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عالقه بى پايان 
به رأى كاغذى

 1- پيش بينــى بر اين بــود كه وزارت 
كشــور و شــوراى نگهبان براى برگزارى 
الكترونيكى انتخابات ســال آينده به توافق 
رسيده و اين انتخابات در شرايطى كه كرونا 

همچنان شيوع دارد...
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30 درصد 
مرغدارى هاى 
همدان 
تعطيل شدند

حذف نازيبايى 
سيماى شهرى 
در استقبال 
از نوروز

بهبود 
راهكارهاى 
گسترش 
تعامل بين 
صنعت و دانشگاه

مردم بايد عدالت 
را احساس كنند
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آگهى مناقصه

شركت صنايع سيمان نهاوند( سهامى خاص)

شــركت صنايع ســيمان نهاوند(ســهامى خاص) در نظــر دارد 
تأميــن و تــدارك ماشــين آالت بــراى آمــاده ســازى، حمــل، 
بارگيــرى مــواد معدنــى شــامل آهــك، مــارن و آلوويــوم و 
دپوهــاى موجــود كارخانــه بــه مقــدار حــدوداً 1,800,000 تــن 
در ســال (مســافت معــادن آهــك و مــارن تا ســنگ شــكن  
ــاى  ــر، دپوه ــدود  4كيلومت ــوم ح ــر ، آلووي ــا  6كيلومت 5ت
موجــود كارخانــه تــا ســنگ شــكن حــدود 700 متــر) را بــه 

پيمانــكار واجدالشــرايط واگــذار نمايــد.
لــذا از كليــه شــركت هاى داراى صالحيــت دعــوت 
ــه منظــور دريافــت اســناد مناقصــه از تاريــخ  ميگــردد ب
ــل  ــاى ذي ــه آدرس ه ــدت10 روز ب ــه م ــى ب ــر آگه نش

ــد : ــه نماين مراجع
ــهيد  ــان ش ــردوس، خياب ــان ف ــران : خياب ــر ته 1- دفت

ــالك  5 ــيروانى، پ ــه انوش ــوى، كوچ تق
 تلفن : 66749369- 021

2- كارخانــه:  اســتان همــدان، نهاونــد، كيلومتــر 15 جــاده 
ــه بروجرد  ــد ب نهاون

تلفن: 081-33653238
  www.nahavandcement.com -3

همدان چيزى از اصفهان و يزد كم ندارد

عراقچيان: بافت تاريخى
 بهترين فرصت جذب توريسم فرهنگى است

است نشده هنوزمتام کرونا

ســيدجمال الدين  دانشــگاه  رئيــس   
اسدآبادى از ارســال 83 مقاله به دبيرخانه 
«پژوهش هاى  ملــى  همايــش  نخســتين 
كاربــردى در تاريــخ فرهنــگ و بيدارى 

اسالمى» دانشگاه سيدجمال خبر داد.
 مهدى مرادى مخلص در جمع خبرنگاران، 
اظهــار كرد: دانشــگاه ســيدجمال الدين 
اسدآبادى به عنوان 4 دانشگاه مستقل دولتى 
در اســتان همدان بوده كه از ســال 90 با 
مأموريت در حوزه علوم انسانى و اسالمى 
فعاليت خود را آغاز كرده و ده سال از عمر 
چابك اين دانشــگاه مى گــذرد و طى اين 
مدت دستاوردهاى ارزشمندى داشته است.

به گزارش ايسنا، وى با بيان اينكه دانشگاه 
براى  نگين  يك  اسدآبادى  سيدجمال الدين 
اين  به طورى كه  اســت،  ســيدجمال  ديار 
فضاى علمى و ظرفيت آكادميك مى تواند 
محور توســعه پايدار شهرســتان باشــد، 
تصريح كرد: در ســال 96 ســيداحمدرضا 
موســوى زارع، عضو هيأت علمى دانشگاه 
ســيدجمال الدين اســدآبادى در فهرست 
يك درصــد اول دانشــمندان برتر جهان 
قرار گرفت و درحال حاضر اين دانشــمند 
جهان با دانشــگاه همچنان داراى همكارى 

و فعاليت است.
مرادى مخلــص بــا اشــاره بــه برگــزارى 
نخســتين همايــش ملــى «پژوهش هــاى 
كاربــردى در تاريــخ فرهنــگ و بيــدارى 
ــه  ــگاه جامع ــرد: دانش ــار ك ــالمى» اظه اس
بــا  اســدآبادى  ســيدجمال الدين  محــور 
ســالروز  در  انســانى  علــوم  مأموريــت 
بزرگداشــت بيدارگــر مشــرق زميــن قصــد 
برگــزارى ايــن همايــش را در 18 اســفندماه 
دارد كــه به عنــوان نخســتين كنفرانــس ملــى 
دانشــگاه دربــاره ســيدجمال الدين اســدآبادى 
بــا شــاخص Isc خواهــد بــود كــه تاكنــون 

ــت. ــده اس ــزار نش ــتان برگ در شهرس
وى با تأكيد بر اينكه شهرســتان اســدآباد 
داراى يــك برنــد جهانــى بــزرگ مانند 
سيدجمال الدين اسدآبادى است كه از امام 
خمينى(ره)، مقــام معظم رهبرى تا جواهر 
لعل نهرو تا اقبال الهورى، على شريعتى تا 
پدر چرچيل از وى داراى گفتمان هستند، 
تصريح كــرد: بايد اين برنــد جهانى را با 
همكارى همه رسانه ها و خبرنگاران به ويژه 
خبرنــگاران و روزنامه نگاران شهرســتان 

اسدآباد حفظ و مراقبت كرد.
مرادى مخلص با اشــاره به اينكه بنيانگذار 
روزنامه نگارى در جهان ســيدجمال الدين 

شــد:  يادآور  اســت،  بــوده  اســدآبادى 
بــراى حفــظ افــكار و انديشــه ها و نام 
رسالت  امر  اين  اسدآبادى  سيدجمال الدين 
خبرنــگاران و روزنامه نگاران شهرســتان 

اسدآباد را خطيرتر خواهد كرد.
رئيس دانشــگاه سيدجمال الدين اسدآبادى 
در ادامه بيان كرد: فعاليت سيدجمال الدين 
اســدآبادى منطقــه اى و ملى نبــوده بلكه 
جهانــى فعاليــت داشــته و جهانــى گام 
برمى داشــته اســت كه با معرفى افكار و 
انديشه هايش، مى توان او را براى شهرستان 

ماندگار كرد.
وى مطرح كرد: همايش ملى «پژوهش هاى 
كاربــردى در تاريــخ فرهنــگ و بيدارى 
اسالمى» توسط دانشــگاه سيدجمال الدين 
اسدآبادى با همكارى دانشگاه هاى بزرگ و 
شناخت  انجمن هاى علمى كشور به منظور 
ابعــاد پژوهش هاى انجام شــده توســط 
جامعه فرهيخته و علمى كشــور در حوزه 
بيدارى اســالمى برگزار خواهد شد و در 
اين همايش 82 دانشــمند به نام داخلى و 

خارجى حضور خواهند داشت.
وى با اشــاره بــه اينكه تاكنــون 80 مقاله 
خارجى و داخلى به فارســى به دبيرخانه 
همايش دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى 
ارسال شده اســت، اظهار كرد: 80 درصد 
دانشــگاه ها در اين همايــش داراى مقاله 
هســتند و 20 درصــد مابقى دانشــگاه ها 
نيز اگــر در ايــن همايش مقالــه ندارند، 
جزو دانشــگاه هاى فنى بوده و با دانشگاه 

سيدجمال مرتبط نبوده اند.
رئيس دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادى 
تعداد داور ملــى و بين المللى براى داورى 
مقــاالت در اين همايش را 25 نفر و تعداد 
سخنرانان كليدى را 8 نفر برشمرد و اضافه 
كرد: اين همايش با 9 محور شامل بازگشت 
استعمارستيزى،  و  دشمن ستيزى  اسالم،  به 
حركــت اســالمى معاصــر، همگرايى و 
و  خودســازى  اســالمى،  جوامع  وحدت 
تمدن اســالمى، علم و اســالم، انعكاس 
بيدارى اسالمى در ادبيات فارسى و عربى، 
ادبيات مقاومت و بيدارى اســالمى و نقش 
فرهنگ در تعليم و تربيت برگزار مى شــود 
كه در اين راستا عالقه مندان و فرهيختگان 
دانشــگاهى مى توانند آثار خود را در اين 

زمينه ها ارسال كنند.
وى عالحســين الرهيمى اســتاد دانشگاه 
كوفه رئيس دانشكده ادبيات دانشگاه كوفه 
و عمار عبودى نصار اســتاد دانشگاه كوفه 

را 2 ســخنران خارجى اين همايش عنوان 
كرد و گفت: حجت االســالم والمســلمين 
سيدمهدى ساداتى نژاد استاد دانشگاه تهران 
و رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى 
در دانشــگاه تربيت مدرس، حجت االسالم 
والمســلمين محمدعلــى ميرزايى اســتاد 
جامعه المصطفى، اصغر منتظرالقائم اســتاد 
دانشــگاه اصفهــان، على غفرانى اســتاد 
دانشــگاه بوعلى ســينا، ميرهادى حسينى 
استاد دانشــگاه خوارزمى و مديركل شاهد 
و ايثارگر دانشــگاه خوارزمــى و عليرضا 
اسدى استاد دانشگاه صنعتى اصفهان جزو 
6 سخنران داخلى اين همايش خواهند بود.
مرادى مخلص از افتتاح و راه اندازى موزه 
سيدجمال الدين اسدآبادى در 18 اسفندماه 
خبر داد و گفــت: در اين موزه 32 تابلوى 
نفيس نقاشــى آبرنگ از تولد و تا شهادت 
سيدجمال الدين توســط هنرمندان به نام و 
نيز پرده بزرگى از شخصيت هاى بيدارگران 
جهان اسالم و آزادى خواهان دنيا رونمايى 
و در اين مــوزه مناظر ديدنى اســدآباد و 
مقــاالت و عكس هايــى از ســيدجمال و 
جمالت قصار او در مــوزه افتتاح خواهد 

شد.
رئيس دانشــگاه سيدجمال الدين اسدآبادى 
همچنيــن از افتتــاح كتابخانــه تخصصى 
سيدجمال الدين اسدآبادى در 18 اسفندماه 
خبــر داد و يــادآور شــد: ايــن كتابخانه 
تخصصى بــا بيش از هــزار و صد عنوان 
مقالــه به زبان هــاى مختلف و نيز اســناد 
مختلف در دانشگاه افتتاح مى شود همچنين 
نرم افزار جامع سيدجمال در اين روز آماده 
بهره بردارى اســت كه با بهره بردارى آن از 
اين پس براى شناخت شخصيت سيدجمال 
از هر جاى دنيا مى توانند به اين دانشــگاه 

مراجعه كنند. 
وى با اشاره به برخى از برنامه هاى عملياتى 
اين همايش در 18 اسفندماه، تصريح كرد: 
افتتــاح كتابخانــه تخصصــى، ديجيتال و 

اســناد چندرسانه اى ســيدجمال الدين در 
دانشــگاه همزمان با افتتاحيــه، راه اندازى 
در  ســيدجمال الدين  تخصصــى  مــوزه 
دانشگاه همزمان با مراسم افتتاحيه، رايزنى 
برگزارى  بــراى  همدان  صداوســيماى  با 
سلسله نشســت هاى يك هفته اى در زمينه 
بيدارى اســالمى و انديشه هاى سيدجمال، 
پيگيرى اجرا و ســاخت مستند زندگينامه 
ســيدجمال، انعقــاد تفاهمنامه و توســعه 
مراودات علمى و انديشه هاى سيدجمال با 
خواهرخواندگى با دانشگاه كوفه، دانشگاه 
االزهر مصر، دانشگاه ســوربون فرانسه و 
دانشگاه شهير اســتانبول تركيه را از جمله 
برنامه هاى عملياتى در اين همايش مى توان 

برشمرد.
شــد:  يادآور  همچنيــن  مرادى مخلــص 
نمايه ســازى و تبليغات در فضاى مجازى 
و كانال هــاى اجتماعــى، خبرگزارهــا و 
سايت هاى همايشى همچون ايسنا، دانشگاه 
تبريز، دانشــگاه صنعتى اميركبير، دانشگاه 
فرهنگيان، دانشــگاه علمى كاربردى، نيك 
كنفرانس  همايش  با  ســيويليكا  كنفرانس، 
مقاالت  پيگيرى  ارســال  ســمپوزيا،  پيپر، 
واصله به دبيرخانه همايش به كميته داوران 
همايش، پيگيرى جلسه كميته هاى اجرايى 
و علمى همايش با حضور حجت االســالم 
نمايندگى  نهاد  رئيس  رستمى،  والمسلمين 
مقــام معظــم رهبــرى در دانشــگاه ها و 
هماهنگــى و رايزنى با ســخنرانان كليدى 
همايش (6 ســخنران داخلى و 2 سخنران 
خارجى) نيز از برنامه هاى در دست اجراى 

اين همايش است.
رئيس دانشــگاه سيدجمال الدين اسدآبادى 
در ادامــه از آمــاده شــدن برنامــه جامع 
دانشگاه ســيدجمال خبر داد و خاطرنشان 
كرد: درباره ســند دانشگاه سيدجمال پايان 
كار صادر شده و ســند تك برگ دانشگاه 
سرانجام پس از ده سال درحال صادر شدن 
است، در ضمن اسدآباد خوابگاه استاندارد 
دانشــجويى نــدارد و يكى از مشــكالت 
اساسى دانشگاه است كه بايد مسئوالن در 

اين زمينه پاى كار بيايند.
وى در پايــان از در دســت تدوين بودن 
اطلس اجتماعى شهرســتان اسدآباد توسط 
دانشگاه ســيدجمال خبر داد و اظهار كرد: 
با تدوين اين اطلــس به صورت كاربردى 
مى تــوان نســبت بــه رفع مشــكالت و 
آســيب هاى احصاشــده شهرســتان و نيز 

توسعه پايدار شهرستان گام برداشت.

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان:

تصفيه خانه آب شرب مالير 
هفته جارى افتتاح مى شود

 تصفيه خانه آب شرب شهر مالير در هفته جارى با حضور جانباز 
مشاور وزير نيرو و مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضالب كشور 
افتتاح خواهد شد و قرار است بخش زيادى از آب مورد نياز اين شهر 

از طريق سد كالن تأمين شود.
مديرعامل شــركت آب  منطقه اى اســتان همدان با بيــان اينكه اكنون 
آبرســانى به مالير با 27 حلقه چاه انجام مى شــود، اظهار كرد: براى 
افــق 1415 و براى جمعيت حدود 330 هزار نفــرى مالير، نياز آبى 
30 ميليون مترمكعب پيش بينى و قرار شــد 12 ميليون مترمكعب آب 

آشاميدنى از طريق سد كالن و خط آبرسانى تأمين شود.
به گزارش روابط عمومى شركت آب منطقه اى همدان، منصور ستوده 
اظهار كرد: ســد كالن مالير با مساحت حوزه آبريز 384 كيلومتر مربع 
و طول درياچه 490 متر با حجم مخزن 45 ميليون مترمكعب ســاخته 

شد است.
مديرعامل شركت آب  منطقه اى اســتان همدان با بيان اينكه هم اينك 
بيش از 41 ميليون مترمكعب آب پشت اين سد قرار دارد، اضافه كرد: 
758 ميليارد ريال براى ســاخت و تكميل اين سد هزينه شده و قرار 

است 22 ميليون مترمكعب آب را تنظيم كند.
ستوده ادامه داد: اين 22 ميليون مترمكعب شامل 12 ميليون مترمكعب 
آب آشــاميدنى مورد نياز شهر مالير و روســتاهاى مسير، نيم ميليون 
مترمكعب آب مورد نياز شــهرك صنعتى سهند، 4 ميليون مترمكعب 
حق آبــه كشــاورزى پايين دســت و 5/5 ميليــون مترمكعب حق آبه 

محيط زيست است.
وى گفت: تصفيه خانه آب شــرب در پايين دســت سد كالن مالير با 
ظرفيت 500 ليتر در ثانيه ســاخته شــده است كه به طور متوسط 380
ليتر در ثانيه را هم اينك مى تواند براى شهر مالير تصفيه و تأمين كند.

مديرعامل آب  منطقه اى استان همدان ادامه داد: حدود 265 ليتر از 380
ليتر در ثانيه براى مخزن پيش بينى شده پشت سپاه است كه 80 درصد 
آب آشاميدنى مورد نياز شهر مالير را تأمين مى كند و 115 ليتر آن نيز 

براى مخزن «پير ويالن» است.
ســتوده بيــان كــرد: ســاخت تصفيه خانــه آب ماليــر بــا قيمــت اوليــه 
40 ميليــارد ريــال توســط بخــش خصوصــى و بــه روش BOT در 
ــزار  ــرد 2 ه ــا هزينه ك ــرح ب ــن ط ــا اي ــت ام ــرار گرف ــتور كار ق دس

ميليــارد ريــال اجــرا شــده اســت.
وى اظهار كرد: 12 ميليون مترمكعب از آب مورد نياز شــهر با اجراى 

38 كيلومتر خط آبرسانى از سد كالن به شهر مالير منتقل مى شود.

رئيس دانشگاه سيدجمال الدين خبر داد

ارسال 83 مقاله به همايش ملى سيدجمال اسدآبادى

قدردانى از 40 خانواده 
شهيده استان در كنگره 
لشكر فرشتگان تاريخ ساز

 ■ استاندار: تالش كنيم زمينه 
حضور بانوان در عرصه هاى مختلف 

فراهم شود 

ديوارنگارى 
شهداى مدافع حرم 
در همدان رونمايى شد
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مردم به جاى ساير سودها به ارزهاى ديجيتالى رو كرده اند

بازار جذاب اما خطرناك ديجيتالى
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عالقه بى پايان به رأى كاغذى
 1- پيش بينى بر اين بود كه وزارت كشــور و شوراى نگهبان براى 
برگــزارى الكترونيكى انتخابات ســال آينده به توافق رســيده و اين 
انتخابات در شرايطى كه كرونا همچنان شيوع دارد، در بسترى امن و 

به دور از شيوع كرونا برگزار شود.
اما كرونا و ســالمتى و داليل ديگر همچون احتمال افزايش مشاركت 
هم نتوانســت اين توافق را به نتيجه رســانده و برگــزارى انتخاباتى 

تمام الكترونيكى را در اين دوره نويد دهد.
2- بازديد رئيس ســتاد انتخابات كشــور از رونــد طراحى و توليد 
تعرفه هاى اخــذ رأى انتخابات كه در روزهاى اخير رخ داد، اذعان به 

شكست يك توافق ساده بين 2 نهاد مهم انتخاباتى بود.
اين بازديد از عالقه بســيارى از مسئوالن به انجام كار به روش سنتى 
و كاغذى و بى توجهى به الزامات الكترونيكى شــدن كارها حكايت 

داشت.
3-پيــش از اين، براى كاهش هزينه هاى انتخاباتى كه هزينه هاى قابل 
توجهى دارد، تصميم به همزمانى انتخابات ها و برگزارى هر 2 ســال 

يك انتخابات همزمان، با 2موضوع متفاوت گرفته شده است.
اين اقدام هزينه هاى قبلى انتخابات را به ميزان بسيار زيادى كاهش داده 

و آن را نصف كرده است.
4- در مزيت هاى انتخابات الكترونيكى نيز، كاهش هزينه ها با كاهش 
نيروهاى الزم براى رأى گيرى، حذف كاغذ، صندوق، مهر و... افزايش 
سرعت رأى گيرى و اعالم نتايج در كنار پيشگيرى از ازدحام در شعب 

اخذ رأى، مطرح است.
اما روند الكترونيكى شدن انتخابات در ايران به دليل نپذيرفتن انتخابات 
تمام الكترونيكــى و پذيرفتن بخشــى از فرايند انتخابات و رأى گيرى 
به صورت الكترونيكى نه تنها از هزينه ها كم نمى كند، بلكه هزينه ها را 

افزايش نيز مى دهد.
5- در برنامه هاى توســعه دولت ها موظف به ارائه خدمات به صورت 

الكترونيكى و افزايش خدمات الكترونيكى به مردم هستند.
روندى كه با شــيوع كرونا در ايران تسريع شده و بسيارى از خدمات 
در اين فرايند تعريف يا درحال تعريف است.در اين شرايط عالقه به 
رأى كاغذى و دست رد به انتخابات تمام الكترونيكى، حركتى برخالف 

سياست ها و برنامه هاى باالدستى كشور است.
6- خدمــات الكترونيكى عالوه بر ســهولت و منافع مادى به دليل 
كاهش مصرف كاغذ و ديگر اقالم به نفع محيط زيســت و همچنين 
روندى شــفاف و ضدفساد و كمك كننده به سالمت كارى ارزيابى 

شده است.
با اين تعريف، حذف تعرفه هاى رأى، صندوق هاى پالســتيكى و... يا 
انتخابات الكترونيكى اقدامى به نفع محيط زيســت و كاهش هزينه ها 
و دورى از فســادهاى احتمالــى مزايده و مناقصــه و ... در خريد و 

سفارش است.
7- مهم ترين دليل براى برگزارى انتخابات الكترونيكى و دور شــدن 
از انتخابات كاغذى، الزام قانونى، شرعى و عرفى مسئوالن به استفاده 
درســت و با بهره ورى باال از بيت المال اســت تــا منفعت عمومى با 

هزينه كرد آن تأمين و بهترين استفاده از بيت المال شود.
اكنــون با اين همه پيشــرفت كشــور در علوم، به ويــژه كامپيوتر و 
الكترونيــك و تــوان فعاالن اين علوم براى تأمين امنيت و ســالمت 
انتخابات الكترونيكى، پذيرفتنى نيســت كه بيت المال براى برگزارى 
انتخابات به روش كاغذى هزينه و به علوم روز در اختيار، بى توجهى 
شود. پس انتظار مى رود وزارت كشور و شوراى نگهبان براى افزايش 
مشاركت هم كه شده، انتخابات تمام الكترونيكى را در دستور كار خود 
براى برگزارى انتخابات ســال آينده قرار دهند و دســت از عالقه به 

رأى هاى كاغذى بردارند.

21 درصد همدانى ها ماسك نمى زنند
 مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشتى علوم پزشــكى همدان گفت: بررسى 
وضعيت مراكز خدماتــى، صنايع، اماكن عمومى، مراكز تهيه و توزيع موادغذايى منتخب 
اين استان مؤيد اين است كه 21 درصد مراجعان و خدمات گيرندگان از اين مراكز، ماسك 

نمى زنند.
ليدا رفعتى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: كمترين ميزان اســتفاده از ماســك مربوط به 
مراجعان به پايانه مسافربرى برون شــهرى بوده كه 63 درصد مراجعان از ماسك استفاده 
كردند، ســپس بخش كشــاورزى و دامپرورى با 67 درصد، كارگاه ها و صنايع كوچك با 
76 درصد، فروشگاه هاى زنجيره اى 77 درصد و آرامستان ها، پاساژها و نانوايى 68 درصد 

در رتبه هاى بعدى قــرار دارند. وى اضافه كرد: همچنين به طور ميانگين 86 درصد مردم 
بهداشت فردى را رعايت كردند كه اين رقم در مهدكودك ها، زندان و مراكز شماره گذارى 
صد درصد بوده است، همچنين كم ترين ميزان رعايت بهداشت فردى با 63 درصد مربوط 

به پايانه مسافربرى برون شهرى، سپس جايگاه هاى سوخت با 71 درصد است.
مدير سالمت محيط و كار معاونت بهداشتى علوم پزشكى همدان بيان كرد: ميزان استفاده 
از ماسك توسط خدمات دهندگان در مراكز خدماتى، صنايع، اماكن عمومى، مراكز تهيه و 

توزيع موادغذايى منتخب 85 درصد است.
رفعتى گفت: رعايت فاصله گذارى و پرهيز از تجمع و ازدحام در يك مكان همواره مورد 
تأكيد مسئوالن بهداشتى بوده كه وضعيت همدان در يك هفته گذشته مؤيد اين است كه 

79 درصد به اين مؤلفه توجه داشتند.

وى افزود: بى توجهى به پروتكل فاصله گذارى در مراكز شــماره گذارى خودرو بســيار 
مشــهود است، به گونه اى كه نيمى از مراجعه كنندگان به اين مراكز به اين موضوع توجهى 

ندارند، همچنين رعايت اين مؤلفه در آرامستان ها نيز رضايت بخش نيست.
مدير سالمت محيط و كار معاونت بهداشتى علوم پزشكى همدان گفت: يك هفته گذشته 
329 واحد به دليل رعايت نكردن اصول و شــيوه نامه هاى بهداشتى اخطاريه دريافت كرده 

و به مرجع قضايى معرفى شدند، همچنين 17 واحد با دستور مقام قضايى پلمب شد.
رفعتى اظهار داشــت: بيشــترى ميزان اخطار مربوط به صنايع كوچك با 133 مورد، 
ســوپرماركت و خواربارفروشــى 86 مورد و نانوايى ها با 41 مورد است همچنين ده 
واحد ســوپرماركت و خواربارفروشى، 5 نانوايى، يك رستوران و يك دفتر پيشخوان 

پلمب شد.

 قدردانى از 40 خانواده شهيده استان 
در كنگره لشكر فرشتگان تاريخ ساز 

■ استاندار همدان: تالش كنيم زمينه حضور بانوان در عرصه هاى مختلف فراهم شود 

فرماندار همدان:
پيشرفت مجتمع كشت و صنعت ياس 

هفتگى بررسى مى شود
 فرمانــدار همدان با همراهى تنى چند از مديران ذى ربط از مجتمع 
درحال ســاخت كشــت و صنعت ياس در اراضى روستاى دولت آباد 

بخش شراء بازديد كرد.
محمدعلى محمدى در اين بازديد با اشــاره به انجام برخى از مراحل 
ادارى مرتبــط با تغييــر كاربرى و مجوزهاى ايــن مجموعه در جهاد 
كشاورزى و امور اراضى گفت: ضمن پيگيرى سريعتر اين مراحل طى 
صورتجلســه اى هماهنگى الزم به منظور تسريع در ارائه خدمات مورد 

نياز اين مجموعه انجام شود.
وى با بيان اينكه مشكل تأمين آب، راه دسترسى اين مجتمع حل شده 
است، تأكيد كرد: شركت توزيع برق نيز همزمان با طى مراحل ذكرشده 
نســبت به اجراى خط انتقال برق و تأمين برق مورد نياز مجتمع اقدام 

نمايد.
محمدى با تأكيد بر لزوم تسهيل و تسريع در امر سرمايه گذارى بخش 
خصوصــى افزود: مجتمع كشــت و صنعت يــاس قهاوند يك طرح 
كشاورزى مدرن شامل زيربخش هاى متعدد توليدى بخش كشاورزى 
اســت كه مى تواند سبب رونق توليد و اشــتغال قابل توجهى در اين 

منطقه گردد.
وى يادآور شــد: بخش خصوصى بدون اخذ تســهيالت با پيش بينى 
اوليه 650 ميليارد تومان ســرمايه گذارى و اشتغال مستقيم براى 400

نفر در اين مجتمع كار خود را آغاز كرده و نيازمند توجه و حمايت از 
دستگاه هاى اجرايى ذى ربط دارد. 

فرمانــدار همدان در پايان اين بازديــد تصريح كرد: به صورت هفتگى 
پيشــرفت كار ســاخت مجتمع كشــت و صنعت يــاس و عملكرد 

دستگاه هاى اجرايى مربوطه را پيگيرى مى كنيم.
اين مجتمع تاكنون جواز تأسيس پرورش ميش داشتى، شترمرغ، االغ، 
ســگ زنده ياب و 2 واحد گلخانــه و موافقت اصولى پرورش ماهيان 
خاويارى و قورباغه را اخذ و ضمن تجهيز كارگاه عمليات اجرايى را 

از شهريورماه سالجارى آغاز كرده است.

آسفالت 18 كيلومتر راه روستايى
 در قالب طرح ابرار در استان

 در قالب طرح ملى ابرار 18 كيلومتر راه روستايى در استان همدان 
آسفالت شده كه گامى جهادى براى استان است.

رئيس اداره نظارت بر ســاخت راه هاى فرعى و روســتايى اداره كل 
راهــدارى و حمل ونقل جاده اى در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران 
همدان، گفت: از ابتداى امسال 18 كيلومتر راه روستايى در قالب طرح 
ملى ابرار در اســتان همدان انجام شده كه 9/7 كيلومتر آسفالت و بقيه 

آن زيرسازى است.
مســعود عسگرى افزود: عمليات روسازى و آسفالت راه روستايى در 
قالب طرح ملى ابرار با پيشرفت فيزيكى 74 درصدى در دست اقدام 
اســت. وى ادامه داد: طرح هاى درحال پايان شامل: گدارپهن اسدآباد، 
قشالق فامنين و روستا هاى قميشانه، سياه گله و خنداب اسدآباد است.

اين مســئول يادآور شد: درصورت مساعد شدن شرايط جوى اجراى 
عمليات روسازى راه هاى روستايى ابالغى از سوى سازمان راهدارى 

آغاز خواهد شد.
رئيس اداره نظارت بر ســاخت راه هاى فرعى و روســتايى اداره كل 
راهــدارى و حمل ونقل جــاده اى همدان ابراز كرد: با فراهم شــدن 
شــرايط آب و هوايى و نيز تأمين قير مورد نياز آســفالت طرح هاى 
راه روســتايى شــاهد بهره بردارى از آنها به عنوان گامى ســازنده در 
جهت محروميت زدايى و توســعه اقتصادى، كشاورزى و گردشگرى 

روستا هاى استان هستيم.

كرونا جان يك نفر ديگر را در استان گرفت
 ســخنگوى دانشگاه علوم پزشــكى همدان گفت كه با فوت يك 
نفر ديگر از مبتاليان قطعى كوويد-19 در 24 ساعت گذشته، مجموع 
متوفيان كرونا در اين اســتان از ابتــداى اپيدمى تاكنون به يك هزار و 

523 نفر رسيد.
به گزارش وبدا، محمد طاهرى افزود: همچنين با شناســايى 6 بيمار 
جديد مبتال به كوويد-19 در 24 ساعت گذشته، مجموع موارد مثبت 
بسترى از ابتداى همه گيرى ويروس كرونا تاكنون در استان به ده هزار 
و 459 نفر رسيد. وى اظهار داشت: تعداد مراجعان سرپايى به اورژانس 
بيمارستان هاى استان همدان با عالئم تنفسى مشكوك به كرونا در 24 
ساعت گذشته 254 مورد بود كه از اين تعداد 34 نفر در بخش عادى 

بسترى شدند.
مدير روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى همدان اضافه كرد: همچنين 
درحال حاضر 11 بيمار مبتال به كوويد-19 در بخش آى.سى.يو مراكز 
درمانى اين اســتان بسترى هستند و وضعيت جسمى 28 بيمار وخيم 

گزارش شده است.
در  كرونايــى  بيمــاران  وضعيــت  آخريــن  دربــاره  طاهــرى 
شهرســتان هاى اســتان همــدان نيــز گفــت: شــمار بيمــاران كرونايــى 
در  تاكنــون)  كرونــا  ويــروس  همه گيــرى  ابتــداى  بســترى(از 
بيمارســتان هاى اســدآباد 379، بهــار 613، تويســركان 666، رزن 
454، درگزيــن 197، فامنيــن 183 و كبودراهنــگ 667 نفــر اســت.

وى افــزود: همچنين يك هزار و 918 نفر در مالير، يك هزار و 152 
نفــر در نهاوند و هــزار و 953 نفر نيز در شهرســتان همدان به اين 

ويروس مبتال و بسترى شده اند.

1- مصوبه مجلس براى فرزندآورى با بهت و تعجب مردم مواجه شده 
است. گويا تصويب پرداخت وام خريد مسكن به برخى از خانوارها 
در شرايطى اســت كه با اين ميزان در برخى استان ها چند متر بيشتر 
نمى توان خانه خريد. گفتنى است براساس طرح مجلس خانوارهايى 
كه در ســال 99 و 1400 صاحب فرزند سوم مى شوند، مى توانند وام 

خريد 70 ميليون تومانى مسكن را دريافت كنند.
2- كارگزارى هاى بورســى به زيان مشتريان خود اقدام كرده اند. گويا 
در شــرايطى كه روند بازار ســهام نزولى است و بســيارى از نمادها 
در صــف فروش قفل شــده اند، كارگزارى ها براى مشــتريانى كه از 
كارگزارى اعتبار دريافت كرده اند، پيام فرستاده خواستار بازپس گيرى 
اعتبارات خود شده اند. گفتنى اســت اين اقدام درحالى  است كه 90

درصد كسانى كه از كارگزارى ها اعتبار دريافت كرده اند و با اعتبارات 
خود سهام خريده اند، ضرر زيادى كرده اند.

3- مجلس باز هم از رئيس جمهور شكايت كرده است. گويا جمعى 
از نمايندگان به دليل آنچه «عدم اجــراى قانون تمركززدايى از تهران» 
اعالم شــده، از رئيس جمهورى شــكايت كرده اند. گفتنى است چند 
روز پيش نيــز و پس از توافق ايران با آژانس بين المللى انرژى اتمى، 
جمعى از نمايندگان با ارسال گزارشى درباره تخلف دولت در اجراى 
قانون «اقدام راهبردى براى لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران» 
به قوه قضاييه شــكايت كردند و خواستار ابطال توافق شدند كه البته 

چنان كه از شواهد برمى آيد، راه به  جايى نبرده  است.
4-برخى مردم نگران از اُفت بيشــتر بورس و اُفت دوباره سبد سهام 
عدالت، ســهام خود را به حراج گذاشــته اند. گويا برخى نيز در ازاى 
ســهام عدالت خود پول نقد نخواســته و به معاوضه سهام با خودرو 
تمايل دارند. گفتنى است قرار است، سود سهام عدالت پيش از پايان 

سال براى سهامداران واريز شود كه تاكنون چنين نشده است.
5-كارگران همدانى مشمول يارانه دستمزد نشده اند. گويا نرخ پايين تر 
بيكارى اســتان نسبت به ساير استان ها دليل اين تصميم است. گفتنى 
است درحال حاضر يارانه دستمزد به ازاى هر نفر 573 هزار تومان است 
كه هر كارگاه، حداكثر تا 5 برابر ميانگين ليســت نيروهاى بيمه شــده 
نزد تأمين اجتماعى در 12 ماه گذشــته با توجه به شرايط تعيين شده، 

مى تواند از اين يارانه استفاده كند.

 كنگره ملى لشكر فرشــتگان تاريخ ساز و 
مراسم نكوداشــت 357 شهيده و 247 جانباز 
زن استان همدان با حضور جمعى از مسئوالن 
و خانواده شهدا در سالن احتماعات استاندارى 
همدان برگزار شــد. در اين مراسم از خانواده 

40 شهيد دفاع مقدس استان قدردانى شد.
اســتاندار همدان در اين كنگــره گفت: زنان 
در طــول تاريخ پُرافتخار جمهورى اســالمى 

اثر بخش بوده اند.
سيدســعيد شــاهرخى ادامه داد: خانم دباغ از 
افتخارات استان همدان و الگوى خوبى براى 
بانوان ايرانى است كه در عمل وفادارى خود را 

به انقالب نشان داد.
وى با بيــان اينكه توانايى هــاى زنان بايد در 
جامعه ديده و مورد توجــه قرار گيرد، افزود: 
از ظرفيت خوب بانوان براى توسعه استان كه 
از مسائل مورد تأكيد رهبر انقالب و برنامه هاى 

دولت است، استفاده خواهيم كرد.
شاهرخى همچنين بر اهميت استمرار حضور 
زنان در عرصه هاى مختلف سياسى اجتماعى 
و اقتصادى تأكيد كرد و گفت: انقالب اسالمى 
انقالبى مردمى بود و نيمى از سرمايه آن  را زنان 

تشكيل مى دهند. 
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شهر 
همدان نيز گفت: نظام جمهورى اسالمى ايران 
با ميدان دادن به بانوان در عرصه هاى مختلف 
سياســى، فرهنگى و اجتماعــى زمينه ارتقاى 

جايگاه آنان را فراهم كرد.
حجت االسالم والمســلمين حبيب ا... شعبانى 
يادآورى كرد: تفكــر و گفتمان نظام طاغوتى 
نسبت به زن برگرفته از گفتمان تمدنى غربى 
اســت و در اين گفتمان نگاه به زن يك نگاه 

ابزارى بود.
وى اضافه كــرد: همچنين دفــاع از حقوق 
زن، توجــه به حقــوق بشــر و صحبت از 
آزادى زنان هم اينك نيز در برخى كشــورها 
باج طلبانــه بوده، يعنى دفاع از زن مشــروط 
به اين اســت كــه بانوان ابزارى در دســت 

بشوند. شهوت پرستان 
به گزارش ايرنا؛ نماينده ولى فقيه در استان ادامه 
داد: نگاه ابزارى غرب به آنان ســبب شده در 
دنياى امــروز تمدن غربى جايگاه زن به معناى 
واقعــى كلمه تعريف نشــود اما امــام راحل 
به عنوان نماينده گفتمان و تفكر اسالمى توجه 

ويژه اى به بانوان داشتند.

شــعبانى افــزود: همچنين ايشــان فرمودند: 
«زنان جوان نيرومند تربيــت كنند»، «در همه 
ميدان هايى كه اســالم به شما اجازه داده ورود 
كنيد» و «زن ها در امور سياسى دخالت كنند» با 
وجود اين تبليغ مى شود كه ايران در حق زنان 
اجحاف كرده و عرصه هــا را براى آنان فعال 

نكرده است.
امام جمعه شهر همدان، وجود بانوان شهيده و 

جانبازان دفاع مقدس به همراه حضور اجتماعى 
زنان در جامعه را بيانگر اين دانست كه اسالم 
مخالفتى با حضور اجتماعى زنان در جامعه و 

ورود آنها در عرصه سياسى ندارد.
شــعبانى تأكيد كرد: دين مبين اســالم نه تنها 

مقاومتى در اين عرصه ندارد بلكه مشــوق و 
حامى حضور زنان در اجتمــاع به عنوان يك 
انســان است و معتقد است نبايد زن به ابزارى 

براى منفعت طلبان قرار گيرد.
وى با بيان اينكه دشــمن در صدد الگوسازى 
بــراى بانوان در فضاى مجازى و رســانه هاى 
خود است، گفت: ايران اسالمى بانوان زيادى 
در خود جــاى داده كه مى توانند به عنوان يك 

الگوى ملى و بين المللى معرفى شوند.
نماينــده ولى فقيه در اســتان اظهار كرد: زنان 
و خانواده ها در عين حفــظ كرامت، حريم و 
ُحرمت و ارزش هاى اســالمى توانســتند در 

جهان به عنوان الگو معرفى شوند.

سرپرست بنياد شــهيد و امور ايثارگران استان 
همدان نيــز در اين آئين گفــت: رهبر معظم 
انقــالب در بيانيــه گام دوم انقالب بر ترويج 
فرهنگ ايثار، جهاد و شــهادت تأكيد كردند؛ 
بنابراين برگزارى نخســتين يادواره شــهداى 
زن با رعايت كامل دســتورالعمل بهداشتى در 

همدان برنامه ريزى شد.
همدان  اســتان  افزود:  عباســيه بزرگى  احمد 
دارالمؤمنيــن و دارالمجاهدين 357 شــهيده 
واالمقام و 247 جانباز ســرافراز زن را تقديم 

انقالب اسالمى كرده است.
وى اظهــار كــرد: به منظور تجليل از شــهدا، 
جانبــازان و آزادگان زن به عنــوان كنگره ملى 
«لشكر فرشــتگان تاريخ ساز» با تأكيد استاندار 
و همت واالى مسئوالن، جلسه هاى متعدد در 
سطح استان و شهرســتان هاى تابعه با حضور 
فعال دستگاه هاى اجرايى و دبيرى بنياد شهيد 

برگزار شد.
سرپرست بنياد شــهيد و امور ايثارگران استان 
همــدان ادامــه داد: در اين راســتا برنامه هاى 
نكوداشــت را به صورت شهرستانى از هشتم 
بهمن مــاه همزمان با ســالروز رحلت ام البنين 
و روز همســران و مادران شــهدا آغاز كرده 
و به مناســبت ايام رحلت جانســوز حضرت 
زينب(س) مراسم نكوداشت استانى با حضور 
نمادين 40 تن از خانواده هاى شهدا و جانبازان 

برگزار شد.

 ديوارنــگارى از تصاوير شــهداى مدافع 
حرم كشــور با حضور مسئوالن استانى روز 

گذشته در باغ موزه همدان رونمايى شد.
ايــن ديوارنگارى در ابعــاد 30 در 18 متر با 
مشــاركت بنياد شهيد سردارحسين همدانى، 
بنياد حفظ آثار و نشر ارش هاى دفاع مقدس 
و ســپاه انصارالحســين(ع) اســتان همدان 

صورت گرفته است.
اين ديوارنگارى شــامل تصاوير 425 تن از 
شهداى متأهل و 80 شهيد مجرد دفاع از حرم 
اســت كه 338 تن از شهدا سپاهى، 159 تن 
بسيجى و 8 شــهيد متعلق به ارتش است و 

همدان 11 شهيد مدافع حرم دارد.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان در ايــن آئين گفت: براى تقويت باغ 
موزه دفاع مقــدس همدان حمايت هاى الزم 
بايد صــورت گيرد، زيرا همه ســرمايه هاى 
جمهورى اســالمى مربوط به شهدا است و 

صاحبان اين كشور شهدا هستند.
به گزارش ايرنا، مصطفــى آزادبخت با بيان 
اينكــه والدين شــهدا با پيــروى از واليت 
فرزندانى اســوه تربيت كردنــد، اضافه كرد: 
تقابل جبهه حق و باطل از زمان خلقت انسان 
به وجود آمد و در هر زمان به شــكل خاص 

خود نمايان شد.
وى افــزود: در عصر كنونــى امام راحل اين 
بنده خــاص خدا، اين رســالت را بر عهده 
گرفت و مردم ايران نيز با لبيك به نداى امام 

خمينى(ره) به ميدان آمدند.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان خاطرنشان كرد: در دوران دفاع مقدس 

در مقابل ايران رژيمى بود تا بُن دندان مسلح 
كه با پشتيبانى استكبار، ارتجاع، صهيونيسم و 

شرق و غرب پا به عرصه نبرد گذاشته بود.
وى بيان كرد: هم اينــك رهبر معظم انقالب 
به بهترين شــكل ممكن هدايت جامعه را بر 
عهــده دارند و خواص هم از ايشــان به نحو 

شايسته تبعيت مى كنند.
آزادبخــت ادامه داد: شــهيد سردارحســين 
همدانى جنگ را به سوريه، عراق و افغانستان 
كشاند و جايى پنجه در پنجه دشمن انداخت 
كه سران اســتكبار مى خواستند با اشغال آن 

سرزمين ها، انقالب را با مشكل مواجه كنند.
وى پاسداشت شــهدا را نياز امروز جامعه و 
پاسداشــت فرهنگ جهاد و شهادت را براى 
همــه امرى واجب و الزم دانســت و اظهار 
داشت: همه مكلف هستند اين فرهنگ را به 

بهترين شكل ممكن تبليغ كنند.
در ادامه نيز مديركل بنياد حفظ آثار و نشــر 
ارزش هاى دفاع مقدس همــدان گفت: باغ 

موزه شــهر همدان به عنوان پايتخت جهادى 
و فرهنگى 505 شهيد مدافع حرم كشور شد.

مهدى ظفــرى با بيان اينكه همــدان از اين 
پس يادآور حماسه و جايگاه شهداى مدافع 
حرم كشور مى شود، اظهار كرد: براى اجراى 
مرحله نخست شــامل جمع آورى تصاوير، 
زندگينامه، نقش و نگاه شــهداى مدافع حرم 

تالش هاى زيادى شده است.
وى خاطرنشان كرد: قدرت بازدارندگى ايران 
مرهون تك تك شهداى مدافع حرم است كه 
تبلور وجود شهدا در قاموس و قامت شهيد 

سليمانى خود را نشان مى دهد.
 ظفرى گفت: حماســه درصورت توقف در 
زمان خود، ماندگار نبوده زيرا حوادث تاريخ 
سبب فراموشى آن مى شود مگر اينكه حماسه 

سبب توليد و مولد ديگر حماسه ها شود.
وى افزود: وظيفه همه مسئوالن جلوگيرى از 
فراموش شدن حماسه 8 دفاع مقدس و پس 
از آن حماسه دفاع از حرم است تا اين وقايع 

در زمان و جغرافياى خود متوقف نشــود و 
اگر اين اتفاق رخ دهد به طور حتم ما حامالن 
و ناقالن خوبى براى اين حماسه ها نبوده ايم.

مديركل بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى 
دفاع مقدس همدان گفت: اگر حماسه تبديل 
به يك تفكر ملى و رايج جامعه شــود به طور 
حتم آن جامعه از هر گزندى مصون مى شود.

ظفرى ادامه داد: امروز به بركت 8 سال دفاع 
مقدس، شــهداى جنگ تحميلى و مدافعان 
حرم، ايــران داراى قدرت بازدارندگى بااليى 
در منطقه اســت و تهديدهــا را از مرزها به 
تهديد براى دشمن تبديل كرده به گونه اى كه 

امروز تهديد مرزى نداريم.
مديركل بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى 
دفــاع مقدس همدان با بيــان اينكه در دفاع 
مقدس رزمندگان از مرزهاى سياســى براى 
تنبيه متجاوز عبور كردند، اظهار كرد: دشمن 
مى داند كه ممكن اســت آغازگر هر جنگى 
باشــد اما تصميم گيرى دربــاره پايان جنگ 

ديگر با آنها نيست.
ظفرى افزود: با توجه به هجمه سراسرى در 
جهان عليه اين كشــور يكى از پرسش هاى 
جوانان امروزى درباره ضرورت دفاع از حرم 

بوده كه بايد در اين باره روشنگرى كرد.
وى بــا بيان اينكه بيش از 1400 ســال پيش 
امــام على(ع) مى فرمايد: «قســم به خدا اگر 
قوم، قبيله و كشورى بفهمد كه دشمن دارد و 
بخواهد در مرزهاى خود با دشمن بجنگد اين 
ملت ذليالنه شكست مى خورد». افزود: جوان 
مدافع حرم اين فرمايش اميرالمؤمنين على(ع) 

را تفسير و عملى كردند.

ديوارنگارى شهداى مدافع حرم در همدان رونمايى شد

يام
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راهكار تحقق مديريت مشاركتى 
محله محورى است

 محله محــورى راهكار مديريت مشــاركتى و تقويت حس تعلق 
خاطر شهروندان نسبت به شهر است.

مديركل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى همدان گفت: تأكيد 
استاندار و معاون هماهنگى امور عمرانى بر بازديد از شهرها و جلسات 
هم انديشى با شوراهاى اسالمى موجب احصاى مسائل و موضوعات 
شهرها و شوراهاى اسالمى است. به گزارش مهر، مجيد درويشى در 
نشســت با فرماندار، معاون فرماندار، اعضاى شوراى اسالمى شهر و 
شهردار اسدآباد، با بيان اينكه در اين نشست ها بسيارى از موارد مرتفع 
و روند جارى امور مديريت شــهرى بررسى مى شود، ادامه داد: پارك 

بانوان و تكميل پروژه هاى نيمه تمام مورد تأكيد است.
وى افزود: با توجه به پايان دوره پنجم شــوراهاى اســالمى شــهر 
شــهروندان فهيم و اليق بايد ثمره تالش كاركنان خدوم شهردارى و 

برنامه ريزى شوراى اسالمى شهر را عيناً حس كنند.
درويشــى در جمع اعضاى شوراى اسالمى شهر تازه تأسيس پاليز هم 
بر وفاق و همدلى اعضا و شــهروندان در ايجاد شــهرى پويا تأكيد و 
عنوان كرد: شوراى اسالمى شهر پاليز هرچه سريع تر نسبت به تمهيد 
مقدمات تأسيس شهردارى اقدام كند تا شهروندان بتوانند از خدمات 

شهردارى بهره مند شوند.
شايان ذكر است در اين جلسه شهردار، اعضاى شوراى اسالمى شهر و 
كاركنان شهردارى گزارشى از روند اجراى پروژه هاى شهرى و مسائل 

و مشكالت پرداختند.

دوشنبه هاى هر هفته ديدار چهره به چهره 
شهروندان با شهردار اسدآباد

 ديدار مردمى شــهردار اسدآباد دوشــنبه هاى هر هفته با رعايت 
فاصله گذارى اجتماعى برگزار مى شــود. بــا رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى براى جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا هم در اين ديدار ها 

ضرورى است.
مالقــات عمومى با شــهردار در راســتاى حل مشــكالت و رفع 
دغدغه هاى شــهروندان و با هدف خدمت رســانى هرچه بيشتر و 

باكيفيت تر در حوزه هاى مختلف  شــهرى صــورت مى گيرد و اين 
نشست هاى صميمى عالوه بر شنيدن و آگاهى از مشكالت، مى تواند 
در برنامه ريزى هاى صحيح و جلب رضايتمندى شهروندان نيز مؤثر 
باشــد. در اين ديدارها، عليرضا فعله گرى ضمن بررسي مشكالت 
شــهروندان در زمينه هاى شهرســازى، پرداخت عوارض، خدمات 
شهرى و فنى و عمرانى و ارائه رهنمودهاى الزم، دستورات مقتضى 
را در چارچوب قوانين شــهردارى براى رســيدگي به دغدغه هاى 

شهروندان صادر مى كند.
در اين جلســه مراجعان مسائل و مشــكالت خود را با شهردار در 

ميان گذاشته و خواستار رسيدگى و رفع مشكالت خود مى شوند و 
شهردار نيز پس از بررسى و كارشناسى هاى الزم درباره موضوعات 
مطرح شــده، دستورات الزم را براى رســيدگى به مراجع ذى ربط 

صادر مى كند.
همچنين شــايان ذكر اســت؛ برنامه مالقات مردمى با شــهروندان 
هر هفته روزهاى دوشــنبه از ســاعت 9 صبح تا 12 ظهر در محل 
شهردارى برگزار مى شود كه شــهروندان محترم مى توانند به منظور 
اخذ نوبت و تعيين وقت مالقات به واحد روابط عمومى فرماندارى 

شهرستان مراجعه كنند.

 عيد نوروز نزديك است، كمتر از 3
هفته ديگر سال نو آغاز مى شود.

كرونــا و هراس از شــيوع اين ويروس 
مرگبار شــرايطى را رقم زد كه دو بهار 
اســت حيات دوباره زمين را آنچنان كه 

بايد به استقبال نرفته ايم.
محدوديت هــاى كرونايــى و زندگــى 
پرهراس و مرگ هم وطنــان بر اثر ابتال 
به اين ويروس، چندين ماه اســت حتى 
تغيير فصل ها را هم از زندگى دور كرده 

است.
از اين رو شــايد آماده ســازى شهرها و 
سيماى شهرى براى استقبال از نوروز و 
مسافران نوروزى هم همچون سال هاى 
گذشته در اولويت قرار نگيرد و از رمق 

افتاده باشد.
ــوروز  ــتانه ن ــد در آس ــهردار نهاون  ش
1400 از حــذف زوائــد بصــرى در 
ــتقبال  ــدف اس ــا ه ــهرى ب ــيماى ش س
ــه  ــا توج ــت: ب ــر داد و گف ــار خب از به
بــه اهميــت زيبايــى بصــرى در تزريــق 
ــه  ــى ب ــاط اجتماع ــادابى و نش روح ش

شــهروندان، طــرح ســاماندهى ســيماى 
تبليغــات  جمــع آورى  و  بصــرى 
محيطــى غيرمجــاز در دســتور كار قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
بــه  اشــاره  بــا  حســين پور  محمــد 
ــرى،  ــاى بص ــاى آلودگى ه ــه امح اينك
بنرهــاى  و  تابلوهــا  جمــع آورى 
اقداماتــى  جملــه  از   ... و  غيرمجــاز 
باقيمانــده  فرصــت  در  كــه  اســت 

ــزود:  ــود، اف ــام مى ش ــوروز انج ــا ن ت
و  مغازه هــا  نصب شــده  تابلوهــاى 
ــيما و  ــزوى از س ــهر ج ــاف در ش اصن
ــن  ــر اي ــه اگ ــتند ك ــهرى هس ــر ش منظ
غيراســتاندارد  و  ناهماهنــگ  نماهــا 
باشــند، موجــب برهــم خــوردن و 
اغتشــاش نظــم در ســطح شــهر خواهــد 

ــد. ش
حسين پور همچنين با اشاره به اينكه اين 

روند ادامه خواهد داشــت، از صاحبان 
واحدهاى تجارى و صنوف سطح شهر 
خواستار شد تا با رعايت قانون و كمك 
به مديريت ســدمعبر، ضمن احترام به 
حقوق شــهروندى به افزايــش زيبايى 

بصرى شهر كمك كنند.
 تخريب امالك خطرزا

حســين پور همچنين از تخريب امالك 
خطرزا در ســطح شــهر هم خبر داد و 
گفت: به دســتور دادستان نهاوند برخى 
امالك خطــرزا از جمله ملــك خطرزا 
واقع در منطقه شــيخ منصــور به منظور 
ايجاد امنيت و سالمت شهروندان توسط 

شهردارى نهاوند رفع خطر شد.
 شهردار نهاوند گفت: اين اقدام با هدف 
رفع خطر و همچنين حمايت دادســتان 
شهرستان نهاوند با دستور قضايى ملك 
شناســايى شــده واقع در منطقه شــيخ 
شــهردارى  اجرائيات  توســط  منصور 

نهاوند رفع خطر شده است.

 المان برج گنبدقابوس، در مجموعه 
جهان كوچك شهر مالير مراحل پايانى 

ساخت خود را طى مى كند.
شــهردار ماليــر ضمــن اعــالم ايــن خبــر 
گفــت: بــرج گنبدقابــوس يــا ميل گنبــد، 
ــتان  ــدكاووس در اس ــع در شــهر گنب واق
گلســتان ايــران، بلندتريــن بــرج آجــري 
ــارم هجــري  ــرن چه ــه در ق دنياســت ك
زمــان  در  شمســي)  هجــري   375)
قابوس بــن  شــمس المعالي  ســلطنت 
وشــمگير از پادشــاهان آل زيــار بنــا 
ــن  ــرج از زيباتري ــن ب ــت. اي ــده اس ش
دوره  اوايــل  بناهــاي  باشــكوه ترين  و 
ــتفاده  ــم اس ــه به رغ ــت ك ــالمي اس اس
ــي در آن،  ــر تزئين ــم از عناص ــيار ك بس
مــوزون،  متناســب،  ســاختاري  داراي 
نوعــي  كــه  زيباســت  و  مســتحكم 
احســاس شــكوه و زيبايــي را بــه بيننــده 

القــا مي كنــد.
به گــزارش روابط عمومى شــهردارى 

مالير، حسين بابايى افزود: ساختمان اين 
برج از 3 بخش پي، بدنه و گنبد تشكيل 
شــده كه روي هم رفتــه 55 متر ارتفاع 
دارند. بدنه برج از خــارج داراي ده پره 
مثلثي شكل است كه به فواصل مساوي از 
يكديگر قرار دارند و از پاي بست بنا آغاز 
و تا زير گنبد ادامه دارند. بدنه بنا سراسر 
از آجرهاي پخته قرمز رنگ ساخته شده 
كه درنهايت پختگي و اســتحكام هستند 
و به دليل تابش آفتاب در طول قرن ها به 
رنگ زرد طاليي زيبايي درآمده كه خود 

بر زيبايي بنا افزوده است.
شــهردار درباره المان ســاخته شده در 
مالير  شــهر  كوچك  جهــان  مجموعه 
گفــت: المان برج قابوس ساخته شــده 
توسط شــهرداري مالير 20 متر ارتفاع 
دارد و قطر آن در بزرگ ترين نقطه 6/4 
متر (پشــت به پشت پره ها) مي است كه 
براى اســتحكام، مقاوم سازي و اجراي 
نماي آن از اســكلت فلزي و آجر پخته 

سنتي (قزاقي) استفاده شده است.
بابايــى در پايــان ضمــن اشــاره بــه 
اين موضــوع كــه اين برج در شــهر 
گنبــدكاووس بيش از هزار ســال پيش 
ساخته شده، گفت: برج قابوس در يك 
 نظرسنجي بين المللي از سوي شماري از 
بهترين  به عنوان  جهان،  مشهور  معماران 

اثر مهندســي تاريخ بشــر انتخاب شده 
اســت كه از جمله داليــل اين انتخاب 
آن اســت كه اين برج با بيش از 50 متر 
ارتفاع، در مدت عمر بسيارطوالنى خود 
2 بار زلزله هاي شديدتر از 6 ريشتر را از 
سر گذرانده، اما همچنان سالم، استوار و 

پابرجا ايستاده است.

شهردار نهاوند خبر داد

حذف نازيبايى سيماى شهرى در استقبال از نوروز

وى از همــه مالــكان داراى ملــك خطــرزا خواســت تــا نســبت بــه رفــع خطــر ملــك 
ــه رفــع خطــر امــالك  ــد، در غيــر اين صــورت شــهردارى نســبت ب خــود اقــدام كنن
اقــدام و برابــر تبصــره بنــد 14 مــاده 55 قانــون شــهردارى ها هزينــه انجــام شــده بــه 

اضافــه 15 درصــد از مالــك اخــذ خواهــد شــد.
وى همچنين از رفع خطر و انسداد 5 ملك واقع در كوچه سيدان كه محل تجمع معتادان 

بود توسط شهردارى نهاوند با حكم قضايى خبر داد.
 كاشت درخت به ياد پيشكسوت ورزش

حسين پور از كاشــت درخت در بلوار خبرنگار به مناسبت نخستين سالگرد پيشكسوت 
ورزش مرحوم سيدمحمدرضا رشيدى توســط خانواده مرحوم با همكارى اداره سيما، 

منظر و فضاى سبز شهردارى نهاوند، خبر داد.

شهردار مالير:

ساخت المان برج گنبد قابوس در مينى ورلد
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محمد ترابى »
 همواره در كشــورمان در سال پايانى 
دولت هــا، احزاب و چهره هاى شــاخص 
سياسى خواسته يا ناخواسته در بطن اصلى 
حواشى رقابت هاى انتخاباتى قرار مى گيرند. 
انتخابــات آتى به داليل زيــادى بيش از 
گذشته براى احزاب و فعاالن سياسى حائز 
اهميــت بوده كه البته در اين گزارش به آن 

نمى پردازيم.
به اعتقاد برخى كارشناســان برخى احزاب 
و مقامات كشــور از ابتداى ســال تاكنون 
اقدامات و حواشى فراوانى را در پى اهداف 
استعفاى  داده اند.  انجام  رقابتى  و  انتخاباتى 
محمدرضا عارف از ســمت رئيس شوراى 
سياســت گذارى اصالح طلبــان، عملكرد 
ردصالحيت هاى  درباره  نگهبان  شــوراى 
كانديدا هاى مجلس يازدهم و گمانه زنى هايى 
از تكرار اين مسأله و رد صالحيت  مهره هاى 
اصلى اصالح طلبان، طــرح اصالح قانون 
انتخابات نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
و ... از جمله اقداماتى اســت كه برخى از 
كارشناســان آنها را متهم به سياسى كارى 

مى كنند. 
با اين حال فــارغ از گمانه زنى ها و اتهام ها 
سياسى كارى  راستاى  در  خود مى تواند  كه 
و بدنام كردن حزب رقيب ارزيابى شود؛ در 
اين گزارش مى خواهيم به حواشى پيرامون 
كانديداهاى احتمالى و رقابت انتخاباتى آنها 

بپردازيم:
 مشت نمونه خروار

تاكنون چنــد اصولگراى نامــدار، نظاميان و 
اصالح طلبــى كه احتمــال ردصالحيت آنها 
بسيار است، براى انتخابات رياست جمهورى 

خردادماه 1400 اعالم آمادگى كرده اند. 
عزت ا... ضرغامى عضو شــوراى عالى انقالب 
فرهنگــى و حميدرضــا حاجى بابايى رئيس 
كميســيون برنامه بودجــه و نماينده همدان 
در مجلس 2 كانديــداى احتمالى اصولگرايى 
هســتند كه براى حضور در رقابت انتخاباتى 

تاكنون اعالم آمادگى كرده اند. 
برخى كارشناسان بر اين باورند كه از آنجايى 
كه حضور و تأييد صالحيت چهر ه هاى اصلى 
اصالح طلبان در در هاله اى از ابهام قرار دارد، 
چهره هاى شناخته  شده بيشترى براى انتخابات 
1400 حضور  پيدا خواهند كرد و رقابت اصلى 

انتخابات ميان اين چهره ها خواهد بود. 
البته در تصديق قسمتى از اين نظريه مى توان 
گفت، تجربه ثابت كرده است كه اصولگرايان 
در ايــن ســال ها بــه انــدازه اصالح طلبان 
نتوانســته اند به ائتالف ميان خود دست يابند 
و اوج اين خودمحورى از ســوى چهره هاى 

اصولگرا، انتخابات 92 بود. 
حســين دهقان مشــاور فرمانــده كل قوا در 
صنايع دفاعى و سعيد محمد فرمانده قرارگاه 
ســازندگى خاتم االنبيــاء (بــه گفتــه برخى 
رسانه ها) نيز براى حضور در رقابت انتخاباتى 

1400 اعالم آمادگى كرده اند. 

قوى شــدن حضور نظاميان در رقابت اصلى 
انتخابات دولت سيزدهم يكى از اضالع اصلى 
حواشــى پيرامون اين انتخابات بوده اســت. 
برخى منتقدان اين امر به ســخنرانى هاى امام 
خمينــى(ره) درباره حضور نيافتن نظاميان در 

سياست ارجاع كرده و اين 
مسأله را مردود مى دانند. 

مصطفى  و  مطهــرى  على 
كواكبيان نمايندگان اســبق 
آخوندى  عباس  و  مجلس 
و  راه  مســتعفى  وزيــر 
شهرســازى دولت يازدهم 
و دوازدهــم اصالح طلبانى 
هســتند كه تاكنــون براى 
حضور در رقابت انتخاباتى 
اعالم آمادگى كرده اند. البته 
گفتنى اســت كه كواكبيان 
به عنــوان نامزد اختصاصى 
حــزب مردم ســاالرى در 
رياست جمهورى  انتخابات 
اســت.  شــده  معرفــى 
همان طور كه شاهد هستيم 

اين دو نماينده پيشين مجلس براى انتخابات 
اســفند 98 ردصالحيت شــده اند، از اين رو 

احتمال ردصالحيت آنها زياد است. 
پيش بينــى انتخابــات 1400 به دليــل وجود 
متغير هــاى زيادى كــه هنوز در ابهــام قرار 
دارد، كار دشــوارى اســت، با اين حال تعدد 
بيشــتر  ردصالحيت  و  اصولگرا  كانديدا هاى 
چهره هــاى اصلى اصالح طلــب اصلى ترين 
پيش بينى حال حاضــر براى رقابت انتخابات 

خردادماه سال آينده است. 
 مرد حواشى پاى فرح را هم 

به حواشى باز كرد!
محمــود احمدى نژاد رئيس دولت نهم و دهم 
در سال هاى گذشته و به ويژه در سالجارى كم  
و بيش حضورى پررنگ در بيشــتر حواشى 
كشــورمان، داشته اســت. احمدى نژاد كه در 
انتخابات 96 به علت برخى مصالح كشــورى 

شد،  ردصالحيت  نگهبان  شــوراى  توســط 
اكنون نيز شــائبه ردصالحيت  شدن وى براى 

انتخابات 1400 وجود دارد. 
ائتالف  شــوراى  رئيس  حدادعادل  غالمعلى 
نيروهاى انقالب در همايش سياســى اتحاديه 
دانشجويان  اسالمى  جامعه 
ردصالحيــت  تلويحــاً 
احمدى نژاد را قطعى دانسته 

و تأييد كرده بود. 
احمدى نژاد نســبت به اين 
اظهارات حدادعادل واكنش 
تندى نشــان داد و انتقاد از 
حدادعادل  اقدامات  برخى 
در زمــان دولت خود، وى 
را به داشتن روابط با رژيم 

پهلوى دوم متهم كرد. 
بايــد گفــت كــه رئيس 
دولت بهار طى ســالجارى 
از اظهارنظــر و هم خوانى 
زمــان  خواننــدگان  بــا 
نامه  ارسال  تا  شاه(حبيب) 
بــه جوبايــدن و والدمير 
پوتيــن رؤســاى جمهور آمريكا و روســيه، 

حواشى فراوانى ايجاد كرده است. 
 انگشت اتهام سياسى كارى

برخى اصالح طلبان به سوى مجلس 
همان طور كه دولــت دوازدهم در اين روز ها 
محور اصلى انتقاد اصولگرايــان قرار گرفته، 
عملكــرد مجلــس يازدهم نيز مــورد توجه 
و انتقــاد اصالح طبــان قرار داشــته و برخى 
كارشناســان برخى از اقدامــات و طرح  هاى 
برخى از نمايندگان مجلس را در جهت رقابت 

انتخاباتى و سياسى كارى ارزيابى مى كنند. 
البته اختالفــات ميان كابينه دولت دوازدهم و 
نمايندگان مجلس يازدهم بر كســى پوشيده 
نبوده و طى ســالجارى به امرى طبيعى تبديل 

شده است. 
بــا اين حال منتقدان مجلس يازدهم شــوراى 
اسالمى تعجيل نمايندگان براى تنظيم و ارجاع 

طرح اصالح قانون انتخابات به شوراى نگهبان 
را اصلى تريــن اقدام بهارســتانى ها در جهت 

مهندسى انتخابات مى دانند. 
با اين حال برخى از اقدامات برخى نمايندگان 
مجلس يازدهم همانند شــكايت از آخوندى، 
ظريــف و كالنترى به قوه قضاييــه و يا نامه 
به ســران 3 قوه براى استيضاح زنگنه، دور از 
عرف بوده زيرا كنترل و بازخواست از وزارى 
دولت، وظيفه نمايندگان مجلس است نه قوه 

قضاييه!
 قالياف بارى ديگر به نفع رئيسى 

كنار كشيد
محمدباقــر قاليبــاف رئيــس قــوه مقننه در 
انتخابات سال 92 اصلى ترين رقيب انتخاباتى 
حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى به 
حساب مى آمد و آيت ا... ابراهيم رئيسى رئيس 
قــوه قضاييه در انتخابات ســال 96 و پس از 
كناره گيــرى قاليباف به نفــع وى، اصلى ترين 

رقيب انتخاباتى روحانى بود. 
از اين رو قاليباف و رئيســى همواره به عنوان 
اصلى ترين گزينه هاى احتمالى براى انتخابات 

خردادماه سال آينده به حساب مى آيند. 
از اين رو طى ماه هاى گذشــته گمانه زنى ها از 
حضور اين دو رئيس قوه در كشــورمان مورد 

توجه فعاالن سياسى قرار داشته است. 
با اين حال رئيســى چندماه پيش در جلسه اى 
اعــالم كرده بود كه تنها به قــوه قضاييه فكر 

مى كند. 
جمعه گذشــته بود كه عضو هيأت رئيســه 
مجلس در صفحه  شــخصى خــود در توئيتر 
نوشت: قاليباف در پاســخ به توصيه ها براى 
نامــزدى در انتخابات 1400 گفت «بر مجلس 
تمركز داشــته و بناى كانديداتــورى ندارد. 
نيروهــاى انقالب تالش كنند ظرفيت خود را 

متمركز بر موفقيت گزينه واحد كنند».
حســن پيرهادى همچنيــن در ادامه اين پيام 
نوشــت كه «برداشــت من اين اســت كه با 
افزايش احتمال حضور آيت ا... رئيسى، قاليباف 

آمادگى كمك به او را دارد».

يادداشت
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همسان سازى حقوق بازنشستگان 
از شعار تا واقعيت

فيض ا... مظفرپور»
 يكى از موضوعاتى كه در نشســت اخيــر روزنامه با حميدرضا 
حاجى بابايى نماينده مردم همدان و رئيس كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس، مطرح شــد، همسان ســازى حقوق بازنشستگان كشورى و 

لشگرى و چالشى هايى بود كه در اين زمينه وجود دارد.
به نام دائمى شدن اين قانون بود كه حاجى بابايى به اين پرسش پاسخ 
كلى داد و گفت: موضوع همسا ن سازى براساس احكام برنامه ششم 
توسعه كه در ماده 30 آن قانون نوشته شده بايد ادامه يابد و مشكلى 
در ايــن زمينه وجود ندارد. اما ايــن روزها كه زمان تصويب بودجه 
1400 در مجلــس يازدهم اســت و به علت رد كليات و بازگشــت 
دوبــاره بودجه با اصالحاتى به مجلس، فرصت كمى تا آغاز ســال 
1400 مانده و ذى نفعان در هر قشرى تالش دارند اعتبارات الزم در 
قانون بودجه 1400 براى آنها نيز پيش بينى شــود و همزمان با قانون 
در برنامه ششــم در بودجه ســاالنه نيز اعتبارات الزم براى اجراى 

قانون باالدستى به تصويب برسد. 
يكى از اين اقشــار بازنشســتگان عزيز هســتند كه سال هاست از 
بى عدالتى در پرداخت ها رنج مى برند. بازنشســتگان و صندوق هاى 
بازنشستگى نيز به تفكيك بازنشستگان كشورى و لشگرى و قشر دوم 
بازنشســتگان عزيز تأمين اجتماعى هستند كه همسان سازى حقوق 
براى همه اين اقشار از اهميت بااليى برخوردار است و وزارت رفاه 
و تعاون بايد به طور ريشــه اى با همــكارى دولت و مجلس آن حل 
را كند تا شــاهد اعتراضات بازنشستگان به شيوه هاى مختلف و در 

مواقع مختلف نباشيم.
 اگر قانون همسان ســازى حقوق بازنشســتگان در قانون بودجه به 
احكام دائمى تبديل شــود، بســيارى از مشــكالت قشر عظيمى از 
كارگران و كارمندان بازنشســته حل خواهد شــد؛ البته بازنشستگان 
عزيز نيروهاى مســلح نيز به طريق اولى بايد مورد توجه قرار گيرند. 
آنچه گفته شــد كلياتى بود درباره همسان سازى حقوق بازنشستگان 

عزيز.
اما موضوع اختصاصى تر درباره بازنشستگان كشورى و لشگرى است 
كه مدتى است بر سر زبان ها افتاده و با پيگيرى بازنشستگان به تازگى 
طرح دوفوريتى قانون دائمى شدن همسان سازى حقوق بازنشستگان 
بــا امضاى حدود 200 نفر از نمايندگان از جمله نمايندگان اســتان 

همدان تحويل هيأت رئيسه مجلس و اعالم وصول شده است.
ماجــرا از آنجا آغاز مى شــود كه براســاس ماده 30 قانــون برنامه 
ششــم توســعه حقوق بازنشســتگان كشورى و لشــگرى نبايد از 
90 درصد حقوق شــاغالن با همان گروه و طبقه شــغلى با مزاياى 
داراى كســورات قانونى كمتر باشــد كه اين ماده از ابتداى اجراى 
برنامه ششــم توسط دولت ناديده گرفته شــده بود و در سالجارى 
با پيگيرى هاى مســتمر بازنشســتگان و همكارى مجلس و دولت 
براساس بند 6 تصويب نامه شماره 74264/ت58036 مورخ 99/7/1
هيأت وزيران جهت اجرا اعالم شــده و ســازمان برنامه و بودجه و 
معاون امور ادارى و اســتخدامى رئيس جمهور آن را به وزارت رفاه 
اعــالم كرده اند و اين قانون پس از كش وقوس هاى فراوان از مهرماه 
سالجارى درباره بازنشستگان كشورى و لشگرى اجرايى شده است. 
اما نگرانى بازنشســتگان، آن است كه اين قانون و اجراى آن ممكن 
اســت موقت بوده و با توجه به تأمين اعتبارى كه در ســال 98 فقط 
براى 6 مــاه صورت گرفته بود دوباره در ســال آينده دچار چالش 
شود و ادامه دار و دائمى نباشد؛ زيرا بودجه الزم آن براى سال آينده 
پيش بينى نشده و به  رغم آنكه به گفته حاجى بابايى براساس ماده 30
برنامه ششــم اين همسان سازى دائمى اســت و اشكالى ندارد، ولى 
نگرانى از اجرا نشــدن اين قانون در ســال آينده و يا توسط دولت 
آينده و تأمين نشــدن اعتبار الزم در بوجه بازنشســتگان را وادار به 
اصرار بر دائمى شدن احكام اين قانون (همسان سازى) كرده است كه 
امضاى طومار از طرق با تماس با نمايندگان مجلس و سازمان برنامه 
و بودجه خواســتار اجراى هميشــگى اين قانون با طرح دوفوريتى 

مجلس شوراى اسالمى هستند. 
به نظر مى رســد اين طرح در دســتور كار مجلس در صحن علنى 
قرار گرفته و اعالم وصول شده و نگرانى هاى بازنشستگان عزيز نيز 
براى هميشه برطرف شود. اين روزها برخى تشكل هاى بازنشستگان 
خواستار ارائه اليحه از طرف دولت در اين زمينه هستند تا با تجميع 
با طرح مجلس قانونى جامع و كامل به تصويب برســد كه اعتبارات 

الزم آن نيز در بودجه ساالنه پيش بينى شود.
 نياز به يادآورى است در 6 ماهى كه از اجراى همسان سازى حقوق 
بازنشستگان كشورى و لشگرى مى گذرد برخى اشكاالتى در اجراى 
بندهــاى مختلف آن وجود دارد كه با پيگيرى هاى مختلف برخى از 
آنها برطرف شــده و به تازگى توسط معاون برنامه و بودجه و معاون 
امور ادارى و استخدامى رئيس جمهور به وزارت رفاه و دستگاه هاى 
مربوطه ابالغ شــده، از جمله پرداخت حق ايثارگرى و اعطاى يك 

گروه و طبقه تشويقى به بازنشستگان پيش از سال 96 است.

متناسب سازى حقوق شاغالن 
دركميسيون تلفيق تصويب شد

 رئيس كميسيون برنامه و بودجه 
و محاســبات مجلــس از تصويب 
متناسب ســازى حقوق شاغالن در 

كميسيون تلفيق خبر داد.
در  حاجى بابايــى  حميدرضــا 
گفت وگو بــا فارس با اشــاره به 
تصويب تبصره 3 مــاده 29 قانون 
برنامه ششم با هدف همسان سازى 
حقوق كاركنان دولت در كميســيون تلفيــق، اظهار كرد: با توجه به 
اينكــه كارمندان غيرهيأت علمى دانشــگاه ها، كارمنــدان زندان ها، 
معلمان، جهادگران و ساير كاركنان دولت پيگير همسان سازى حقوق 
و مزايا با ســاير كاركنان دولت بودند براى تحقق درخواســت هاى 
به حق كاركنان دولــت، اين تبصره از ماده 29 پيگيرى و به تصويب 

رسيد.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى در ادامه 
گفــت: با اين مصوبــه در قانون بودجه 1400، بــراى همه كاركنان 
دولت همسان ســازى با شيوه اى كه پيش بينى شــده است، در سال 

جديد اجرا مى شود.
وى در تبيين تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششــم گفت: براســاس 
اين تبصره دولت مكلف اســت، طى ســال اول اجراى قانون برنامه 
سازوكار مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزاياى بين مقامات، 
رؤســا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه در هر 
صورت از 20 درصد تجاوز نكند و در مســير تصميم گيرى قانونى 

قرار دهد.
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى 
تأكيد كرد: با الحاق تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششــم به بند «و» 
تبصره 2 بودجه 1400، خواســته تمام كارمندان بايد محقق شــود؛ 
بنابراين دولت بايد تمام تالش خود را براى اجراى اين قانون به كار 

گيرد.

بيگى نژاد:
محاسن پااليشگاه سازى 
به مضرات  آن مى چربد

■ ايجاد ارزش افزوده اصلى ترين ُحسن پااليشگاه ها
 عضو هيأت رئيســه كميسيون انرژى مجلس، ايجاد ارزش افزوده، 
فروش آســان تر محصوالت پااليشــى و درآمدزايى بيشــتر را فوايد 
پااليشگاه سازى برشمرد و آلودگى هوا را ازجمله مضرات آن دانست.

هادى بيگى نژاد در گفت وگو با خانه ملت در تحليل فوايد و مضرات 
پااليشگاه سازى، گفت: توسعه پااليشگاه سازى محاسنى همچون ايجاد 
اشتغال و گريز از تحريم را به دنبال دارد زيرا فرآورده هاى پااليشگاهى، 

فروش بيشتر و بهتر از نفت داشته و براى كشور درآمدزايى مى كند.
 فرآورده هاى نفتى ايران با كشورهاى ديگر فرقى ندارد

نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه نفت ايران 
ويژگى هاى مشــخص خود را دارد به همين دليل قابل رديابى است، 
ادامه داد: همچنين از آنجا كه تعداد كشورهايى كه پااليشگاه هاى خود 
را با نفت ايران ســازگار كردند بسيار محدود هستند و حتى به تعداد 
انگشت هاى دست نمى رسند؛ بنابراين ما مى توانيم به تعداد محدودى 
از كشــورها نفت صادر كنيم لذا نفت ايران قابل شناســايى و تحريم 
است اما درصورت تبديل نفت به فرآورده اين مشكل حل خواهد شد 
زيرا بنزين، گازوئيل و مازوت ايران با كشورهاى ديگر تفاوتى ندارد.

 همه كشورهاى جهان مشترى فرآورده ايران
عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى تأكيد كرد: 
از آنجا كه فرآورده نفتى قابل تحريم و رديابى نيست لذا مى توان آن را 
به تعداد كشورهاى بيشترى صادر كرد و تقريبا همه كشورهاى جهان 

مشترى فرآورده ايران هستند. 
به گفته وى، اگرچه كشورهاى همسايه مانند عراق و افغانستان مشترى 
نفت ايران نيستند اما به شدت به فرآورده هاى نفتى ما نياز دارند، ضمن 
آنكه حســن بزرگ امكان صادرات زمينى نيز به اين كشــورها كار را 

آسان تر مى كند.
بيگى نژاد ايجاد ارزش افزوده را حســن ديگــر صادرات فرآورده هاى 
نفتى از طريق پااليشگاه سازى عنوان كرد و افزود: ايجاد ارزش افزوده 
به معناى فروش فرآورده هاى نفتى با قيمتى بيشتر از فروش خود نفت 
است، درحالى كه به دليل تحريم مجبور به فروش نفت با قيمت كمتر و 
با تخفيف هستيم تا مشترى به خريد ترغيب شود اما فروش فرآورده 

نياز به تخفيف ندارد.
 آلودگى هوا ازجمله معايب پااليشگاه سازى

نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى در ادامه به برخى از 
معايب پااليشگاه سازى اشاره كرد و گفت: پااليشگاه سازى آلودگى هوا 

را به دنبال دارد اما بايد براى كاهش اين آلودگى تالش كرد.
به گفته بيگى نژاد، پســاب هاى نفتى و شــيميايى، آلودگى صوتى و 
مواردى از اين دســت كه معموالً در كنار واحدهاى پتروشيمى پديد 
مى آيند چالش هاى  زيســت محيطى ايجاد مى كنند؛ بنابراين اگر مورد 
بررســى هاى دقيق و استانداردساز قرار نگيرند مى توانند چالش آفرين 

باشند.
 پااليشگاه سازى براى كشور ضرورى است

عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى تأكيد كرد: 
امروزه همان طور كه جامعه بشــرى ناگزير به اســتفاده از خودرو يا 
شوينده براى شستن دســت و لباس و ... است (درحالى كه اين مواد 
آلودگى ايجاد مى كنند) پااليشگاه سازى نيز با وجود مضرات اش براى 

كشور ضرورى است.
بيگى نژاد معتقد اســت با وجود آنكه پااليشگاه ســازى مضراتى دارد 
اما به دليل آنكه محاســن آن به مضرات  آن به اصطالح مى چربد، نبايد 

ساخت پااليشگاه و پتروپااليشگاه را متوقف كرد.

اگر آمريكا مى خواهد به 1+4 بپيوندد 
بايد به  تعهدات خود عمل كند

 نماينده دائم ايران در سازمان ملل گفت كه اجراى تعهدات برجامى از سوى 
آمريكا نيازى به مذاكرات ندارد و واشنگتن بايد براساس قطعنامه 2231 شوراى 

امنيت و توافق هسته اى به تعهدات خود عمل كند.
بــه گزارش فارس، مجيد تخت روانچى در گفت وگو با شــبكه الجزيره گفت: 
آمريكا همچنان قطعنامه  2231 شوراى امنيت و توافق هسته اى را نقض كرده 
و راه آسان آمريكا براى بازگشت به برجام اجراى كامل تعهدات خود در رابطه 

با اين توافق است.
وى گفت: دولت جو بايدن در بســيارى از مناســبات اعالم كرد كه آمريكا به 
برجام بازخواهد گشت اما ما تا به اين لحظه شاهد تغييرى در سياست هاى آنها 

درباره توافق هسته اى نبوده ايم.

زنگ خطر شيوع كروناى انگليسى
 به صدا درآمده است

 عضو كميسيون بهداشــت و درمان مجلس با بيان اينكه زنگ خطر شيوع 
ويروس كرونا از نوع انگليسى به صدا درآمده است، گفت كه بايد 2 وزارتخانه 
كشور و بهداشت محدوديت هاى ويژه و جدى ترى را در دستور كار قرار دهند.

سيدجليل ميرمحمدى در گفت وگو با ايســنا، گفت: اين ويروس جهش يافته 
كرونا اســت كه شدت بيمارى و قدرت انتشار آن بيشتر است و متأسفانه افراد 
را در ســنين پايين مبتال مى كند. اين ويژگى ها احساس خطر را دوچندان كرده 
و بايد تمهيدات شــديدى اجرا شــود كه خداى نكرده اين ويروس در سطح 

وسيع منتشر نشود.
وى افزود: محدوديت هاى ويژه و جدى ترى بايد اعمال شود به ويژه اينكه ايام 

نوروز در پيش است و تقريبا مردم در بازارها مشغول خريد عيد هستند.

تكذيب نقش دولت در نوسانات ارزى
 روابط عمومى دفتر رياســت جمهورى بار ديگر انتشار نقل قول بى پايه و 
اســاس از رئيس دفتر رئيس جمهورى مبنى بر نقش دولت در ايجاد نوسانات 
ارزى را به شــدت تكذيب كرد و اصــرار مخالفان دولت بر تكرار اين دروغ و 
حتى تحليل پيرامون آن را تداوم حمله به دولت و تحت تأثير قراردادن آرامش 
نسبى بازار دانست. به گزارش ايرنا، دفتر رياست جمهورى خاطرنشان كرد: با 
وجود نظر صريح ايشــان در مصاحبه ها و سخنرانى ها در اين زمينه و تكذيب 
ســريع اين نقل قول بى اساس، همچنان عده اى از رسانه هاى داخلى و خارجى 
كــه از آنان بارهــا در كالم رئيس جمهورى با عنــوان تبرئه كنندگان ترامپ و 
تحريم كنندگان ملت ايران خوانده شــده اند، مى كوشند در تداوم سياست هاى 
پيشين خود و به رغم شكست مفتضحانه ترامپ، نقش تروريسم اقتصادى او را 

پنهان و دولت را در پيشگاه مردم مقصر تلقى كنند.

 عضو فراكســيون روحانيون مجلس در 
توئيتى  حمله تروريســتى آمريكا به پايگاه 

نيروهاى محور مقاومت اشاره كرد.
به گــزارش خانــه ملت؛ حجت االســالم 
احمدحســين فالحى در توئيتــى به حمله 
نيروهاى  پايــگاه  بــه  آمريكا  تروريســتى 
محور مقاومت اشاره كرد و نوشت: «حمله 
تروريستى آمريكا به پايگاه نيروهاى محور 
مقاومت در بوكمال نشــان مى دهد دولت 
بايدن فريبــكار همان دولت ترامپ قمارباز 

در پوسته جديد است.»
در  فامنيــن  و  همــدان  مــردم  نماينــده 
ادامــه  در  اســالمى  شــوراى  مجلــس 
و  «غربگرايــان  نوشــت:  پيــام  ايــن 
ــار  ــان در انتظ ــى همچن ــردگان سياس افس
هســتند.» اربابانشــان  از  گوشه چشــمى 

آمريكا  دفــاع  وزارت 
گذشــته  جمعه  بامداد 
اعالم كــرد ارتش اين 
جو  دستور  به  كشــور 
جمهور  رئيــس  بايدن 
آمريــكا مواضع متعلق 
بــه گروه هاى مقاومت 
را در شــرق ســوريه 

بمباران كرده است. 
خبر  اين  تأييد  از  پيش 
ابتدا  پنتاگون،  توســط 

خبرگزارى رويترز بــه نقل از 2 مقام مطلع 
مدعى شــد آمريــكا به مواضعــى كه گفته 
مى شود متعلق به نيروهاى هم پيمان با ايران 

در سوريه بوده اند، حمله كرده است.
ــره  ــته كنگ ــد عضــو برجس ــكا چن در آمري

ــى هســتند از  ــدن هم حزب ــا جــو باي ــه ب ك
ايــن حمــالت كــه نخســتين اقــدام نظامــى 
دولــت وى بــود انتقــاد كردنــد. ايــن 
دموكرات هــا گفتنــد كــه حمــالت هوايــى 
ــل  ــا در مقاب ــدون مجــوز انجــام شــد ام ب

ــدام حمايــت  جمهورى خواهــان از ايــن اق
ــد. بيشــترى كردن

طبق گزارش منتشرشده از فرارو، 2 روز پس 
از حملــه آمريكا به نيروهاى تحت حمايت 
ايران در شــمال شرق ســوريه جو بايدن 
رئيس جمهــور اياالت متحــده در نامه اى 
به كنگره نوشــته بود كه بــراى جلوگيرى 
از حمالت بيشــتر به نظاميان آمريكايى در 

عراق، اين حمله انجام شده است.
بايدن ضمــن آنكه پذيرفت ايــن حمله با 
دستور او انجام شده است به كنگره نوشت: 
«نيروهــاى ايــاالت متحده حملــه نظامى 
هدفمندى را عليه زيرســاخت ها در شرق 
سوريه انجام دادند كه توسط گروه هاى شبه 
نظامى غيردولتى مورد حمايت ايران استفاده 

مى شد.

احمدى نژاد همچنان كانون حاشيه است

اصولگرايان پركانديدا
 اصالح طلبان رد شده

دولت بايدن فريبكار 
همان دولت ترامپ قمارباز در پوسته جديد است

كانديدا هــاى  تعــدد 
ردصالحيت  و  اصولگــرا 
بيشــتر چهره هاى اصلى 
اصلى ترين  اصالح طلب 
حاضر  حــال  پيش بينى 
انتخابات  رقابــت  براى 
خردادماه سال آينده است

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم
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حوادث

برنامه هاى آموزش سالمت موجب صرفه جويى
 در هزينه هاى درمانى مى شود

 مديــركل امور فرهنگى و اجتماعى ســازمان تأمين اجتماعــى از صرفه جويى در 
هزينه هاى خدمات درمانى هنگام استفاده از برنامه هاى آموزش سالمت، خبر داد.

به گزارش مهر، على جهانى گفت: اين ســازمان بزرگ ترين سازمان بيمه گر اجتماعى 
كشور است كه منابع و مصارفش براساس اصول بيمه اى تأمين مى شود.

وى به مخاطبان مســتقيم 45 ميليون نفرى تأمين اجتماعى اشاره كرد و گفت: مخاطبان 
اين ســازمان كه نيمى  از جمعيت كشــور را تشــكيل مى دهند؛ از شبكه هاى پربيننده 
رسانه هاى كشور انتظار دارند اخبار و خدمات ارائه شده توسط اين سازمان را به موقع، 

صحيح و باكيفيت در اختيارشان قرار دهند.

آغاز «جشن نيكوكارى» از 14 اسفند
 معاون توسعه مشاركت هاى مردمى  كميته امداد روش هاى جمع آورى كمك هاى مردمى 
 در جشن نيكوكارى را تشريح كرد. عليرضا عسگريان در گفت وگو با ايسنا بيان كرد: كميته 
امــداد براى اين هفته برنامه مفصلى دارد، اما امســال پايگاه  نداريم و برنامه تنها در مراكز 
نيكوكارى و دفاتر كميته امداد، سايت امداد و درگاه  تعريف #8877* شده انجام مى شود.  
وى درباره روش هاى جمع آورى كمك هاى مردمى  در جشن نيكوكارى گفت: افرادى كه 
قصد ارائه كمك  دارند بايد به مساجد و مراكز نيكوكارى مراجعه كنند. وى افزود: ما جلسه  
ويدئوكنفرانسى با شوراى سياست گذارى ائمه جمعه داشتيم كه به صورت برخط بيش از 
800 نفر از ائمه جمعه و نماينده ولى فقيه استان ها حضور داشتند؛ در اين جلسه توافقات 

بسيارى خوبى براى جشن نيكوكارى مانند عموميت بخشيدن آن شكل گرفت. 

شبكه بهداشت ايران توانايى واكسيناسيون 
20 ميليون نفر را در ماه دارد

 معاون بهداشت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بيان كرد كه هيچ نگرانى 
براى انجام سريع واكسيناسيون كرونا نداريم، شبكه بهداشت ايران توانايى واكسيناسيون 

20 ميليون نفر را در ماه دارد و اگر واكسن برسد، نمايش قدرت خواهيم داشت.
به گزارش ايرنا، عليرضا رئيســى افزود: شــبكه بهداشتى ايران كه بيش از 30 سال پيش 
به دست بزرگان نظام سالمت ايران پايه گذارى شده است. اين شبكه تا اقصى نقاط كشور 
گسترده شده و هيچ روستاى با هزار نفر جمعيت وجود ندارد كه خانه بهداشت نداشته 
باشد. وى گفت: عالوه بر خانه هاى بهداشت در حدود 17 هزار روستاى كشور، بيش از 

2 هزار و 500 مركز بهداشتى و درمانى روستايى و حدود هزار مركز شهرى هم داريم.

نقش مددكاران هالل احمر 
در كمك به آسيب ديدگان 

 مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان با بيان اينكه مددكاران فنى 
و تخصصــى هالل احمر، براى ترميم مصائب و بهبود بخشــيدن به 

عملكرد آسيب ديدگان، وارد گود مى شوند.
 على ســنجربگى در حاشــيه قدردانى از مددكاران حوزه داوطلبان 
اين جمعيت، نقش مددكاران هالل احمر در كمك به آســيب ديدگان 
حوادث مختلف، كاهش آثار روانى و ترميم آثار سوء بالياى طبيعى را 

بااهميت و مثمرثمر ذكر كرد .
 بــه گزارش روابط عمومى  جمعيت هالل احمر اســتان همدان، وى 
با اشــاره به اينكه خدمــات حمايتى به نيازمندان و آســيب ديدگان 
فقط كمك هاى مادى نيســت، خاطرنشــان كرد: مددكارى در حوزه 
آســيب ديدگان از بالياى طبيعى و غيرطبيعى كار بســيار دشــوار و 
طاقت فرسايى است كه توسط كارشناســان حوزه معاونت داوطلبان 
به صورت مســتمر يا مقطعى در قالب كمك هــاى روحى و روانى و 
مــادى و معنوى به آســيب ديدگان و محرومين براى كاهش آالم آنها 

انجام مى گيرد.
ســنجربگى با بيان اينكه كمك هاى ارائه شده توسط مددكاران فنى 
و تخصصى، طى يك برنامه ريزى هاى خاص براى ترميم مصائب 
و كاهش خطرات بالياى طبيعى با تأكيد بر اقدامات پيش هنگام و 
مداخالت پيش از بــروز مصيبت انجام مى گيرد، گفت: مددكاران 
جمعيت هالل احمر بايد افراد، خانواده ها و گروه هاى آسيب پذير 
را در اولويت رســيدگى و كمك قرار دهند تا اين آسيب ديدگان 
بتوانند با عوارض ناشــى از مصيبت سازگار شده و با هزينه هاى 
انســانى و روانى كمترى به چرخه زندگــى و فعاليت هاى جارى 

بازگردند. خود 
وى اضافــه كرد: مددكاران جمعيت هالل احمر در كنار همه خدمات 
و اقدامات اساســى و مفيدى كه روزانه انجام مى دهند در مواقع بروز 
بحران هــا و بالياى طبيعى با عزم بهبود بخشــيدن به عملكرد افراد و 
اجتماعات آســيب ديده و يا در معرض آســيب هاى بيشتر وارد گود 
مى شوند تا كمك كنند آســيب ديدگان راحت تر بر مشكالتشان فائق 
آيند كه معموالً اين مشــكالت و مددكارى ها از نظر ماهيت و شدت 

با هم متفاوت هستند.
مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان همدان بــا بيان اينكه ارتقاى 
ســطح بهزيســتى افراد و كمك به آنها در جهــت آگاهى از تماميت 
توانمندى هايشــان، از اهــداف بــارز مددكاران اين جمعيت اســت 
خاطرنشــان كرد: ميزان خسارت ناشى از باليا و مصائبى كه ساخته و 
پرداخته دست بشر است، نظير آتش سوزى هاى عمدى و غيرعمدى، 
ريزش آوار و تخريب ســاختمان ها، آلودگى هاى زيســت محيطى و 
بيمارى زا دســت كمى  از خسارات و تلفات ناشــى از بالياى طبيعى 
ندارند . در پايان اين مراسم از كارشناسان و مددكاران حوزه معاونت 

داوطلبان قدردانى شد.

كرونا استقبال عمومى  
از فعاليت هاى داوطلبانه را كاهش داد

 مديركل مشــاركت هاى اجتماعى و فعاليت هاى داوطلبانه وزارت 
ورزش و جوانان اعالم كرد كه با شــيوع كرونا اســتقبال عمومى  از 
تشكيل ســازمان هاى مردم نهاد و فعاليت هاى داوطلبانه براساس آمار 

20 درصد كاهش يافته است.
سجاد ســالك در گفت وگو با ايرنا افزود: با شيوع كرونا در كشور و 
مشــكالت اقتصادى و معيشتى ناشى از اين بيمارى، تقاضا براى ثبت 

مجوز سازمان هاى مردم نهاد (سمن ها) كاهش يافت.
وى تصريح كرد: براســاس گزارش ســامانه مشاركت هاى اجتماعى 
هــم در ده ماهه ســال 99 حضور و مشــاركت داوطلبان فعاليت در 
سازمان هاى مردم نهاد، در مقايســه با ده ماه سال 98 و97، 20 درصد 

كاهش داشته است. 
ســالك افزود: به عنوان مثال، در ده ماهه سال 98، نزديك به 4 هزار و 
50 درخواست مجوز به منظور تشكيل سمن و مشاركت هاى داوطلبانه 
انجام شــد، اما در ســال 99 اين ميزان به 3 هزار و200 درخواســت 

كاهش يافت.
وى با تأكيد بر اهميت اين مســأله در جامعه عنوان كرد: سازمان هاى 
مردم نهاد همواره در مواقع بحران نظير سيل، زلزله و شيوع يك بيمارى 
نوظهور فعال بوده و با ظهور كرونا نيز در چند ماهه نخســت شيوع 
اين بيمارى كه جامعه با كمبود اقالم بهداشــتى روبه رو بود، با توليد 
ماسك و مواد ضدعفونى و ... به ميدان آمدند. بنابراين كاهش انگيزه و 
مشاركت اين تشكل ها يك مسأله حائز اهميت است كه بايد در جامعه 

مورد توجه قرار گيرد.
درحال حاضر 319 ســمن در حوزه آسيب هاى اجتماعى كه متشكل 
از آســيب هاى رفتارى، خودكشى، خشونت هاى خيابانى، سوء تغذيه، 
فرزندان طالق، مبارزه با اعتياد، كودكان خيابانى و بى سرپرست است، 

با اخذ مجوز رس مى فعاليت مى كنند.
603 ســمن نيز در حوزه فرهنگى و 256 سازمان مردم نهاد در 
زمينه علمى -پژوهشــى در زيرشــاخه هاى طرح هاى پژوهشى، 
پژوهــش محورى، توســعه و فناورى، فعال هســتند. همچنين 
356 ســازمان مردم نهــاد در حــوزه اعتقــادى و مذهبى و در 
مجمــوع 2 هزار و 29 ســمن در حوزه مباحــث اجتماعى در 

مى كنند. خدمت رسانى  كشور 

صداى اصالحات: عيد امسال چيزى مشابه عيد پارسال است 
 فقط با اين تفاوت كه امســال الكچرى ترش كردن واكسنم 

داريم!!
رسالت: شكاف عميق ميان دخل  و خرج كارگران

 ديگه از شكاف گذشته رسيده به گسل!!
پيام زمان: شيوع ويروس جهش يافته ايرانى صحت ندارد 

 فقط ويروس فرنگيه كه چشم ديدن ايرانيارو نداره!!
امين: مردم خودشان را براى طوفان كرونا آماده كنند 

 طوفان كه خيلى وقته شــروع شــده بايد مراقب غرش هاى 
بعدش باشيم!!

هفت صبح: عقب نشينى در شمال، پيشروى در جنوب
 شــمال يا جنوبش فرق نداره؛ مهم اينــه كه بزنى به جاده به 

قيمت جان!!
تعادل: سرگيجه در بازار ارز

 بدون شرح!!
همشهرى: فروش بليت براى سفرهاى ممنوع

 هر دو نفر يكى با تمام تشريفات!!
جام جم: مورد عجيب مهريه هاى رمزدار

 سنگ بزرگ نشانه نزدن است!!
ايده روز: شاخ هاى اينستا بايد ماليات بدهند
 شاخ شدن الكى نيست كه خرج داره!!
همدان پيام: انتخابات الكترونيكى منتفى است

 فقط كاغذ، ثبت با سند برابر است!!
دنياى اقتصاد: تبعيد بورس به 1400

 مى خوان به هر ترفندى شده سرش رو زير آب كنن!!
بشارت نو: ويروس ها از ديوار بلند هم عبور مى كنند

 فلفل نبين چه ريزه؛ بشكن ببين چه تيزه!!
عجب شير: مردم احتكار خانگى نكنند

 بسپارن به دست محتكران اصلى!!
تماشاگران: مراقب باشيد رانت واكسن براى كسى ايجاد نشود

 خون هيچكس از اون يكى پررنگ تر نيست!!

كالهبردارى ميليونى در همدان 
با شگرد جذب بازيگر

 رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات انتظامى  استان همدان با 
اعالم اينكه فردى كه با شگرد تست بازيگرى، جمع آورى كمك براى 
نيازمنــدان و اعطاى وام بدون ضامن به كالهبردارى 700 ميليون ريالى 

اقدام كرده بود، شناسايى و دستگير شد.
به گزارش پايگاه خبرى پليس، فيروز ســرخوش نهاد اظهار كرد: دختر 
جوانى با مراجعه به پليس فتا از كالهبردارى 20 ميليون ريالى از وى در 

شبكه اجتماعى تلگرام خبر داد.
وى بيان كرد: مالباخته در توضيح چگونگى اين كالهبردارى توضيح داد 
كه چندى پيش با فردى كه در كانال تلگرامى  تبليغ آگهى تست بازيگرى 
مى كرد، آشــنا شد و با وى از اين طريق پيام هايى رد و بدل كرد. رئيس 
پليس فتاى استان همدان افزود: متهم براى فريب دختر جوان از ارتباط 
با چهره ها و بازيگران مشــهور سينما و تلويزيون خبر مى دهد و اينكه 

مى تواند وى را براى بازى در فيلمى  درحال توليد، معرفى كند. 
سرخوش نهاد يادآور شد: متهم از اين طريق 20 ميليون ريال از مالباخته 
دريافت كرده و پس از آن به تماس ها و پيام هاى اين دختر جوان پاسخ 
نمى دهد؛ بنابراين با شكايت مالباخته پرونده در پليس فتا به جريان افتاد. 
وى اظهار كرد: به دنبال يكسرى كارهاى فنى و تحقيقات صورت گرفته 
فرد كالهبردار شناسايى و با دستور مقام قضايى دستگير و به مقر پليس 
فتا منتقل شد. رئيس پليس فتاى اســتان همدان گفت: پس از بررسى 
تجهيزات الكترونيكى و رايانه اى متهم، مشخص شد اين پسر 23 ساله 
عالوه بر كالهبردارى با شــيوه تســت بازيگرى از ديگر روش ها نظير 
كمك به نيازمندان، كمك به خريد ويلچر براى خانواده هاى بى بضاعت 
و پرداخت تسهيالت بدون ضامن، 700 ميليون ريال كالهبردارى كرده 

است. .

انهدام باند جعل معاينه فني خودرو در همدان
 رئيس پليس آگاهي اســتان از انهــدام باند جعل صدور معاينه فني 

خودرو و دستگيري جاعل و همدستان وى خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس، علي اسدبيگي گفت: در پي اعالم مركز 
تعويض پالك استان، مبني بر نبود سابقه معاينه فني در سيستم تعويض 
پالك، خودروهاى مدل پايين داراى كارت معاينه فنى مراجعه كننده به اين 
مركز، مراتب به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان مبارزه با جعل و 

كالهبرداري پليس آگاهي قرار گرفت.
وى بيان كرد: مالكان خودروها به پليس آگاهي احضار و از آنها تحقيق 
به عمل آمد كه با اعتراف به استفاده از سند مجعول اعالم داشتند 3 نفر 
با هويت هاي معلوم با دريافت 250 هزار تومان به تهيه معاينه فني براي 
آنان اقدام كرده اند. رئيس پليس آگاهي استان افزود: پس از اخذ اظهارات 
اســتفاده كنندگان اسناد مجعول و جمع آوري ادله و مستندات درنهايت 
3 نفر متهم در يك عمليات منسجم و ضربتي دستگير كه جهت انجام 
تحقيقات به پليس آگاهي استان منتقل شدند. اسدبيگى گفت: متهمان به 
بزه انتسابي اعتراف و گفتند شخصي ناشناس با ما تماس و اعالم داشتند 
معاينه فني را جعل مي كنند و از ما خواست تا رابط او در همدان شويم 
كه ما هم قبول كرديم. وى افزود: درنهايت پس از انجام اقدامات پيچيده 
پليسي، مخفيگاه جاعل در يكي از شهرهاي مركزي كشور شناسايي و 
در يــك عمليات غافلگيرانه وي به همراه 2 زن كه از همكاران او بودند 

دستگير و به پليس آگاهي همدان تحويل داده شدند.

لينكزمانسمتمدرسمجرىعنوان كارگاهرديف

تحليل ابزارهاى كاربردى شركتهاى بزرگ1
Google, Facebook, Microsoft 11 تا 12:30مدير فنىسيد امير حسينىشركت داده كاوان lms.hut.ac.ir/eng

چگونه آماده ورود به بازار كار شويم2
فرناز افشارى نصبشركت ويسپارداستان ويسپار

محمد مينائى
كارشناس منابع انسانى

lms.hut.ac.ir/eng 11 تا 12:30مدير كارخانه

آشنايى با انجمنهاى كاربردى3
اساتيد پيش كسوت و مراكز برتر مهندسى مواد دنيا

دانشگاه صنعتى 
عضو هيات علمى گروه بهزاد طولمينژادهمدان

11lms.hut.ac.ir/eng تا 12:30مهندسى مواد

طراحى و ساخت خودرو برقى4
تجربه هاى بين المللى، روندها و چشم اندازها

هلدينگ صنعتى 
باخترنصب

مهدى نوروزى
على نوروزى

مديرعامل
12:30lms.hut.ac.ir/eng تا 14رئيس هيت مديره

تجارى سازى ايده5
از طراحى تا محصول

شركت سيستم 
lms.hut.ac.ir/eng 12:30 تا 14مديرعاملاسكندر بابائىگستر سينا

چالش هاى ورود به صنعت6
 دانش آموختگان رشته هاى مهندسى پزشكى

شركت مها امواج 
lms.hut.ac.ir/eng 12:30 تا 14مديرعاملوحيد بيگلردرمانگر

 نير احمدى- خبرنگار همدان پيام: 
پنجمين همايش روز مهندس با شعار 
«دانشگاه، صنعت نوين، مسئوليت هاى 
اسفند  پنجم  سه شنبه  روز  اجتماعى» 
1399 به مناسبت بزرگداشت خواجه 
نصرالدين طوسى در دانشگاه صنعتى 
همدان به صورت حضورى (با تعداد 
محــدود و با رعايــت پروتكل هاى 

بهداشتى) و آنالين برگزار شد.
در همايش روز مهندس كه با حضور 
مســئوالن اســتانى و دانشــگاهى، 
صاحبان صنايع و كارآفرينان (با تعداد 
محدود) برگزار شد، شركت كنندگان 
ديدگاه هــاى خود را درباره مســائل 
مربــوط به صنعت و دانشــگاه بيان 
كرده و راهكارهاى گسترش تعاملى 
بين صنعت و دانشگاه مورد بحث و 

بررسى قرار گرفت.
رئيس دانشگاه صنعتى همدان ضمن 
خوش آمدگويــى بــه حاضــران در 
همايــش، اظهار كــرد: همايش روز 
مهندس دانشــگاه صنعتى همدان 4

دوره برگزارى موفق را در سابقه خود 
دارد، لذا تصميم برآن شد با توجه به 
شرايط موجود و پاندمى كوويد-19، 
پنجمين دوره همايش روز مهندس را 

نيز به صورت ويژه برگزار شود.
حســن ختن لو گفت: پنجم اسفند، 
زادروز دانشمند بزرگ ايرانى، خواجه 
نصيرالدين طوسى مناسبتى ارزشمند 
براى بزرگداشــت جايگاه مهندسى 

است.
وى افزود: حرفه مهندسى پاسداشت 
تعهــد و تفكــر افرادى اســت كه 
توسعه ساز و تحول آفرين بوده اند كه 
با تكيه بر انديشه و عمل خود جامعه 
امروز بشــرى را ممتــاز و متمايز از 

گذشته ساخته اند.
رئيس دانشگاه صنعتى همدان تصريح 
كــرد: تربيت نيــروى متخصص در 
حوزه هاى مختلف مهندسى از جمله 
اكتشــاف و اســتخراج ســنگ هاى 
قيمتى و كانى هــاى معدنى، فعاليت 
در حوزهــاى مهندســى پزشــكى، 
رباتيــك، رشــد و توســعه فناورى 
انرژى تجديدپذير، نانو مواد متناسب 
با شــرايط و نيازمندى هاى منطقه و 
فناورى هاى مهندسى مرتبط با هواى 

ســرد، تجارت الكترونيك و فناورى 
اطالعات اهدافى هستند كه دانشگاه 

به دنبال تحقق آنهاست. 
ختن لــو با بيان اينكــه قابليت دانش 
مهندسى و دانش آموختگان مهندسى، 
به كارگيــرى انديشــه هاى خالق و 
عملكردهاى اثربخش اســت، تأكيد 
كرد: مناســبت روز مهندس فرصتى 
است كه جمعى از مديران بخش هاى 
مهندســى در حــوزه مختلف كارى 
گردهم آمده و با بحث و تبادل نظر، 
اميدهــا و انگيره هاى خــود را براى 

فعاليت هاى آينده ترسيم كنند.
رئيس دانشگاه صنعتى همدان با اشاره 
به مسئوليت هاى اجتماعى و اخالقى 
در فعاليت هاى مهندسى عنوان كرد: 
آنچه مســلم است در چند دهه اخير 
با گسترش حوزه هاى مختلف علوم 
مهندسى، مسئوليت اجتماعى و اعتقاد 
مهندســان به اصول اخالقى به عنوان 
مورد  اجتناب ناپذير  ضــرورت  يك 
انتظار جوامع بشرى بوده و اين انتظار 

روزبه روز بيشتر مى شود.
ختن لو با اشــاره بــه موضوع ارتباط 
صنعت ودانشــگاه كه در ســال هاى 
اخير بســيار تأثيرگذار و مورد توجه 
قرار گرفته است، بيان كرد: بيشترين 
ارتباط صنايع با دانشگاه ها كه شكل 
دائمى و منظم پيدا كرده است، برنامه 
دانشــجويان  تابســتانى  كارآموزى 
مهندســى در حوزه هاى گوناگون در 

پنجمين همايش روز مهندس در دانشگاه صنعتى همدان برگزار شد

بهبود راهكارهاى گسترش 
تعامل بين صنعت و دانشگاه

واحدهــا صنعتى و انجــام پروژه هاى 
نيازمحــور و صنعتى توســط اعضاى 

محترم هيأت علمى است.
جوان  فارغ التحصيــالن  افــزود:  وى 
دانشــگاهى كه در رشــته هاى مرتبط 
بــا صنعت و معــدن درس خوانده اند 
در  معينى  زمــان  مــدت  مى تواننــد 
واحدهاى توليدى مشغول به كار شوند 
و بــا ايجاد اين طرح و گســترش آن 
نيروهاى جوان فرصت مناســب براى 
كســب تجربه و شناسايى محيط هاى 
صنعت و بازار كار به دســت خواهند 

آورد.
نيلــى  محمــود  مراســم  ادامــه  در 
صنعتــى  دانشــگاه  ســابق  رئيــس 
ــا  همــدان به مناســبت روز مهنــدس ب
بيــان اينكــه قدردانــى و ارج نهــادن به 
مهندســان يكــى از مهم تريــن اهــداف 
برگــزارى همايــش اســت، اظهــار 
ــد  ــادآورى تعه ــدس ي ــرد: روز مهن ك
ــراد  ــن اف ــه اي ــت ك ــئوليتى اس و مس
ــا  ــه ب ــد ك ــران دارن ــردم اي ــال م در قب
همدلــى، مــودت و به كارگيــرى كليــه 
ــه  ــا تكي ــى و ب ــاى مهندس ظرفيت ه
بــر اخــالق حرفــه اى، در جهــت 
ــى كشــور بيــش از  پيشــرفت و آبادان
هميشــه كوشــا بــوده و ســهم خــود را 
ــدار  ــعه پاي ــم انداز توس ــند چش در س

ــد. ــا كنن ــى ايف ــور به خوب كش
وى تصريح كرد: هم اكنــون با وجود 
تحريم هاى فراوان كشور ما به بسيارى 
از كشــورهاى جهان خدمــات نظام 

مهندسى صادر مى كند كه در نوع خود 
بى نظير است.

ــاق  ــس ات ــت رئي ــر زبردس على اصغ
بازرگانــى اســتان در ايــن مراســم 
بيــان كــرد: يكــى از اولويت هــاى 
مهــم اتــاق بازرگانــى آمــوزش و 
تربيــت نيــروى انســانى و اســتفاده از 
ظرفيت هــاى دانشــگاه در راســتاى 

ــت. ــى اس ــعه صنعت توس
وى افزود: با تعامل صنعت و دانشگاه 
مى توان به توسعه استان دست يافت، با 
توجه به فضاى رقابت در كشور براى 
سر و سامان دادن به حوزه صنعت بايد 
اين حوزه را بــا آموزش دانش روز به 
دانشگاه ها و دانشجويان بتوان هماهنگ 

كرد.
رئيس دانشگاه صنعتى درباره برگزارى 
كرد:  اظهــار  تخصصى  كارگاه هــاى 
بــا توجه به شــرايط و جهت رعايت 
پروتكل هــاى بهداشــتى، كارگاه هاى 
علمى اين همايش به صورت مجازى و 
آنالين برگزار شد تا امكان بهره مندى 
از اين كارگاه ها براى دانشجويان فراهم 

باشد.
ختن لــو در پايــان گفــت: در ايــن 
همايش سعى برآن شد تا شركت هاى 
موفــق به بيان تجربيات خــود درباره 
چالش هــاى ورود به صنعــت براى 
دانشــجويان، نيازمندى هــاى صنعت 
از دانش آموزختــگان و همچنين ارائه 
تجربيــات از تكنولوژى هاى روز اين 

شركت ها بپردازند.

ليست وبينارهاى اين همايش به شرح جدول زير برگزار شد



Y K

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

دوشنبه  11 اسفندماه 1399  شماره 3987

6
اقتصـاداقتصـاد

نگاه

 eghtesad@hamedanpayam.com

اشتغال

بازار مسكن در خواب كوتاه به سر مى برد

  يك كارشناس اقتصاد مسكن، با بيان اينكه در مقطع كنونى كاهش 
معامــالت داريم امــا ركود نداريم، بيان مى كند: ركــود را بايد در يك 
شاخص بلندمدت بررسى كرد، درحالى كه همواره در 50 سال گذشته 
تقاضاى مســكن بيش از توليد بوده و در سال 1400 نيز اين روند ادامه 
مى يابد؛ معتقدم سال آينده در هر 4 شاخص معامالت، قيمت، توليد و 

سرمايه گذارى در بخش مسكن با رشد مواجه مى شويم.
بيت ا... ستاريان به خبرآنالين مى گويد: علت اينكه فعال بخش مسكن 
وارد ركود شده كامال مشخص است. مسكن درحال حاضر سعى مى كند 
در يك فضاى باثبات حركت كند؛ زيرا معموال جو و مسائل روانى خيلى 
در اين حوزه تأثير مى گذارد و هم اكنون تحت تأثير مسائل سياسى قرار 
دارد. در 50 سال گذشــته طال و ارز يك دهم مسكن با افزايش قيمت 
مواجه شدند. هر مســئولى مى آيد يك ايده مى دهد، معاونش هم يك 
طرح جلويش مى گذارد. بعد مى بينيم كه پس از 8 سال مشكل مسكن 

دست نخورده باقى مانده است.
 قيمت ساخت در بازار بروز نيافته است

رئيس كانون انبوه ســازان نيز با بيان اينكه از سال 1396 تاكنون قيمت 
مصالح ساختمانى حدود ده برابر افزايش يافته و ساخت وساز به شدت 
افت كرده، معتقد است: در مقطع فعلى متقاضيان مى توانند با قيمت هايى 
به مراتب پايينتر از نرخ تمام شده ساخت، مسكن تهيه كنند؛ يعنى قيمت 
ســاخت هنوز در بازار بروز نيافته است. در اين شرايط انگيزه اى براى 
توليد مسكن باقى نمى ماند و تأثير ركود ساخت وساز در آينده خود را به 

شكل رشد قيمت ها نشان مى دهد. 
جز قيمت مصالح كه رشــد عجيب و غريبى داشته، هزينه دستگاه هاى 
خدماتى مثل شهردارى ها و نظام مهندسى نيز با رشد مواجه شده است. 
طبق محاســبات يك ميليون و 200 هــزار تومان از قيمت هر مترمربع 
مسكن را هزينه هاى باالسرى تشكيل مى دهد. جمشيد برزگر گفت: با 
توجه به ابهامات اقتصاد كالن و نبود چشم انداز روشن از وضعيت بازار 
ارز نمى توان هيچ نوع پيش بينى از وضعيت آينده بخش مسكن پس از 
انتخابات رياســت جمهورى ارائه داد. راهكار اصلى اين است كه ثبات 
اقتصادى ايجاد شــود و توليد مسكن افزايش يابد تا در آينده دوباره با 

نوسان قيمت مواجه نشويم.

2 پيشنهاد براى جبران 
عقب افتادگى مزدى كارگران

 عضو كانون عالى شــوراهاى اســالمى كار معتقد اســت جبران 
عقب ماندگــى مزدى كارگران با اختصاص درصدى از بودجه نفت و 
اختصــاص ماليات بر درآمد كارفرمايان بــه افزايش حقوق و پاداش 

كارگران امكانپذير است.
على اصالنــى در گفت وگــو با ايســنا، درباره راهــكار جبران 
عقب ماندگــى مزدى كارگــران، اظهار كــرد: اعتقــاد داريم كه 
عقب افتادگى مزدى ســال هاى پيش كارگران قابل جبران است و 
براى اين منظور 2 پيشــنهاد داريم؛ اول اينكه همان طور كه حقوق 
دولتى هــا از بودجه نفت اســت و از اين محــل حقوق ها را باال 
بردند و جبران كردند، درصد كمى از بودجه نفت را هم سرسفره 
كارگــران بياوريم. اگر اين اتفاق بيفتد و آن را به گردن كارفرماها 
نيندازيم بخشــى از هزينه هاى زندگــى كارگران كاهش مى يابد و 

مى شود. جبران  مزد  عقب افتادگى 
وى ادامــه داد: دومين پيشــنهاد در بحث ماليات ها اســت. دولت از 
كارفرمايان 2 بار در سال ماليات مى گيرد يكى ماليات تكليفى و يكى 
ماليات بر درآمد كه ماليات تكليفى يك وظيفه است و همه بايد ماليات 

حقوقشان را بپردازند.
ايــن مقام مســئول كارگرى افــزود: اما ماليات بر درآمــد مربوط به 
كارخانه ها و شــركت هايى است كه در آخر سال كه گزارش مالى آنها 
ارائه مى شود مثال 200 درصد ســود مى كنند. اين كارخانه ها بايد 25

درصد آن را به دارايــى بدهند ولى صاحبان كارخانه ها مى گويند چه 
خدماتــى از اداره ماليات به آنها داده شــده كه بايد 25 درصد ســود 

پولشان يعنى 50 ميليون تومان بپردازند؟
اصالنى تصريح كرد: كارخانه ها و بنگاه ها مخالفتى با اين قضيه ندارند 
كه ماليات بر درآمد قانون باشد منتها مى گويند به جاى اينكه آخر سال 
25 درصد به حســاب دارايى بريزند اين پول را بابت ســود افزايش 
توليد به عنوان كارانه و پاداش به كارگران بدهند و بخشى از دستمزد و 

افزايش حقوق كارگران را جبران كنند.
عضو كانون عالى شوراهاى اسالمى كار در پايان گفت: درحال حاضر 
در برخى دســتگاه ها و مجموعه ها نيروهايى هســتند كه به شــكل 
قراردادى مشــغول كارند در مقابل عده اى ديگر اســتخدام هستند، 
يكــى حداقل حقوقش 6 ميليون تومــان و آن يكى 2 ميليون و 800
هزار تومان است، آخر سال كه عيدى مى خواهند بگيرند آن نيرويى 
كه بايد عيدى كارگرى بگيرد، عيدى دولتى دريافت مى كند و چنين 
موارد تبعيض آميزى اســت كه ســبب مى شــود حقوق يك دسته از 
كارگــران افزايش پيدا نكند و هميشــه در هزينه هاى زندگى عقب 
باشــند، درحالى كه اگر مكانيســمى پيش بينى كنيم كه حقوق هر 2

گروه متناسب ســازى و قراردادهاى كار ساماندهى شود ديگر شاهد 
عقب افتادگى مزد نخواهيم بود.

تعرفه اينترنت پيام رسان شاد همچنان رايگان است
 نمايندگان مجلس با رفع ابهام بندى از اليحه بودجه مصوب كردند كه تعرفه اينترنت پيام رسان هاى 

شاد و دانشگاهى در سال آينده همچنان رايگان است.
به گزارش ايســنا، در جلسه علنى و در ادامه بررســى بخش درآمدى اليحه بودجه 1400 مصطفى 
طاهــرى نماينده زنجان رفع ابهامــى را درباره تبصره 18 مطرح كــرد، مبنى بر اينكه موضوع تعرفه 
اينترنت داخلى شــامل پيام رسان هاى شاد، دانشــگاه ها و مراكز دولتى نمى شود و آنها در سال آينده 

رايگان خواهند بود.
مجلس در تبصره 18 دولت را مكلف كرده بود كه نرخ تعرفه اينترنت را براى استفاده از پيام رسان هاى 

داخلى 20 درصد نرخ تعرفه پيام رسان خارجى تعيين و وصول كند.
 پس از ايــن مصوبه محمدجواد آذرى جهرمى وزير ارتباطات در مطلبى در صفحه اينســتاگرام 
خود نوشــت كه مدت هاست استفاده از شاد رايگان اســت اما در مصوبه جديد مجلس، دولت 
مكلف شده است قيمت پيام رسان داخلى را 20 درصد اينترنت لحاظ كند، اين يعنى عمال ديگر 
دولت اجازه رايگان كردن شــاد را ندارد و از سال آينده اســتفاده از شاد تنها با پرداخت هزينه 

ممكن است.
نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى در همين راستا با اين رفع ابهام موافقت كردند كه تعرفه اينترنت 
پيام رســان هاى داخلى مانند شاد، دانشگاه ها و مراكز دولتى در ســال آينده همچنان رايگان است و 

مشمول هزينه نمى شود.

آگهــي مناقصه (نوبت اول ) 

 محمد حسين پور-  شهردار نهاوند

مبلغ سپرده شركت گريدمبلغ برآورد قيمت پايهشرحرديف
درمناقصه (ريال)

توضيحات

اجراى سنگ فرش محوطه ورودى بام 1
وجلوسينماتابستانه شامل اجراى سنگ 
گرانيت، زيرسازى بتن مگر و... مطابق 
برآورد صورت گرفته و فهرست بها 

ابنيه سال 1399

حداقل 5 5/373/218/143 ريال
ابنيه

متقاضيان مى بايست جهت 280/000/000 ريال
شركت در مناقصه از طريق 
سايت ستاد شركت نمايند

.www.setadiran.ir

-شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار مي باشد. 
-پيمانكاران مي بايست مبلغ 280/000/000 ريال بعنوان ضمانت نامه شركت در مناقصه را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003  بنام حساب 
سپرده شهرداري نزد بانك ملي واريز و فيش واريزي را در سامانه بصورت فايل پي دي اف درج نمايندهمچنين متقاضيان مي توانند بجاي وجه نقد از ضمانت 
نامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشداستفاده نمايند و فيش واريزي و يا ضمانت نامه را در داخل پاكت الف 

قرارداده و تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند. 
-به پيشنهادهاي مخدوش و مشروط فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

-كليه كسورات قانوني شامل بيمه ، ماليات ، و ..... بر عهده برنده مناقصه مي باشد. 
-صرفاً اسناد پاكتهاي (ب) و (ج) داراي امضاي الكترونيكي موردپذيرش است. در جلسه بازگشايي پاكتهاي (ب) و (ج) اسناد فيزيكي ، كاغذي، و اسناد فاقد 

امضاي الكترونيكي و داراي مهر گرم به هيج وجه موردپذيرش نيست. 
-كليه هزينه هاي مربوط به چاپ آگهي در روزنامه و كليه هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد. 

-متقاضيان مي بايست از مورخ 1399/12/11 لغايت 1399/12/19 در سامانه ثبت نام اسناد را دريافت نمايند. و تاپايان وقت اداري مورخ 1400/01/07 در سامانه 
ستاد بصورت فايل PDF اسناد را بارگزاري نمايند.

-قيمت پيشنهادي بر اساس فهرست بها ابنيه سال 1399 و بدون تعديل مي باشد. 
- چنانچه نفر اول حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي ضبط خواهد گرديد،براي نفر دوم و سوم نيز به همين منوال خواهد بود. 

- پيمانكاران مي بايست پيشنهاد قيمت را در سامانه ستاد به صورت فايل PDF بارگزاري نمايند.
- پيمانكارانى ميتوانند در مناقصه شركت نمايند كه ضمن رعايت حدنصاب تعداد كار و سقف قرارداد رعايت گرديده باشد و حداكثر تعداد كار مجاز قرارداد 

از (منابع داخلي و منابع استاني) در اين شهرداري دوكار مــجاز مي باشد.و در غيراينصورت بعنوان برنده مناقصه اعالم نمي گردد. 
-كميسيون عالي معامالت روز سه شنبه مورخ 1400/01/08 ساعت 11 صبح در محل شهرداري تشكيل و چنانچه پيشنهاد دهنده اى وجود داشته باشد 

كميسيون برگزار مي گردد. /. (م الف 969)
آگهي چاپ نوبت اول:   1399/12/11 
آگهي چاپ نوبت دوم : 1339/12/19 

 شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالي پروژه اجراي سنگ فرش محوطه ورودي بام و 
جلو سينما تابستانه شامل اجراي سنگ گرانيت، زيرسازي بتن مگر و..... مطابق برآورد صورت گرفته و فهرست بها ابنيه سال 99 را از طريق سامانه ستاد 
به آدرس : www.setadiran.ir  به پيمانكاران واجد صالحيت و گريد دار حداقل 5 ابنيه مورد تاييد سازمان برنامه و بودجه و با شرايط ذيل واگذار نمايد: 

غزل اسالمي »
 ناشناخته بودن براي عموم و نبود تبليغات 
رســمي براي ارزهاي ديجيتال دليل اصلي از 
دور تماشا كردن اغلب مردم ايران و جهان به 
اين بازار اســت. اما سود حدود ده برابري آن 
در 11 ماه براي فعــاالن ارز ديجيتال و آينده 
روشــن آن از ديدگاه تحليلگران تكنيكال و 
فاندامنتال ارزهاي ديجيتال، ســبب شــده تا 
بســياري از كســاني كه حتــي ماهيت آن را 
نمي شناســند انگيزه فعاليت در آن را داشــته 

باشند.
حتــي در يــك ســال گذشــته تعــدادي از 
آلت كوين هــا تــا 40 برابــر هــم ســود داده انــد. 
ايــن ارزهــا كــه نســبت بــه بيت كويــن 
ابتدايــي  ســال هاي  در  هســتند  جديدتــر 
تولــد خــود بــازار جذابــي بــراي تحليلگــران 
ــد و ســبب شــدند  ــن عرصــه ايجــاد كردن اي
بســياري فعــاالن نيــز بــه ســمت آنهــا گرايش 
ســهم  كــه  آلت كوين هايــي  كننــد.  پيــدا 
باالتــري در ايــن بــازار دارنــد جذابيــت 
ــا  ــدت ي ــاي بلندم ــراي خريده ــدان ب دوچن
ايجــاد  كوتاه مــدت  خريدوفروش هــاي 

ــد.  كردن
بر فــرض مثــال اگر كســي بــا 30 دالر 
آلت كويني بــا رتبه 5 بــازار را در آبان ماه 
ســال گذشــته خريداري و از آن نگهداري 
كــرده بود اكنون ســرمايه او به 1400 دالر 
تبديل شده بود. باور آن شايد براي بسياري 
از مردم سخت يا غيرقابل پذيرش باشد اما 
ايــن اتفاق رخ داد و آنهايــي كه اين بازار 
را مي شناختند دســت به سرمايه گذاري در 
حد توان خود زدند. چنانچه هستند افرادي 
كه با سرمايه گذاري ده هزار دالري با 470 
هزار دالر پــس از يك ســال ونيم از بازار 
خارج شدند و دوباره با سرمايه اي به مقدار 
ســرمايه اوليه اكنــون منتظر اصالح بازار و 

هستند.  دوباره  خريد 
امــا ايــن بــازار هماننــد بــورس دوســر دارد 
ــيار  ــداد بس ــت. تع ــز اس ــغ تي ــه آن تي و لب

محــدودي هســتند كــه تحليــل ارز ديجيتــال 
را بلــد هســتند و يــا از تجربــه ديرينــه خــود 
مي كننــد.  اســتفاده  خريدوفــروش  بــراي 
ــي  ــن عرصــه وقت ــاالن در اي ــياري از فع بس
بيشــتر  ســود  منتظــر  مي كننــد  ســود 
ــالح  ــا اص ــزش ي ــي ري ــا وقت ــد ام مي مانن
آن  بيشــتر  ضــرر،  نگرانــي  از  مي خــورد 
را مي فروشــند و به ســرعت بــا افزايــش 
ــراي  ــوند و ب ــه مي ش ــاره مواج ــت دوب قيم
ــر از  ــت باالت ــا قيم ــود ب ــدن از س ــا نمان ج
ــازار مي شــوند  ــاره وارد ب فــروش خــود دوب
و روزبــه روز دارايــي خــود را كوچكتــر 

مي كننــد.
امروز صعودي بودن روند كلي ارز ديجيتال، 
اين بازار را روي زبان ها انداخته اما ناملموس 
بودن آن ســبب شــده تا مردم با ترديد به آن 

نگاه كنند. 
با اين حال درست اســت كه ارز بيت كوين 
بــا ارزش بــازار حــدود 845/36 ميليارد 
دالري در رتبه يك بازار قرار داشته و سهم 

59/64 درصدي از كل بــازار را در اختيار 
دارد و در مقايســه با ســاير آلت كوين ها با 
خود  مشتريان  از  بســياري  متوسط،  سودي 
را بــا افزايش ســرمايه چشــمگير غافلگير 
كرده اســت امــا دليــل بر آن نيســت كه 
جذابيــت آن غيرمتخصصــان را هم به اميد 
راهنمايــي گرفتن از دوســتان خود، وارد 
بــازار كند. زيرا ممكن اســت لبــه تيز آن 
گريبان ســرمايه گذاران خود را بگيرد و آنها 
را متضرر كند. چنانچه قيمت بيت كوين در 
ســال 96 تا مرز 20 هزار دالر صعود كرد و 
در يك رونــد چندماهه تا حدود 3 هزار و 
200 دالر پاييــن آمد و دوباره به حدود 13 
هزار دالر رسيد. در زمستان سال 98 دوباره 
سير نزولي به خود گرفت و دوباره كانال 3 
هزار را براي دقايقي به خود ديد. در همين 
زمان بود كه بسياري از تحليلگران و فعاالن 
اين عرصه صحبــت از ريزش قيمت آن به 
كمتر از صــد دالر صحبت مي كردند اما در 
كمتر از 14 ماه قيمــت آن تا مرز 60 هزار 

دالر باال آمد و درحالي كه بيشتر تحليلگران 
سياســي و اقتصادي فعــال در عرصه ارز 
ديجيتال منتظر صعــود دوباره بودند اما در 
كمتر از يك هفته، روز گذشــته تا مرز 44 
هزار دالر اصالح شــد و اكنون بسياري از 
تكنيكاليســت ها منتظر ريــزش تا كانال  30 
و حتي 20 هزار دالر هســتند تا كف سازي 
مناسبي براي صعود دوباره تا مرز 200 و يا 
حتي 300 هزار دالر داشته باشد. با اين حال 
هنــوز هم تحليلگــران فاندامنتال اصالح تا 

20 هزار دالر را امري غيرممكن مي دانند!
 بنابراين ورود به ايــن بازار همچون بورس 
نياز بــه اطالعات كافي و قدرت تحليل بازار 
دارد، عالوه بــر آن احتماال صبر حرف اول و 

آخر را براي سودگيري از اين بازار مي زند.
ســودهاي جذاب در اين بازار فقط مختص 
تحليلگــران كاربلــد و كســاني كــه براي 
سرمايه گذاري بلندمدت وارد بازار مي شوند، 
اســت در غير اين صورت بُرد در آن شانسي 

خواهد بود.

مردم به جاى ساير سودها به ارزهاى ديجيتالى رو كرده اند

بازار جذاب اما خطرناك ديجيتالى

آگهـي مزايـده 

شهردارى همدان

يف
مساحت نوع ملك و كاربرىرد

(مترمربع)
كل مبلغ كارشناسى 

(ريال)
مبلغ سپرده شركت 

آدرستوضيحاتدر مزايده (ريال)

زمين مسكونى قطعه شماره 9 1
256/95146/461/500/00010/000/000/000معبر 18مترى موقعيت شمالى

برزمين 11/59متر و 
شرقا21/67ً و غرباً 22/92  

ميباشد.
استادان خيابان ميالد 
18مترى كوهسار

زمين مسكونى قطعه شماره 10 2
256/92141/306/000/00010/000/000/000معبر 18مترى موقعيت شمالى

برزمين 11متر و شرقًا 
22/92 و غرباً 24/14  

ميباشد 
استادان خيابان ميالد 
18مترى كوهسار

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  99/12/20  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 40٪ جه پيشنهادى اقدام و 60٪ الباقى هنگام تنظيم 
سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 

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

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

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

9- انتقال سند بعد از انجام تشريفات قانونى (ثبتى) متعاقباً به برنده  مزايده  ابالغ ميگردد  و برنده مزايده مكلف است ظرف مدت يكماه از تاريخ ابالغ 
شهردارى  جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه ( 60٪ 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 و شهردارى 

متعهد ميگردد حداكثر ظرف مدت شش ماه نسبت به انتقال سند بنام خريدار اقدام نمايد.
10- پيشنهادات رسيده در تاريخ  1399/12/23 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.

 (م الف 1724)

  شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش  دو  قطعه زمين مسكونى از پالك ثبتى 
10/8195 از طريق مزايده كتبى بفروش برساند. متقاضيان  مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند. 

جلسه كميسيون 
بانك هاى استان بدون 

حضور همه اعضا 
تشكيل شد

 جلسه كميسيون هماهنگى شوراى بانك هاى 
اســتان همدان با موضوع «بررســى پرداخت 
تســهيالت ميزان منابع و مصارف اســتان» و 
تأكيد بر همكارى بانك ها با بخش توليد به ويژه 
پروژه هاى جهش توليد، بدون حضور تعدادى 
از بانك ها و مؤسسه هاى مالى اعتبارى تشكيل 
شد. به گزارش ايرنا، جلسه كميسيون هماهنگى 

شــوراى بانك هاى اســتان در محل بانك مّلى 
اســتان همدان و درحالى برگزار شد كه مديران 
مؤسسه اعتبارى نور، مؤسسه اعتبارى ملل، بانك 
ســينا، بانك كارآفرين، بانك آينده، بانك شهر و 
بانك گردشگرى با وجود دعوِت دبير كميسيون، 
شركت نداشته و در جلسه حضور پيدا نكردند.دبير 
كميسيون هماهنگى شــوراى بانك هاى استان 

در اين  راســتا با تذكر نسبت به حضور نيافتن 
بانك ها و مؤسســه هاى مالى و اعتبارى در اين 
جلســه تأكيد كرد كه تمامى اعضاى كميسيون 
هماهنگى شوراى بانك هاى استان در كوتاه ترين 
زمان ممكن گزارش عملكرد سال 1399 خود 
را به صورت مكتوب به دبيرخانه شــورا، براى 

بررسى ارسال كنند. همدان پیام در کنار شامست!
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آگهي مزايده

هيأت تصفيه شركت كمباينداران همدان

شركت تعاونى كشاورزى كمباينداران در حال تصفيه به استناد مصوبه هيأت به تاريخ 
و  (زمين  اعيان  و  عرصه  ششدانگ  شامل  ملك  باب  يك  دارد  نظر  در   1399/11/12
ساختمان) واقع در جاده كرمانشاه - باالتر از كارخانه آرد سينا به مشخصات كار تجارى 
با سند ثبتى به متراژ 5161 مترمربع با ساختمان نيمه تخريب و امتياز برق به شرح ذيل 

از طريق مزايده واگذار نمايد.
1- ملك مورد نظر توسط كارشناس رسمى دادگسترى قيمت گذارى شده 

2- قيمت پايه هر مترمربع 10/000/000 ريال تعيين گرديده است.
3- متقاضيان مى بايست مبلغ 100/000/000 ريال به حساب مهر گسترش 978430146 
بانك كشاورزى شعبه مهديه بنام هيأت تصفيه (شركت) آقايان سيدمرتضى صمدپور و 
حميد صفرى واريز و اصل فيش بانكى را همراه با فرم تقاضا كه در آن قيمت پيشنهادى 
و مشخصات كامل خود را بدون خط خوردگى ذكر نموده و در پاكت الك و مهر شده 
روستايى  تعاون  اتحاديه  به  ادارى 1399/12/19  وقت  پايان  تا  تاريخ 1399/12/15  از 

شهرستان همدان دفتر آقاى الوندى واقع در سيلو تسليم و رسيد دريافت نمايند.
4- كليه پيشنهادات رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20 با حضور 
اعضاء كميسيون واقع در سازمان مذكور باز و قرائت خواهد شد. حضور متقاضيان در 

جلسه كميسيون مزايده بالمانع است.
روز   25 مدت  ظرف  حداكثر  نتيجه  اعالم  از  پس  بايستى  مزايده  برنده   -5

شباى  و   978430146 شماره  حساب  به  پيشنهادى  مبلغ  كليه  واريز  به  نسبت 
IR 3001060000000000978430146 اقدام نمايد.

صورت  در  شركت  و  ضبط  شركت  نفع  به  وى  سپرده  اول  نفر  انصراف  صورت  در   -6
مصلحت مجاز است با نفرات دوم و سوم به شرح فوق وارد معامله شود. به همين جهت 

سپرده اخذ شده از دو نفر دوم و سوم تا پايان مراحل مزايده مسترد نخواهد شد.
7- كليه هزينه هاى مربوط به انتشار آگهى و هزينه كارشناسى و هزينه نقل و انتقال و 

ماليات به عهده برنده مزايده و خريدار مى باشد.
8- شركت (هيأت تصفيه) در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مجاز و مختار 

مى باشد.
9- به پيشنهادات مشروط، مبهم و مخدوش و فاقد فيش بانكى و درخواست هايى كه 

بعد از موعد واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
برگزار  حضورى  صورت  به  مزايده  كميسيون  نظر  با  مساوى،  شرايط  صورت  در   -10

مى شود.
11- متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 09188110751 و 
09188112478 ساعت 8 الى 17 مدير هيأت تصفيه تماس و يا به نشانى اتحاديه تعاون 

روستايى شهرستان همدان مراجعه نمايند.

آگهى ماده 10 قانون الحاقى موادى به قانون ساماندهى و حمايت از توليد و 
عرضه مسكن مصوب 1388 شهرستان كبودراهنگ 

ــاده 10  ــتور م ــه دس ــا ب ــگ بن ــالك كبودراهن ــناد و ام ــت اس 1- اداره ثب
ــت  ــت ثب ــه درخواس ــانى ك ــامى كس ــور اس ــون مذك ــى قان ــه اجرائ آيين نام
پالك هــاى ذيــل را آگهــى نموده انــد را آگهــى مى نمايــد. رأى شــماره 
ــام حســين رضــا رحيمــى  ــه ن ــورخ 1399/11/30 كالســه 4595ق.ال ب 159 م
ــه  ــه ب ــاب خان ــك ب ــدانگ ي ــه شش ــبت ب ــى نس ــد قيدارعل ــايش فرزن آس
مســاحت 375/26 مترمربــع پــالك 909 فرعــى از 277 اصلــى واقــع در بخــش 

ــو.  ــع در شيرين س ــدان واق 4 هم
مراتــب در يــك نوبــت منتشــر مى گــردد. لــذ شــخص يــا اشــخاص حقيقــى 
ــى  ــن آگه ــدرج در اي ــت هاى من ــه درخواس ــبت ب ــه نس ــى ك ــا حقوق ي
ــراض  ــد اعت ــخ انتشــار مى توانن ــدت 20 روز از تاري ــد ظــرف م ــراض دارن اعت
ــه آداره ثبــت اســناد و امــالك كبودراهنــگ  ــه صــورت مكتــوب ب خــود را ب
ــه  ــراض ب ــت اعت ــه دادخواس ــه ارائ ــبت ب ــس از آن نس ــد و پ ــليم نماين تس
ــدام  ــت اق ــه اداره ثب ــت ب ــيد دادخواس ــال رس ــگ و ارس دادگاه كبودراهن
نمايــد. در غيــر ايــن صــورت برابــر مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد 

ــف 441) ــد. (م ال ش
محمدصادق بهرامى
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كبودراهنگ

آگهى مزايده و فروش اموال منقول - نوبت اول 
به موجب دادنامه 9809978133300741 مورخ 1398/05/02 صادر شــده در پرونده كالسه 980294 
موضوع پرونده اجرايى 980022 اين اجرا، محكوم عليه آقاى حســن اكبرى ازندريانى محكوم است به 
پرداخت 10 قطعه ســكه تمام بهار آزادى به عنوان اصل خواسته در حق محكوم له خانم راضيه احمدى 
و مبلغ 5/500/000 بابت هزينه اجرايى در حق دولت كه با توجه به ابالغيه ارسال شده به محكوم عليه 
در مهلت مقرر قانونى نسبت به اجراى حكم اقدامى بعمل نياورده بنا به درخواست محكوم له به منظور 
استيفاء محكوم به و هزينه هاى اجرائى قســمتى از اموال منقول محكوم عليه از سوى اجرا توقيف و 
توســط كارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذيل توصيف و ارزيابى شده و مقرر است از ساعت 10 الى 
11 مورخ 1399/12/25 در محل اجراى احكام مدنى جوكار از طرين مزايده به فروش برســد. مزايده از 
قيمت پايه كارشناسى به شرح ذيل شروع مى شود و به هر شخص حقيقى يا حقوقى كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزايده فى المجلس به صورت وجه نقد از خريدار 
وصول و پس از انجام مراحل قانونى و صدور دســتور تمليك از سوى دادگاه مربوطه، مورد مزايده بنام 
خريدار منتقل خواهد شــد. در صورتى كه خريدار در مهلت يك ماه مقرر بقيه وجه مزايده را پرداخت 
ننمايد، سپرده وى پس از كسر هزينه هاى مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد. در صورت 
ايصال اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا 
رسيدگى به اعتراض از ســوى دادگاه، مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد. ضمناً متقاضيان به 
شركت در مزايده مى توانند در مدت 5 روز قبل مزايده با هماهنگى اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد 

نمايند. مال مورد مزايده و بهاى آن به اين شرح است:
- يك دســتگاه خودرو پژو 405 سفيد رنگ مدل 1394 تك سوز مى باشد. مشخصات ظاهرى آينه بغل 
چپ شكســته و سقف و ســتون عقب چپ ضربه و تو رفتگى دارد. سپر عقب، سپر جلو و سينى فن 
و همچنين شيشه جلو شكسته، بال پالســتيكى فابريك منصوب بر روى درب صندوق وجود ندارد. 
در قســمت هاى مختلف بدنه آثار خط و خش و رنگ مشهود است. داخل خودرو از نظر نظافت بسيار 
نامناسب و فاقد روكش صندلى مى باشد. چرخ هاى جلو پنجر و الستيك حدود 30 درصد كااليى دارد. 
با توجه به موارد ذكر شــده و بر اساس قيمت روز مبلغ سوارى فوق 100,000,000 تومان برآورد مى گردد. 

ضمناً خودرو مذكور داراى 1,670,000 تومان خالفى است. (م الف 453)
مجيد يارمحمد توسكى - رئيس دادگاه عمومى بخش جوكار

خبرگزارىخبرگزارى
 varzesh@hamedanpayam.com

برنامه ريزى براى برگزارى سفر 
فعاالن اقتصادى همدان به كشور افغانستان

 دبيــر اتــاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشــاورزى اســتان همدان از 
برنامه ريزى براى برگزارى سفر عالقه مندان به تجارت در كشور افغانستان 
خبر داد و گفت: اين سفر در راستاى آشنايى و توسعه روابط تجارى فعاالن 

اقتصادى افغانستان و همدان تدارك ديده مى شود.
نشست دبير كل اتاق با عبدالجامع جامع نماينده مجلس غزنى و عضواتاق 
بين الملل افغانســتان و رئيس شركت هاى عمران زبير گروپ پيش از ظهر 
شنبه برگزار شــد. در اين نشست كه با حضور على محمودى عضو هيأت 

نمايندگان و رئيس كميسيون كشــاورزى و برخى ديگر از مسئوالن اتاق 
بازرگانى، صنايع، معادن و كشــاورزى اســتان همدان برگزار شد دوطرف 
در مورد گســترش و تقويت تعامالت تجــارى و بهره گيرى از ظرفيت هاى 
صادراتى كشــور افغانســتان بحث و تبادل نظر كردند. طاهــره ايزدى در 
اين نشســت با مرورى بر مهم ترين ظرفيت هاى اقتصادى اســتان همدان 
از توانمندى هــاى فعاالن اقتصادى در صادرات صنايــع غذايى، لبينات و 
ديگر محصوالت مازاد استان مطالبى ارائه كرد. دبير اتاق بازرگانى، صنايع، 
معادن و كشــاورزى استان همدان اعالم آمادگى كرد در فرصتى نزديك از 
عالقه مندان به تجارت در كشــور افغانستان دعوت و طى يك تيم تجارى 
براى آشــنايى و توسعه روابط تجارى با استان همدان سفرى به افغانستان 

تدارك ديده شود. عضو هيأت نمايندگان اتاق همدان يادآور شد: اين كشور 
در ساليان اخير زيرساخت هاى خود براى توسعه روابط تجارى با كشور هاى 
همسايه را تا حد زيادى افزايش داده است. على محمودى ابراز اميدوارى كرد: 
با توسعه راه هاى تعامالتى با تجار اين كشور سهم بسزايى از صادرات و بازار 
اين كشور ازآن فعاالن اقتصادى استان همدان شود. نماينده مجلس غزنى و 
عضواتاق بين الملل افغانستان نيز در اين جلسه اظهار كرد: كشور افغانستان 
در سال هاى اخير شرايط توسعه روابط تجارى خود را با كشورهاى همسايه 
تا حد زيادى تسهيل بخشــيده و در اين رابطه آمادگى داريم تبادل تجارى 
خود با استان همدان را باالخص در زمينه محصوالت لبنى و صنايع غذايى 

تقويت و توسعه بخشيم.

سرپرست استان: 
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران:  شكيبا كوليوند
 اكرم محمدي، فاطمه بختيارى، 

صفورا كاظميان
شماره تلفن: 09183149040

خبريادداشت
رئيس بازرسى اتحاديه خوار و بار و لبنيات همدان:

30 درصد مرغدارى هاى همدان 
تعطيل شده اند

 ســهم مردم از سال 1399 به جز كرونا، 
گرانــى ناگهانــى قيمت محصــوالت مورد 
نيازشــان نيز بود؛ از قيمت روغن و لبنيات و 
كــره گرفته تا گرانى ميــوه و خيار و مرغ و 
تخم مرغ، چنان كه استان همدان نيز از اين 
وضعيت مســتثنا نبود و هر بار شوك بازار بر 

بدنه خانواده ها را شاهد بوديم.
وضعيت تخم مرغ هم تعريفى نداشت، گراني 
آن و عرضه تخم مرغ فله اى در برخى از نقاط 
استان همدان نيز از مشــكالت ديگرى بود 
كه مى تواند سالمت شــهروندان را به خطر 

بيندازد.
چنــدى پيش بود كه نماينده مردم مالير در 
مجلس شوراى اسالمى در اين باره دليل گرانى 
مرغ و تخم مرغ را ســوءتدبير در بازار داخلى 
عنوان و با اشــاره به اينكــه در بحث تأمين 
نهاده ها مشكلى نداريم، افزود: مشكل اصلى 
در توزيع نهاده ها است زيرا توزيع نهاده ها به 
دست مافيا افتاده و اجازه نمى دهند نهاده ها 
به دست توليدكننده اصلى و واقعى برسد، به 
همين دليل تورمى سرسام آور را در بازار مرغ 

و تخم مرغ شاهد هستيم.
به  آزاديخواه  احد  والمسلمين  حجت االسالم 
معضلى به نام ارز 4200 تومانى اشاره كرد و 
با بيان اينكه تخصيص مبلغ ساالنه 4 هزار و 
900 ميليون دالر يارانه براى تأمين نهاده ها، 
موجب رانت و سوءاستفاده در اين حوزه شده 
اســت، گفت: بايد دست دالالن از بازار كوتاه 

شود.
امــا به راســتى در اين وضعيت كــه هر بار 
شــاهد كوچــك شــدن ســفره هاى مردم 
هستيم، نظارت ها روبه كدامين سمت است 
و مصرف كننــده بايد چه اســتانداردهايى را 
براى يك تخم مرغ سالم بشناسد كه در خريد 
به ســمت تخم مرغ هاى مانده، تاريخ مصرف 

گذشته و ديگر مشكالت ناشى از آن نرود؟
رئيس بازرســى اتحاديــه خواروبار و لبنيات 
همدان در اين باره در گفت وگو با بازار درباره 
وضعيــت مرغدارى هــاى همــدان و عرضه 
تخم مرغ در سطح استان همدان از سوى آنها 
اظهار كرد: گرانى نهاده هاى دامى به تعطيلى 
30 درصد از مرغدارى هاى بزرگ در اســتان 

همدان منجر شده است.
امير غالمــى عنوان كــرد: در جريان گرانى 
دالر، سودى عايد مرغداران و دامداران نشد 
و اين روند، نه تنها به مرغداران بلكه به عرضه 

تخم مرغ نيز ضربه زد.
وى بــا بيان اينكــه هم اكنون مشــكلى در 
عرضه تخم مرغ وجود ندارد، گفت: مشــكلى 
كه درحال حاضر در زمينــه تخم مرغ وجود 
دارد اين اســت كه با قيمت گران آن روبه رو 

هستيم.
غالمى دليــل اين وضعيت را چنين شــرح 
داد: دليل اين موضوع صادراتى اســت كه به 
كشور عراق انجام مى شود؛ زيرا در مدتى كه 
موضوع صادرات مطرح نبود، قيمت تخم مرغ 
متعادل شــده بود. وى از نبود حمايت دولت 
از مرغدارى هاى تخم گذار ســخن گفت و در 
اين زمينه مطرح كــرد: درحال حاضر گرانى 
قيمت دالر و نيز گرانى نهاده هاى دامى، 30

درصد از مرغدارى هاى بزرگ با توليدات انبوه 
در سطح استان همدان را به تعطيلى كشانده 

است.
رئيس بازرســى اتحاديــه خواروبار و لبنيات 
همدان در پايان صحبت هاى خود مشــكل 
انسانى را نيز از داليل تعطيلى مرغدارى هاى 
استان همدان برشمرد و مطرح كرد: شرايط 
كار در مرغدارى ها بسيار سخت و طاقت فرسا 
است؛ زيرا هر 2 ساعت يك بار بايد سركشى 
بــه مرغ ها انجام شــود و نيــز مرغ ها از نظر 
واكســينه شدن زير نظارت باشــند و اگر از 
ميان مرغ ها، مرغى به بيمارى مبتال شــده 
باشد، مرغ از سايرين جدا شود بدين ترتيب، 
نياز به بررسى هاى دقيق در طول كار هستند.

امــا گذشــته از گرانى ها ايــن روزها خريد 
فله اى تخم مرغ نيز در همدان چالش برانگيز 
شده زيرا گاهى عنوان مى شود تخم مرغ هاى 
بدون تاريخ در مراكز فروش عرضه مى شــود 

درحالى كه اين اقدام تخلف است.

A تخم مرغ هاى رتبه 
خريدارى كنيد

رئيس اداره نظارت بر بهداشت عمومى و مواد 
غذايى دامپزشــكى استان همدان نيز با بيان 
رتبه  داراى  تخم مرغ هاى  شــهروندان  اينكه 
A تهيــه كنند، مطرح كرد: مســئول فنى و 
بهداشتى، ســالمت تخم مرغ عرضه شده در 

فروشگاه هاى زنجيره اى را رصد مى كند.
اميرحسين نقى پور با اشاره به اينكه تخم مرغ 
در رســته هاى فرآورده هاى خــام توليدات 
دامپزشكى استان همدان است، عنوان كرد: 
شهروندان در تهيه تخم مرغ مصرفى بايد به 

تاريخ توليد و انقضاى آن توجه داشته باشند. 
نقى پور ادامه داد: تخم مرغ عرضه شده اگر از 
ديگر اســتان ها به همدان وارد شده باشد در 
ابتدا با گواهى حمل بهداشتى قرنطينه شود 
تا به تأييد مســئول واحد فنى برسد؛ سپس، 
توسط خودرو تأييدشــده به مقصد همدان 
حمــل و در مراكز مختلف عرضه مى شــود 
و تخم مرغ هــاى توليدى در اســتان همدان 
نيز توسط مســئول فنى مرغدارى براساس 
پروتكل هاى دامپزشكى تأييد شده و سپس 
با خودرو مخصــوص حمل به مراكز مختلف 

منتقل مى شوند.
رئيس اداره نظارت بر بهداشت عمومى و مواد 
غذايى دامپزشكى استان همدان با تأكيد بر 
اينكه عمل انتقــال محصول داراى 2 مرحله 
اســت، اظهار كرد: يكسرى از محصوالت در 
مرغدارى ها بسته بندى مى شود كه هم اكنون 

به صورت بســته بندى 6 تايى و 12 تايى در 
بازار موجود است.

مجمــوع  در  اينكــه  بــه  اشــاره  بــا  وى 
صورت  بــه 2  تخم مــرغ  بســته بندى هاى 
مستقل و وابســته انجام مى پذيرد، افزود: در 
بسته بندى به روش مســتقل، تخم مرغ ها از 
مرغدارى به مراكز بســته بندى مستقل كه 
داراى جواز و پروانه كســب هستند، منتقل 
برچســب زنى شــده و تاريخ روى آنها درج 

مى شود و درنهايت نشانه گذارى مى شوند.
نقى پور به وضيت بســته بندى هاى تخم مرغ 
به صورت وابســته نيز اشــاره كــرد و افزود: 

در اين روش، تخم مرغ توليدشــده در خود 
مرغدارى ها برچسب زده مى شوند، تاريخ روى 
آنها درج مى شــود و درنهايت نشــانه گذارى 
مى شوند و ســپس با خودرو حمل به مراكز 

عرضه، منتقل مى شوند.
وى با تأكيد بر اينكه تخم مرغ هاى توليدشده 
از لحاظ كيفيت و سالمت به 2 رتبه و درجه 
(A) و (B) تقسيم مى شوند، گفت: به لحاظ 
كيفيت و ســالمت تخم مــرغ درجه (A) بر 

درجه (B) برترى دارد.
رئيس اداره نظارت بر بهداشت عمومى و مواد 
غذايى دامپزشكى استان همدان عنوان كرد: 
زرده تخم مرغ هايــى كه با درجه (A) عرضه 
مى شوند در موقع مصرف شكل خود را حفظ 
مى كنند و بوى نامتبوعى ندارند ضمن اينكه 
از نظر ظاهرى نيز تخم مرغ حالت شكستگى 

نداشته و كامًال سالم است. 
نقى پور با تأكيد بر اينكه رتبه بندى تخم مرغ ها 
روى آنها درج مى شــود، اظهــار كرد: زمانى 
كه تخم مــرغ از مرغدارى بــه مراكز عرضه، 
به ويژه در فروشــگاه ها بــزرگ و زنجيره اى 
منتقل مى شود، تخم مرغ ها با شرايط بهترى 
نگهدارى شده و نظارت هاى بيشترى در اين 
فروشــگاه ها اعمال مى شود و مسئول فنى و 
بهداشتى همواره در فروشــگاه هاى زنجيره 
حضور دارد و در بحث نگهدارى، ســالمت، 
كيفيت و نيــز خودرو حمل محصول نظارت 

كامل دارد. 
صحبت ها تأكيد مى كند كه اين روزها گرانى 
نهاده ها، بحث هاى صادراتى و مواردى در اين 
راستا دست روى مرغدارى ها گذاشته است؛ 
وضعيتى كه در آن نه تنها شاهد تعطيلى 30

درصد مرغدارى هاى بزرگ در ســطح استان 
همدان هستيم، بلكه مردم را به سمت خريد 
تخم مرغ فله اى بدون تاريخ مصرف نيز سوق 

داده است.
اما به راســتى در اين بين چــه بايد كرد؟ 
آيــا نظارت ها از واحدهــاى توليد و عرضه 
تخم مرغ در اســتان مناســب اســت؟ آيا 
در مســير حمايــت از واحدهاى مرغدارى 
حمايت ها به نحوى اســت كه شاهد احياى 
دوبــاره توليد تخم مرغ در اســتان همدان 

به نحو مطلوبى باشيم؟

طرح هاى ارزيابى تأثيرات اجتماعى 
و «اقتصاد مقاومتى»

 همان طور كه بارها عنوان شده هر پروژه به همراه خود تأثيراتى در حوزه هاى 
مختلف اقتصادى، اجتماعى، زيســت محيطى، ترافيكى، گردشگرى و فرهنگى 
به همراه دارد كه بايد پيش از اجراى آن اين تأثيرات را شناســايى و قدم ها را در 
مسير كاهش تأثيرات منفى و مخرب و ارتقاى سطح تأثيرات مثبت و فرصت هاى 
ايجادشــده و تاب آورى ارتقا داد، زيرا به طور حتم چنين روندى با كمك اجراى 
طرح هاى ارزيابى تأثيرات اجتماعى و فرهنگى مى تواند تحقق «اقتصاد مقاومتى» 

را به همراه داشته باشد.
با اين تفاســير نقش ارزيابى تأثيرات اجتماعى و فرهنگــى در پروژه ها پررنگ 
مى شــود زيرا ارزيابى تأثيرات اجتماعى و فرهنگى در 3 گام پيش از اجرا، حين 
اجرا و پس از اجرا را مدنظر دارد و اين امر موجب مى شــود تا در هر مرحله از 
پروژه بتوان به دســتاوردهاى مثبت و يا پيامدهاى مخرب پروژه توجه داشت و 
با مداخالت توسعه اى در مسير ارتقاى دستاوردهاى مثبت و كاهش پيامدهاى 

منفى آن قدم برداشت.
از سويى بحث مشاركت هاى مردمى و توجه به ظرفيت هاى بومى هر منطقه در 
طرح هاى ارزيابى تأثيرات اجتماعى و فرهنگى (اتاف) مدنظر اســت بدين سان، 
مقوله ديگرى كه در تحقق «اقتصاد مقاومتى» مدنظر است نيز پررنگ مى شود و 

يعنى مردم در اين طرح ها نيز كانون توجه هستند.
بنابراين هم در اجراى پروژه ها مشاركت هاى مردمى و تكيه بر ظرفيت هاى بومى 
مدنظر است و هم در پيامدهاى پروژه به فكر مردم و ارتقاى كيفيت زندگى آنها، 
رضايتمندى آنها، تحقق عدالت اجتماعى و... هستيم بدين سان، مقوله ديگرى 
كــه در تحقق «اقتصاد مقاومتى» مدنظر اســت در طرح هاى اتاف رنگ و بوى 

جدى دارند.
«اقتصاد مقاومتى» اقتصادى اســت كه در شــرايط بروز ناماليمات و حوادث و 
بحران ها و يا در مسير اهداف پويا و پايدار تخصيص بهينه منابع را انجام بدهد؛ 
به عبارت بهتر «اقتصاد مقاومتى» يعنى شناسايى حوزه هاى فشار و تالش براى 
بى اثر كردن و كنترل آنها، بدين ترتيب مى توان با ورود طرح هاى اتاف به پروژه ها 

در مسير تحقق «اقتصاد مقاومتى» قدم برداشت.
ارزيابى تأثيرات اجتماعى و فرهنگى، گذشــته نگر، حال نگر و آينده نگر اســت 
بدين سان مى توان پيش از اجراى پروژه ها، حين اجراى پروژه ها و پس از اجراى 
پروژه ها با كمك طرح هاى مربوطه وارد كار شد (كه البته پيش از اجراى پروژه ها 
نقــش اين طرح ها و كاهــش پيامدهاى منفى و قدم نهادن در مســير ارتقاى 

پيامدهاى مثبت از ساير مراحل بيشتر است).
ارزيابى تأثيرات اجتماعى و فرهنگى موجب مى شــود تا بتوانيم براساس نقاط 
مثبــت و فرصت هاى محدوده اجراى پروژه ها قدم برداريم و با كمك نقاط قوت 
محدوده عمل قدم پيش بگذاريم كــه اين گونه نه تنها موجب از بين رفتن اين 
فرصت ها نمى شــويم بلكه با كمك اين فرصت ها پروژه را به مســير درست آن 
هدايت مى كنيم، از هدررفت منابع مالى و انسانى و البته هدررفت وقت جلوگيرى 
مى كنيم و در زمان مناســب، بهترين دستاورد را با تكيه  بر دانش و مهارت هاى 

محلى حاصل مى كنيم.
توجه به توانمندى هاى داخلى و ظرفيت هاى هر منطقه و پيش روى بر مبناى آن 
دقيقاً همان چيزى است كه در مقوله «اقتصاد مقاومتى» نيز بدان توجه داريم، 
از سويى در «اقتصاد مقاومتى» تأكيد بر توجه به منابع و هزينه ها است تا بتوان 
هم خوانى درستى در اين زمينه مهّيا ساخت بدين سان مى توان در اين نوشتار از 
گره خوردن طرح هاى اتاف و تحقق «اقتصاد مقاومتى» سخن گفت و خاطرنشان 
كرد كه با توجه به اين زمينه هاى علمى مى توان نقش جامعه شناسان شهرى را 
به عنوان مجريان طرح هاى اتاف و تسهيلگران اجتماعى در پروژه هاى شهرى ارتقا 
بخشيد تا نه تنها با پروژه هاى اجرا شده اى كه مردم نسبت به اجراى آن ناراضى 
هستند، روبه رو نشــويم بلكه بتوانيم با تكيه بر نيروى داخلى و ظرفيت هاى هر 
منطقه مردم را دلگرم به مشاركت و پيش روى مناسب طرح هاى شهرى آن هم 
با پيامدهاى توســعه اى آن به ارمغان آوريم كه نتيجه همه اينها ارتقاى كيفيت 
زندگى، ممانعت از هدررفت سرمايه ها، ارتقاى مشاركت اجتماعى، بهبود فضاى 
شهرى و روســتايى و درنهايت، تحقق عدالت اجتماعى و قدم نهادن در مسير 

تحقق اقتصاد مقاومتى است.
و اما نكته آخر اميد است تا اجراى طرح هاى اتاف در پروژه ها جز اولويت قرار 
گيرد و تنها به فكر اســم اين طرح ها نباشند و به راستى نتيجه عملى اجراى 
اين طرح ها را در اجراى پروژه هاى عمرانى شــاهد باشــيم و اين گونه نباشد 
كه طرح هاى اتاف يا پيوســت هاى فرهنگى و اجتماعى براى پروژه ها ترسيم 
شــود و زواياى پنهان و احياناً كاركردهاى پنهان يا منفى پروژه در برخى از 
نقاط بيان شــود اما همچنان شاهد اجراى آن پروژه ها بدون تغييراتى كه به 

صالح مردم است، باشيم.
طرح هاى اتاف يارى گر و پيش برنده مناســب پروژه هاى عمرانى هســتند و با 
توجه به اين طرح ها مى توان با قدم نهادن در مســير تحقق «اقتصاد مقاومتى»، 
مشاركت هاى اجتماعى، رضايتمندى عمومى، هويت و ميزان تعلق به مكان را در 
مردم ارتقا بخشيد و از نتايجى چون هدررفت سرمايه هاى مادى و معنوى، نااميد 
كردن مردم بومى و محلى، نارضايتى هاى مردمى، ونداليسم شهرى، بى هويتى، 
نبود اعتماد اجتماعى، كاهش مشــاركت هاى مردمى در زمينه هاى اجتماعى، 
فرهنگى، سياسى و غيره جلوگيرى كرد و با قدم برداشتن طرح ها به نوعى از پايين 

به باال، آنها را در پيش روى پروژه ها سهيم و نتيجه مطلوب آن را نظاره گر بود.

مدير جهاد كشاورزى مطرح كرد
تلف شدن بچه ماهى هاى نهاوند 

بر اثر ابتال به ويروس «وى.اچ.اس»
 مدير جهاد كشــاورزى شهرستان نهاوند از تلف شدن شمارى از 
بچه ماهى هــا در نهاوند بر اثر ابتال به ويــروس مهلك «وى.اچ.اس» 

خبر داد.
كريــم حاج باباعلى در گفت وگــو با خبرنگار بازار با اشــاره به اينكه 
بيمارى «وى.اچ.اس» استخرهاى پرورش ماهى كشور را درگير كرده 
اســت، افزود: اين بيمارى ويروسى اســت كه وقتى وارد يك استخر 
مى شــود، تمام سرمايه پرورش دهنده ماهى را بر باد مى دهد و بسيار 

خطرناك و مهلك است.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند با تأكيد بر اينكه اين ويروس 
با پرواز يك گنجشــك منتقل مى شود، سرعت و سرايت اين ويروس 
را بسيار سريع دانست و گفت: به عنوان مثال اگر يك پرنده ناقل اين 
ويــروس از مالير پرواز كند و بر روى يكى از اســتخرهاى ماهى در 
نهاوند بنشــيند، تمام ماهى هاى داخل اســتخر را مبتال كرده و آنها 

را از بين مى برد.
وى بــا بيان اينكه شهرســتان نهاوند به واســطه وجــود منابع آبى 
مناسب نخستين شهر شــيالتى غيرساحلى كشور است كه به عنوان 
خواهرخوانده شــيالت ايران شناخته مى شود، ادامه داد: بالغ بر چند 
ميليــون قطعه ماهى در مزرعه پرورش ماهى ســردابى و گرمابى در 

سطح شهرستان نهاوند وجود دارد.
حاج باباعلى با يادآورى اينكه 90 واحد مزرعه پرورش ماهى سردابى 
و گرمابى و تكثيرى در نهاوند مجوز فعاليت دارند، عنوان كرد: از اين 

90 واحد 65 به صورت فعال و نيمه فعال اند.
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان نهاوند در اين راستا عنوان كرد: 
منظــور از واحــد غيرفعال، واحدى اســت كه با تمــام ظرفيت كار 

نمى كند.
وى در بخش پايانى اين گفت وگو با اشــاره بــه اينكه تعداد 30 نفر 
در اين بخش به طور مســتقيم مشغول به كار هســتند، عنوان كرد: 
به طور ميانگين در ســال، بالغ بر 2 هزار تن ماهى ســردابى (ماهى 
قزل آال) توليد مى شود و استخرهاى ماهى ظرفيت توليد 2/5 ميليون 
بچه ماهى را دارا هســتند كه درحال حاضر، اين واحدها با توليد يك 

ميليون بچه ماهى مشغول به فعاليت هستند.

معاون سازمان صمت:
همدان هاب منطقه اى سيليس كشور است

 معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
بابيان اينكه چند ماده معدنى در كشور شناخته شده و منحصر به فرد 
است، گفت: سيليس استان همدان يكى از اين مواد است به نوعى كه 

استان همدان، هاب منطقه اى سيليس كشور است.
محمد خاكــى در گفت وگو با خبرنگار بازار بــه وضعيت همدان در 
حوزه فروســيليس اشــاره كرد و گفت: چند ماده معدنى در كشور 
شناخته شــده و منحصر به فرد است كه سيليس استان همدان يكى 
از اين مواد اســت به نوعى كه استان همدان، هاب منطقه اى سيليس 

كشور است.
وى در اين راســتا به ساخت واحدهاى فروسيليس در سال هاى اخير 
اشــاره كرد و گفت: وجود چهار 4 واحد فعال در استان، همدان را به 
قطب فروسيليس كشور تبديل خواهد كرد كمااينكه درحال حاضر نيز 
با توجه به تعداد زياد واحدهاى فرآورى ســيليس مى توان گفت كه 

قطب فروسيليس كشور هستيم.
معاون امور معادن و صنايع معدنى ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان با بيان اينكه تنها معــدن و واحد فراورى آندلوزويت 
در كشــور در شهرستان مالير وجود دارد، افزود: در زمينه فلدسپات 
و آهن نيز معادنى وجود دارد كه واحد كنســانتره و گندله ســازى بر 

همين اساس در استان همدان ايجاد شده كه قابل توجه است.
خاكى در اين راســتا به وضعيت ساير معادن در استان همدان اشاره 
كرد و گفت: تعداد 6 مورد معدن آهن در استان همدان وجود دارد و 

ظرفيت مناسبى در واحدهاى كنسانتره و گندله سازى داريم.
وى ادامه داد: دولوميت نهاوند ذخيره منحصر به فردى در كشور است 
به نوعى كه معادن دولوميت نياز كل كشــور را تأمين مى كند اما در 
اين زمينه خام فروشــى صورت مى گرفت كه با پيگيرى هاى به عمل 

آمده خوشبختانه شده شستا وارد اين موضوع شد.
معاون امور معادن ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان 
عنوان كرد: با اين اقدامات درنهايت، شركت  فرآورده هاى نسوز ايران 
درحال ســاخت يك واحد دولوميت در شهرستان نهاوند است و در 
كنار آن ســاخت كارخانه اســتحصال منيزيم از دولوميت در مالير 
درحال ساخت است كه جزو واحدهايى است كه ظرف 2 سال آينده 
به بهره بردارى خواهند رســيد و مى توان با اين اقدامات آينده خوبى 

در حوزه دولوميت براى استان همدان پيش بينى كرد.
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فناوري

گزارش 

گردشگري

رونمايى از موش تراريخته
 مدلى براى بررسى بيمارى كوويد-19

 در مراسمى كه با حضور معاون علمى و فناورى رياست جمهورى و 
 hACEرئيس جهاد دانشگاهى برگزار شد، از پروژه موش تراريخت ٢
براى ارزيابى توليد واكســن كوويد-19 رونمايى شد.به گزارش ايسنا، 
محسن بصيرى، استاديار ژنتيكى پژوهشگاه رويان در اين مراسم گفت: 
موش يك حيوان آزمايشــگاهى مناسب براى اســتفاده در تحقيقات 
پيش بالينى است كه كمك مى كند هزينه هاى تحقيقاتى بالينى كمتر شود و 
پيش از آغاز آزمايش بالينى روى انسان، اطالعات بهترى از محصوالت 
درمانى را به دست بياوريم.بصيرى افزود: در زمينه بيمارى كوويد-19، 
گيرنده هاى موسوم به ACE٢ در بدن انسان وجود دارند، اما سلول هاى 

بدن موش، گيرنده هاى الزم براى وارد شدن ويروس را ندارند.

محافظت از مردم در برابر آلودگى هوا 
با يك مانع در خيابان

 طراحى يك مانع كه در كنار خيابان ها نصب مى شــود، مى تواند 
به شكل قابل توجهى از مردم در برابر آلودگى هوا محافظت كند.

به گزارش ايسنا، طبق گزارش سازمان بهداشت جهانى، آلودگى هوا 
ســاالنه سبب مرگ 7 ميليون نفر در سراسر دنيا مى شود. كودكان در 
اين ميان به شكل ويژه در معرض آسيب هستند، زيرا ذرات آالينده در 

ارتفاعات پايين تر و در نزديكى زمين متمركز مى شوند.
اكنــون محققان كالج ســلطنتى لندن به منظور حل اين مشــكل 
يــك مانع منحنى ابتكارى طراحى كرده اند كه از شــهروندان در 
برابر اثرات مخرب آلودگى هواى توليدشــده توســط خودروها 

مى كند. محافظت 

شارژ گوشى و دريافت واى فاى 
از نيمكت هاى هوشمند

 نيمكت هوشــمند(smartbench) كه توســط يك استارتاپ 
مجارستانى طراحى شده است، با انرژى خورشيدى تلفن هاى هوشمند 
را شارژ مى كند و سرويس واى فاى ارائه مى دهد و در 3 اندازه مختلف 
عرضه مى شود.به گزارش مهر، طراحان استارتاپ مجارستانى كوبه يك 
نيمكت هوشمند ســازگار با محيط زيست و مفيد طراحى كرده اند كه 
داراى واى فاى، درگاه هاى شارژ و همچنين يك صفحه نمايش است 
كه همگى از طريق صفحه هاى خورشــيدى آن تأمين نيرو مى شوند و 
تنها كارى كه شما بايد انجام دهيد اين است كه روى آن بنشينيد و از 
خدمات آن بهره ببريد. اين نيمكت هوشمند در 3 اندازه عرضه مى شود 

و بيشتر براى مراكز شهرى طراحى شده است.

پيش بينى آغاز آلزايمر با كمك هوش مصنوعى
 پژوهشگران كره جنوبى سعى دارند با كمك هوش مصنوعى، به 

پيش بينى آغاز بيمارى آلزايمر در انسان بپردازند.
بــه گزارش مجله PNAS، گروهى از پژوهشــگران كره جنوبى با 
كمك يك ابزار مبتنى بر هوش مصنوعى، به بررسى ژن PLCg١ در 
مدل هاى مبتال به بيمارى آلزايمر پرداخته اند و اتصاالت جديدى را در 
آن يافته اند. نوع اتصاالت، بيان ژن را تنظيم مى كند و بر فنوتيپ هاى 
گوناگون اثــر مى گذارد. به ويژه، انواع ژنتيكى ناشــى از نوع اتصال 
آر.ان  اى، اغلب در افراد مبتال به اختالالت رشد عصبى يافت مى شود.
اين گروه پژو هشــى توانســتند اتصاالت پنهان شــده در رونوشت 
ژنتيكى را به واســطه هوش مصنوعى مبتنى بــر يادگيرى عميق، در 

مدل هاى مبتال به بيمارى آلزايمر مشخص كنند.

حركت كرم ها در شرايط ريزگرانش
 فضانوردان حاضر در ايســتگاه فضايى بين المللى به تازگى داخل 
آزمايشــگاه مدارى درحال مطالعه بــر روى كرم ها براى درك بهتر از 
ضعيف شدن عضالت در فضا هستند. به گزارش ايسنا، چندى پيش 
فضاپيماى «سيگنوس» شــركت نورثروپ گرامن همراه با تجهيزات 
علمى كه كرم هــا نيز جزو آنها بودند به ايســتگاه فضايى بين المللى 
ارسال شد. كرم هاى كوچك مى توانند به دانمشندان كمك كنند تا علت 
ضعيف شدن عضالت را كه فضانوردان در شرايط ريزگرانش تجربه 
مى كننــد را دريابند. هنگامى كه افراد مــدت زمان طوالنى را در فضا 
مى گذرانند عضالت آنها به دليل شرايط آنجا ضعيف مى شوند. همين 
امر براى يك ارگانيسم كوچك هم صادق است و به ناسا كمك مى كند 

تا بتواند درك بهترى از بيولوژيك بدن انسان نيز به دست آورد.

 محدود كردن راهكار درستى نيست 
 بى برنامگى سبب سردرگمى فعاالن بازار 

سفر شده است
 گردشگرى نوروزى اگرچه مطابق سبك و سياق گذشته غيرممكن 
است، اما مى توان با درنظر گرفتن ظرفيت هاى استانى نظير ظرفيت هاى 
اقامتگاه هاى بوم گردى يا هتل  ها در كنــار تاب آورى بناهاى تاريخى با 
توجه به محدوديت هاى كرونا و پروتكل هاى بهداشــتى سفرهاى عيد 

را انجام داد.
شــمارش معكوس براى رســيدن نوروز 1400 آغاز شــده و بسيارى 
درحــال انجــام دادن كارهاى پيش از پايان ســال هســتند. با اين حال 
ســفرهاى نوروزى همچنان در هاله اى از ابهام اســت. نه اقامتگاه داران 
مى دانند آيا مجازند پذيرش ميهمان داشــته باشــند و نه آژانس داران و 
راهنمايان تورهاى گردشــگرى مطلعند كه تورهايشان را به سمت چه 
مقاصدى برنامه ريزى كنند تا با ممنوعيت ســفر مواجه نشوند. در چنين 
وضعيــت مبهمى فعاالن اين عرصه چشــم به خبرهــا دوخته  اند، مگر 
پيش از دقيقه 90 خبرى مبنى بر دســتورالعمل هاى ســفرهاى نوروزى 
اعالم شود. محسن حاجى ســعيد، يك راهنماى گردشگرى در اين باره 
به «دنياى اقتصاد» مى  گويد: ما نيازمند همت مضاعف وزارتخانه ميراث 
فرهنگى و گردشــگرى هستيم تا بتواند ادارات كل استانى را تشويق به 

برگزارى سفرهاى نوروزى كند.
با وجود تأكيد درباره برگزارى سفرهاى نوروزى حاجى سعيد هم مانند 
ديگران خواستار سفرهاى سازمان دهى شده است. وى با بيان اين مطلب 
مى افزايد: كادر درمان طى يكســاله شيوع كرونا در كشور متحمل فشار 
زيادى شــده و ما بايد ياد بگيريم چطور ســفر كنيم كه نه جان خود را 
بــه خطر بيندازيم و نه جان ديگــران را و بار اضافى هم بر دوش كادر 

درمان نگذاريم.
اين راهنماى گردشــگرى با گله مندى از اينكه گردشگرى به مثابه يك 
صنعت در اين يك سال ديده نشــده است،  مى گويد: متأسفانه شاهديم 
متوليان مبارزه با كرونا در كشور گردشگرى را مترادف با تفريح مى بينند 
و در همين راســتا با درنظر گرفتن پروتكل ها و دستورالعمل هايى براى 
ســاير صنايع، ممنوعيت هاى جدى براى ســفر و گردشــگرى درنظر 
گرفته انــد. اين درحالى اســت كه گردشــگرى يك صنعت اســت و 
بخش هاى مختلف آن همانند زنجير به هم وابســته اند. در اين يك سال 
كارخانه ها فعاليت توليدى خودشــان را داشتند ، وزارتخانه ها همگى باز 
بودند. وســايل حمل ونقل عمومى مانند مترو و اتوبوس هم مانند سابق 
به ارائه خدمات به شــهروندان مشــغول بودند، اما زمانى كه نوبت به 
گردشگرى مى رسيد همه از ممنوعيت سخن گفته و مى گويند درحالى كه 

اگر سفر سازمان دهى شده باشد چرا بايد آن را ممنوع كنيم.
وى با اشــاره به اينكه بايد از تصميمات قهرى در فضاى گردشــگرى 
فاصله بگيريم، تأكيد مى كند: مى توان با درنظر گرفتن ظرفيت هاى استانى 
نظيــر ظرفيت هاى اقامتگاه هاى بوم گردى يــا هتل  ها در كنار تاب آورى 
بناهاى تاريخى با توجه به محدوديت هاى كرونا و پروتكل هاى بهداشتى 
گردشــگرى در نوروز را انجام داد تا هم سفر انجام شود و هم كرونا را 

كنترل كرده باشيم.
اما زمانى كه از سازمان دهى صحبت مى كنيم چه شكل و شيوه اى از سفر 
را درنظر داريم؟ حاجى سعيد مى گويد: سازمان دهى سفر به معناى انجام 
آن در قالب آژانس ها اســت كه در آنها اقامت ها در هتل ها و اقامتگاه ها 
صورت مى گيرد و در آنها پروتكل هاى مدنظر ســتادهاى استانى مبارزه 
با كرونا رعايت مى شــود؛ ضمن اينكه تحت نظارت اين ســتاد هستند. 
همچنين در ســفرهايى كه با آژانس ها صورت مى گيــرد از راهنمايان 
گردشــگرى محلى بهره گرفته مى شــود كه گردشــگران را از بردن به 
محل هــاى تجمع و ازدحام بازمى دارند و تالش مى كنند در همكارى با 

ساير راهنمايان برنامه سفرشان را تنظيم كنند.
اين راهنماى گردشــگرى در ادامه سخنانش به موج سوم كرونا در آبان 
اشــاره و عنوان مى كند: بسيارى اوج گيرى كرونا را به سفر مردم مرتبط 
مى دانند؛ اما مى توانيم به اين ماجرا از زاويه ديگرى نگاه كنيم. مردم براى 
ماه ها مجبور شــدند در خانه بمانند و اين امر به افزايش دورهمى هاى 
خانگى و دوستانه منجر شــده و ابتال به كرونا را افزايش داده است. ما 
بايد بپذيريم محدود كردن راهكار درستى نيست ، مردم بايد سفر بروند 
تا توان خودرا بازيابى كنند؛ اما در كنار آن رعايت پروتكل ها هم ضرورى 
است.در ووهان چين ما شاهد قرنطينه سفت و سخت بوديم و بسيارى 
از كشورهاى اروپايى هم گردشــگرى در كشورشان را محدود كردند. 
محسن حاجى ســعيد در اين باره مى گويد: عملكرد ما درحوزه كرونا با 
نگاهى اســت كه به تجربه چين و اروپا داشــته ايم؛ درحالى كه اين تنها 
يك ســوى ماجراست. در اين كشورها حمايت ها و پشتيبانى هاى جدى 
از فعاالن اين صنعت به عمل آمد تا در اين شــرايط بتوانند خود را سرپا 

نگاه دارند. 
بنابراين اگر ما خواســتار تعطيلى مطلق گردشگرى هستيم، بايد بتوانيم 
خســارت هاى وارده به اين بخش را پوشش دهيم و در غير اين صورت 
همانند بسيارى از كشورها تالش كنيم با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

گردشگرى را زنده، سرپا و اميدوار به آينده نگه داريم. 
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

ازدواج كردن از سّنت من است. پس هر كه به سّنت من عمل نكند، از من نيست. ازدواج كنيد؛ 
زيرا من به افزونِى شما بر ديگر اّمت ها مى بالم .        

سنن ابن ماجة : ج 1 ص 592 ح 1846

 نشانه هاى نادرست سياست هاى مسئوالن به آثار 
تاريخى و شهرســازى ســابقه اى طوالنى دارد. اين 
سياست ها در ادوار گذشته سبب از بين رفتن قسمت 
زيادى از بافت قديم شهر، چمن ها(مركز محله ها) و 
بناهاى واجد ارزش شهر همدان شده است. طى چند 
وقت گذشــته حفظ بافت تاريخى شهر و اهميت آن 
بيش از پيش بر ســر زبان ها افتاد و خبرهاى بسيارى 
از دستگاه هاى مرتبط مانند ميراث فرهنگى، شهردارى، 

شوراى شهر و ... به گوش رسيد.
شــايد اگر در طول ساليان سال مســئوالن شهرى با 
نگاه تخصصى و البته دلســوزانه به ميراث نياكانشان 
مى نگريســتند، بافــت تاريخى همدان در ســال 99 
حرف هاى زيادى براى گفتن داشــت، حرف هايى كه 
نشــان مى داد بافت تاريخى اين شهر قديمى چيزى 
كمتر از شهرهاى يزد و اصفهان ندارد و ظرفيت تبديل 

به برند جهانى نيز در آن ديده مى شود.
بــه گزارش ايســنا، عضو هيــأت علمى دانشــگاه 
بوعلى ســينا، با اشــاره به اينكه در مبحث بافت هاى 
تاريخى 2 مورد كالبــد و روح موجود در آن مدنظر 
است، گفت: با بازسازى فضا در همان مكان روح به 
آن برمى گــردد و اين امر به عوامل متعددى بســتگى 
دارد؛ به عنــوان نمونه حضور آدم هــا تأثير زيادى بر 
فضاى اجتماعى و شور و نشــاط شهر دارد و تبادل 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى آدم ها، فضا را 

مى سازد.
محمدرضا عراقچيان با بيان اينكه نبايد توقع داشــته 
باشيم با باززنده سازى همه مردم به اين فضا عالقه مند 
شوند زيرا با توجه به ساليق مختلف تفكرات متفاوتى 
وجود دارد، ادامه داد: انواع توريســت مانند توريست 
فرهنگى، هيجانى، ورزشــى و ... وجود دارد به همين 
علت نمى توان همه را راضى كرد بلكه بايد تالش كنيم 
با بازسازى و نگاه جديد به بافت هاى تاريخى تعداد 

بيشترى از افراد را راضى نگه داريم.
 جذب توريست هاى فرهنگى

وى با اشــاره به اينكــه بافت هــاى تاريخى مانند 
يــك مجموعــه فرهنگى هســتند، تصريــح كرد: 

توريست هايى كه بيش از 35 سال 
ســن دارند را مى توان به عنوان 

كرد  جذب  فرهنگى  توريست 
و بهتريــن مكان براى جذب 
بافت هاى  توريست  نوع  اين 
تاريخى است، همچنين بافت 
تاريخى بهترين مكان براى رخ 

دادن اتفاقات فرهنگى هستند.
عراقچيان شــرح داد: امروزه در دنيا 

با پديــده اى به نام مهاجــرت معكوس 
مواجه هستيم، مهاجرت معكوس به معناى بازگشت 
به گذشــته به لحاظ فرهنگى است كه ممكن است 
فيزيكــى يا فكرى باشــد؛ به عنوان مثــال انتخاب 
عناصــر قديمى در مبلمان شــهرى و خانه ها يكى 

پديده  ايــن  نشــانه هاى  از 
اســت، به عبــارت ديگر 
تمايل داريم آدم ها را به 
مهاجرت  خود  گذشته 

دهيم.
وى با تأكيــد بر اينكه 
مانــدگارى  عالوه بــر 
توريســت هاى خارجــى 
و داخلــى براى نگه داشــتن 
فضــاى  در  خــود  همشــهريان 
فرهنگى نيز بايد تالش كنيم، گفت: همچنين 
بايد از متخصصانى استفاده شود كه فرهنگ و دانش 
توليــد و محافظت فرهنگى بافت تاريخى را دارند. 
ايرادى كه به برخى از ادارات مانند ميراث فرهنگى 

و شــهردارى در اين مورد وارد است اين است كه 
بناى تاريخى را احيا مى كنند اما شــرايطى را براى 
تبديل آن بــه فضاى فرهنگى به وجود نمى آورند و 
اگر در بافت تاريخى فضاى فرهنگى ايجاد نشــود 
مــرگ اثر فرهنگى به وجود مى آيد، در واقع زندگى 
اثر فرهنگى در تبديل آن بــه كاربرى هاى امروزى 
است تا پويايى در آن شكل بگيرد، اين اتفاق امروزه 
در شهرهايى مانند يزد و قزوين ديده مى شود اما در 

همدان كمتر عملى شده است.
 همدان در طول تاريخ 13 بار تخريب شده
ــدان در  ــح داد: هم ــگاه توضي ــدرس دانش ــن م اي
ــب  ــل تخري ــور كام ــار به ط ــخ 13 ب ــول تاري ط
ــاره دقيقــًا در مــكان قديمــى خــود  شــده امــا دوب
ســاخته شــده اســت و هنــوز هــم تــداوم تاريخــى 

ــهر  ــن ش ــا دوره معاصــر در اي ــكانى ت از دوره اش
تخريب هــاى  وجــود  بــا  و  مى شــود  ديــده 
فــراوان هنــوز در بافــت مركــزى همــدان هيجــان، 
ــا  ــت ام ــارى اس ــارى و س ــى ج ــاط و زندگ نش
بــراى جــذب توريســت و فراهــم كــردن محيطــى 
بــراى زندگــى مطلــوب ســاكنان ايــن مناطــق بايــد 
بــراى حفــظ آن برنامه ريــزى كنيــم؛ بنابرايــن 
ارتقــاى كيفيــت زندگــى مــردم در بافــت تاريخــى 
آن  در  حيــات  ادامــه  و  قديمــى  محله هــاى  و 
ــد  ــور توريســت باش ــه حض ــه بهان ــا ب ــد تنه نباي
ــدن  ــا دي ــن مكان ه ــى از اي ــت زمان ــرا توريس زي
مى كنــد كــه زندگــى در آن جريــان داشــته باشــد.

عراقچيان با بيان اينكه به گفته پيرنيا، 3 شــهر همدان، 
رى و بلخ از ابتداى پيدايش شهر بوده اند، افزود: بايد 
بــه نحوه تعامل با طبيعــت و رفتارهاى اجتماعى در 
بافــت تاريخى توجه كرد و تنها راه دســتيابى به اين 
نكتــه مهم حفظ بافت قديمى اســت، درحال حاضر 
تمام شهرهاى دنيا به دنبال اثبات قدمت و پيشنيه خود 
هستند اما همدان در دنيا نياز به اثبات ندارد و تنها بايد 
اثبات ها را ساماندهى كنيم و سلسله تاريخى خود را 

شكل دهيم.
وى مطرح كرد: زمانى كه در مورد حمايت از بافت 
تاريخى صحبت مى كنيم بايد از ديد مالكان بناهاى 
قديمى نيز به قضيه نگاه كرده و به حرف آنها توجه 
كنيم، اين افراد هم تمايل دارنــد مانند تمام آدم ها 
كيفيــت زندگى خود را ارتقــا دهند و اعتقاد دارند 
در قبال همراهى كاملى كه ســازمان هاى مرتبط از 
آنها مى طلبند كارى برايشــان انجام دهند؛ به عنوان 
نمونــه در ديگر كشــورها از ســاكنان بافت هاى 
تاريخــى به نحو احســن حمايت مــادى و معنوى 
مى شــود، اين افراد به تعبيــرى حافظان فرهنگ ما 
هستند اما تاكنون به اندازه كافى از حافظان فرهنگ 
خود قدردانى نكرده ايم و هيچ گونه تشويق مادى و 
معنوى براى آنها درنظــر نگرفته ايم، درحالى كه در 
برخى از شــهرهاى دنيا به منظــور رونق بافت هاى 
تاريخى تمهيدات تشــويقى براى اهالى اين مناطق 

درنظر گرفته شده است.
 بافت هاى تاريخى به افراد معتمد نياز دارند

اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه بافت هاى تاريخى 
و محالت قديمى مانند روزگاران گذشــته به افراد 
معتمد نياز دارند تا مشــكالت خــود را حل كنند، 
تأكيد كرد: متأســفانه درحال حاضر فردى كه مورد 
قبول عامه محل باشد در اين محالت وجود ندارد، 
بنابرايــن بايد زندگى در بافت هــاى تاريخى را به 
ارزش تبديل كنيم تا شهر سرزندگى و پويايى خود 

را حفظ كند.

همدان چيزى از اصفهان و يزد كم ندارد

عراقچيان: بافت تاريخى
 بهترين فرصت جذب توريسم فرهنگى است

 رويكرد جديد شــوراى شــهر و شهردارى در 
راستاى توجه به مناطق كم برخوردار(مناطق 3 و 4 

شهردارى همدان) قابل توجه است.
نماينده ولى فقيه در اســتان و امــام جمعه همدان 
ضمن قدردانى از اقدامات رقم خورده چند ســال 
گذشته مديريت شهرى همدان، گفت: در حاكميت 
اســالمى، اصلى به نام عدالت وجود دارد كه بايد 
تمام برنامه ريزى ها، ساختارها و كارشناسى ها را با 

اين مفهوم، سنجيد.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اســالمى شهر 
حبيب ا...  والمســلمين  حجت االســالم  همــدان؛ 
شــعبانى در جمع اعضاى شوراى شــهر همدان، 
محور حاكميت در اســالم را عدالت برشــمرد و 
افــزود: تمام نظام ها و افراد در حاكميت اســالمى 
با محور عدالت ســنجيده مى شــوند و اگر به اين 
مســأله كمتر توجه شده و در جامعه در اين حوزه 
به موفقيت نرســيده ايم، علت آن است كه واقعيت 

اجتماعى موجود نتيجه ساختارهاست.
به گفته شعبانى؛ مردم منطقه بندى را نمى شناسند؛ از 
اين رو بايد تمامى مناطق شهرى به صورت يكسان 
مورد توجه قرار گيرد، درحالى كه در شــهردارى با 
ســاختارى مواجه هســتيم كه منافع مردم را تأمين 

نمى كند.
نماينــده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان 
با اشــاره به اينكه بودجه هاى ســتادى شهردارى 
همدان مرتبط با مســائل عمده شهر همدان است، 
اعالم كرد: در مناطق 3 و 4 شهردارى، حاشيه نشين 
و كم برخوردار با عموم افرادى مواجه هســتيم كه 
هيچ وقــت نمى تواننــد به راحتى مشــكالت خود 
را مطــرح كنند، از اين رو موظف به رســيدگى و 
خدمت رسانى بهتر به آنان هستيم و نبايد فراموش 
كنيم كه اگر بر روال گذشــته حركت كنيم، باز هم 
به استمرار اين عقب افتادگى در شهر كمك خواهيم 

كرد.
شــعبانى با بيان اينكه زندگى اجتماعى و شــرايط 
آن مبحثى در هم تنيده اســت، گفــت: طرح اين 
مسأله كه «مردم عوارض پرداخت مى كنند و انتظار 
مى رود كه خدمات دريافت كنند»، صحيح نيست؛ 
بلكه هزينه كرد اعتبارات در مناطق توانمندســازى، 

براى همه شهر و مردم محسوب مى شود.
وى ادامه داد: اگر در مناطق كم برخوردار اقدامات 
الزم صورت نگيرد و در برابر آسيب هاى اجتماعى 
و فرهنگى كه گاهــى در آنجا وجود دارد، اقدامى 
صــورت نگيرد، بايــد بدانيم كه اين آســيب ها به 

مناطق ديگر شهر نيز سرازير خواهد شد.
شــعبانى با ابراز تأسف از اينكه در ده سال گذشته 
كم ترين اســتفاده و كمك از منابع دولتى در شهر 
همدان صورت گرفته اســت، اظهار كرد: مسئوالن 
دولتى الزم اســت تا نســبت به جذب بودجه هاى 

دولتى، همت گمارند.
وى در ادامه با اشــاره به طرح جامع شهر همدان، 
اظهار كرد: چندين جلســه با دعوت از كارشناسان 
در حوزه مســائل شــهرى و با حضور مســئوالن 
مربوطه برگزار شــده و حتى برخى از اشــكاالت 

موجود نيز به وزارتخانه ارسال شده است.
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان با 
بيان اينكه گويا مقرر شده در طرح جامع شهر، 670 
هكتار به محدوده شهرى همدان اضافه شود، افزود: 
البته طرح توسعه شهر بايد به گونه اى باشد كه مانع 
زمين خوارى و يا كوه خوارى احتمالى در آينده در 

مناطق ديگر همدان شود.
شــعبانى در ادامه با ابراز اينكه مطرح شدن ساخت 
بيمارســتان هــزار تختخوابى در اطــراف منطقه 
توريستى حيدره مرا متعجب كرد كه جاى پرسش 
دارد و نيازمند برنامه ريزى دقيق و توجه به مسائل 
مربوط به آينده آنجاســت؛ عنوان كــرد: به جاى 

تمركز بر يك منطقه از شهر، مى توان بيمارستانى را 
در محدوده غرب شهر از جمله بلوار آيت ا... نجفى 
و بلوار ارتش، ساخت كه هم شهر و هم استان هاى 

اطراف را پوشش دهد.
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان با 
تأكيد بر اينكه اگر امروز ده برابر براى حاشيه ها كار 
كنيم، پس از گذشــت ده سال شايد به حد تساوى 
در ســطح شهر برسيم، معتقد است: شهروند باال و 
پايين شهر نداريم و الزم است كه به مردم برخى از 
مناطق به لحاظ شرايط موجود، توجه بيشترى شود.
  بادامى نجات: عوارض پروانه 35 درصد 

از مناطق شهرى همدان، رايگان است
رئيس كميســيون برنامه ، بودجه و مالى شــوراى 
شــهر همدان نيز با تأكيد بر بهره گيرى از مشورت 
براى اداره و مديريت شــهر و برنامه ريزى بودجه 
1400، گفت: با توجه به تدوين و بررســى اليحه 
پيشنهادى بودجه و تعرفه عوارض محلى در طول 
ســال، درصد بااليى از درآمد شهردارى در حوزه 
تعرفه عوارض محلى تعريف مى شود كه براساس 
آن نسبت به دريافت عوارض و بهاى خدمات اقدام 

مى شود.
  گردان: تمركز شوراى پنجم 

براى توزيع متوازن امكانات در شهر
رئيــس كميســيون خدمــات شــهرى شــوراى 
ــده  ــى از نماين ــن قدردان ــز ضم ــدان ني ــهر هم ش
ــق  ــراى تحق ــرى ب ــر پيگي ــتان مبنى ب ــه اس ولى فقي
ــن توجــه  عدالــت اجتماعــى در اســتان و همچني

ويــژه بــه جوانــان كــه در راســتاى تحقــق گام دوم 
ــى برنامه ريزى هــاى  انقــالب اســت؛ گفــت: تمام
مجموعــه شــوراى شــهر و شــهردارى بــر محــور 
ــب  بهره گيــرى از منويــات رهبــرى بــراى كس

ــدى عمومــى در ســطح شــهر اســت. رضايتمن
كامران گردان با بيان اينكه شوراى پنجم، اقدامات 
مناســبى با محوريت توزيع متــوازن امكانات در 
سطح شهر و تحقق عدالت اجتماعى در دستور كار 
قرار داده است؛ افزود: اين مهم اقدامات به مرور از 
دوره چهارم شــوراى شــهر آغاز شد و از شوراى 
پنجم به ويژه در مناطق توانمندســازى به اوج خود 
رسيد؛ از اين رو به لحاظ امور مديريت شهرى به ويژه 
توجه ويژه به مناطق توانمندســازى، شرمنده مردم 

نيستيم.
افزايش  براى  امتياز  اختصاص  مولوى:    
سطح كيفيت زندگى در مناطق توانمندسازى

نايــب رئيــس شــوراى شــهر همــدان در ادامــه ايــن 
نشســت بــا بيــان اينكــه حمايــت نماينــده ولى فقيــه 
اســتان و امــام جمعــه همــدان از ســربازان خــود در 
مديريت شــهرى موجــب دلگرمــى اســت كــه قطعــًا 
ايــن عنايــت موجــب مصمــم شــدن خادمــان مــردم 
ــد  ــهروندان خواه ــه ش ــر ب ــت بهت ــه خدم در ارائ
ــات مديريتــى شــهردارى همــدان،  ــود؛ گفــت: ثب ب
يكــى از موفقيت هــاى دوره پنجــم شــورا محســوب 
درايــت  و  تدبيــر  نشــان دهنده  كــه  مى شــود 
ــه  ــز از حواشــى آســيب زا ب اعضــاى شــورا و پرهي

شــوراى شــهر اســت.

امام جمعه همدان در ديدار با اعضاى شوراى شهر:

مردم بايد عدالت را احساس كنند

امروزه در دنيا با پديده اى 
به نام مهاجرت معكوس مواجه 

هستيم، مهاجرت معكوس به معناى 
بازگشت به گذشته به لحاظ فرهنگى است 
كه ممكن است فيزيكى يا فكرى باشد؛ 
به عنوان مثال انتخاب عناصر قديمى در 

مبلمان شهرى و خانه ها يكى از نشانه هاى 
اين پديده است، به عبارت ديگر تمايل 

داريم آدم ها را به گذشته خود 
مهاجرت دهيم


