
آموزش نيروى انســانى براى رفتار مناسب 
در زمــان زلزله هم يكى ديگر از اصول مهم 
و كاربردى براى كاهش آســيب ها در زمان 

بحران است.
در 5 ســال اخير تعداد زلزله هايى كه مردم 
گاهــى آن را احســاس نكرده انــد اما ثبت 
دستگاهى شده است، 269 مورد در سال 95، 
216 مورد در ســال96، 186 مورد سال97، 
275 مورد ســال98 و در 9 ماهه اخير سال 

هم 338 مورد ثبت و گزارش شده است.
به گفته مديركل مديريت بحران استاندارى 
همدان ايــن زلزله ها با توجه به اينكه اغلب 
زير 2 ريشــتر بوده است مردم وقوع آنها را 
احســاس نكرده اند و تنها ثبت دستگاه شده 

است.
عليمردان طالبى تصريح كرد: به طور ميانگين 
در 5 سال گذشته ســاالنه 257 مورد زلزله 
در اســتان همدان رخ داده و ثبت شده است 
و خسارت هاى ناشــى از زلزله جز 2 مورد 
جزئى به ترك ديوارهاى گچى ختم شــده 

و مــورد خاصى قابل گزارش نبوده اســت. 
تنها در منطقه ســردرود امسال زلزله ناشى 
از لرزش آوج رخ داد كه خســارت آن هم 

جزئى بود.
به گفته طالبى براى بازسازى اماكن مسكونى 
ســال 98 و خســارات ناشــى از اين سيل 
اعتبارات قابل توجهى را استان دريافت كرد 
كه درنهايت بيش از 9 هزار واحد بازسازى 

و بهسازى شد.
ــران  ــت بح ــى مديري ــث آمادگ وى دربح
بــراى حــوادث غيرمترقبــه گفــت: آمادگــى 
اســتان در بخش هــاى مختلــف تعريــف 
مى شــود و نــوع آمادگــى در برابــر حــوادث 
هــم متفــاوت اســت، امــا در بحــث زلزلــه 
ــات پيشــگيرى  بيشــترين عملكــرد و اقدام
ايمنــى  و  ســازه ها  مقاوم ســازى  و 

مى شــود. توجــه  ســاختمان ها 
به گفته وى اقدامات مختلف در بخش هاى 
مربوطه انجام شــده است از جمله، تقويت 
نظام مهندسى ساختمان به عنوان ناظرمسئول 

در ساخت وساز، تقويت شهردارى ها به عنوان 
متولى  به عنوان  شهرســازى  و  نظارت كننده 
اصلى ساخت وســازها در اســتان كه شامل 
موضوعات نرم افزارى و سخت افزارى است. 
با توجه به اينكه كشور و البته استان همدان 
به ويژه در مناطق جنوبى و شمالى زلزله خيز 
اســت كه دوره هاى آموزشى، آئين نامه هاى 
ساخت وساز و نظارت تأكيد شده است و در 
قانون جديد ساخت وســاز هم براى كسانى 
كــه در نظارت بر ساخت وســازها كوتاهى 
كنند اقدامات پيشــگيرانه مدنظر هســت و 

قابل پيگرى هم است.
وى همچنيــن در بحث ســخت افزارى هم 
از تأكيد بر به كارگيرى مصالح ســاختمانى 
اســتاندارد گفــت و بــا توجه بــه اينكه 
بزرگ ترين مشــكالت در زلزله ها باتوجه به 
آسانسورهاست،  بحث  بلندمرتبه ســازى ها 
تصريــح كــرد: واحدهاى مربوطه توســط 
آتش نشــانى نظارت و موظــف به رعايت 

استانداردها هستند.

طالبى درباره تجهيزات امداد نجات و بحران 
در زمــان بحران به ويژه زلزله در روســتاها 
هم گفت: اســتانداردهايى تعريف شده كه 
در كشور ما روســتاهايى كه خانه بهداشت 
دارند، امداد مى دهند يا برخى هم درمانگاه ها 
اين كار را انجام مى دهند و برخى هم مجهز 

به آمبوالنس هستند.
وى افزود: تالش و هدف اين اســت كه اگر 
زلزله اى رخ داد خســارت ها و تلفات جانى 

نبست به مسكن و سازه ها كمتر باشد.
اورژانس  پشتيبان هاى  از  استفاده   

هالل احمر 
وى درباره اعتبار اســتان در بحث مديريت 
اعتبارات به صورت  بحران هم گفت: ايــن 
متمركز اســت كــه درصــورت ضرورت 
درخواســت مى شــود اما براى پيشگيرى و 
بازســازى ها مقاوم سازى ســاالنه اعتباراتى 

ابالغ مى شود.
برنامه ريـزي  و  مديريـت  سـازمان  رئيـس 
اسـتان همدان هـم ميزان اعتبـارات حوادث 
مختلـف  قالب هـاى  در  را  غيرمتقربـه 
هزينـه اى و تملـك به 11دسـتگاه اسـتان از 
جمله جهاد كشـاورزى، شـهردارى ها، اداره 
آب، راهـدارى، اداره بـرق داره و ... را 230
ميليـارد تومـان اعالم كـرد كه از ايـن ميزان 
داده  تخصيـص  آن  از  تومـان  136ميليـارد 

است. شـده 
سيداســكندر صيدايي ادامه داد: از اين رقم 
اعتبارى 160 ميليــارد هزينه اى بوده كه در 
قالب جبران خسارت ها به بخش كشاورزى 
بــه روســتايى ها و مجموعه هــاى مختلف 

پرداخته شده است.

2 كاروانسراى همدان در آستانه جهانى شدن

همدان در 5 سال گذشته 1284 بار لرزيد
■ رئيس برنامه و بودجه: اعتبارات حوادث غيرمتقربه 230 ميليارد تومان است

■ مديركل بحران استان: اغلب زلزله ها كمتر از 2 ريشتر بوده است

تعداد زلزله ها در استان همدان در 5 سال اخير
269 موردسال 95
216 مورد سال 96
186 مورد سال 97
275 موردسال 98

338 مورد9 ماهه اخير امسال(99)
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آگهي حصر وراثت
آقاى محمدمهدى جليلى در داراى شماره شناسنامه 512 به شرح دادخواست به كالسه 
111/9900974ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح 
داده كه شادروان رقيه درويش به شماره شناســنامه 9128 در تاريخ 1399/07/14 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر اســت به: 
1- محمدمهدى جليلى به شــماره شناســنامه 512 . اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. 
(م الف 329)

قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف كبودرآهنگ

آگهي حصر وراثت
آقاى عباس باقرى داراى شماره شناسنامه 5029970728 به شرح دادخواست به 
كالسه 112/9900457ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان نرگس قربانى به شماره شناسنامه 5029594639 در 
تاريخ 1399/07/10 در اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 

آن متوفيه منحصر است به:
 1-على باقرى فرزند احمد به شماره شناسنامه 3922 متولد1357 صادره از فامنين 
پســر متوفيه، 2-عباس باقرى فرزند احمد به شماره شناسنامه 716 متولد1367 
صادره از فامنين پســر متوفيه، 3-احمد باقرى فرزند عبداله به شماره شناسنامه 
40 متولد1338 صادره از فامنين همســر متوفيه، 4-طاهره باقرى فرزند احمد به 
شماره شناسنامه 35 متولد1360 صادره از فامنين دختر متوفيه، 5-فاطمه باقرى 
فرزند احمد به شماره شناسنامه 190 متولد1365 صادره از فامنين دختر متوفيه، 
6-زهرا باقرى فرزند احمد به شــماره شناسنامه 58 متولد1362 صادره از فامنين 
دختر متوفيه. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

(م الف 274)
قاضى شعبه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

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

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

برابر رأي شــماره 1399/1070 مورخ 1399/09/09 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ليال باالوندى 
فرزند على به شــماره شناســنامه 2441 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب 
ساختمان به مساحت 180 مترمربع در قسمتى از پالك 1460 اصلي واقع در اسدآباد، 
بلوار كشاورز، انتهاى بلوار خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى اكبر آزاد محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 366)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/20

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

لل
 الم

ين
ب

لت
خبردو

راه مبارزه با فساد 
تصويب لوايح FATF است

 راه مبارزه با فســاد شفافيت اســت تا همه مردم همه چيز را بدانند 
و بتوانند نقد كنند. در زمينه دولت الكترونيك تالش اين اســت كه اين 
موضوع رشد پيدا كند ضمن اينكه در سامانه هاى تجارت، حمل ونقل، 
ماليات و انبارها تحول بزرگــى صورت خواهد گرفت. مردم در آينده 
نزديــك اطالعات كاالها از روى كشــتى تا انبارها را به طور مســتقيم 

خواهند ديد.
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در جلسه روزگذشته هيأت دولت، اظهار 
كرد: يكى از راه هاى مبارزه با فســاد همان 4 اليحه اى بود كه 2 تاى آن 
تصويب شد و در 2 تاى ديگر دستور رهبرى راهگشاست. بهترين راه 
براى مبارزه با فساد تصويب لوايح معروف به FATF است؛ البته ممكن 

است بعضى ها خوششان نيايد.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى ادامه داد: يكى از مسائل مهمى 
كه دولت از ابتدا به دنبال آن بوده و تا پايان آن را ادامه خواهد داد، مبارزه 
با فساد و شفافيت است. كافى است محققان كار دولت در اين زمينه را با 
گذشته مقايسه كنند. نخستين كار بزرگ ما ايجاد فضاى مجازى مناسب 
هم براى كسب وكار و هم براى اطالعات بود. مانند همين بودجه اى كه 
مى بينيد در همان روزى كه تقديم مجلس مى شــود در اختيار كل مردم 
هم قرار مى گيرد. شفافيت امروز اين است كه بتوانيم همه فعاليت هاى 

اقتصادى را از طريق فضاى مجازى و دولت الكترونيك انجام دهيم.
  نگرانى براى تهيه واكسن خارجى و توليد واكسن داخلى 

نداريم
وى  تصريــح كرد: درباره كرونا هيچ نگرانى براى آينده چه براى توليد 
واكسن و چه براى تهيه واكسن نداريم. ما پابه پاى دنيا در زمينه مقابله با 
اين ويروس پيش رفتيم و حركت ما نسبت به برخى كشورها مناسب تر 
بود. موج ســوم كرونا در هفته هاى گذشــته كنترل شــد و حدود 50

درصد فوتى ها كاهش يافت. رئيس جمهور ادامه داد: درباره واكســن 
هم كارها درحال انجام شــدن اســت و به مردم اين بشارت را مى دهم 
كه بانك مركزى و وزارت بهداشــت همه توان خود را به كار گرفته و 
برنامه ريزى كرده اند. هم واكسن خارجى در اختيار مردم قرار مى گيرد و 
هم اميدواريم در ماه هاى آينده واكســن داخلى به توليد برسد و در اين 

زمينه براى مردم نگرانى نخواهد بود.
 ترامپ به عاقبت صدام دچار مى شود

روحانى همچنين يادآور شــد: ما 2 موجود مجنون داشتيم كه به مردم 
مــا جنگ تحميل كردند؛ يك مجنون صدام بود و مجنون ديگر ترامپ. 
آن يكــى جنگ نظامى و اين يكى جنگ اقتصادى را به مردم ما تحميل 
كردند. در جنگ نظامى ما دست به دست هم متحد و يك صدا شديم تا 
به پيروزى رســيديم و روزى كه آن مجنون به دار آويخته شد پيروزى 
نهايى را ديديم. وى ادامه داد: سرنوشــت ترامپ هم بهتر از سرنوشت 
صدام نخواهد بود. ديديم ملت ما آنهايى را كه با غرور به دنبال شكستن 
ما بودند، شكســت دادند. ما نگذاشــتيم آنها در اين جنگ اقتصادى به 
هدف شان برسند. همان طور كه مقام معظم رهبرى فرمودند نبايد بگذاريم 
تحريم هــا اثر بگذارد و بايد اثرش را كــم كنيم. بزرگ ترين كاهش اثر 
اين تحريم ها اين بود كه نگذاشتيم تحريم ها به هدف اصلى شان برسند. 
هدف اصلى اين بود كه نظام را بشــكنند و به خيال خودشان در همان 

سال 97 مى خواستند پايان نظام را جشن بگيرند.
رئيس جمهور در ادامه افزود: آنها شكســت خوردند و منزوى شــدند 
و هر وقت كه به ســازمان ملل آمدند حتى دوستان سنتى شان از جمله 
اروپايى ها با آنها همراهى نكردند. ما نگذاشتيم تحريم ها به هدف اصلى 
خود برسند. البته اين تحريم ها مردم ما را بسيار آزار داد و بايد همچنان 
اثــرش را كم كنيم. اينكه مردم در فعاليت ها حضور دارند يعنى كاهش 
آثار تحريم ها. رشد اقتصادى امسال و افزايش توليد معنى اش اين است 
كه آثار تحريم ها را كاهش داديم و حركت هاى ديگر اقتصادى و افتتاح ها 
اين واقعيت را به ما نشان مى دهد زيرا در كنار معيشت و سالمت مردم 
هدف ديگر ما رونق توليد است و شاهد هستيم كه در زمينه هاى مختلف 
حركات خوبى آغاز شــده، از شركت هاى دانش بنيان گرفته كه فعال تر 

شدن سرمايه گذارى ها كه دارند در مسير رشد قرار مى گيرد.

قطر خواستار گفت وگوى كشور هاى عربى 
با ايران شد

 وزير خارجه روســيه در ديــدار با وزير خارجه قطر در مســكو بر لزوم 
شكل گيرى مفهوم امنيت جمعى در خليج فارس به نفع كشورهاى منطقه تأكيد 
كرد. به گزارش فارس، سرگئى الوروف كه در مسكو ميزبان وزير خارجه قطر 
شــد پس از اين ديدار تأكيد كرد كه در اين مالقات درباره شكل گيرى امنيت 
جمعى در خليج فارس بحث شــده اســت. وزير خارجه قطر نيز گفت كه با 
همتاى روســى خود درباره پرونده هاى مختلف منطقه از جمله مسأله هسته اى 

ايران و تحوالت حاكم بر خليج فارس تبادل نظر و رايزنى كرده است.
محمدبن عبدالرحمان آل ثانى تأكيد كرد كه دوحه خواستار گفت وگو و مذاكره 
بين كشــورهاى حاشيه خليج فارس با ايران است و از هرگونه ابتكار عمل كه 

منجر به ثبات در منطقه شود، استقبال مى كنيم.

تغييرات بودجه تا جايى باشد كه
 شاكله آن به هم نخورد

 تغييرات بودجه تاجايى مى تواند انجام شود كه شاكله بودجه به هم نخورد. 
مــا از نظرات تكميلى و اصالحى نمايندگان مجلس چه در بحث هزينه و چه 
در بحث درآمد استقبال مى كنيم. به گزارش ايسنا، رئيس دفتر رئيس جمهور در 
درباره جلسه مشترك دولت و مجلس براى بررسى بودجه، گفت: جلسه بسيار 
خوبى برگزار شده است و رئيس مجلس و رئيس كميسيون تلفيق نظرات خود 
را در جلسه مطرح كردند. از طرف دولت هم رئيس سازمان برنامه و بودجه و 
وزرا مسائل خود را بيان كردند.  محمود واعظى افزود: سازمان برنامه و بودجه 
و كميســيون تلفيق درباره بودجه بيشتر تبادل نظر مى كنند و شنبه آتى سازمان 
برنامــه، وزير نفت، وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزى مباحث مختلف درباره 

بودجه را به مجلس خواهند گفت.

انتخابات در 2 روز برگزار نمى شود
ــت،  ــى اس ــات انتخابات ــات و تجمع ــد روز تبليغ ــا آن چن ــى م  نگران
به ويــژه اگــر ايــن تجمعــات برگــزار نشــود هــم ممكــن اســت در ميــزان 

ــذارد. ــر بگ مشــاركت تأثي
بــه گــزارش ايرنــا، وزيــر كشــور در حاشــيه جلســه هيــأت دولــت دربــاره 
ــم و از  ــى مى كني ــم بررس ــت: داري ــات گف ــان انتخاب ــر زم ــال تغيي احتم
ــزارى  ــاى برگ ــال نمونه ه ــد و در عين ح ــر بدهن ــم نظ ــته اي ــه خواس هم
ــه  ــورد مطالع ــم م ــورها را ه ــاير كش ــرايط در س ــن ش ــات در همي انتخاب

قــرار داده ايــم.
ــا  ــه آي ــن پرســش ك ــه اي ــن در پاســخ ب ــى همچني عبدالرضــا رحمانى فضل
امــكان دارد انتخابــات در 2 روز برگــزار شــود، گفــت: خيــر. طبــق قانــون 

ايــن اجــازه را نداريــم.

آگهى ارزيابى كيفى (نوبت اول) 

روابط عمومى شركت گاز استان همدان 

مناقصه شماره 47-99 يك مرحله اى 
شماره مجوز: 1399,5493
نصب  و  اتيلن  پلى  و  فوالدى  گاز  توزيع  شبكه  اجراى  مناقصه:  موضوع 
همدان  شهرستان  در  پراكنده  به صورت  اتيلن  پلى  و  فوالدى  انشعابات 

(ناحيه 1 و 2) تا سقف مبلغ تعيين شده 
شرح مختصر كار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 15/000/000/000 (پانزده ميليارد) ريال مى باشد.
پنجاه  و  (هفتصد   750/000/000 مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ   -2

ميليون) ريال مى باشد.
3- مدت اجراى پروژه 365 روز مى باشد.

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

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

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

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

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

1399/10/24 از طريق سامانه ستاد خواهد بود.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075  دورنويس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

محمد ترابى »
 روز سه شنبه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در 
صحن در ادامه بررســى طرح اصالح قانون انتخابات 
پيشــنهاد 2 نماينده كه كار محمدباقر قاليباف را براى 
حضور در انتخابات رياســت جمهورى ســال آينده 

سخت  مى كرد، رد كردند. 
در جلســه مذكور ابتــدا نمايندگان مجلس شــوراى 
اســالمى با پيشــنهاد روح ا... ايزدخواه نماينده تهران 
مبنى بر اســتعفاى رؤســاى قــواى مقننــه و قضاييه 
درصــورت تمايل بــه نامزدى در انتخابات رياســت 
جمهورى، 6 ماه پيــش از انتخابات با 56 رأى موافق، 

160 رأى مخالف و 5 رأى ممتنع، مخالفت كردند.
پس از آن نيز نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى با 
پيشــنهاد غالمرضا نورى قزلجه مبنى بر استعفاى هيأت 
رئيسه مجلس و هيأت علمى قضايى درصورت تمايل 
به كانديداتورى انتخابات رياست جمهورى، مخالفت 

كردند. 
نورى قزلجه گفت: اعضاى هيأت رئيسه و شوراى عالى 
قضايى داراى اختياراتى هســتند و احتمال سوگيرى و 
اختــالل در امور و هماهنگى بين قوا را در ماه هاى كه 
منتهى به انتخابات اســت به وجود مى آورد و خدماتى 
كه انجام مى دهد و سفرهاى كه مى روند شائبه تبليغات 
انتخاباتى پيدا مى شــود، عالوه بر اين، اين افراد تريبون 
در اختيار دارند و اظهارنظرهاى خود را به راحتى بيان 
مى كنند. احزاب در تهيه اين طرح بايد مورد مشــورت 
قــرار مى گرفتند، اين نوع نگاه ها در اين طرح نشــان 
مى دهد كه ما سختگيرى كرده ايم و راه ورود به ثبت نام 
را براى اقشار عظيمى از جامعه بستيم و محدود كرديم. 
يكى از ويژگى هاى انتخابات رياســت جمهورى سال 
آينده را مى توان همين  مسأله حضور سران 2 قوه ديگر 
در انتخابات رياست جمهورى دانست. حجت االسالم 
والمســلمين حســن روحانى، محمدباقــر قاليباف و 
آيت ا... ابراهيم رئيســى از رقبــاى اصلى در انتخابات 
دوره گذشته بودند. با انتصاب رئيسى در منسب رئيس 
قــوه قضاييه و ورود قاليباف بــه مجلس يازدهم و در 
دســت گرفتن رياســت قوه مقننه، مى توان گفت كه 

رياست 3 قوه به 3 رقيب انتخاباتى رسيد. 
از همــان ابتداى روى كار آمــدن قاليباف در مجلس 
يازدهم و انتصــاب ابراهيم رئيســى، گمانه زنى هايى 
براســاس حضور اين 2 كانديــداى دوازدهمين دوره 
انتخابات رياســت جمهورى، در دوره ســيزدهم اين 

انتخابات به گوش  رسيده است. 
هيچ فعال و يا عالقه مند به سياست نيست كه از ميزان 
عالقه قاليباف به صندلى رياست در پاستور خبر نداشته 
باشــد. همين مســأله يكى از نكاتى بــود كه انتخاب 
قاليباف را به عنوان رئيس مجلس شوراى اسالمى مورد 
نقد و ترديد قرار داده اســت. از همين رو بود كه برخى 
تحليل گران حميدرضا حاجى بابايــى را گزينه  بهترى 
براى رياست مجلس دانسته اند. اين تحليل گران بر اين 
مسأله مدعا دارند كه اگر حاجى بابايى هدايت مجلس 
يازدهم را در ســال نخست برعهده داشت بسيارى از 

حواشى ايجادشده ميان دولت و مجلس رخ نمى داد. 
برخى اصولگرايان مجلس يازدهم كه غالبًا باتجربه هاى 
اين مجلس نيز به حســاب مى آمدند، در زمان ائتالف 
و پيش از انتخابات رياســت مجلس، شروطى را براى 
رئيس مجلس وضع كردند. يكى از اين شروط حضور 
نيافتــن رئيس مجلس شــوراى اســالمى در رقابت 
انتخابات 1400 بود. با اين حال از آنجايى كه انتخابات 
رياست مجلس در سال دوم 20 روز پيش از انتخابات 
28 خرداد 1400 برگزار مى شــود، برخى تحليل گران 
اعتقاد داشتند كه شــايد قاليباف در انتخابات رياست 
مجلــس به دليل حضور در رقابت رياســت جمهورى 

شركت نكند. 
با اين حــال رأى مخالف نماينــدگان مجلس در روز 

سه شنبه با پيشــنهاد ايزدخواه پايانى بر گمانه زنى ها از 
موانع سر راه قاليباف براى حضور در انتخابات بود. 

بايد پذيرفت كه در دهه گذشــته اختالف نظر ها ميان 
2 حزب اصلى در كشــور زياد شــده و سبب افزايش 
سياســى كارى ها و تالش ها براى منافع حزبى در ميان 

برخى از مسئوالن شده است. 
درحال حاضر مى توان گفت كه اتخاذ راهبرد اشتباه در 
سياست داخلى كشــور ضرر هاى جبران ناپذيرى را بر 
بدنه كشور زده و خواهد زد. از دور خارج كردن رقيب 
و برهــم زدن توازن طبيعى ميان احزاب در كشــور با 
روش هاى جداى از دموكراسى، بر اصل حاكميت نظام 
آســيب خواهد رساند. زيرا هر كدام از اين احزاب در 

ميان آحاد مردم طرفداران زيادى دارند. 
به اعتقاد برخى كارشناســان از ابتدا ارائه طرح اصالح 
قانون انتخابات مجلس يازدهم مورد ابهام قرار داشت، 
بــا اين حال هنــوز فرصت براى رفــع ابهامات قانون 

انتخابات رياست جمهورى با اين طرح وجود دارد.
در ادامه گزارش به ادامه بررسى هاى نمايندگان مجلس 
درباره طرح مذكور در جلسه روزگذشته مى پردازيم كه 

در ادامه مى خوانيد:
 مخالفت مجلس با حــذف ماده مربوط به 

تعريف رجال مذهبى و سياسى
در جلسه روزگذشــته مجلس نماينده تربت حيدريه 
پيشــنهاد حذف ماده 2 اين طرح را مطرح كرد كه در 
آن احراز شــروط مربوط بــه معيارهاى رجال مذهبى 
و سياسى كانديداهاى رياست جمهورى تعريف شده 

است.
محســن زنگنه اظهار كرد: تعريــف معيارهاى رجال 
مذهبى و سياســى برعهده شــوراى نگهبان است و ما 
با اين كار انگار داريم در كار شــوراى نگهبان دخالت 

مى كنيم.
به گزارش ايســنا، نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى 
در مخالفت با اين پيشــنهاد اظهار كرد: ماده اصلى اين 
طرح مــاده 2 يعنى تعريف رجال مذهبى و سياســى 
اســت. با نگاهى به انتخاب جريان تشــكيل دولت ها 
و انتخــاب رئيس جمهورها و عالوه بر آن مشــكالت 
و انحرافات رئيــس جمهورها در دوران كارى شــان 
مى توان به دقيق نبودن خصوصيات ذكرشــده در ماده 

2 در رؤساى جمهور پى برد.
اميرحسين قاضى زاده هاشمى ادامه داد: بسيارى از آنها 
به رغم داشتن ســابقه مديريت و مسئوليت هاى كالن، 
بدون راهبرد و بينش اعتقادى دقيق بوده و نسبت شان 
با آرمان هاى انقالب اســالمى و اصول اعتقادى شان و 
همچنين واليت فقيه روشــن نبوده است و اينها سبب 

ايجاد مشكالت در كشور شده است.
محمدجواد كوليوند معاون پارلمانى وزير كشور نيز با 
اعالم مخالفت دولت با اين پيشــنهاد گفت كه مجلس 

با اين مصوبه در كار شوراى نگهبان دخالت مى كند.

با اين حال نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با حذف 
ايــن ماده  ها از طرح اصالح قانون انتخابات رياســت 

جمهورى مخالفت كردند.
 مخالفــت مجلس با تعيين نحــوه اعتقاد 

كانديداها به واليت فقيه
در جلسه روز گذشته مجلس همچنين نماينده خرم آباد 
پيشــنهادى را در اصالح ماده 2 طــرح اصالح قانون 
انتخابات مطرح كرد كه اشــتهار به ثبات در اعتقاد به 
امامت و واليت و التزام عملى به آن در گفتار، نوشتار 
و رفتار سياســى به عنــوان معيارهاى رجــال مذهبى 

پيش بينى شود.
مهــرداد ويس كرمى در صحن گفت كــه خيلى ها در 
اين باره مى گويند به دليل اينكــه واليت فقيه در قانون 
اساســى آمده آن را قبول داريم اما اين اعتقاد نيســت 
بلكه از سر اجبار است. عقيده يك بحث درونى است 
و قابل سنجش نيســت، لذا ما التزام عملى آورديم كه 

سنجش پذير باشد.
در ادامه جلسه پيشنهاد به رأى مجلس شوراى اسالمى 

گذاشته شد كه نمايندگان با آن مخالفت كردند.
شايان ذكر اســت كه در طرح اصالح قانون انتخابات 
رياســت جمهورى، اعتقاد و التــزام عملى به واليت 
مطلقه فقيه به عنوان يكــى از معيارهاى رجال مذهبى 

پيش بينى شده است. 
 مخالفت مجلس با ضرورت 

اشتهار به استقامت فكرى كانديداها
نمايندگان مجلس همچنين در ادامه بررسى معيارهاى 
رجــل مذهبى و رجل سياســى پيشــنهاد ويس كرمى 
درباره ضرورت اشــتهار به استقامت فكرى در انديشه 
ناب اســالمى بــراى داوطلبان حضــور در انتخابات 
رياســت جمهورى را بررســى كرده و درنهايت با آن 

مخالفت كردند.
ويس كرمــى در توضيح پيشــنهاد خود بيــان كرد: ما 
چگونــه مى خواهيــم اعتقاد به واليت فقيــه را اثبات 
كنيم؟ برخى افراد دچار دگرديســى مى شــوند، مثال 
برخى از كسانى كه در تســخير النه جاسوسى بودند 
امروز حتى منكر مبارزه با آمريكا هستند. كانديداهاى 
رياست جمهورى بايد اســتقامت فكرى داشته باشند. 
فردى كه ثبات عقيده نــدارد نمى تواند رئيس جمهور 
شود. ما نبايد در تاريكى تيرى بيندازيم بلكه بايد عمل 
و رفتــار كانديداها را در كتب و گفتار و نوشــتار آنها 

بررسى كنيم.
 تعيين معيارهاى رجال سياسى و مذهبى 

در قانون انتخابات 
نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى در ادامه جلسه 
روزگذشته ماده 2 اين طرح را به تصويب رساندند كه 
براســاس آن يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (35) 

مكرر 1 به قانون الحاق مى شود:
ماده 35 مكرر 1- احراز شروط جز (1) بند (الف) ماده 

معيارهاى رجل سياسى و مذهبى و مالك ايران االصل بودن كانديدا ها مشخص شد

 قاليباف همچنان خيره به پاستور 
(35) اين قانون از طريق بررسى معيارهاى 

زير انجام مى شود:
الف) معيارهاى رجال مذهبى:

1.اعتقاد و التزام عملــى به واليت مطلقه 
فقيه

2.ثبات و اســتوارى در اعتقاد و التزام به 
عقايد، احكام و اخالق اســالمى از جمله 
 انجام واجبات و تقيــد به ترك محرمات 

و اشتهار به آن
3.بهره مندى از اطالعــات الزم در حوزه 
اعتقــادات و اصول دين و مذهب در حد 
اثبات حقانيت دين اسالم و مذهب تشيّع

4.احســاس مسئوليت نسبت به امور دينى 
مردم و ترويج ارزش هاى دينى و انقالبى 
در جامعه، از جمله اعتقاد قلبى، اشتهار و 
التزام عملى به انجام فريضه امر به معروف 
و نهى از منكر و بزرگداشت شعائر دينى

5.صداقــت در گفتار و عدالت در رفتار با 
بررسى ســوابق از جمله در گزارش هاى 
مرتبط با سمت ها و مســئوليت ها و ارائه 

آمارهاى مرتبط
ب) معيارهاى رجال سياسى:

1.بهره مندى از اطالعــات الزم و قدرت 
تحليل درباره مبانى شــكل گيرى نهضت 
امام خمينى(ره) و نظام اسالمى و استمرار 

آن
2.تعهد و التــزام عملى به نظام جمهورى 
اســالمى ايران، انقالب اســالمى و قانون 
 اساسى و همچنين درك و آشنايى نسبت 
به اصول اين قانون و حدود صالحيت ها 
و جايــگاه قواى 3گانه و ســاير نهادهاى 
مصلحت  تشخيص  مجمع  نظير  اساســى 
نظام، مجلس خبرگان رهبرى، شــوراها و 

نيروهاى مسلح
3.داشتن مواضع روشن و عملكرد شفاف 
دربــاره جريان هــاى غربگــرا و واگرا و 
طرفداران نظام سلطه در كشور و تهديدات 

و فتنه هاى پس از انقالب اسالمى
4.شــناخت و آگاهى عميق نسبت به امور 
داخلى، منطقه اى و بين المللى و نيز قدرت 
تحليل مسائل جارى و آتى مبتنى بر مبانى 
و معيارهاى انقالبى از قبيل حفظ استقالل 
همه جانبه و تماميت ارضى كشــور، نبود 
تعهد و گرايش به قدرت هاى ســلطه گر، 
حمايت از مبارزه حق طلبانه مســتضعفين 
در برابر مستكبرين و دفاع از حقوق همه 

مسلمانان
ــن و  ــه در تأمي 5.ســابقه تــالش همه جانب
حفــظ حقــوق شــهروندى و آزادى هــاى 
قانونــى و مشــروع، وحــدت ملــى و 
تقويــت آن، مصالــح نظــام اســالمى، 
منافــع ملــى و ترجيــح آن بــر منافــع 
ــى ــى و حزب ــى، قوم ــخصى، گروه ش

تبصره-اخذ يا داشــتن تابعيت و يا اقامت 
دائم از كشورهاى بيگانه توسط داوطلب، 

والدين، همسر و فرزندان از مصاديق عدم 
التزام و تعهد به انقالب و نظام جمهورى 

اسالمى ايران تلقى مى شود.
 مخالفت مجلس با حذف تعريف 
قانون  اصالح  طرح  از  ايرانى االصل 

انتخابات 
محمدحسين فرهنگى در توضيح پيشنهاد 
خود بيــان كرد: در مــاده 3 ايرانى االصل 
بودن تنها به اين صورت تعريف شــده كه 
فقط پدر و مادر تابعيت ايران داشته باشند 
و كسانى كه پدر و مادر آنها تابعيت ايران 
را دارند اما نســل هاى گذشته آنها ايرانى 
نيســتند امــكان حضــور در انتخابات را 

ندارند.
وى ادامه داد: در ابتداى انقالب نيز فردى 
كانديداى انتخابات رياست جمهورى بود 
كه در گذشــته به ايران مهاجرت داشــته 
اســت اما حضرت امــام(ره) به صراحت 
تشــخيص داد كه تنها پدر و مادر تابعيت 

ايران را داشته باشند، كافى نيست.
محمدجواد كوليوند معاون پارلمانى وزير 
كشور در موافقت با اين پيشنهاد بيان كرد: 
حذف مــاده 3 تأثيــرى در كل اين طرح 
ندارد، زيرا شــرايط تابعيت در تبصره اين 
ماده ذكر شده و درباره ايرانى االصل بودن 
نيز در قانون قضايــى تعريف وجود دارد 
و وجود اين مــاده براى اين طرح چندان 
جالب نيســت و ما نيــز موافق حذف آن 

هستيم.
نماينــدگان مجلــس شــوراى اســالمى 
همچنين با پيشنهاد محمدحسين فرهنگى 

مبنى بر حذف اين ماده مخالفت كردند.
 مــالك ايرانى االصــل بــودن 

كانديداها مشخص شد
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى مصوب 
كردند كه كســانى مى توانند در انتخابات 
رياســت جمهــورى كانديدا شــوند كه 
ايرانى االصل بوده بــدان معنا كه از پدر و 
مادر ايرانى با تابعيت ايرانى متولد شــده 
باشند و در گذشته تابعيت كشور ديگرى 

را نداشته باشند.
براساس اين مصوبه، يك ماده به شرح زير 
به عنوان مــاده 35 مكرر 2 به قانون الحاق 

مى شود:
از  مقصــود  مكــرر2-   (35) مــاده 
«ايرانى االصــل» مذكور در جــزء (2) بند 
(الف) ماده (35) اين قانون، شخصى است 
كــه از پدر و مادر ايرانى كه تابعيت اصلى 
ايرانى دارند، متولد شده باشد و منظور از 
«تابع ايران» مذكور در بند فوق، شــخصى 
است كه تابعيت اصلى ايرانى داشته باشد.

■ تبصره: اتباع ايرانى كه تابعيت كشــور 
ديگرى را در گذشــته داشته و يا افرادى 
كه تابعيت ايران را به تازگى كسب كرده اند 

امكان حضور در انتخابات را ندارند.
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بهداشتنكتهدانشگاه
تأسيس كلينيك هاى كسب و كار 

در دانشگاه علمى كاربردى
 رئيس دانشگاه جامع علمى كاربردى از تأسيس كلينيك هاى كسب و كار و مراكز 

مشاوره در واحدهاى استانى و در مراكز آموزشى دانشگاه خبر داد.
به گزارش مهر، محمدحســين اميد، گفت: اين ورود به دانشگاه درحالى رخ مى دهد 
كه در گذشــته نگاه مثبتــى به آموزش هاى مهارتى وجود نداشــت اما به دليل بروز 
مشكالت چند ساله اخير در زمينه اشتغال و افزايش بيكارى دركشور، همه مسئوالن 
به اين نتيجه رسيدند كه راه حل برون رفت از مشكالت بيكارى، آموزش هاى مهارتى 
است. وى افزود: درحال حاضر دانشگاه هاى ديگر نيز به دنبال پيدا كردن راهى هستند 

تا دانشجويان آنان در طول دوره آموزش مهارت كسب كنند.
رئيس دانشــگاه جامــع علمى كاربردى اظهاركرد: اين دانشــگاه تنهــا متولى ارائه 
آموزش هاى مهارتى خاص در كشــور اســت كه اين وظيفه انجام نمى شود مگر با 

همراهى دانشجويان، مدرسان و مراكز آموزشى.

افزايش آمار سالمندان افسرده در روزهاى كرونايى
 احساس تنهايى مى تواند به افســردگى و اختالالت روانپزشكى نظير اضطراب 

منجر شود.
يك روانپزشــك، گفت: انزوا و تنهايى ارتباط تنگاتنگى با يكديگر دارند، اما معادل 
هم نيستند. ممكن است فردى تنها زندگى كند اما احساس تنهايى نكند يا احساس 
تنهايى كند اما منزوى نشده باشد. به گزارش مهر، بهنام شريعتى، افزود: ش از كرونا 
20 درصد ســالمندان احساس تنهايى مى كردند. اما كرونا در حدود 40 تا 50 درصد 
احساس تنهايى ســالمندان را بيشتر كرده است. وى اظهار كرد: در مرحله انزوا فرد 
به وضوح از اجتماع گسســته شده و حتى ممكن است براى پيگيرى هاى درمانى هم 
مراجعه نكند. شريعتى گفت: ســالمندان به داليل مختلف از جمله داليل اجتماعى 
مثل شهرنشينى، بازنشستگى و كاهش ارتباطات شغلى، كاهش توانمندى هاى جسمى 
مثل كاهش شنوايى، كاهش تحرك و مسائل خانوادگى و مسائل ديگر مثل افسردگى، 

اضطراب و نگرانى از بيرون رفتن بيشتر تنها مى شوند و احساس تنهايى مى كنند. 

رابطه مستقيم اضطراب و ريفالكس معده
 يك متخصص داخلى در رابطه با ارتباط بين ريفالكس معده و اضطراب، اينگونه 
بيان كرد كه ريفالكس بيمارى مزمن دستگاه گوارش است كه با پس زمينه اضطراب 

همراه است و اين 2 عالئم يكديگر را افزايش مى دهند.
مجيد عبدالهيان در گفت وگو با ايســنا، درباره عالئــم ريفالكس معده، اظهار كرد: 
اين بيمارى بســيار شــايع بوده و از عالئم آن مى توان به سنگينى و سوزش سر دل 
و ســوزش زيرجناغ اشــاره كرد كه حتى گاهى آنقدر شديد اســت كه با عالمت 

بيمارى هاى قلبى اشتباه گرفته مى شود.
وى افزود: تلخى و شورشــدن دهان، سرفه هاى مزمن و عفونت هاى گوش داخلى 
از ديگر عالئم آن اســت ولى عمده عالئم ريفالكس، سنگينى سر دل، ترش كردن، 
سوزش و تهوع است. عبدالهيان با اشاره به اينكه حدود 24 درصد از جمعيت بالغ ما 
درگير اين بيمارى هستند، گفت: نكته مهم در اين بيمارى، شدت و ضعف آن است، 

برخى افراد اين عالئم را به صورت دائمى تجربه مى كنند.

حذف دفترچه هاى كاغذى بيمه سالمت تا شهريور 1400
 معاون بيمه و خدمات سالمت سازمان بيمه سالمت از استقرار كامل نسخه الكترونيكى 
و حذف دفترچه هاى كاغذى بيمه ســالمت تا شــهريور 1400 خبر داد.به گزارش ايرنا، 
مهدى رضايى درباره آخرين وضعيت نسخه نويسى الكترونيكى در كشور گفت: هم اكنون 
نسخه الكترونيكى در همه اســتان هاى كشور مستقر است. در اين طرح پزشكان اقدام به 
نسخه نويسى الكترونيكى كرده و ارائه خدمات تجويزشده در داروخانه و مراكز پاراكلينيك با 
ارائه يك كدرهگيرى امكانپذير است.وى افزود: همه قوانين رسيدگى در نسخه الكترونيكى 
به صورت برخط كنترل مى شود و امكان محاســبه پرداخت از جيب بيمار وجود خواهد 
داشت.رضايى گفت: عالوه بر اين، ساير مراكز سرپايى اعم از درمانگاه، فيزيوتراپى، بخش 

سرپايى بيمارستان و در بيشتر استان ها طرح نسخه الكترونيكى را پياده سازى كردند.

فعاليت 280 مركز مشاوره ژنتيك در كشور
 سرپرست مركز توســعه پيشگيرى سازمان بهزيستى از فعاليت 280 مركز مشاوره 
ژنتيك در كشور خبر داد و گفت: سال گذشته 384 هزار خانوار در اين مراكز غربالگرى 
شــدند. فاطمه رضوان مدنى در گفت وگو با ايرنا افزود: مراكز مشــاوره ژنتيك تحت 

پوشش بهزيستى به همه مردم به ويژه به مددجويان بهزيستى خدمات ارائه مى دهند.
وى خاطرنشان كرد: خدمات مراكز مشاوره ژنتيك براى مددجويان رايگان بود و هزينه 

آن براى ديگر اقشار جامعه، ارزان تر از تعرفه مراكز آزاد است.
مدنى يادآور شــد: فعاليت مراكز مشــاوره ژنتيك در كشور باعث شد كه سال گذشته 
از به دنيا آمدن هزار و 444 كودك معلول پيشــگيرى شــود كه براى سقط درمانى نيز 

هماهنگى هاى الزم با پزشكى قانونى و وزارت بهداشت انجام شد.

190؛ تنها سامانه پاسخگويى وزارت بهداشت
 مديركل دفتر بازرســى، ارزيابى عملكرد و پاسخگويى به شكايات وزارت بهداشت 
با اعالم اينكه اكنون امكان ارتباط با سامانه هاى 1490، 1590 و 1690 وجود ندارد، تنها 
راه ارتباطى مردم با وزارت بهداشــت شماره 190 است. به گزارش ايسنا، محمدحسين 
حيدرى با اشــاره به نحوه پاسخگويى در سامانه 190 اين وزارتخانه اظهار كرد: مردم از 
طريق اين سامانه كه تنها مركز پاسخگويى به شكايات وزارت بهداشت محسوب مى شود، 
مى توانند مشــكالت خود را درباره درمان، دارو، بهداشت، اورژانس پيش بيمارستانى و 
همچنين بيمارى كوويــد-19 با ما در ميان بگذارنــد.وى تصريح كرد: هموطنان عزيز 
مى توانند با كد رهگيرى كه پس از تماس با سامانه به آنها ارائه مى شود، روند رسيدگى 

به مشكل خود را پيگيرى كنند و اطمينان داشته باشند كه مسائل آنها دنبال خواهد شد.

پرواز مستقيم به انگليس براى جلوگيرى از 
ورود ويروس جديد كرونا متوقف شد

 معاون كل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى با اعالم 
اينكــه هنوز موردى از ورود ويروس جهش يافته كرونا در انگليس، 
در ايران مشــاهده نشــده و براى پيشــگيرى از ورود اين ويروس 

پروازهاى مستقيم به انگليس متوقف شد.
ايرج حريرچى در گفت وگو با ايرنا افزود: كشورهاى زيادى در دنيا 
و از جمله اروپا براى جلوگيرى از انتقال ويروس جهش يافته كرونا 
رفت وآمد و سفر مســتقيم و حتى غيرمستقيم به انگلستان را ممنوع 
كرده اند و برخى كشــورها نيز با تدابير سختگيرانه تر همه سفرهاى 

خارجى را ممنوع كرده اند.
وى گفــت: در ايران نيز اقدامات الزم انجام شــده، به دقت پيگيرى 
مى كنيم و پروازهاى مســتقيم به و از انگلســتان متوقف و لغو شده 
است. مسافران پروازهاى غيرمستقيم از انگلستان هم كنترل مى شوند. 
نتيجه تســت مبدأ اين مسافران را بررسى مى كنيم و در ايران از آنها 
تســت گرفته مى شود و افراد مشــكوك 14 روز قرنطينه مى شوند، 
همه كســانى را هم كه پيش از اعالم انگليس وارد ايران شده اند، هم 

غربالگرى كرده ايم و اگر الزم باشد از آنها تست مى گيريم.
حريرچــى افزود: نكته مهــم درباره اين ويــروس جهش يافته اين 
است كه انگليســى ها كه در مورد خيلى كشورها ادعاهايى داشتند، 
خودشــان از ســپتامبر كه جهش ويروس شناسايى شده، موضوع را 

كتمان كردند.
وى تأكيد كرد: هنوز هيچ موردى از ويروس جهش يافته در انگليس 
در ايران مشاهده نشــده، همه پروازهاى مستقيم به انگلستان لغو و 
متوقف شــده، آخرين پرواز هم پروازى بوده كه يكسرى مسافر را 
از ايران برده و فقط يكســرى خلبان و پرســنل پرواز ايرانى كه در 

انگليس بودند به كشور برگردانده است. 
 ردپاى جهش كرونا در پيك اخير ايران 

عضو كميته علمى ســتاد مقابله با كرونا با اشاره به وضعيت ويروس 
كرونــاى جهش يافته در انگليس در اين باره نيز بيان كرد: از آنجايى 
كه در پيك اخير كرونا در كشــورمان قدرت سرايت بسيار باال بود، 
ايــن احتمال وجود دارد كه همين ويروس جهش يافته از پيش وارد 

كشور شده باشد.
مينو محرز در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به احتمال ورود ويروس 
جهش يافتــه به ايران، گفت: در جهش جديدى كه در انگليس ايجاد 
شــده، قدرت سرايت ويروس افزايش چشمگيرى داشته است. البته 
ايــن احتمال وجود دارد كه در پيك اخيرى كه در كشــور داشــتيم 
و شاهد سرايت گســترده كرونا بوديم، شايد همين ويروس جهش 
يافته بوده و از پيش وارد كشــور شده بود؛ زيرا در پيك اخير قدرت 
سرايت بسيار باال بود و ميزان مراجعه بيماران آنقدر باال بود كه گاهى 

ديگر تختى براى بسترى بيماران نداشتيم.
وى افزود: بر اين اســاس بايد ژنوتايپ ويروس را بررسى كرد و در 
اين صورت مشخص مى شود كه در پيك اخير، ويروس جهش يافته 
وارد كشــور شده است يا خير. بنابراين درحال حاضر هم در جهشى 
كه در انگليس اتفاق افتاده قدرت ســرايت كرونا ده ها و صدها برابر 

شده است، اما شدت بيمارى زايى آن تغييرى نكرد است.
محــرز با بيان اينكه البته فعال رفت وآمد بين ايران انگليس متوقف 
شده اســت، گفت: در هرصورت ما رفت وآمد زيادى به انگليس 
داريــم. در وهله نخســت برنامه مطالعاتى بــر روى ويروس در 
كشــور بايد دائم ادامه داشته باشــد. پيش از اين امكانات دستگاه 
و وســايل بررســى ويروس نبود، اما درحال حاضر در دانشكده 
بهداشــت دانشگاه علوم پزشــكى تهران اين امكانات ايجاد شده 
و بايد به طور مرتب ژنوتايپ ويروس را بررســى كنيم تا متوجه 
شــويم كه ويروســى كه در ايران اســت، كدام ژنو تايپ است. 
در اين صــورت مى توانيــم قطعى اعــالم كنيم كــه آيا ويروس 
جهش يافته اى كه در انگليس هســت بــه ايران آمده يا هنوز وارد 
كشــور ما نشده اســت. البته بررســى ويروس مدام بايد در همه 
كشــورها انجام شود و وضعيت آن را به سازمان جهانى بهداشت 

دهند. گزارش 
عضو كميته علمى ســتاد مقابلــه با كرونا، تأكيد كــرد: به هر حال 
ويروس هرچه بيشتر به بدن افراد مختلف سرايت كند، دچار جهش 
هم مى شــود. اين طبيعى اســت، اما همه دنيا بايد دســت به دست 
هــم دهند تا اجازه افزايش ســرايت را ندهنــد. در غير اين صورت 
اگر بيمارى به همين صــورت ادامه يابد، مى توان انتظار جهش هاى 

ديگرى را هم داشت.
وى درباره تأثير واكســن بر روى ويروس جهش يافته كرونا، گفت: 
اين جهش ها در حدى نيست كه منجر به عدم أاثير واكسن شود، اما 
به هرصورت بايد بررســى شود؛ زيرا اگر جهش خيلى مهم و شديد 
باشد، ممكن است واكسن هم ديگر مؤثر نباشد. در انگليس بايد اين 

بررسى را انجام دهند.

اقتصاد سرآمد: كروناى جهش يافته بيخ گوش جهان
 هنوز با اولى درگير بوديم، دومى هم رسيد!!

بهار: سنگينى گرانى روى شانه هاى تخم مرغ
 مثل چيزاى ديگه عادالنه تقسيم مى كردين كه روى دوش يكى 

نباشه!!
تجارت:پايان يكه تازى دالالن خودرو

 ديگه تيغ دالال هم نمى بره!!
آفتاب اقتصادى: خودروســازان حاضر به شفاف ســازى ليست هاى 

فروش آنالين نيستند
  هميشه ثبت با سند برابر است ديگه!!

آفتاب: بازارهاى مالى ترسيدند
 با هميناس كه مى شه قدرت ريسكشونو سنجيد!!

ابتكار: بازگشت به برجام بدون پيش شرط
 بدون شرح!!

اخبار صنعت: فشار تورمى بر 90 درصد جامعه
 اون ده درصد باقى مانده هم از ما بهترونن!!

اقتصاد سرآمد: آيا اميدى به ارزان شدن لوازم خانگى هست
 زهى خيال باطل!!

ثروت: اختالف نظر درباره نرخ رشد اقتصادى
 هميشه هستن كسانى كه ساز مخالف ميزنن!!

FATF دنياى اقتصاد: واكسن كرونا پشت
 ديگه تا بياد برسه بايد هفت خوان رستم رو رد كنه!!

شهروند: وام ازدواج 100 ميليون تومان شد
  خواب ديدى خير باشه!! پشت پرده ها رو درياب!!

صداى اصالحات: علت افزايش ترك تحصيل؟
 ديگه همه كه قرار نيست دكتر مهندس بشن!!

همدان پيام:جامعه مديريتى استان نخبگان را برنمى تابد
 همينه كه فرار مغزها آمارش ميره باال!!

كسب وكار: سرگردانى قيمت دالر
 دالرم يه سر داره و هزر تا سودا!!

ديدار مديركل زندان هاى استان 
با فرمانده انتظامى 

 مديركل زندان هاى اســتان با اميرى فرمانده انتظامى استان همدان 
ديدار و گفت وگو كرد .

رضا ذوالفعلى نژاد در اين ديدار ضمن ارائه گزارشى از اقدامات تأمينى 
اين اداره كل، از زحمات و تالش هاى سبزپوشان نيروى انتظامى و تعامل 

ناجا در استان همدان با اداره كل زندان هاى همدان قدردانى كرد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل زندان هاى همدان، وى با بيان اينكه 
زندان آينه تمام نماى اتفاقات موجود در جامعه اســت، افزود: يكى از 
سخت ترين كارها در جامعه ما همين زندانبانى است و مأموريت نيروى 
انتظامى و سازمان زندان ها در برقرارى امنيت پايدار، مشترك است. وى 
بر ضرورت توســعه تعامل، هماهنگى و همكارى تأكيد كرد و گفت: 
اين همكارى در بســترهاى مختلف قابل تعريف و اجراست و نتيجه 
آن ارتقاى امنيت اجتماعى و در نهايت توسعه آرامش و رفاه اجتماعى 

خواهد بود.
ذوالفعلى نژاد در ادامه خواســتار برگزارى دوره هاى آموزشى ويژه براى 
كاركنان پاسيار و سربازان وظيفه و همچنين اجراى مانورهاى مشترك 
شــد. در ادامه فرماندهى انتظامى اســتان ضمــن قدردانى از زحمات 
مديركل و كاركنان افزود: از آنجايى كه زندان يك محيط امنيتى و فضاى 
نگهدارنده افراد مخل نظم و امنيت است، با نگاه امنيتى و تعامل بيشتر در 

برقرارى و ارتقاى نظم و امنيت به آن نگاه مى كند.
وى براى توســعه و ارتقاى امنيت در زندان ها از نظر نيرو، رزمايش ها، 
همــكارى در امر آموزش، اعزام و بدرقه و ســاير موارد قول مســاعد 

همكارى را داد .

ثبت نام بيش از 17 هزار داوطلب 
تست واكسن

 مدير تيم تحقيقاتى توليد واكسن كرونا ستاد اجرايى فرمان امام(ره) با 
اشاره به آخرين وضعيت توليد واكسن ايرانى كرونا، گفت: اين واكسن 

تا اوائل بهار سال آينده عرضه خواهد شد.
به گزارش فارس، حسن جليلى با اشاره به روند توليد واكسن كرونا در 
ايران، اظهار كرد: شايد براى نخستين بار است كه پاندمى اين چنينى اتفاق 
مى افتد و در زمان كوتاهى نياز به ميليارد ها واكســن در جهان احساس 
مى شود. وى ادامه داد: ظرفيت توليد واكسن نسبت به نياز كشورهاى دنيا 
يك دهم است؛ يعنى اگر كشورى واكسنى توليد كند نمى تواند آن را در 
اختيار همه مردم قرار دهد و اگر در زمينه توليد واكســن كرونا اقدامى 
صورت نگيرد، ممكن است ما در ليست  آخرين كشورها براى دريافت 
واكســن قرار گيريم؛ به طورى كه ممكن است در برخى از كشورها در 

پايان سال 2022 واكسيناسيون آغاز شود.

 چند ســالى اســت كه انتخاب شهروند 
برتــر در همدان باب شــده اســت و كمك 
مى كند تا شــهروندانى كه در راستاى كمك و 
خدمات رسانى به شــهر و شهروندان هستند 
انتخاب شده و به مردم معرفى شوند. در همين 
راســتا در ويژه برنامــه اى توضيحات انتخاب 
شــهروند برتر توسط رئيس كميسيون برنامه، 
بودجه و مالى شوراى اسالمى شهر همدان و 

مدير منطقه يك شهردارى همدان اعالم شد. 
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و مالى شوراى 
اسالمى شــهر همدان با بيان اينكه شهروندان 
برگزيده بــدون توجه به موقعيت شــغلى و 
مشاركت،  گفت:  مى شوند،  انتخاب  اجتماعى 
يك مؤلفه شــهروندى اســت و هر فردى كه 
وظيفه شــهروندى خود را به خوبى انجام داده 
باشــد يك شــهروند نمونه بوده چه بسا يك 

رفتگر باشد يا يك پزشك.
حميد بادامى نجات در ويژه برنامه جشــنواره 
شــهروندان برگزيده با اشــاره بــه انتخاب 
شــهروندان برگزيده بدون توجه به موقعيت 
شــغلى و اجتماعى اظهار كــرد: در انتخاب 
شــهروندان نمونــه داوران بــدون توجه به 
موقعيت اجتماعى، شــغلى برگزيده بودن آنها 

را بررسى مى كنند.
وى با دعــوت از جوانان، فعــاالن مديريت 
شهرى، نخبگان و دانشــجويان براى شركت 
در جشــنواره شهروندان برگزيده، عنوان كرد: 
شــهروندان برگزيده الگوى جامعه هستند و 
بهره مندى از تجربه و توان آنها در برنامه ها و 
اهداف آموزش شهروندى حايز اهميت است.

عضو شــوراى سياســت گذارى جشــنواره 
شــهروندان برگزيده تأكيد كرد: هدف از اين 
جشنواره معرفى الگوهاى برجسته عرصه هاى 
مختلف فرهنگى و اجتماعى شهر همدان است 

ضمن اينكه شــهروندان افتخارى كه اصالت 
همدانى ندارند اما جزو افتخارات اين شــهر 

به شمار مى روند نيز قدردانى خواهند شد.
بادامى نجات ادامه داد: تكريم از شــهروندان 
وظيفه ذاتى شــهردارى اســت كــه در قالب 
جشنواره شهروندان برگزيده به شكل باشكوه 
از سوى شورا و شهردارى برگزار خواهد شد.

وى بــا بيــان اينكــه برگزيدگان جشــنواره 
شهروندى در واقع منتخب و الگوهاى رفتارى 
شــهروندان هســتند، اظهار كــرد: در عرصه 
مديريت شهرى هر اندازه كه تعداد شهروندان 
برگزيده بيشتر شود، امورات شهرى بهتر اداره 

خواهد شد.
 شهروندان برتر 

در مديريت شهر مشاركت دارند 
مديرشــهردارى منطقــه يك همــدان نيز در 

ارتباط با برگزيده شــدن شهروند برتر، گفت: 
همان گونه كه جامعه به يك مدير و راهبر نياز 
دارد هر شــهرى براى آنكه موفق شود نياز به 

مشاركت همه شهروندان دارد.
مســعود دهبانى صابر افزود: شــهروند كسى 
اســت كه نســبت به حق و تكليفى كه دارد 
بتوانــد در جامعه درســت عمــل كند و در 
مشاركت شهرى با مديريت شهرى همكارى 

داشته باشد.
وى با بيان اينكه يكى از شــاخصه هايى كه 
شــهروند برگزيده مى تواند داشته باشد اين 
اســت كــه اولويت هاى اجتماعــى محله و 
مــكان زندگى خود را درنظــر بگيرد، اظهار 
كرد: يكى ديگر از شــاخصه هاى شــهروند 
برتر شناســايى و اعالم نقاط ضعف و قوت 
منطقه به مديريت شــهرى است، كه در اين 

شرايط مى توانيم شهرى خوب و شهروندانى 
برگزيده داشته باشيم.

دهبانى صابر ادامه داد: در شــهردارى منطقه 
يك با مراجعه به مســاجد، محالت و نقاطى 
كه داشــتيم، افراد معتمــد در محالت براى 
همكارى با شهردارى شناســايى شدند، در 
محالت مختلف شــوراى اجتماعى محالت 
تشــكيل شد كه با اســتفاده از نظرات آنها و 
پيشــنهاداتى كه داشتند براســاس ميزان نياز 
ناحيه و منطقه كارهــا و اقدامات اثرگذار و 

خوبى انجام شده است.
شهروندان گرامى براى ثبت نام در «جشنواره 
شهروندان برگزيده همدان» سال 99 از تاريخ 
15 آذرماه تا 20 دى ماه 1399 فرصت دارند تا 
www.TCF.hamedan.ir به وب سايت

مراجعه كنند.

 پــس از 15 ماه تالش و پيگيــرى اداره 
پيشــگيرى و رفــع تخلفات شــهرى، يگان 
حفاظت انتظامى شهردارى همدان راه اندازى 

مى شود.
شــهردار همدان در نشست تشــكيل يگان 
حفاظــت شــهردارى همــدان بــا حضور 
نمايندگان ناجا و رئيس پليس پيشگيرى استان 
همدان، افزود: حفظ حقوق شهروندى، امنيت 
اجتماعى و انضباط شهرى نيازمند همكارى 
همه دســتگاه ها و عزم همگانى است كه اين 
امر با توجــه به همكارى بين شــهردارى و 

نيروى انتظامى همدان و تعامل بســيار باالى 
ايــن 2 نهاد به راه اندازى اين يگان در همدان 
به عنوان نخستين شهر در كشور منجر خواهد 

شد.
عباس صوفى خاطرنشان كرد: با توجه به 
اينكه هــدف نيروى انتظامى، 
توسعه و ارتقاى امنيت 
اســت و تقويــت 
امنيت حاصل يك 
رفتــار جمعى و 
مسئوليت پذيرى 
اجتماعى اســت 
منظور  همين  به 
اجراى اين طرح 
در  قطع  به طــور 
حفظ آرامش و صيانت از حقوق شــهروندان 
و پيشــگيرى از ناهنجارى هاى اجتماعى در 

بسيارى از نقاط شهر كمك مى كند.
 فرمانده يگان حفاظت اماكن و شخصيت هاى 
ناجــا نيز گفت: يگان حفاظت شــهردارى با 
نبوغ، فكر و تدبير شــهردار همدان شــكل 
خواهد گرفت و نيــروى انتظامى نيز تقويت 
و ساماندهى اين يگان را پشتيبانى و حمايت 

خواهد كرد.
محمد حســن نژاد اظهار كرد: همدان به عنوان 
شهر آزمونه (پايلوت) در كشور پس از تهران 

انتخــاب و موافقت الزم از ســتاد مشــترك 
نيروهاى مسلح و ناجا و وزارت كشور براى 

شهر همدان اخذ شد.
وى گفت: پس از بررســى جلســه نهايى و 
تنظيم صورت جلســه به زودى شاهد تشكيل 
و راه اندازى اين يگان در شــهردارى همدان 
و به ويژه در اداره پيشــگيرى و رفع تخلفات 

شهرى شهردارى همدان خواهيم بود.
حســن نژاد در ادامه به بيان وظايف اين يگان 
پرداخــت و اظهار كرد: تعامــل و همكارى 
خوب شهردارى همدان و فرماندهى انتظامى 
استان همدان باعث شد در آينده نزديك يگان 

حفاظت راه اندازى شود.
معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان نيز 
گفــت: درحال حاضر طبــق تفاهم نامه اى كه 
با بنياد تعاون ناجا و اداره پيشــگيرى و رفع 
تخلفات شهرى منعقد شده 38 نفر از عوامل 
انتظامــى و راهور در ايــن اداره با يگان هاى 

مختلف عملياتى همكارى مى كنند.
وحيد على ضمير اظهار كرد: پس از راه اندازى 
يــگان حفاظت همه عوامل در اختيار آن قرار 
گرفته و به صورت منسجم زيرنظر فرمانده اين 

يگان مشغول به انجام وظيفه مى كنند.
وى با بيــان اينكه امر به معــروف و نهى از 
منكر يكى از شــاخصه هاى توسعه امنيت و 
انضباط اخالقى در جامعه اســت، اظهار كرد: 

يگان حفاظت شــهردارى با اراده اى محكم و 
در راستاى توســعه آسايش، آرامش و امنيت 

شهروندان همدانى شكل خواهد گرفت.
مدير اداره پيشگيرى و رفع تخلفات شهردارى 
همــدان نيز گفت: تشــكيل يــگان حفاظت 
انتظامى اداره پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى 

يكى از اقدامات زيرساختى است.
حفاظت  يــگان  افزود:  گلشــن  محمدعلى 
انتظامى يك ابــزار بازدارنده و يك نيروى 
ناظــر همراه بــا قدرت قضايى و پشــتوانه 

قانونى است.
گلشن همچنين با اشاره به ضرورت تشكيل 
اين يگان گفت: اقدامات اين يگان مى تواند 
پيشــگيرانه و پيش از انجام و پايان تخلف 
باشــد و تخلف را در ابتــدا مهار كرده و از 
بروز هرگونه نارضايتى اجتماعى جلوگيرى 

كند.
وى با بيان اينكــه وظايف ذاتى اين يگان در 
حوزه هاى كنترل ساخت وسازها، رفع سد معبر 
و انضباط شــهرى و نگهدارى و محافظت از 
وسايل شهروندان مى تواند تعريف شود، ادامه 
داد: اين طرح قابليت راهگشــايى بسيارى از 

معضالت و مشكالت را دارد.
 گلشن گفت: درباره اهداف اين يگان مى توان 
تحقق امنيت، آرامــش و انضباط اجتماعى و 

شهرى را ذكر كرد.

دعوت ازمردم براى شركت 
در جشنواره شهروند برتر

يگان حفاظت انتظامى شهردارى همدان 
راه اندازى مى شود

نيروى انتظامى همدان و تعامل
ايــن 2 نهاد به راه اندازى اين
به عنوان نخستين شهر در كشو

شد.
عباس صوفى خاطرنشان
اينكه هــدف
توسعه
اســ
امن
ر
م
ا
ب
ا

راه
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اصله همدان تا يك افق صنعتى
 چندان دور نيست 

مهدى ناصرنژاد»
  ديده نشــدن همدان به عنوان مركز استانى با شهرستان هاى بسيار 
مستعد در پايه گذارى هاى صنعتى از همان سال هاى گذشته از انقالب 
شكل گرفته بود، چون دولت هاى حكومت پهلوى مفهوم توازن توسعه 
يكسان در سكونتگاه هاى انسانى كشــور را براساس مصالح سياسى 
خاص خود تعريف مى كردند و در چنين تعاريفى سهم استان همدان 

از توسعه صنعتى تقريباً صفر بود. 
متأسفانه در سال هاى اوليه پيروزى انقالب اسالمى كه درآمد هاى نفتى 
كشــورمان جهت محروميت زدايى و ايجاد زيرســاخت هاى عمرانى 
و همچنين تحرك اقتصادى، هر وهله به يك اســتان اختصاص داده 
مى شــد، اين بار  آغاز جنگ تحميلى و واقع شــدن استان همدان در 
تيررس بمباران هاى دشــمن نگذاشــت تا بيشترين ســهم همدان از 
درآمد هاى نفتى و توســعه، به بخش صنعت هدايت شود و اگر چنين 
نمى شد، پاى بســيارى صنايع مادر از جمله پتروشيمى يا پااليشگاه، 
همان سال ها به همدان باز مى شد و به طبع در هر نقطه كشور كه صنايع 
بزرگ و تأثيرگذار مســتقر شــود، ديگر صنايع كوچكتر و زنجيره اى 
و وابسته هم به تدريج شــكل مى گيرد و اين يك قاعده اجتناب پذير 
است كه نمونه هاى بارز آن را در تمام استان هاى قطب صنعت شاهد 
هســتيم. و اما در اين برهه از تاريخ اقتصادى استان همدان با پيگيرى 
صنايع عمده اى مانند پتروشــيمى هگمتانه كــه در نوع خود از لحاظ 
محصوالت محورى در كشــورمان نمونه و بى رقيب مى باشــد و يا 
كارخانه دانش بنيان توليد محصــول خمير الكترود اين اميدوارى نزد 
پيگيران تحوالت اقتصادى در اســتان به وجود آمده است كه ماشين 
صنعت همدان هم اگرچه خيلى دير وليكن روشــن شده و به حركت 

درآمده است. 
اين اميدوارى وقتى رنگ بيشــترى به خود مى گيــرد كه بدانيم، تمام 
ســرمايه گذاران و صاحبان طرح هاى بــزرگ صنعتى كه تاكنون فكر 
مى كردند راه توســعه صنعت در اين استان بســته است، از اين پس 
در انديشــه و تصميم خود تجديدنظر خواهند كرد. باز هم جاى اين 
اميدوارى وجود دارد كه صنايع نوپايى مانند پتروشــيمى هگمتانه و 
توليد خمير الكترود از اين پس بتوانند با تشــويق به ســرمايه گذارى 
و آوردن طرح هاى صنعتى در اســتان، زمينه ايجاد مشــاغل پايدار را 
فراهم سازند و استان را از چنگال عفريت بيكارى و ترس جوان هاى 
تحصيلكــرده و جوياى كار از اين عفريت ويرانگر نجات دهند. يكى 
ديگر از اثرات فعاليت و حيات چنين صنايع مولد در استان همدان اين 
است كه صنايع بزرگى چون ذوب آهن مالير و اسدآباد را كه به علت 
ركود وحشــتناك در خطر زوال قرار دارند و يا بيشــتر از 50 در صد 
واحد هاى توليدى تعطيل شده و خفته را در شهرك هاى صنعتى استان 

از خواب مرگ بيدار نمايند.

مديركل پست همدان خبر داد
جابه جايى بيش از 2 ميليون و 700 هزار 

مرسوله در استان

 مديركل پســت همدان گفت: در 9 ماهه نخست امسال بيش از 2
ميليون و 700 هزار مرسوله توسط پست همدان جابه جا شده است.

محمد اميدى در گفت وگو با خبرگزاري بازار با بيان اينكه در اســتان 
همدان 483 واحد پســتى وجود دارد كه 39 واحد پستى استان دولتى 
و در حدود 91 درصد از واحدها توســط بخش خصوصى مديريت 
مى  شــود، گفت: در پى شــيوع ويروس كرونا استقبال مردم از خريد 

اينترنتى بيشتر شده است.
وى با اشــاره به اينكه اين امر سبب شــده اين روزها در اداره پست 
همدان تعداد بســته ها بيشــتر ازحد معمول باشــد اما تالش شده با 
فداكارى پستچى ها مرســوله ها در كمترين زمان ممكن به گيرندگان 
تحويل شود، گفت: پوشش جمعيتى به ازاى هر واحد پستى در استان 

همدان 3 هزار و 598 نفر است.
مديركل پســت همدان با يادآورى اينكه از ابتداى امسال تا 25 آذرماه 
مجموع مرســوالت جابه جا شده در پســت استان همدان افزون بر 2

ميليــون 700 هزار فقره بوده اســت، گفت: درحال حاضر در اســتان 
همدان 80 فروشگاه فعال اينترنتى وجود دارد.

اميــدى عنوان كرد: امســال شــاهد افزايــش 91 درصــدى تعداد 
فروشگاه هاى اينترنتى بوده ايم، به طورى كه تعداد فروشگاه هاى اينترنتى 
طرف قرارداد با شركت ملى پست در استان همدان از 42 مورد به 80

مورد ارتقا يافته است.
وى از جابه جايى بيش از 180 هزار مرســوله خريد و فروش اينترنتى 
در اســتان همدان نيز سخن گفت و افزود: تعداد اين مرسوله ها نيز از 

رشد 106 درصدى برخوردار بوده است.
مديركل پســت همدان با تأكيد بر اينكه در شرايط فعلى از دورترين تا 
نزديك ترين مكان در استان همدان، مردم از خدمات پستى بهره مى برند و 
كرونا و باد و باران نمى تواند مانع خدمتگزارى نيروهاى پست شود، گفت: 

شركت پست بودجه دولتى ندارد و درآمد هزينه اى است.

استاندار: 
عملكرد مديران براى رفع موانع توليد 

بايد جهادى باشد

 مديران براى برداشتن موانع و مشكالت پيش روى بخش توليدى و 
توليدكنندگان بايد به صورت جهادى كار كنند، به نحوى كه شاهد رفع 

موانع در كوتاه ترين زمان ممكن باشيم. 
استاندار همدان در جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان همدان، 
افزود: مديران دســتگاه هاى اجرايى و بانك ها براى حل مشــكالت 

توليدكنندگان و صادركنندگان بايد رويكرد تسهيل گرى داشته باشند.
به گزارش ايرنا، سيدسعيد شاهرخى اولويت اصلى دولت را معيشت، 
اشــتغال و توليد دانســت و خاطرنشــان كرد: در اين راستا اقدامات 

ارزشمندى در سطح استان همدان انجام شده است. 
وي از دســتگاه هاى اجرايى، خدماتى و بانك ها خواســت مشكالت 
توليدكنندگان و فعاالن اقتصادى را حل و فصل كنند تا نيازى به ارجاع 

به كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان نباشد. 
اســتاندار همدان، حفظ بيت المال و تسهيل در امر توليد را از وظايف 
مهم مديران دانست و تأكيد كرد: موفقيت مديران منوط به تحقق اين 

دو موضوع است. 
به گفته شــاهرخى، رؤساى ادارات و بانك ها بايد رويكرد گره گشايى 

داشته باشند و به آن عمل كنند. 
وى با قدردانى از معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى و رئيس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان در راستاى حمايت 
از بخــش توليد و صادرات، افزود: ارتباط تنگاتنگ با توليدكنندگان و 
صادركنندگان موجب اشــرافيت به مسائل و رفع گرفتارى فعاالن اين 

بخش در اسرع وقت مى شود. 
شاهرخى از زحمات گمرك همدان نيز قدردانى كرد و خواستار تعامل 
و همكارى بيشــتر براى ترخيص ماشين آالت و تجهيزات واحدهاى 

توليدى شد. 
در اين كارگروه تخصصى به مشكالت 6 واحد توليدى و صنعتى در 

استان همدان رسيدگى شد.

قيمت مرغ در بازار همدان شكسته شد
 افزايش عرضه مرغ در بازار همدان ســبب شكسته شدن نرخ اين كاال و عرضه آن با قيمت 

18 هزار تومان شده است.
رئيس اتحاديه مرغ و ماهى همدان گفت: قيمت مصوب هر كيلو مرغ در بازار همدان 20 هزار و 
400 تومان تعيين شده اما به دليل افزايش عرضه و رقابت فروشندگان، نرخ آن شكسته شده و در 

برخى واحدها به قيمت 18 هزار تومان هم به فروش مى رسد.
جواد عاشــورى در گفت و گو با تسنيم، اظهار كرد: وى با بيان اينكه در ماه هاى گذشته وضعيت 
جوجه ريزى خوب بوده و همين امر سبب افزايش توليد و عرضه شده است، تصريح كرد: روزانه 

60 تا 70 تن مرغ گرم در بازار همدان تزريق مى شود.

رئيس اتحاديه مرغ و ماهى همدان با تأكيد بر اينكه نهاده هاى مورد نياز مرغداران تأمين شــده، 
اظهار كرد: وضعيت جوجه ريزى خوب است و پيش بينى مى كنيم روند كاهشى قيمت ادامه يابد.

عاشــورى با اشاره به اينكه مرغ منجمد هم با نرخ كيلويى 15 هزار تومان در برخى فروشگاه ها 
موجود است، عنوان كرد: شركت پشتيبانى نيز به اندازه كافى مرغ منجمد ذخيره سازى كرده است.
وى با بيان اينكه قيمت مصوب هر شانه تخم مرغ نيز 29 هزار تومان اعالم شده است، گفت: در 

هفته گذشته شاهد افزايش قيمت تخم مرغ بوديم.
رئيــس اتحاديه مرغ و ماهى همدان قيمت هر كيلو مرغ زنده در مرغدارى را 13 هزار و 800 تا 
14 هزار تومان اعالم كرد و اظهار داشــت: قيمت هر كيلو تخم مرغ نيز در مرغدارى 14 هزار و 

500 تومان است.

آگهى تجديد حراج حضورى

سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان

پس از پرداخت كل مبلغ به صورت نقدى و كليه تسويه حساب هاى الزم، نسبت به تحويل اجناس به خريدار اقدام ميگردد. پرداخت هر نوع ماليات و عوارض 
بر عهده خريدار مى باشد.

به قيمت پيشنهادى مبلغ 9٪ ماليات بر ارزش افزوده تعلق ميگيرد.
وزن كل آهن آالت و ضايعات پالستيكى و تعداد بشكه ها كه به رويت برنده مزايده رسيده به صورت حدودى برآورد شده است، لذا در زمان واگذارى بايستى 
دقيقا توزين و شمارش شده و مبلغ نهايى بر اساس آن محاسبه ميگردد. انجام توزين و شمارش موضوع مزايده با نظارت و مديريت سازمان حمل و نقل و 

ترافيك ميباشد.
هر يك از بندهاى جدول فوق الذكر به صورت مجزا به حراج گذاشته شده و متقاضيان قيمت پيشنهادى خود را به صورت جداگانه جهت موارد دلخواه ارائه 

خواهند داد. 
متقاضيان بايد مبلغ سپرده شركت در حراج را تا پايان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/10/15 به شماره حساب 74081134708383  نزد بانك مهر ايران 

بنام سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان واريز نمايند و فيش واريزى را هنگام برگزارى حراج همراه داشته باشند.
متقاضيان بايد 30٪ مبلغ خريد را به صورت نقدى و يا چك تضمين در زمان برگزارى حراج همراه داشته و درصورت برنده شدن پرداخت نمايند. جهت رفاه 

حال متقاضيان كارتخوان در محل برگزارى مزايده موجود ميباشد.
كليه هزينه هاي مزايده اعم از هزينه كارشناسي و درج آگهي و هزينه هاى توزين ، بارگيرى و حمل و نقل به عهده برنده مزايده مي باشد . 

الزم به ذكر است كسانى كه مبلغ سپرده را واريز نكرده باشند، اجازه شركت در حراج را ندارند.
سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

مبلغ سپرده شركت در مزايده برنده نفر اول يا دوم، اگر پس از ابالغ قانونى، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان و واريز وجه نشود، به نفع سازمان 
ضبط خواهد شد.

شركت در مزايده و دادن پيشنهاد قيمت به منزله قبول كليه شرايط ميباشد.
شركت كنندگان در مزايده با علم و اطالع كامل از شرايط مزايده و قبول كامل مفاد آن و با واريز سپرده مذكور، در مزايده حضورى شركت كرده و در حال و 

آينده حق هيچ گونه ادعا و اعتراض نخواهند داشت.
متن آگهى فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس www.hamedan.ir  موجود ميباشد.

زمان بازديد از تاريخ درج آگهى: 99/10/04 تا مورخ 99/10/15 (روزهاى ادارى) ساعت 9 الى 12 صبح
زمان برگزارى حراج: روز سه شنبه مورخ 99/10/16 ساعت 10 صبح

مكان بازديد و برگزارى حراج: همدان، بلوار بهشت، ميدان امام حسن، جاده آزاد شهر سابق، انبار ترافيك شهردارى
تاريخ انتشار آگهى:99/10/04 - م الف(1357)

 ســازمان حمــل و نقــل و ترافيــك شــهردارى همــدان در نظــر دارد طبــق مجوزهــاى اخــذ شــده يــك مرحلــه حــراج حضــورى 
بــه شــرح ذيــل برگــزار نمايــد.

مبلغ تضمين شركت در حراج (ريال)مبلغ كارشناسى به ازاى هر واحد (ريال)تعدادنام محصول ضايعاتىرديف
5001/300/00032/500/000 عددبشكه رنگ يا روغن1
70/00052/500/000حدود 15/000 كيلوگرمضايعات فلزى2
60/00036/000/000حدود 12/000 كيلوگرمضايعات پالستيكى3

غزل اسالمي »
 پس از 18 ســال پتروشيمي هگمتانه توسط 
رئيس جمهوري به صورت ويدئوكنفرانس افتتاح 
مى شود. ميراث عالقبنديان خير و سرمايه گذار  با 
هزار و 200 ميليارد تومان سرمايه گذاري امروز به 

بهره برداري رسمي مى رسد. 
واحــد  بزرگ تريــن  پتروشــمي  ايــن 
كــه  اســت  همــدان  اســتان  توليــدي 
پى وى  ســى بــا گريــد پزشــكى توليــد 
ــاز  ــاه آغ ــد از مردادم ــن واح ــد. اي مي كن
بــه كار كــرد و آرام آرام ظرفيــت توليــد 
ــا  ــون ب ــاند و اكن ــد رس ــد درص ــه ص را ب
ظرفيــت توليــد ســاالنه 70 هــزار تــن 
روحانــي  حســن  به دســت  محصــول، 
ــده، ســاعت10:00  ــه صــورت زن ــروز ب ام

مى شــود.  افتتــاح  رســمى  به طــور 
پتروشــيمي هگمتانه بــا ســرمايه گذاري 57 
درصــدي مرحــوم عالقبنديــان و وراث، 33 
درصدي ســهم پتروشيمى ايران و ده درصدي 
ســهم ســرمايه گذار ايتاليايى فعال مى شود كه 
براى بيش از 200 نفر اشــتغال مســتقيم ايجاد 

كرده است.
رئيــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــه  ــر افتتاحي ــالم خب ــا اع ــدان ب ــتان هم اس
پتروشــيمي در روز پنجشــنبه، خاطرنشــان 
صنايــع  در  پالســتيك  نــوع  ايــن  كــرد: 
پزشــكى  تجهيــزات  و  دارو  بســته بندى 
مصــرف مى شــود و بيــش از 70 درصــد 

ــور  ــاز كش ــورد ني ــكى م ــى پزش پى.وى.س
كــه  مى شــود  تأميــن  واردات  طريــق  از 
ــا 22  ــد 17 ت ــه مى توان ــيمى هگمتان پتروش
درصــد از حجــم واردات كشــور را بكاهــد.

حميدرضــا متين توضيح داد: بــا وجود اينكه 
برخى از دســتگاه ها و تجهيزات سال ها پيش 
نصب شــده و انتظار خرابى يا ايراداتى در آنها 
مى رفت اما به خوبى در مدار قرار گرفته اســت 
و درحال توليد پى وى ســى با درجه پزشــكى 

هستند.

وي يــادآورى كــرد: محصــول توليدشــده 
صنايــع  بــه  ايــران  پتروشــيمى  زيرنظــر 
ســازنده قطعــات پالســتيكى دارويــى تحويــل 

مى شــود. داده 
ــه  ــيمى هگمتان ــه پتروش ــان اينك ــا بي ــن ب متي
چــراغ جهــش توليــد را در ايــن اســتان 
روشــن كــرده اســت، گفــت: 18 ســال انتظــار 
بــراى راه انــدازى پتروشــيمى هگمتانــه پايــان 
گرفتــه و اكنــون ايــن واحــد بــزرگ صنعتــى 

ــت اســت. ــال فعالي درح

 اگرچه بــا تصويب افزايش 25 درصدى 
حقوق كاركنان به نظر مى رســيد برخالف 
ســال هاى اخير جريان حقوق در بودجه با 
حاشــيه و چالش كمترى پيش رفته باشــد، 
اما اعالم رئيس ديوان محاســبات در مورد 
حقوق هاى 60 ميليونــى در البه الى بودجه 
ســال آينده، ماجراى تــازه اى براى حقوق 
1400 رقم زد كــه پاى فيش هاى نجومى را 

به ميان مى آورد.
به گزارش ايســنا، در تبصــره (12) اليحه 
بودجه ســال آينده، دولت افزايش ضريب 
حقــوق گروه هاى مختلــف حقوق بگير در 
دســتگاه هاى اجرايى ماده(29) قانون برنامه 
ششم توســعه و همچنين نيروهاى مسلح، 
وزارت اطالعات و ســازمان انرژى اتمى را 
25 درصد تعيين كرده كه البته ضريب ريالى 

آن را جداگانه تعيين مى كند.
طبــق پيش بينــى صــورت گرفتــه قــرار 
ــى  ــل دريافت ــال 1400 حداق ــت در س اس
ــان  ــراى كاركن ــان ب ــون توم ــه 3/8 ميلي ب
حقوق هــاى  و  برســد  بازنشســتگان  و 
دريافتــى تــا ســقف 4 ميليــون تومــان 
ــى  ــن درحال ــد. اي ــات باش ــاف از مالي مع
اســت كــه ميــزان افزايــش حقــوق در 
ســالجارى 15 درصــد و حداقــل دريافتــى 
3/8 معافيــت  بــا  تومــان  ميليــون   2/8

ــود. ــده ب ــن ش ــان تعيي ــون توم ميلي
با آغاز بررســى تبصره هــاى اليحه بودجه 
در كميســيون هاى مجلس اين انتظار وجود 
داشــت كه به روال سال هاى گذشته، تعيين 
ميزان افزايش حقوق و سازوكار آن چالشى 
بين دولت و مجلس باشــد و درنهايت ارقام 
ديگرى مصوب شــود ولى آنچــه تاكنون 
مشخص شده نشان داد كه اعضاى كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات با ميزان افزايش 
25 درصــدى حقــوق مربوط بــه كاركنان 
دســتگاه هاى اجرايى، اعضاى هيأت علمى، 

قضات و بازنشستگان موافقت كردند.
اگرچه تا تصويب نهايى اليحه بودجه زمان 
باقى مانده و بايد مســير طوالنى طى كند اما 
تاكنون بحــث جدى و يا پيشــنهاد تازه اى 
درباره حقوق سال آينده مطرح نشده است.

اما تازه ترين اظهارات عادل آذر رئيس ديوان 
پرداخت هاى  از  ديگرى  روى  محاســبات، 
حقوق را مطرح كرده كه نشــان داد حقوق 

1400 چندان بى حاشيه هم نيست.
عــادل آذر كه معتقد اســت دولت در مورد 
دســت  آينده  ســال  حقوق هاى  افزايــش 
و دلبــازى كرده، گفته درســت اســت كه 

افزايــش حقوق در تبصره هــاى بودجه 25 
درصد پيش بينى شــده ولى اگر ملحقات و 
حاشيه ها را براساس قانون مديريت خدمات 
خاص  قانون  كه  ســازمان هايى  كشــورى، 
دارند، شــركت ها و منفذهايى كه در قانون 
برنامه ششــم بــه هيأت مديره هــا و هيأت 
عامل ها و مجامع مجوزهايى داده اســت را 
درنظر بگيريم يك حســاب كتاب براساس 
فرمول هاى محاسباتى سال هاى گذشته نشان 
از حقوق هاى تــا 60 ميليون دارد و اگر در 
ســال آينده با اين حقوق ها مواجه شــدند، 

تعجب نكنند.
وى اين را هــم گفته كه حقوق 60 ميليونى 
نادر اســت و ســقف پرداخت هاى باال به 
اين رقم مى رســد، ولــى در بودجه 1400 
اين حقوق ديده مى شــود و حقوق نجومى 
خواهد بود كه براســاس قانــون پرداخت 

مى شود و غير قانونى نيست.
برخى  ولى  شد  راه اندازى  سامانه   
دســتگاه ها حاضر به اعــالم حقوق 

نشدند
اين اعالم رئيس ديوان محاســبات در مورد 
مى شود  مطرح  درحالى  سنگين  حقوق هاى 
كه در سال هاى اخير هياهوى بسيارى به پا 
كرد و مدت ها بحث برانگيز بود؛ به طورى كه 
حتى مديرانــى در دولــت در جريان اين 

پرداخت ها تنبيه و بركنار شدند.
كار تاجايى پيش رفت كه در برنامه ششــم 
توســعه به دولت تكليف شد تا در راستاى 
شفاف شدن دريافتى مديران و كاركنان در 
ســال نخست اجراى قانون برنامه نسبت به 
راه اندازى ســامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام 
و امكان تجميــع كليه پرداخت هاى مربوط 
به موارد ذكر شــده در قانون را فراهم كند؛ 
به گونه اى كه دســتگاه ها اطالعات حقوق و 
مزايــاى خود را به نحوى در ســامانه ثبت 
كنند كه ميزان ناخالص پرداختى به هر يك 
از افراد مشــخص و امكان دسترسى براى 

نهادهاى نظارتى وجود داشته باشد.
بر اين اســاس از اواخر سال 1396 سامانه 
ثبت حقوق و مزايا راه اندازى شد ولى آنچه 
سازمان ادارى و استخدامى اعالم كرد، نشان 
از عمل تمامى دســتگاه ها به قانون نبود و 
هــر بار تعدادى از آنها از جمله قوه قضاييه 
از اين تكليف ســرباز زدنــد، درنهايت در 
مردادماه سال گذشته ارائه گزارش سازمان 
ادارى و اســتخدامى در هيــأت دولت به 
اين منتهى شــد كه تمامى دســتگاه ها بايد 
اطالعــات خود را در ســامانه تكميل و يا 

آنهايى كــه هنوز اقدام نكــرده بودند، وارد 
كنند.

قرار بــود پس از آن گزارشــى در رابطه با 
عملكرد دســتگاه ها در اجراى اين تكليف 
قانونــى ارائه شــود كه ســازمان ادارى و 
اســتخدامى اعــالم كــرد اين گــزارش را 
دراختيــار معاون اول رئيــس جمهور قرار 
داده است ولى هيچ گاه براى اذهان عمومى 
اطالع رسانى نشــده و مشخص نشد كه آيا 
تمامى دستگاه هاى مشمول قانون براى ثبت 
اطالعات پرداخت هاى خود اقدام كردند يا 
همچنان پرداخت هاى غيرشــفاف و نجومى 

درحال انجام است.

اكنــون بار ديگــر حــرف از پرداخت هاى 
نجومى بــه ميان آمده و تأييــد حقوق هاى 
ميليونى تبعات ســنگينى با خــود به همراه 

شــرايطى كه  در  داشــت،  خواهد 
دريافتى كاركنان از 3 ميليون و 800 
هزار تومان آغاز شــده و در اوضاع 
اقتصادى فعلى نمى تواند پاســخى 

براى هزينه هاى سنگين آنها باشد.
ايــن درحالى اســت كــه تاكنون 
ســازمان برنامه و بودجــه و البته 
ســازمان ادارى و اســتخدامى در 
رابطه با ارقــام 60 ميليونى موجود 

در حقوق موضعى نداشته اند.

پرسه 60 ميليونى در حقوق 1400
■ اين حقوق نجومى قانونى است مردم تعجب نكنند

پس از 18 سال انتظار با حضور مجازى رئيس جمهور 

امروز پتروشيمى هگمتانه افتتاح مي شود

زنا
س: اي

عك

مرحوم عالقبنديان 
سرمايه گذار بزرگ 
پتروشيمى هگمتانه
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برترى قاطع بارسلونا 
در شب ركوردشكنى «مسى»

 تيم فوتبال بارسلونا در شِب ركوردشكنى ستاره آرژانتينى خود، 
مقابل وايادوليد به برترى قاطع 3 بر صفر دست يافت.

از هفته پانزدهم ليگ فوتبال باشــگاه هاى اســپانيا، تيم بارسلونا كه 
فصل سختى را سپرى مى كند در زمين وايادوليد به ميدان رفت و در 

پايان به برترى اميدبخش 3 بر صفر دست يافت.
كاتاالن ها با اين پيروزى 24 امتيازى شــده و به رتبه پنجم رسيدند تا 

به آينده اميدوار شوند.
در دقيقه 65 «ليونل مســى» باالخره موفق شــد گلزنى كند و ركورد 

جديدى را به نام خود ثبت كند.
مســى تعداد گل هاى خود را با پيراهن بارسلونا به عدد 644 رساند 
و ركورد «پله» بازيكن افســانه اى ســال هاى دور برزيل را شكست. 
پله در تيم ســانتوس موفق به زدن 643 گل زده شــده بود و اكنون 
مســى بيشــترين تعداد گل  زده با پيراهن يك تيم باشــگاهى را در 

كارنامه دارد.
در ديگر ديدار همزمان، ويارئال در خانه خود مقابل بيلبائو به تساوى 

يك بر يك بسنده كرد و 26 امتيازى شد.

اتلتيكو در صدر الليگا
 تيــم فوتبــال اتلتيكومادريد در ديــدار خــارج از خانه مقابل 
رئال سوسيداد به برترى 2 بر صفر دست يافت و به صدرنشينى خود 

در الليگا ادامه داد.
در هفته پانزدهم الليگا رئال سوســيداد ميزبان اتلتيكومادريد بود كه 
درنهايت اين شــاگردان «ديگو ســيمئونه» بودند كه به برترى 2 بر 

صفر دست يافتند.
«هرموســو» و «ماركــوس لورنته» در نيمــه دوم گلزنــى كرده تا 
سرخپوست ها با 32 امتياز به صدرنشينى خود در فصل جارى الليگا 
ادامه دهند. سوســيداد هم با قبول اين شكست در امتياز 26 و رتبه 

سوم ماندگار شد.
در ديگر ديدار مهم، والنسيا در ورزشگاه «مستايا» با يك گل مغلوب 

سه ويا شد. 

توكيو براى مقابله با كرونا در المپيك
 يك ميليارد دالر هزينه مى كند

 ســازمان دهندگان المپيك بــه تعويق افتاده توكيــو، همزمان با 
رونمايى از آخرين بودجه تخصيصى براى المپيك 2020، از تصميم 
خود براى هزينه بيش از 900 ميليون دالرى براى اقدامات پيشگيرانه 

مرتبط با ويروس كرونا خبر دادند.
به گزارش ايرنا، ســازمان دهندگان المپيــك توكيو بارديگر با تكرار 
پيش بينى هاى گذشــته خود از مجموع هزينــه تعويق اين تورنمنت 
كه تمهيدات مقابله با كوويد-19 نيز شامل آن مى شود، اعالم كردند 
كه هزينه هاى تعويق اين رويداد بزرگ به طور تقريبى به 2/8 ميليارد 
دالر و هزينــه كلــى برگزارى بازى ها به حــدود 15/4 ميليارد دالر 

خواهد رسيد.
المپيــك ايــن دوره حتى پيش از تعويق، از بودجــه اوليه پيش بينى 
شده تجاوز كرده بود و اين كشور براساس اعالم سازمان دهندگان تا 

اينجاى كار حدود 13 ميليارد دالر هزينه كرده است.
با تعويق يكســاله المپيك 2020 توكيو به دليل شيوع ويروس كرونا، 
اين تورنمنت از 23 جوالى تا 8 آگوست 2021، (يكم تا 17خردادماه 
1400) و پارالمپيك نيز از 24 آگوســت تا پنجم سپتامبر 2021 (دوم 
تا چهاردهم شهريورماه 1400) در پايتخت ژاپن برگزار خواهد شد.

رونمايى از 17 ورزشگاه ايرانى 
براى ميزبانى جام ملت ها

 فدراســيون فوتبــال با انتشــار يك تيــزر نام ورزشــگاه هاى 
پيشنهادى اش براى ميزبانى جام ملت هاى آسيا را اعالم كرد. 

از مدت ها پيش فدراســيون فوتبال ايران به طور رسمى نامزدى  خود 
AFC را براى دريافــت ميزبانى جام ملت هاى 2027 آســيا را به
اعالم كرده بود. در اين باره كشورهاى قطر، هند، ايران و عربستان 4
كشورى هستند كه به عنوان نامزد ميزبانى جام ملت هاى آسيا نام شان 
مطرح است و هركدام از آنها تالش هايشان را براى دريافت ميزبانى 

ادامه مى دهند.
فدراسيون فوتبال به طور رســمى مشخص كرد كه 17 ورزشگاه در 
شــهرهاى مختلف ايــران براى ميزبانى جام ملت هاى آســيا مطرح 

هستند كه البته وجود برخى از آنها جالب است. 
تعدادى از اين ورزشــگاه ها حتى درحال حاضر شــرايط ميزبانى از 
ليگ برتر ايران را هم ندارند اما احتماال مســئوالن فدراســيون قصد 
دارند درصورتى كه ميزبانى را گرفتند، براى ترميم و بازســازى آنها 

اقدام كنند. 
ورزشــگاه هاى آزادى و  تختى تهران، ورزشــگاه هاى امام رضا(ع) 
و ثامن االئمــه مشــهد، ورزشــگاه شــهداى فوالد وغديــر اهواز، 
ورزشگاه هاى نقش جهان و فوالدشهر اصفهان، ورزشگاه يادگار امام 
تبريز، ورزشــگاه اختصاصى مس رفسنجان، ورزشگاه پارس شيراز، 
ورزشگاه شــهداى مس كرمان، ورزشــگاه انقالب كرج، ورزشگاه 
المپيك كيش، ورزشگاه باهنر كرمان و ورزشگاه هاى شهيد سليمانى 
و امام على(ع) ســيرجان، ورزشــگاه هاى منتخب فدراسيون فوتبال 

ايران براى ارائه به AFC است.
بى ترديد نام ورزشگاه آزادى كه ميزبان رويدادهاى بزرگى در تاريخ 
فوتبال بوده، در هر شــرايطى نامش در بين ورزشگاه هاى پيشنهادى 
قرار مى گرفت. اين ورزشگاه  پير كه از شرايط خوبى برخوردار است 
بــا توجه به قرار گرفتنش در پايتخت ايران بى ترديد مى تواند ميزبان 

افتتاحيه يا اختتاميه جام ملت هاى آسيا نيز باشد.

پارك بانوان در اسدآباد ايجاد مى شود
 همكارى اداره ورزش و جوانان شهرستان اسدآباد اعالم آمادگى كرد 

تا با كمك شهردارى پارك بانوان را ايجاد كند.
سرپرست اداره ورزش و جوانان اسدآباد با اعالم اين خبرگفت: اين اداره 
آمادگى دارد تا با همكارى شهردارى نسبت به ايجاد پارك بانوان اقدام 
كند. على جمور گفت: شهرستان اسدآباد بدون پارك بانوان است كه در 
اين راستا اداره ورزش و جوانان شهرستان آمادگى همكارى با شهردارى 

را جهت ايجاد و راه اندازى پارك بانوان دارد.
وى اظهار كرد: در راســتاى ايجاد پارك بانــوان با توجه به ظرفيت 
باالى محوطه مجموعه ورزشــى آزادى اين اداره آمادگى دارد زمين 
الزم و تجهيــزات مورد نياز اين طرح را در اختيار شــهردارى قرار 
دهد، البته منوط به اين شــرط كه شهردارى پيگيرى الزم را در اين 
رابطه داشته باشــد ضمن اينكه با پيگيرى شهردارى اداره ورزش و 
جوانان شهرستان نيز ديگر پيگيرى ها و هماهنگى ها را در اين راستا 

انجام خواهد داد.

تجارى سازى در مجموعه ورزشى اسدآباد
 سرپرست اداره ورزش و جوانان اسدآباد از تجارى سازى بخشى از 

مجموعه ورزشى آزادى شهرستان خبر داد.
علــى جمور با اعالم اين خبر با اشــاره به فضاى 5 هكتارى مجموعه 
ورزشى آزادى شهرستان اســدآباد و ظرفيت باالى فضاى موجود اين 
مجموعه و برنامه هاى اداره ورزش و جوانان براى اســتفاده بهينه از اين 
ظرفيت گفت: سعى برآن داريم تا با پيگيرى الزم به كمك و همكارى 
شهردارى اسدآباد نسبت به تجارى سازى بخشى از فضاى مجموعه در 

راستاى درآمد پايدار براى اين اداره اقدام كنيم.

دوره مربى گرى درجه C فوتبال آسيا 
در همدان 

 دوره مربى گرى درجه C فوتبال آســيا بــا رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى بهمن ماه 99 در همدان برگزار مى شود.

رئيس هيأت فوتبال استان همدان با اعالم اين خبر با اشاره به برگزارى 
دوره مربيگرى درجه C فوتبال آسيا در همدان اظهار كرد: ثبت نام اين 
دوره مربى گرى با ظرفيت 24 نفر آغاز شده و عالقه مندان براى حضور 
در اين دوره مى توانند به كميته آموزش هيأت فوتبال اســتان مراجعه 
كنند. عباس صوفى افزود: اين دوره مربيگرى از بهمن ماه 99 به مدت 
13 روز به صــورت تئــورى و عملى با رعايــت تمامى پروتكل هاى 

بهداشتى برگزار مى شود.
 D وى افزود: شركت كنندگان در اين دوره بايد مدرك پيش نياز درجه
و يا C ايران كه حداقل يك سال فعاليت مستمر داشتند را ارائه دهند 

و اولويت با مربيانى است كه داراى فعاليت باشند.
صوفى خاطرنشــان كرد: تا پايان ســال 7 دوره كالس هاى مختلف 

داورى و مربى گرى در همدان برگزار خواهد شد.
وى در پايان با اشاره به تعداد مربيان فوتبال وفوتسال استان بيان كرد: 
درحال حاضر در استان همدان يك مربى درجه A حرفه اى، 181 مربى 
A آســيا، 185 مربى B آسيا، 320 مربى C آسيا، 350 مربى D آسيا 
و 2 مربى دروازه بانى وجود دارند و در رشــته فوتســال نيز 85 مربى 
سطح يك ايران، 75 مربى سطح يك آسيا،4 مربى سطح 2 آسيا داراى 

كارت مربيگرى هستند.
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پيشخوان
پاشازاده پس از توقف مقابل عقاب:

مسئوالن استان به وعده ها عمل نكردند
 ســرمربى پاس همدان پس از پايان بازى با عقاب تهران از دست مديران استان 
سخت عصبانى بود و از عمل نكردن به تعهدات شكايت داشت، درباره بازى گفت: 

بازى پربرخورد و فيزيكى بود و موقعيت هاى زيادى داشتيم كه از دست داديم.
پاشازاده در اعتراض به داورى بازى افزود: ما موقعى اعتراض داريم كه معقول باشد 

تكل دو پا در تمام دنيا اخراج دارد ولى داور در اين بازى اين كار را نكرد.
وى با اشــاره بــه تأخير آغاز بازى گفت: تأخير بازى به دليل نداشــتن كارت بازى 
بچه هاى پاس بود كه اين داستان هاى پاس خيلى اذيت مى كند. وظيفه من اين است 
كه در زمين باشــم و كارهاى فنى را انجام بدهم ولى متأسفانه بايد دنبال همه چيز 

باشم و خسته شدم.
ســرمربى پاس با اشاره با افت پاس قهرمان، خاطرنشــان كرد: هيچ اتفاقى بى دليل 
نمى افتد، اگر پاس از ليگ برتر تا ليگ 3 رفته اســت دليلش اين بوده كه كار اشتباه 

بوده، اگر بنده را آورده ايد و تخصص دارم پس بايد حرف هايم را هم گوش كنيد.
وى افزود: دود اين بى توجهى ســرانجام به چشم ما، تيم و طرفداران مى رود. مگر 
مى شود پيش از بازى نخست به بازيكن پول نداده باشيد و به زمين برود بازيكنى كه 
30 ميليون تومان قرارداد بسته، از روى احتياج آمده و بازى مى كند. بازيكن من اكنون 

كفش ندارد، كفشى كه مى خواهد بخرد 5 ميليون قيمت آن است.
درحالى كه پاس هفته آينده بازى حساسى پيش رو دارد سرمربى تيم راهى تهران شده 

و هيچ برنامه اى براى بازى آينده ندارد.

صعود زنبورها به دور 
بعد جام حذفى آلمان

 دورتموند با پيروزى مقابل اينتراخت 
برانشــوآيگ به دور بعد جــام حذفى 
آلمــان صعود كــرد. در چارچوب جام 
حذفى آلمان، دورتموند مقابل اينتراخت 
برانشــوآيگ قرار گرفت كه در پايان با 
نتيجه 2 بر صفر پيروز شد. در اين ديدار 
هوملز(12)، سانچو(92) براى زنبورى ها 

گلزنى كردند.

صعود برنتفورد
 در حضور قدوس

 برنتفــورد در حضــور 90 دقيقه اى 
بازيكن ايرانى خود در مصاف با نيوكاسل 
به پيروزى رسيد و راهى مرحله بعد شد.

از مرحله يك چهــارم نهايى رقابت هاى 
جام اتحاديه انگليــس، برنتفورد ميزبان 

نيوكاسل بود و با يك گل پيروز شد.
در اين بازى ســامان قــدوس بازيكن 
ايرانى 90 دقيقه در تركيب تيمش حضور 
داشت، وى در اين بازى در آستانه گلزنى 
هم قــرار گرفت اما ضربــه او به تيرك 

دروازه حريف اصابت كرد.

حذف آرسنال از
 جام اتحاديه انگليس

 آرســنال با شكســت ســنگين از 
منچسترسيتى خداحافظى تلخى از جام 

اتحاديه انگليس داشت.
در ادامه ديدارهاى جام اتحاديه انگليس 
2 ديدار برگزار شد كه در يكى از بازى ها 
منچسترسيتى توانست با نتيجه 4 بر يك 
آرســنال را از پيش روى بردارد و حذف 

اين تيم را از جام اتحاديه رقم بزند.

تحقير خانگى يوونتوس
 تيم فوتبال فيورنتينا در ديدار خارج از 
خانه مقابل يوونتوس به برترى قاطع 3 بر 
صفر دست يافت. اين نخستين شكست 

فصل بانوى پير تورين بود.
از هفته چهاردهم ليگ فوتبال باشگاه هاى 
ايتاليا، يوونتوس قهرمان بالمنازع سال هاى 
اخير اين مســابقات از تيم ســختكوش 
فيورنتينــا پذيرايى كرد كــه اين بازى با 
پيــروزى قاطع و 3 بر صفــر ميهمان به 
پايان رســيد. فلورانسى ها با اين پيروزى 
14 امتيازى شدند و با جدا شدن از جمع 
تيم هاى پايين جدول بــه رتبه پانزدهم 
رســيدند.يوونتوس هم بــا 24 امتياز در 
جايگاه چهارم باقى ماند تا بازهم از صدر 
جدول دورتر شود. اين نخستين باخت 
فصل بانوى پير توريــن تحت هدايت 

«پيرلو» در فصل جارى سرى  A بود.

آگهي مزايده

شهردارى همدان

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 99/10/14  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- متراژ زمين 264/50 متر مربع به ابعاد شماالً به طول 11 متر به كوچه 10مترى ، شرقًا به طول 22 متر به پالك مجاور ، جنوبًا به ابعاد 11 متر به پالك 
مجاور ، غربًا به طول 22 متر به پاك مجاور از پالك 20379 بوده كه شهردارى متعهد ميگردد حداكثر ظرف مدت شش ماه سند ثبتى آن را تحويل 

خريدار نمايد. 
ضمنًا قبل از نقل و انتقال سند و با تنظيم قرارداد واگذارى امكان صدور پروانه ساختمانى ميسر مى باشد.

10- انتقال سند بعد از انجام تشريفات قانونى (ثبتى) متعاقبًا به برنده مزايده ابالغ ميگردد و برنده مزايده مكلف است ظرف مدت يكماه از تاريخ ابالغ 
شهردارى  جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه (١٠٪ 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 .
11- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/10/15 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 1356)

ــه فــروش يــك قطعــه زميــن مســكونى از طريــق  ــا اســتناد مجوزهــاى اخــذ شــده در نظــر دارد نســبت ب شــهردارى همــدان ب
ــا رعايــت شــرايط ذيــل در مزايــده شــركت نماينــد.  مزايــده كتبــى اقــدام نمايــد. متقاضيــان  مــى تواننــد ب

يف
نوع ملك و رد

كاربرى
مشخصات 
ثبتى

مساحت 
(مترمربع)

كل مبلغ كارشناسى 
(ريال)

مبلغ سپرده شركت در 
آدرسمزايده (ريال)

زمين مسكونى 1
استادان 18مترى 10/20379264/50158/700/000/00010/000/000/000معبر 10مترى

ميالد كوچه آبشار

مصطفى جــوكار در ابتدا به شــرايط كنونى 
كشتى كشور اشاره كرد و گفت: با زحمات 
دبير و همكاران ايشــان و همچنين رؤساى 
هيأت كشــتى در سراسر كشــور به شرايط 
خوبى رســيده ايم و همه درحــال فعاليت 
هســتند. برگزارى ليگ برتر در اين شرايط 
توانســت انگيزه اى در كشــتى گيران كشور 
ايجاد كند و خوشــبختانه توانســتند مجوز 
ســخت  شــرايط  در  مســابقات  برگزارى 
كرونايــى را بگيرند تا به چرخش و گردش 

ورزش كشتى در اين روزها منجر شود.
در يك نگاه كلى شرايط كشتى كشور خوب 
اســت و ما نيز در همدان مشــغول فعاليت 
هســتيم. كشــتى رونق خــودش را دارد و 
اميدوارم با نابودى ويروس كرونا به شرايط 

عادى در كشورمان بازگرديم.
نايب قهرمان كشــتى المپيك آتن در زمينه 
تأثير كرونا بر كشــتى و برگزارى مسابقات، 
گفــت: همان طور كــه مى دانيد كشــتى از 
ورزش هاى پرخطر محســوب مى شــود و 
به نظر من اين ويروس بيشــترين تأثير را بر 
كشتى كشور گذاشته است. جودو، تكواندو 
و ساير ورزش ها نيز درگير هستند اما چون 
در كشتى ورزشكار رقابت تن به تن با حريف 
دارد، بيشترين آسيب را در ايام كرونايى در 
ورزش ديده اســت. اما چاره اى جز فعاليت 
نيســت و خود من و بسيارى از كشتى گيران 
مبتال به اين ويروس شــديم و حتى رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى هــم نمى تواند تأثير 

چندانى در اين زمينه داشته باشد. 
درحالى كه تمام كشــتى گيران دنيا مشــغول 
تمرين و برنامه ريزى براى المپيك هستند و 
ما نيز با همت دبير و با توجه به ســفرهاى 
اســتانى ايشــان كــه به تازگى بــه همدان 
نيزآمدند، به تمرين خــود ادامه مى دهيم و 

پيش روى  قطعا روزهاى خوبى در كشــتى 
ما است.

 دالور ماليــرى اســتان دربــاره حضــور 
چهره هــاى جوان و جوياى نــام در عرصه 
اين ورزش بيان كرد: كشــتى ما در سال هاى 
نــه چندان دور در هر وزن چند ورزشــكار 
هم تراز داشــت و به تعداد انگشــتان دست 
كشتى گير درجه يك داشــتيم و فاصله بين 
ســاير ورزشكاران اين عرصه بسيار كم بود. 
امــا اكنون نفر برتر با ســاير رقبايش فاصله 
زيادى دارد؛ بنابراين ما پشتوانه خوبى براى 
قهرمانان خود نداريم. لذا اين مسأله نيازمند 
زمان اســت و با حضور دبير كه متأســفانه 
همزمان با شــيوع ويروس كرونا بوده است، 
برنامه ريــزى جهت پيشــرفت و حمايت از 
كشتى گيران  اســت.  گرفته  صورت  جوانان 
مــا از رده نوجوانان به جوانان و ســپس در 
رده اميد مى آيند و اگر ما برنامه ريزى درستى 
در اين زمينه داشته باشيم، قطعا اين عزيزان 
پشــتوانه مــا در عرصه جهانــى و المپيك 

خواهند شد.
وى در همين راســتا ادامــه داد: اگر بتوانيم 
پشــتوانه خوبى براى رده هاى پايه كشتى در 
كشورمان باشــيم و اين ورزشكاران بتوانند 
در كنار قهرمانان بزرگســال ما حضور يابند 
و تمرين كنند، قطعا هم بيشتر كسب تجربه 
خواهند كرد و هم انگيزه بااليى براى حضور 
در تيم ملى خواهند داشــت و درنهايت ما 
مى توانيم با يك تيم ملــى كامل و پرانگيزه 

عازم مسابقات مختلف شويم. 
مربى تيم ملى كشتى آزاد كشور در ارتباط با 
حضور اين ورزش در المپيك پيش رو گفت: 
ببينيــد معموال بيشــترين تعــداد مدال هاى 
المپيك كشــور ما براى ورزش كشتى است. 
با تعصب و غيرت ورزشــكاران و نيز كمك 

و حمايــت وزارت ورزش و كميتــه ملى 
المپيك در اين شــرايط سخت اقتصادى كه 
حتى تدارك اردو براى تيم ملى هم ســخت 
شده است، قطعا مى توانيم در المپيك خوش 
بدرخشيم. در المپيك گرفتن مدال به شدت 
سخت است و ورزشــكاران ايرانى همواره 
نشان داده اند كه مرد روزهاى سخت هستند. 
اميــدوارم با توجه ويــژه وزارت ورزش و 
جوانــان و تمامى مســئوالن بتوانيم بهترين 

نتيجه را در المپيك توكيو كسب كنيم.
 مصطفى جوكار در پايان گفت: ساليان سال 
است كه در ورزش كشــتى حضور دارم و 
بيشترين لحظات عمرم را روى تشك كشتى 
گذرانده ام. كشــتى چيزى جز عشق نيست 
و اين درحالى اســت كه بهــاى آنچنانى به 
كشــتى به ويژه در اســتان ها داده نمى شود 
كه الحمــدا... با حضور عليرضــا دبير نگاه 
به كشتى در اســتان ها نيز تغيير يافته است. 
من خاطرات بســيارى در اين ورزش دارم 
و شــايد بهترين آن كشتى سرگروهى من با 
چنگى اونو، كشتى گير ژاپنى كه اتفاقا اكنون 
ســرمربى تيم ملى كشورش نيز است، باشد. 
جايى كه من در ابتدا با كســب 2 امتياز پيش 
افتادم و ســپس در يــك غافلگيرى 4 امتياز 
از دست دادم. درحالى كه رقابتم رو به پايان 
بود و همگان انتظار شكست من را داشتند، 
من توانســتم بازى را به وقت اضافه بكشانم 
و در نهايــت پيروز ديدار شــوم. فرياد هاى 
ياحسين ياحسين منصور برزگر همچنان در 
گوش من به يادگار مانده است. اميدوارم به 
لطف خدا و حمايت مسئوالن، كشتى ما در 
المپيك خوش بدرخشــد و بتوانيم دل مردم 
عزيز ايران را با كســب مدال هاى رنگارنگ 

شاد كنيم.
* گفت وگو از محمدرضا طارمى

نايب قهرمان كشتى المپيك استان:

ورزشكاران ايرانى 
مرد روزهاى سخت 
هستند
 ورزش كشتى يكى از جذاب ترين و محبوب ترين ورزش هاى 
جهان است و بســيارى از تيم هاى حاضر در مسابقات جهانى و 
المپيك حســاب ويژه اى براى كســب مدال و درخشش در آن 
بازكرده اند. مســعود مصطفى جوكار پيشكسوت ماليرى استان و 
دارنده مدال نقره كشتى در مســابقات المپيك 2004 آتن درباره  

شرايط كشتى كشور مطالبى را بيان كرد كه با هم مى خوانيم.

بانوان واليبال همدان 
در ليگ دسته يك كشور

 مسابقات واليبال قهرمانى باشگاه هاى دسته 
يك بانوان كشــور آغاز شد ، در اين رقابت ها 
يــك تيم نيــز از همدان شــركت دارد كه در 
نخستين گام شكست خورد. مسابقات واليبال 
قهرمانى باشگاه هاى دسته يك بانوان سال 99

جام شهيد قاسم ســليمانى، از روز سه شنبه با 
حضور 15 تيم به صورت متمركز در 3 شــهر 

آغاز شد.
دور مقدماتى ايــن رقابت ها، در 3 گروه و در 
شهرهاى مشهد، يزد و اصفهان به مدت 5 روز 

(تا ششم دى ماه) ادامه خواهد داشت.
تيم آماداى همدان درگروه C اين رقابت ها با 
تيم هاى سامســونگ جويبار، آينده سازان البرز 
يكتا، ريــف اصفهان و رونا تهــران همگروه 

است. در نخستين بازى اين گروه تيم دختران 
واليباليســت آماداى همدان بــه مصاف رونا 
تهران رفت كه در يك بازى نزديك و فشــرده 
همدانى ها 3 بر 2 بازى را واگذار كردند.آماداى 
همدان ست نخســت را 25 بر12 واگذار كرد 
اما در ست هاى دوم وسوم به ترتيب 25 بر 18

و 27 بر 25 به پيروزى رسيد و در ست چهارم 
23 بر 25 بازى را واگذار كرد تا كار به ســت 
پنجم بكشــد كه در اين ســت تهرانى ها بهتر 
عمل كردند و در يك رقابت نزديك و فشرده 
15 بر 13 بازى را باختند تا گام نخســت را با 
شكست بردارند. در ديگر ديدار اين گروه نيز 
–2 از ســد آينده سازان البرز  ريف اصفهان 3

گذشت.
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هنر دست 30 هنرمند همدانى 
راهى نمايشگاه ملى مجازى شد 

 سامانه نخستين نمايشگاه ملى مجازى صنايع دستى با حضور معاون 
صنايع دستى و هنرهاى ســنتى با ثبت 6  هزار محصول از هزار هنرمند 
روز گذشته رونمايى شــد و اين نمايشگاه به صورت رسمى كار خود 

را آغاز كرد.
معاون صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى همدان از عرضه صنايع دستى 

30 هنرمند همدانى در اين نمايشگاه ملى مجازى خبر داد.
هاشــم مظاهرى در گفت وگو با همدان پيام، اظهار كرد: نمايشگاه ملى 
صنايع دستى امسال مجازى برگزار خواهد شد و نام نويسى از هنرمندان 

براى شركت در اين نمايشگاه انجام شده است.
وى ادامه داد: اين نمايشــگاه با هدف بهره گيــرى از ظرفيت هاى 

فضاى مجازى در توسعه اقتصادى و صنايع دستى كشور به ويژه در 
پى شيوع دوباره ويروس كرونا و خسارت هاى ناشى از آن، درنظر 
دارد نخســتين بار، نمايشگاه ملى صنايع دســتى را برخط (آنالين) 

كند. برگزار 
معاون صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان همدان، افزود: به منظور توانمندسازى و حمايت از حضور گسترده 
فعاالن صنايع دستى كشــور در نمايشــگاه، عالوه بر اينكه محدوديت 
ســهميه اى براى ثبت نام وجود ندارد، هيچ گونه درصدى نيز از فروش 

محصوالت صنايع دستى از هنرمندان دريافت نخواهد شد.
 وى خاطرنشــان كرد: اجاره بهــاى پنل هاى اختصاصــى براى تمام 
مشــاركت كنندگان در مدت زمان برگزارى رويداد مذكور، بدون هزينه 

و رايگان خواهد بود.
مظاهرى يادآور شــد: 250 هنرمند و توليد كننده صنايع دستى از سراسر 

كشــور در اين نمايشــگاه ثبت نام كرده اند كه 30 نفــر از هنرمندان و 
توليد كنندگان صنايع دستى همدان هم در اين نمايشگاه مجازى حضور 

دارند.
وى بيان كرد: بخش فروشگاهى و خريد آنالين مردم از سامانه نمايشگاه 
ملى صنايع دســتى به آدرس tafrihi.com فعال شده و هنرمندان در 
اين فضاى مجازى فرصت معرفى آثار خواهند داشــت تا فروش خود 

را رونق دهند.
 نخستين نمايشگاه ملى مجازى صنايع دستى 

گشايش يافت
نمايشــگاه ملى مجازى صنايع دســتى تجربه جديــدى در برگزارى 
نمايشــگاه هاى مجازى است، در حاشيه رونمايى رسمى از سامانه اين 
نمايشگاه مقرر شد همكارى هاى سازمان صدا و سيما در زمينه معرفى، 
تبليغات و اطالع رســانى محصوالت صنايع دستى و نيز معرفى هرچه 

بيشتر اين نمايشگاه تقويت شود.
در اين نمايشگاه تاكنون هزار هنرمند صنايع دستى از 31 استان كشور با 
6 هزار محصول شركت كرده اند كه البته هيچ محدوديتى براى ثبت نام 
و شركت هنرمندان وجود ندارد و عالقه مندان همچنان فرصت حضور 

در اين نمايشگاه را دارند.
اين نمايشــگاه كامال رايگان اســت و تمام مراحل از ثبت نام هنرمند تا 
فروش محصوالت به صورت رايگان انجام مى شود و تمام عوايد فروش 
محصوالت هنرمندان بدون كسر حتى يك ريال به خود هنرمند مى رسد 
و اين ســامانه به منظور حمايت وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و 

صنايع دستى از هنرمندان صنايع دستى راه اندازى شده است.
براســاس برنامه ريزى هاى انجام شده، با تعدادى از دستگاه ها و نهادها 
براى خريد محصوالت صنايع دســتى از ســوى آنها و استفاده از اين 

محصوالت به عنوان هديه رايزنى هايى انجام شده است.

جشنواره فجر 
در انتظار چراغ سبز كرونا

 پيش بينى ما اين است كه بتوانيم همانند سال هاى 
گذشــته جشنواره را به صورت حقيقى برگزار كنيم و 
مجازى نباشــد، اما اگر در بهمن  ماه شرايط به سمت 
وضعيت قرمز پيش رفت، ممكن اســت برنامه هاى 

جديدى براى برگزارى مجازى درنظر گرفته شود.
به گزارش ايســنا ، مدير اداره  كل هنرهاى تجسمى 
درباره شرايط برگزارى جشنواره فجر امسال با اعالم 
اين خبر، توضيح داد: فراخوان جشــنواره همانند هر 
سال منتشر شده و تيم اجرايى نيز درحال كار هستند. 
پيش بينى ما اين اســت كه بتوانيم همانند ســال هاى 
گذشته جشــنواره را به صورت حقيقى برگزار كنيم 
و مجازى نباشــد، اما اگر خداى ناكرده در بهمن ماه 
شرايط به ســمت وضعيت قرمز پيش رفت، ممكن 
اســت برنامه هاى جديدى براى برگــزارى مجازى 
درنظر گرفته شود؛ البته تا اين لحظه برنامه اين است 
كه جشــنواره در مؤسسه صبا و به صورت حضورى 
برگزار شــود، اما درباره جزئيات با توجه به وضعيت 
كشــور در آن برهه زمانى تصميم گرفته مى شود و به 
همين خاطر هم شرايط دقيق برگزارى حدود ئه روز 
پيش از افتتاحيه جشنواره تجسمى امسال، اطالع رسانى 

مى شود.
هادى مظفرى، در پاسخ به اين پرسش كه آيا سياست 
اداره  كل هنرهاى تجسمى در قبال برگزارى رويدادهاى 
دولتــى و خصوصى در ايام كرونا متفاوت اســت، با 
تأكيد بر اينكه هيچ تفاوتى وجود ندارد، خاطرنشــان 
كرد: در رويدادهاى گذشته همه ما از دستورالعمل هاى 
ستاد ملى مبارزه با كرونا تبعيت كرديم؛ همان گونه كه 
افتتاحيه دوساالنه سراميك برگزار نشد و با تعطيالت 
2 هفته اى شهر تهران بينال سراميك نيز تعطيل شد. در 
واقع هر زمان دستورالعملى صادر شده، شامل تمامى 
رويدادها دولتى و خصوصى بوده اســت. اكنون نيز 
شرايط به همان صورت است و حضور هنرمندان در 
گالرى ها و جشــنواره ها همگى تابع يك قانون واحد 
و مشخص هســتند كه توسط ستاد ملى كرونا اعالم 

مى شود.
مدير اداره كل هنرهاى تجسمى همچنين درباره اينكه 
آيا نظارتى بــر عملكرد گالرى ها در ايام كرونا وجود 
دارد، توضيح داد: نظارت حتما انجام و اگر شــكايتى 
نيز وجود داشــته باشد، حتما رسيدگى مى شود؛ البته 
عمــده گالرى هــا در اين مدت به ســمت برگزارى 

نمايشگاه هاى آنالين رفتند.
مظفــرى در عين حــال با اشــاره به تعــداد محدود 
بازديدكنندگان از نمايشــگاه هاى هنرى، يادآور شد: 
به طور كلى بايد اين نكته را درنظر داشت كه گالرى ها 
با ســاير محافل فرهنگى و هنرى همانند سالن هاى 
سينما، تئاتر و موسيقى تفاوت دارند. حتى زمانى كه 
كرونا نبود، به غير از مراسم هاى افتتاحيه كه پرتجمع 
بودند، شايد در ساير روزها از يك نگارخانه ده يا 15 
نفر در ساعت هاى متعدد بازديد مى شد و اين موضوع 
هيچ منافاتى با پروتكل هاى بهداشتى نداشته و ندارد. 
گاهى اينگونه عنوان مى شود كه چرا سينماها تعطيل 
و گالرى ها باز هســتند، واقعيت اين است كه ميزان 

بازديدكنندگان اين 2 قابل مقايسه نيست.

«سفر ايمن» راه نجات گردشگرى كرونازده
 «ســفر ايمن» راه نجات صنعت كرونا زده گردشــگرى است زيرا 
اكنون چــرخ اين بخش اقتصادى كشــورمان نمى چرخــد و فعاالن 
گردشــگرى همدان دغدغه هاى فرارو را مصيبتــى بزرگ مى دانند كه 
درصورت ادامه اين روند به طور قطع مشكالت دوچندان خواهد شد.

كرونا براى گردشگرى، آخرين و البته سنگين ترين مصيبت بوده است، 
اتفاقى كه بســيارى از فعاالن اين عرصه را ورشكســته و كارمندان و 

كارگران بى شمارى را از كار بيكار كرده است.
ســوى ديگر اين ماجرا، از دست رفتن نيروهاى باتجربه و متخصصى 
است كه ديگر اميدى به گردشــگرى مصيبت زده و كرونا زده ندارند، 
گردشگرى دير يا زود از زير ســايه سنگين گردشگرى بيرون مى آيد 
و به واقع ايران و شــهرهايش مقصد گردشگران خواهند بود اما آيا با 
وجود اين شــرايط كه فعاالن گردشگرى را دلزده و تارانده است؛ چه 

كسانى چرخ اين صنعت نوپا را مى گردانند.
مرزها بسته است و آمار مرگ و مير ناشى از ويروس كرونا كه شهرهاى 
ايران را به رنگ قرمز و نارنجى و زرد درآورده موجب شده حتى تردد 
بين شهرها ممنوع شود. اتفاقى كه برخى از فعاالن گردشگرى همدان 
مى گويند اشغال 2 يا 5 درصدى هتل يا ميهمانپذيرهاى آنها را به صفر 

رسانده است.
آنها و همچنين برخى از مســئوالن گردشــگرى معتقدند كه منع سفر 

چاره كار نيست و بايد سفر ايمن را جايگزين نبود سفر كرد.
مشكل بزرگ، نبود ســفر ايمن و از اين گذشته بار مشكالت بيكارى 
و گرانى است كه بر ســر ضعيف ترين قشر اين عرصه يعنى كارگران 
آوار شــده است، كارگران و كارمندان از كار بيكار شده گردشگرى در 
همدان، همچنان در راهروى هاى اداره بيمه معطل حقوق هاى بيكارى 

پرداخت نشده چند ماهه شان هستند.
كارفرمايــان مى گويند حمايت هاى مربوط راهى به حل مشكالتشــان 
نمى برد و بايد چاره اساسى براى گردشگرى رو به موت ايران انديشيد 

وگرنه اين عرصه بيش از پيش از دست مى رود.
براى همگان آشكار است كه چه اتفاقات ناگوارى در اين صنعت افتاده 
و درحال رخ دادن اســت اما مسلم اين اســت كه بايد پيش از اينكه 

فاتحه اين صنعت را بخوانيم فكر نجات آن باشيم.
بسيارى از نيروهايى كه به اميد بيمه بيكارى بودند و از مجموعه ها جدا 
شــدند، هنوز در راهروهاى اداره هاى مربوطه سرگردان هستند، تعداد 
خيلى كمى از افراد توانستند بيمه بيكارى دريافت كنند ولى بيشتر آنها 
بى توفيق مانده اند؛ درصورتى كه همان مبلغ هم خيلى ضعيف اســت و 

چيزى نيست كه بتواند زندگى آنها را تأمين كند.
در برخى استان ها ايجاد شيوه نامه جديد و متناسب با شرايط كرونا در 
دست پيگيرى است، شيوه نامه اى كه مى كوشد ذهن مسافران را نسبت 
به ســفر ايمن آماده و قدم هاى اول را براى جايگزينى ســفر ايمن به 

جاى سفر نرفتن، بردارد.
 سفر ايمن راه نجات وضع موجود

فعــاالن گردشــگرى اميدوارند كه بــا اين اتفاق بحث ايمن ســازى 
اذهان مردم را درباره بهداشــت در هتل ها ايجاد كنند و شايد اينگونه 
تصميم گيران دولتى به جاى تبليغ عليه ســفر از «ســفر ايمن» حمايت 

كنند.
ســفر به خودى خود نمى تواند موجب شيوع بيمارى باشد زيرا پيش 
از وضعيت قرمز همدان، ســفرى نبوده و تمام هتل ها در حد 2، 3 و يا 
5 درصد اشغال داشــتند. در واقع سفرى ايجاد نشده و وضعيت قرمز 
اســت، آيا اين مبين اين نيست كه سفر موجب شيوع بيمارى به تنهايى 

نيست و چيزى كه وجود دارد رعايت نكردن بهداشت است!
معاون گردشــگرى وزير ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
نيز در اين زمينه معتقد است: حوزه گردشگرى با حمايت دولت آماده 
دوران پساكرونا مى شود و اميد مى رود با مديريت اين ويروس، دوباره 
شــادى و نشــاط به جامعه ايرانى و به ويژه جامعه گردشگرى كشور 

برگردد.
ولى تيمورى يادآور شــد: از ابتداى اســفندماه درگيــر مصيبتى به نام 
بحران كرونا شــديم و به لحاظ اينكه در بدترين زمان ممكن، در اوج 
فصل پررونق گردشگرى داخلى و بين المللى اتفاق افتاد، خسارت ها و 

تحقق نيافتن تعهدها بسيار باال بود.
تيمــورى اضافه كرد: با توجه به دســتورالعمل ها مبنى بر خوددارى از 
ســفر، امكان تحريك تقاضا براى سفرها تاكنون وجود نداشته است و 
در گردشگرى بين المللى نيز تاكنون تنها به صورت انفرادى و براى كار 
تجارى امكان ورود داشــتند كه اميد مى رود به زودى اين امكان براى 

گردشگران و عالقه مندان فراهم شود.
معاون گردشگرى وزير ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
با اشــاره به اينكه گردشــگرى خارجى 96 درصد كاهش داشت و 
ســفرهاى نوروزى از 76 ميليون نفر شــب اقامت امسال به نزديك 
صفر رســيد، تأكيد كرد: همچنان البته به هموطنان توصيه مى شــود 
كه با وجود استفاده از فرصت ســفر، دستورالعمل هاى بهداشتى را 

كنند. رعايت 
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■ حديث:
امام باقر(ع):

چيزى عطا مكن براى اينكه در قبال آن مقدار بيشترى طلب كنى.   
بحار األنوار : 96 / 144 / 13

 ســال 2020 كه در آخرين لحظات 
آن هســتيم، تجربه گران سنگى را براى 
بشريت به همراه داشــت. شيوع جهانى 
ويروس كوويــد-19 عالوه بــر درد و 
رنجــى كه به انســان ها تحميــل كرد، 
تغييرات گســترده اى را نيز در ســبك 
زندگى به ويــژه در رفتار دينى و معنوى 
آنها ايجاد كرد كه حاكى از اهميت نقش 
باورها و اعتقادات دينى در حيات انسانى 

است.
امشب شما هم ميهنان مسيحى براى حال 
خوب مردمان دنيــا از صميم قلب دعا 
كنيد. بارديگر ميالد مســيح، پيامبر صلح 

و دوستى از راه رسيد. 
 در ايــن ســال ها شــاهد جلوه هــاى 
ارزشمندى از فضايلى چون احساس و 
ايثار و گذشــت و فداكارى و دستگيرى 
از مستمندان در سراسر جهان هستيم كه 

بهترين نمونه آن را مى تــوان در كمك هاى مؤمنانه 
به اقشــار ضعيف و فداكارى جامعه پزشكى و كادر 

درمانى كه بدون وقفه ادامه دارد، مالحظه كرد.
در جمهورى اســالمى ايران نيــز تمامى هموطنانم 
از مســلمان و مسيحى و زرتشــتى و يهودى به رغم 
مشكالت ناشــى از تحريم هاى نامشروع و ظالمانه 
آمريــكا با توكل به خداوند متعال و عزم راســخ، بر 
ســختى ها فائق آمدند و به وعده الهى و آينده روشن 
براى مؤمنان و پرهيزكاران اميدوارند. اميدوارم با دعاى 
مؤمنانى همچون هم ميهنان مسيحى مان، در سال جديد 
شاهد رفع اين بيمارى همه گير و سالمتى و رفاه تمامى 

مردم جهان و گسترش صلح و عدالت باشيم.
حاال كه بار ديگر ســال ميــالدى چرخيد و ميالد 
حضرت عيسى مســيح و فرارســيدن سال جديد 

ميــالدى 2021 از راه رســيد اين مناســبات را به 
هم ميهنان مسيحى به واسطه تريبون رسانه همدان پيام 

تبريك مى گوييم.
 از كريسمس تا سال نو ميالدى

سالروز به دنيا آمدن حضرت عيسى، روز كريسمس 
ناميده مى شــود و مسيحيان در سراسر دنيا، اين روز 
را جشــن مى گيرند. كريســمس بزرگ ترين جشن 
مســيحيان در سراسر جهان اســت. در كشورهاى 
مختلف دنيا جشن كريســمس را با نمادهايى ويژه 
و سنت هاى متداول برگزار مى كنند. در كشورهايى 
كه دين رســمى مردم آنها مســيحيت است، جشن 
كريســمس به شكل گســترده و با مراسم و آداب و 
رسوم خاص انجام مى شود؛ اما در ديگر كشورها نيز 
پيروان اين دين، جشــن كريسمس را در كليساها و 

كنار يكديگر برگزار مى كنند.
براى مسيحيان، جشن كريسمس، مراسمى مذهبى 
و در عين حال، فرهنگى به شــمار مى رود. اهميت 
باالى جشــن كريســمس تا اندازه اى اســت كه 
بسيارى از مســيحيان آن را برابر با جشن سال نو 
مسيحى مى دانند و ديگر مردم جهان نيز، گاهى اين 
دو را يكى مى دانند. 25 دســامبر، كه امســال برابر 
با پنجم دى ماه در تقويم شمســى1399، در سال 
2020 ميالدى روز كريسمس است. اگرچه تقويم 
ميالدى و شمســى با هم روزهاى برابر دارند؛ اما 
هر 4 ســال يك بار به دليل زياد شدن يك روز در 
تقويم شمسى، روز كريســمس در تقويم شمسى 
تغيير مى كند، اما در تاريــخ ميالدى اين روز برابر 

با 25 دسامبر است.

در آئين مسيحيت 4 هفته پيش از جشن 
آمادگــى معنوى براى كريســمس آغاز 
مى شــود. در اين 4 هفته پيش از جشن 
ميالد مسيح در كليسا ها دعاهاى خاصى 
خوانده مى شــود، بدين ترتيب مسيحيان 
خودشــان را براى تولد حضرت مسيح 

آماده مى كنند.
كريسمس روزى است كه پيروان عيسى 
مسيح آن را به يمن تولد پيامبرشان جشن 
مى گيرند و مانند جشن نوروز براى آنها 
مهم اســت و آئين خاصى دارد. عيســى 
مســيح از پيامبران بزرگ الهى و يكى از 
5 پيامبر برگزيده است. خداوند متعال در 
قرآن كريم داســتان تولد مسيح را آورده 
ُرِك  َ يُبَشِّ و فرموده اســت: «يا َمريََم اِنَّ اهللاَّ
بَِكلَِمهٍ مِنُه اسُمُه الَمسيُح ِعيَسى ابُن َمريََم 
بِيَن»  نيَا َو االِخَره َو مَِن الُمَقرَّ َوِجيهاً فِى الدُّ
آيه 45 سوره آل عمران «اى مريم! خدا تو 
را به كلمه اى از جانب خودش بشــارت مى دهد كه 
نامش مسيح عيسى بن مريم است درحالى كه در دنيا 

و آخرت آبرومند و از مقربان درگاه الهى است».
تو را مى ســتاييم  اى خــداى مهربان،  اى خدايى كه 
پر از فيض و بخششــى،  اى شــاه پرجالل و شكوه 
مى خواهيم جالل تو در همه لحظات زندگيمان چه 
در شادى ها و چه در تنگناها و سختى ها نمايان گردد

جشن هاى كريسمس و سال نو ميالدى از مهم ترين 
رويدادها در جهان هســتند. در كشورهاى مختلف 
اين مراسم را با آتش بازى و پايكوبى برگزار مى كنند. 
جشــن كريسمس و مراســم ســال نو ميالدى از 
مهم ترين جشن ها در جهان به شمار مى روند و براى 
مسيحيان جهان و كشورهاى با تقويم ميالدى بسيار 

اهميت دارند. 

مريم مقدم  »
 در روزهايى كه دغدغه هاى ناشى از تأثير كرونا 
بــر آينده گردشــگرى ايران، ذهن ســرمايه گذاران 
و فعاالن اين صنعت بحران زده را ســخت به خود 
مشــغول كرده اســت، خبرهايى از حــوزه ميراث 
فرهنگــى، گردشــگرى و صنايع دســتى به گوش 
مى رســد كه پس از حدود 20 سال انتظار، باالخره 
ايران، صاحب «برند ملى گردشگرى» مى شود. خبر 
اميدواركننده اى كه در اين پس زمينه، طيف متفاوتى 
از واكنش هاى مثبت و منفى را در ميان كارشناسان و 

اصحاب صنعت، به همراه داشته است.
معاون گردشــگرى استان همدان درباره شكل گيرى 
برند گردشــگرى ايران كه به تازگى از آن رونمايى 
شــد و كارهايى كه بايد در زمينــه ترويج و نهادينه 
كردن آن در اســتان ها نيز انجام شود توضيحاتى را 
در كميته گردشــگرى مركز پژوهش ها و مطالعات 

شوراى اسالمى شهر همدان ارائه داد.
على خاكسار با بيان اينكه پروژه برندسازى در 3 فاز 
تعريف مى شود، افزود: فاز نخست شناخت تدوين 
استراتژى برند است. فاز دوم استانداردسازى و فاز 
سوم به پرورش و جنبه ترويج آن مربوط مى شود كه 
تمامى اين مراحل بايد به صورت هدفمند و در توالى 

يكديگر ديده شود.
خاكسار با اشاره به اينكه در فاز شناخت طراحى و 
معرفى هويت بصرى و كالمى برند مشخص مى شود 
تصريح كرد: اين كار براساس كار مطالعاتى و ميدانى 

با دعوت از دانشگاهيان، كارشناسان، صاحب نظران 
و 300 ســاعت مصاحبــه ويدئويــى و ميدانى از 
گردشــگران حرفه اى خارجى كه پيــش از ايران به 
بيش از 5 كشور دنيا سفر داشته اند به شكلى عمقى 

صورت گرفته است.
وى بــا تأكيد بر اينكه لوگو خلــق و ارائه ارزش از 
يك مقصد گردشــگرى دارد، افزود: برند يك ابزار 
هويتى، كاربردى، عقالنى و در عين حال احساسى 
است كه بايد موجب شكل گيرى ارتباطى معنادار در 
ذهن گردشگر شود. تنوع، كثرت، اصالت، انطباق و 
يكپارچگى معيارهايى بودند كه ما براى انتخاب آن 
مدنظر داشتيم و بايد برندى را انتخاب مى كرديم كه 

تنوع و كثرت در وحدت را نشان مى داد.
معــاون گردشــگرى همدان بــا ايــن توضيح كه 
ســيمرغ نماد يگانگى در عين تفاوت هاست، درباره 
انتخاب آن به عنوان لوگوى گردشگرى ايران گفت: 
ســيمرغ در ادبيات نمادى از خورشــيد، فرزانگى، 
انديشــه ورزى، خردورزى و چندوجهى اســت. با 
توجه بــه تنوع كثرت محصول گردشــگرى ايران، 
تنوع غذايى، قومى، فرهنگــى، رنگ، بناهاى تاريخ 
و... ســيمرغ كه پرنده اى اسطوره اى در تاريخ ايران 
اســت، بهترين گزينه براى دربرگيــرى تمامى اين 
معانى بود كه حتى در زبان انگليسى هم با همين نام 
سيمرغ شناخته مى شود و ريشه تاريخى در فرهنگ 

ايرانى دارد.
خاكســار در ادامه بــه انتخاب رنگ آبى و شــعار 

اشــاره و تصريح كرد: پرشين بلو يا آبى پارسى نيز 
كه به نام ايران ثبت شــده است نماد صلح طلبى و 
ميهمان نوازى ايران است. همچنين شعار انتخابى به 

اين معنا اســت كه بدون شك سفر به 
ايران باشكوه تجربه اى متفاوت 

را بــه گردشــگران مژده 
مى دهــد. انتخاب كلمه 

اين  بيانگر  شكوهمند 
محصول  كه  اســت 
گردشــگرى مــا نه 
ارائه امكانات لوكس 
بلكه ميراث فرهنگى و 

اصالت فاخر ماست.
وى با اشــاره به اينكه در 

انتخاب شعار ارائه تصويرى 
حقيقــى از مقصــد داراى اهميت 

اســت، تصريح كرد: در تمامى مصاحبه ها نيز 
گردشــگران خارجى به اين موضوع اذعان كرده اند 
ايران داراى عناصــر هويت بخش و جوهره واقعى 
از منابع ملمــوس و ناملموس اســت و اگر كلمه 
شــكوهمند را كالبد شكافى كنيم چنين معانى از آن 
استخراج مى شود. همچنين تجربه متفاوت نيز كه در 
شعار آمده به معنى خريد تجربه به جاى كاال به عنوان 

يك محصول گردشگرى متعالى است.
خاكســار با بيان اينكه برنــد به معنى تصوير مثبت 
نيست بلكه ارائه تصوير واقعى از يك مقصد است، 

علمى  فرايند  به دليل  افزود: 
مهندســى  يك  طرح  اين 
اجتماعــى روى آن انجام 
نمايشــگاه  در  گرفــت. 
سال 1398  كه  گردشگرى 
در تهران برگزار شد از 400 
شعارى كه مردم مطرح كردند 
15 شــعار انتخاب و جوهره آنها 
گرفته شــد. ما مى توايم بگوييم شــكوه 
تاريخى داشته ايم، اما نمى توانيم ادعاى ارائه خدمات 

لوكس را داشته باشيم.
وى با اشــاره به استاندارســازى به عنــوان فاز دوم 
شكل گيرى برند، گفت: آئين نامه اجرايى براى نشان 
گردشــگرى كشور توســط وزير آماده و به هيأت 

دولت تقديم شد. 
در ايــن آئين نامه براى دســتگاه هاى مختلف مانند 
وزارت راه و شهرسازى، امور خارجه، صنعت، معدن 
و تجارت وظايف و تعهداتى مشــخص شده است. 
بر اين اساس دستگاه هاى بايد بسته هاى حمايتى و 

تشــويقى براى نهادينه كردن برند گردشگرى ارائه 
دهند و از امكاناتى كه در اختيار دارند در اين راستا 

استفاده كنند.
خاكسار تصريح كرد: بخشنامه اى نيز براى ذى نفعان 
گردشــگرى درحال آماده شدن است. آنچه اهميت 
دارد اين اســت كه در قبال ارائه، عرضه و حمايت 
از برنــد بايــد متعهد بــود و نياز داريــم كه برند 
توســط بخش دولتى، خصوصى و واحدهايى مانند 
حمل ونقل كه به صورت غيرمستقيم با اين موضوع 

در ارتباط هستند، حمايت شود.
معــاون گردشــگرى همدان بــا ايــن توضيح كه 
گردشــگرى يك زنجيــره ارزش اســت و در اين 
زنجيره ايجــاد هارمونى ميان اجــزا داراى اهميت 
اســت، هدايت و راهبرى تفسير مقصد، هماهنگى 
ديدگاه ذى نفعان، هماهنگــى ميان اجزا و عناصرى 
كه موجب شــكل گيرى يك مقصد مى شوند، هدف 
نظارتى، ارائه ندادن تصاويــر مخدوش و متضاد با 
هم را از نكاتى عنوان كرد كه در اين آئين نامه به آنها 

پرداخت شده است.

امشب شما هم وطن مسيحى براى حال خوب جهان دعا كنيد 

ميالد 2021 مسيح(ع) از راه رسيد 

معاون گردشگرى همدان توضيح داد

چرا سيمرغ برند گردشگرى ايران شد؟
■ بخشنامه حمايت از برند ملى براى ذى نفعان گردشگرى درحال آماده شدن است

ك ابزار هويتى، 
برند ي

كاربردى، عقالنى و در عين 

حال احساسى است كه بايد موجب 

ى معنادار در ذهن 
شكل گيرى ارتباط

گردشگر شود. تنوع، كثرت، اصالت، انطباق 

ى بودند كه ما براى 
ارچگى معيارهاي

و يكپ

شتيم و بايد برندى را 
انتخاب آن مدنظر دا

م كه تنوع و كثرت در 
انتخاب مى كردي

وحدت را نشان مى داد


