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خطر ورشكستگى اولويت 
توسعه استان 

 1- تاريخ، آب و هــوا، آثار طبيعى و 
باســتانى، طبيعت چهارفصل، مردمانى با 
فرهنگ و تمدن و جاذبه هاى بسيار ديگر 
از صنايع دستى تا محصوالت كشاورزى 

و باغى ، داليلى بوده...

# من _ ماسك _ مى زنم

همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كند

براى شانزدهمين بار

 سال پايانى دولت تدبير و اميد
 همدان و افق 1404
 يك قرن با دولتى ها

به مناسبت هفته دولت 
يادنامه اى براى شهداى دولت، شهيدان رجايى و باهنرشهيدان رجايى و باهنر

ويژه ويژه 
هفته دولتهفته دولت

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433

نگاهى به عملكرد بخش خصوصى و دولتى

مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى

استاد دانشگاه در گفت وگو با همدان پيام:

محصوالت تراريخته مجوزكشت ندارد 
■ سويا، كلزا، كانوال، ذرت ، پنبه و اكثر روغن هاي نباتي تراريخته هستند

معادن در اقتصاد استان همدان سهم كمى دارند

فرآورى
چشم انتظارسرمايه گذار

سرمايه گذارى هزارميلياردى شستا 
درهمدان
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آخرين عاشوراى متفاوت 
قرن در همدان ثبت شد

فاصله  
درعاشورا !

■ شورحسينى 
در سايه تهديدهاى كرونا 

5 و2 ظهر عاشورا پياده راه مركزى همدان/عكس:مهدى كلوندىظهر عاشورا پياده راه مركزى همدان/عكس:مهدى كلوندى
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خطر ورشكستگى اولويت توسعه استان 
 1- تاريخ، آب و هوا، آثار طبيعى و باستانى، طبيعت چهارفصل، 
مردمانى با فرهنــگ و تمدن و جاذبه هاى بســيار ديگر از صنايع 
دستى تا محصوالت كشاورزى و باغى ، داليلى بوده تا گردشگرى 
به عنوان محورى مهم در برنامه توســعه اســتان در تمام دولت ها 

مد نظر مسئوالن باشد.
اما اين توجه نيز با درنظر گرفتن شــرايط روز و ميزان پذيرش اين 

مهم از سوى بزرگان و مردم استان، فراز و فرود داشته است.
2- زمانى گردشــگرى عاملى مثبت در پيشــبرد اقتصاد محسوب 
نمى شــد و نگاه خوبى به گردشگر در اســتان وجود نداشت و به 
همين دليل اقداماتى كه در راســتاى ساخت زيرساخت الزم براى 

گردشگرى انجام مى شد با حاشيه فراوان همراه بود.
اما امــروز اين فضا تغيير كــرده و همگان بر ضــرورت توجه به 
گردشگرى با توجه به نتايج مثبت آن به ويژه در حوزه هاى فرهنگى 

و اقتصادى بر اين مهم و گسترش و توسعه آن تاكيد دارند.
3- در 15 ســال اخيــر گردشــگرى بــه نوعى بيــش از قبل در 

سياست گذارى هاى استان به سوى توسعه مورد توجه بوده است.
هــر چند برنامــه ها در اين حوزه به خوبى پيش نرفته اســت و به 
نتيجه نرسيدن مصوبات دولت در ايجاد مناطق گردشگرى در استان، 
دليلى بر كندى پيشرفت در امور زيربنايى اين حوزه قلمداد مى شود.

4- در سال هاى اخير با تعريف گردشگرى به عنوان اولويت توسعه 
استان اما روند كند اين حوزه در تأثيرگذارى بر توسعه تسريع شده 

و اقدامات مثبتى در استان انجام يا آغاز شده است.
رايگان شدن هزينه برخى مجوزهاى ساخت و ساز  و ورود جدى 
تر بســيارى از دستگاه ها در ايجاد زيرساختهاى الزم و ايجاد جاذبه 
براى سرمايه گذاران در حوزه گردشگرى در كنار برگزارى باشكوه 
همدان 2018 و اجالس جهانى سازمان گردشگرى در استان و برند 
ســازى همچون برند شهر جهانى سفال و شــهر ملى مبل و منبت 
و... همگى حكايت از خروش گردشــگرى اســتان در اين سال ها 

داشته است.
5- در خيزش گردشــگرى اســتان ، نقش اســتاندار وقت در كنار 
مديرانى توســعه گرا كه مى توانند همدان را در شأن خود در جهان 
مطرح كنند، همچون مدير اسبق شــركت سياحتى عليصدر و نگاه 
توسعه محور مديران حوزه گردشگرى استان، نقشى ماندگار و قابل 

توجه است.
همدان براى حفظ اين خيزش نيازمند توســعه اين نگاه در مديران 
استان اســت تا بتواند با نگاهى توســعه اى در مديريت، به سوى 

روزهاى بهتر و گردشگرى توسعه يافته تر حركت كند.
6- كرونا و تحريم بيش از تمامى بخش ها، گلوى بخش گردشگرى 
را فشرده است و اين بخش كه در استان دوران خروش را آغاز كرده 

بود، در خطر ورشكستگى قرار دارد.
نمــى توان اين بخــش را به دليل اهميت و جايگاه آن در توســعه 
اســتان، در برنامه هاى حمايتى همچون ديگر بخش ها ديد و الزم 
اســت توجه بيشترى به اين بخش در حمايت و اميدوار نگه داشتن 

فعاالن آن به آينده انجام شود. 
7- اكنون با وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگى ، صنايع دستى 
و گردشگرى انتظار از نمايندگان براى دفاع  از منافع مرتبطين با اين 

وزارتخانه افزايش يافته است.
اين نمايندگان هســتند كه مى توانند با قــرار دادن تكليف حمايتى  
بــر دوش دولت به كمــك دولت آمده و از ورشكســتگى بخش 

گردشگرى در استان و كشور پيشگيرى كنند
كرونا روزى تمام خواهد شــد و شــايد هم بى اثر شــود و مردم 
به زندگــى عادى برگردند اما تــا آن زمان بايد از دســتاوردهايى 
چون خروش گردشــگرى همدان با نگاه بــه آينده حمايت كرد تا 
گردشگرى همدان در پساكرونا بتواند به تنهايى چرخ توسعه استان 

را بچرخاند.

110 مسافر استان همدان به كرونا مبتال بوده اند
 رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان با اشاره به شناسايى بيش از 3000 مبتال به كرونا 

در استان همدان، از ابتالى تعداد 110 نفر مسافر در همدان خبر داد.
رشــيد حيدرى مقدم در گفتگو با مهر در خصوص آخرين وضعيت شيوع كرونا ويروس 
در اســتان همدان، گفت: از ابتداى شيوع كرونا در استان همدان در اسفندماه سال گذشته 
تا پايان روز هفتم شــهريور ماه امسال ســه هزار و 585 مبتال به ويروس كرونا در استان 

همدان شناسايى شده است.
وى با بيان اينكه از اين تعداد بيش از 400نفر جان خود را از دســت داده اند، گفت: آمار 
مبتاليان به ويروس كرونا به تفكيك شهرســتان ها مشخص شده و در شهرستان اسدآباد 

103 نفر، بهار 268 نفر، تويسركان 160 نفر و رزن 133 نفر است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان با تاكيد بر رعايت پروتكل هاى بهداشتى و توجه به 
توصيه ها پيرامون خوددارى از حضور در مكان هاى عمومى و اقدام به مســافرت، عنوان 

كرد: 110 نفر از مسافران استان همدان به كرونا مبتال بوده اند.
وى با تاكيد بر اينكه بيمارى كرونا تا حدودى كنترل شده ولى شكننده است، يادآور شد: 
در صورت عدم رعايت وضعيت استان همدان مى تواند از حالت هشدار به وضعيت قرمز 

تبديل شود.
رييس دانشگاه علوم پزشكى استان همدان ادامه داد: توجه مردم به سه مولفه رعايت فاصله 
گذارى هوشمند اجتماعى، شستشوى مرتب دست ها و استفاده از ماسك تا 90 درصد از 

آنان در برابر اين بيمارى محافظت مى كند.

وى با بيان اينكه خوشــبختانه با همراهى خوب مــردم وضعيت عزاداران و هيئات هاى 
عزادارى از لحاظ بيمارى كرونا از وضعيت خوبى برخوردار اســت اضافه كرد: اميدوارم 
با همراهى مردم و هيئات هاى عزادار همچنان شــاهد رعايت اين دستورالعمل ها در بين 
عزاداران باشيم. وى ادامه داد: نيروها و كارشناسان بهداشت و درمان و ديگر دستگاه هاى 
اجرايى در كنار همديگر امكانات بهداشتى الزم را براى هيئات هاى عزادار فراهم كردند 
و خوشبختانه مشــكلى از بابت تامين ماسك و مواد ضدعفونى در شهرستان براى دسته 

جات عزادارى وجود نداشته است
وى با بيان اينكه مراســمات دهه محرم زير ذربين ماموران و كارشناس بهداشت و درمان 
برگزار شد افزود: مردم با ماسك در عزادارى شركت مى كردند و همچنين مراسم ها نيز در 

فضا و محيط هاى سر باز برگزار مى شد تا احتمال ابتالء به كرونا پيش نياييد.

آخرين عاشوراى متفاوت قرن در همدان ثبت شد

فاصله  درعاشورا !

توزيع 60 سبدغذايى بين خانواده هاى
 زير پوشش مجمع خيرين سالمت

 مســئول مشــاركت هاى مردمى و امور مددكارى مجمع خيرين 
سالمت همدان از توزيع 60 سبد غذايى بين خانواده هاى زير پوشش 

اين مجمع خبر داد.
حميد شــاكرى صفت در گفت وگو با فارس از توزيع 60 سبد  غذايى 
بين خانواده هاى زير پوشش مجمع خيرين سالمت خبر داد و گفت: 
اين اقالم در قالب طرح "طعم مهربانى" در ايام عزادارى سيد و ساالر 

شهيدان ابا عبداهللا الحسين(ع) توزيع شد.
وى ارزش هر بســته ســبد غذايى را 300 هزار تومــان عنوان كرد و 
با بيان اينكه 18 ميليون تومان براى تهيه اين اقالم هزينه شــده است 
گفت: اقالم غذايى شامل گوشت گرم گوسفندى، برنج مرغوب ايرانى، 
روغن مايع، رشته پلويى، خرماى مرغوب، آب ميوه و شير پاستوريزه 

و مواد بهداشتى بود.
 مسوول مشاركت هاى مردمى و امور مددكارى مجمع خيرين سالمت 
همــدان با بيان اينكه شــماره كارت بانكى مجمع خيرين ســالمت 
6037991199528096 اســت و خيرين مى تواننــد از اين طريق به 
بيماران كمك كنند گفت: شــماره 08138254107 پاسخگوى مردم 
نيك انديش اســت ضمن اينكه مردم مى توانند بــا مراجعه به مجمع 

خيرين سالمت نيز كمك هايى به نيازمندان داشته باشند.
وى ضمن قدردانى از همكارى نيكــوكاران و مردم با مجمع خيرين 
سالمت همدان گفت: دستگيرى از دردمندان و كمك عالمانه در جهت 

سالمت جامعه نزد خداوند منان بى اجر نخواهد ماند.

طرح نذر خون در همدان تا اربعين ادامه دارد
 امســال با توجه به شــيوع كرونا، طرح نذر خون تا اربعين حسينى 
ادامه دارد و مردم براى مشــاركت در اين طرح خداپسندانه تنها به روز 

عاشورا اكتفا نكنند.
مديركل انتقال خون همدان گفت:  طرح نذر خون از ابتداى ماه محرم تا 
اربعين حسينى در پايگاه انتقال خون همدان و مالير براى كسانى كه مايل 

به اهداى خون خود در قالب نذر هستند، اجرا مى شود.
افشين محمدى در گفت و گو با ايرنا با اشاره به اينكه امسال به منظور 
پيشگيرى از انقال ويروس كرونا پايگاه سيار اهداى خون راه اندازى نشد، 
اظهار داشت: امسال با اهدا كنندگان ثابت تماس گرفته شد تا اجراى نذر 

خود را به روزهاى آتى كه كراجعه كننده كمترى داريم، موكول كنند.
محمدى با بيان اينكه انتظار داريم امسال در روزهاى عاشورا و تاسوعا 
مردم براى اهــداى خون ازدحام نكنند، ادامه داد: ســامانه نوبت دهى 
اينترنتى نيز بــراى جلوگيرى از افزايش جمعيت بــراى اهداى خون 
راه اندازى شده است و همچنين اگر جمعيت مقابل پايگاه اهداى خون 
افزايش يابد از مراجعه كنندگان خواهش مى شود تا اهداى نذر خود را 

به روزهاى آتى بياندازند.
محمدى تاكيد كرد: امسال عالوه بر نذر اهداى خون، بهبود يافتگان از 
كرونا نيز  پالسماى خود را به منظور نجات و درمان مبتاليان به كرونا 

اهدا مى كنند.
وى اضافه كرد: بنابراين از اهداكنندگان خون در روزهاى محرم و صفر 
و همچنين از اهداكنندگان بهبود يافتگان پالسما مى خواهيم براى اهداى 

خون و پالسما به مراكز انتقال خون در استان مراجعه كنند.
محمدى افزود: تا كنون 195 اهدا كننده پالســما توســط افرادى كه از 
كرونا بهبود يافته اند داشتيم كه 148 واحد از اين ميزان توزيع بيمارستانى 

شده است.
مديــركل انتقال خون همــدان گفت: ادامــه داد: در مراكز انتقال خون 
پالســماى تهيه شده را به بيمارستان ها تحويل مى دهند و از هر بهبود 
يافته 500 سى.سى پالسما دريافت مى شود و كليه مراحل اهداى پالسما 
در شرايط استريل و بهداشتى و با وسايل يكبار مصرف انجام مى شود.

محمدى خاطرنشان كرد: پزشكان معالج مبتاليان به كرونا در بيمارستان 
ها از طريق بانك خون بيمارســتان ها درخواســت پالسما مى كنند و 

پالسما براى آنها منتقل مى شود. 
مديركل انتقال خون همدان افزود: مشــاركت در طرح نذر خون باعث 
مى شــود خون اهداكنندگان در زمان مورد نياز بيماران براى آنها مورد 
استفاده قرار گيرد، در حالى كه حجم زياد اهداى خون در مواقع خاصى 
چون تاســوعا و عاشورا فقط موجب هدررفت خون با توجه به اندك 

بودن عمر مفيد خون مى شود.
محمدى اظهار داشــت: در چند سال گذشته با اطالع رسانى و فرهنگ 
سازى در بين شهروندان به خصوص اهداكنندگان مستمر اين نذر فقط 
در روزهاى تاسوعا و عاشــورا انجام نشده و تا پايان صفر ادامه داشته 
اســت. مديركل انتقال خون همدان تاكيد كــرد: هر اهدا كننده با خون 
اهدايى خود جان سه نفر را نجات مى دهد چرا كه پالكت براى بيماران 
سرطانى، پالسما براى عمل هاى جراحى و سوختگى، گلبول هم جهت 

زنان باردار، نوزادان و بيماران ارثى خونريزى شونده استفاده مى شود.
محمدى با بيان اينكه بيماران نيازمند خون تازه هستند، گفت: مشخصات 
افرادى كه ماه محرم سال هاى گذشته براى اهداى خون مراجعه كردند 
ثبت شــده و براى آنها پيامك هايى بــراى مراجعه نكردن در روزهاى 
تاســوعا و عاشــورا و موكول كردن نذر خون به روزهاى ديگر ارسال 
شده است. وى افزود: اين رويه هشت سالى است كه اجرايى مى شود و 
تاكنون آثار مثبتى در كاهش مراجعه عزاداران به مركز انتقال خون داشته 

است با اين وجود نيازمند فرهنگ سازى هستيم.

1- اكثر پرونده هاى نمايندگان مجلس دهم، در هيأت نظارت بر رفتار 
نمايندگان در مجلس يازدهم، تعيين تكليف شده است. گويا فقط 13
پرونده از مجلس دهم در اين هيأت باقى مانده اســت. گفتنى اســت 
محمدمهدى مفتح نماينده مردم تويسركان از دبيران هيات نظارت بر 

رفتار نمايندگان مجلس است.
2- بيشتر سايت هاى ســازمان ها و ادارات دولتى با حركت دولت به 
ســمت خدمات دهى الكترونيكى همخوانى ندارند. گويا اين سايتها 
نــه تنها خدماتى بــه مردم ارائه نمى دهند بلكــه  اعصاب آنها را نيز 
به هم مى ريزند. گفتنى اســت برخى سايت هاى دولتى مسائلى مانند  
مشكالت امنيتى ،طراحى نامناسب و دسترس ناپذيرى براى توان يابان 

را دارند.
3- برقرار شدن پروازهاى خارجى دليل جديد افزايش نرخ دالر عنوان 
شده اســت. گويا اعالم بازگشايى برخى پروازها و افزايش تقاضا در 
بازار از چشم رصد كنندگان بازار ارز پنهان نمانده است. گفتنى است 
پيــش از اين داليلى چون در پيش بــودن تعطيالت،كاهش عرضه و 
نبود درهم در بازار به عنوان داليل افزايش قيمت دالر مطرح مى شد.

4- نوع درخواست كمك بيماران در فضاى مجازى تغيير كرده است. 
گويا كمبود دارو دليل اين تغيير نوع كمك خواهى بوده است. گفتنى 
اســت اگر پيش از اين نوع كمك خواهى براى دريافت كمك مالى و 
حمايت بود اكنون بيمارانى كــه از يافتن داروى خود به دليل تحريم 
نااميد شده اند با انتشار پيام كمك در فضاى مجازى اميدوار به يافتن 

دارو با كمك هموطنان مى مانند.
5- جوانان در مجلس يازدهم فراكسيون مستقل ندارند. گويا فراكسيون 
جوانان در مجلس يازدهم حذف و با فراكســيون ورزش ادغام شده 
است. گفتنى است اين ادغام اميد جوانان به ارائه طرح تفكيك معاونت 
جوانان از وزارت ورزش و جوانان از ســوى نمايندگان مجلس را به 

يأس تبديل كرده است.

 ديروز عاشوراى حسينى بود، عزاداران در 
هيأت ها اوج دلدادگى خود را نشــان دادند و 
عزادارى در جاى جاى اســتان برگزار شد اما 
عاشورايى كه تفاوت آن دست خوش ويروس 

منحوس كرونا شده بود.
امســال به دليل شــيوع ويروس كرونا حال و 
هواى عزادارى در هيأت هاى همدان متفاوت 
رقم خورد اگرچه رعايت دســتورالعمل هاى 
بهداشتى از يك سو موجب ايجاد نظمى مثال 
زدنى در جلسات مذهبى شــد اما باعث شد 
تا از حضور در ســطح شهر پرهيز شد و اقامه 
عزاى سيد و ساالر شــهيدان در ظهر عاشورا 
در مكان هاى مشــخص و به صورت متمركز 

برگزار شود.
نمــاز ظهــر عاشــوراى امســال بــه امامت 
شعبانى  حبيب ا...  حجت االسالم  والمســلمين 
نماينــده ولى فقيــه در اســتان و امام جمعه 
همــدان نيز در محوطه حياط مســجد جامع 
همدان برپا شــد تا بار ديگر محبين حســين 
بين على( ع) متحدانه علم بيعت حسين را كه 
همانا برافراشته نگهداشتن اصول دين است و 
جوانمردى، بر دست گيرند و آخرين عاشوراى 
قرن را با شــكلى متفاوت در حافظه تاريخ به 

ثبت رسانند.
نمازگزاران در اين آيين با اســتفاده از ماسك 
و رعايت فاصله گــذارى همه پروتكل هاى 
بهداشــتى را رعايت كردند تا ضامن سالمتى 
همنوع خــود باشــند همچنين اســتفاده از 
ســجاده و مهر شخصى براى نمازگزاران ظهر 
عاشــورا ضرورى اعالم شده بود همچنين از 
ديگر تــداركات الزم براى اجراى اين فريضه 
مهم، گندزدايى در ورودى و ســطوح مشترك 
محل هاى برگزارى، قبل و بعد از مراسم توسط 

مسووالن برگزارى بود.
نماينده ولى فقيــه و امام جمعه همدان گفت: 
عزادارى هايى كه در ســطح كشور انجام شد 
نشان داد شــور، شــعور و فرهنگ اصيل در 
عزاداران بســيار بيشتر اســت و افزون بر 96
درصد هيأت هاى مذهبى در مراسم هاى خود 
پروتكل هاى بهداشتى و توصيه هاى ستاد ملى 

كرونا را رعايت كردند كه مايه مباهات است.
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى 
موثقى با تشــكر ويژه از هيأت ها و عزاداران 
عزادارى هايى  كرد:  خاطرنشــان  حسينى(ع)، 
كه در ســطح كشور انجام شد، نشان داد شور، 
شــعور و فرهنگ اصيل در عزاداران بســيار 
بيشــتر اســت و افزون بر 96 درصد هيأت ها 
در مراســم هاى خود پروتكل هاى بهداشتى و 
توصيه هاى ســتاد ملى كرونا را رعايت كردند 

كه مايه مباهات است.
وى اضافه كرد: مجلس عزاى امام حسين(ع) 
بستر تقويتى بسيار مناســبى را ايجاد مى كند 
و مــى بينيم كه در اين شــرايط كرونا تربيت 
شــده هاى مجلــس امام حســين(ع) چگونه 
رعايت مى كنند همچنين بايد در روزهاى باقى 
مانده به پروتكل ها توجه بيشترى كنيم چراكه 
قانون مدارى مردم و عمل به قوانين بسيار مهم 
است.وى بيان كرد: دعوت به تقوا توصيه همه 
اولياء الهى است، اگر بعد از رحلت پيامبر(ص) 
تقوا در جامعه اسالمى رعايت مى شد انحرفات 
و تحريفات درجامعه اسالمى رخ نمى داد، تقوا 
صرفا نماز و روزه نبود بلكه خضوع و خشوع 
در مقابل اولياء الهى اســت، اگر مى بينم كه در 
مقابل امام حســين (ع)شمشير كشيده شد به 

علت عدم رعايت تقوا بود.
امــام جمعه همدان اضافه كــرد: جامعه اى كه 
شميشير عليه امام حســين(ع) كشيدند و در 
مقابل قتل اولياء ســكوت كردند، چند ويژگى 
دارد و هــر اجتماعى اين ويژگى ها را داشــته 
باشد براى جامعه و ولى خدا خطرناك است. 
شــاخصه هاى جامعه قاتل امــام كه ظرفيت 
تبديل شدن به شــمر دارند را امام حسين(ع) 
دو ســال قبل از شــهادت وضعيت جامعه را 
توصيف مى كنــد؛ اول اينكه در مقابل حرمت 
شكنى ها و گمراهى ها سكوت مى كنند و اهل 
امر به معروف و نهى از منكر نيستند و نسبت 

به شكسته شدن عهد الهى بى تفاوت هستند.
وى در ادامــه با بيان اينكه كربال تنها براى امام 
حسين(ع) در نظر گرفته شده بود افزود: كربال 
يك بيابان بود و يك نفر هم در آن ســكونت 
نداشــت و خداوند آن را بــراى يك نفر نگاه 
داشــت آن هم براى حسين بن على بود؛ چرا 
كه اگر انسان بر خاك آن گام مى گذاشت، گناه 
صورت مى گرفت و اين شايســته حسين(ع) 

نبود.
نماينده ولى فقيه در استان همدان با بيان اينكه 
دين را به ســختى به دست ما رساندند و بايد 
هميشــه به فكر حفظ آن باشيم تصريح كرد: 
انبياء الهى و امامان سختى بسيار كشيدند ولى 
برخــى آن را به بازيچــه گرفتند به طورى كه 
خيلــى  از اوليا و انبياى خداوند كشــته و تكه 
تكه شدند، اما پيامبر فرمودند كه قتل حسين، 

حرارتى دارد كه هرگز سرد نمى شود.
وى با بيان اينكه روز عاشورا پس از نماز صبح 
دشــمن طبل جنگ را نواخــت در حالى كه 
امام لحظه اى نخوابيده بود ادامه داد: در همان 
اوايــل كار بر اثر تيراندازى بســيارى از ياران 
و اصحاب حدود 50 نفر شــهيد شدند و امام 
حسين(ع) دم غروب و وقت نماز عصر شهيد 
شد.، او در حالى كه بسيار خسته بود و هر كس 

شهيد مى شد، به بالينش مى رفت.
شعبانى خاطرنشان كرد: نزديك به ظهر حدود 
15 نفر از صحابه امام حســين(ع) زنده مانده 

بودند اما بعد از نماز ظهر 
همه اصحاب به شــهادت 

رسيدند.
وى با اشــاره بــه اينكه تا 
حضرت ابوالفضل(ع) زنده 
بود، امام حسين(ع) خيالش  
بــراى حفاطت از خيمه ها 
راحت بود گفت: اما در دو 
برهه زمانى آســمان براى 
كرد،  گريه  حسين(ع)  امام 
در جايى بود كه على اصغر 
شهيد شــد و جاى ديگر 
قتلــگاه بود كه امــام تنها 

مانده بود.
استان  در  ولى فقيه  نماينده 

همدان اظهار كرد: ويژگى هاى جامعه در زمان 
امام حســين(ع) اين بود كه در مقابل عهدا... 
سكوت كرده بود به طورى كه در برابر بر هم 
خوردن قراردادهاى الهى اقدامى نكرد كه بايد 
از اين موضوعــات درس بگيريم مبادا ما نيز 

جزو اين گروه باشيم.
وى اظهار كرد: هــر جامعه اى كه مبتال به اين 
آسيب ها شود نسبت به قتل اولياء اهللا سكوت 
مى كند اما "ما ملت امام حســينيم" ملت ما در 
شــهادت سردار ســليمانى غوغا كرد، دشمن 
تالش مى كند به دنبال هنجارها و ارزشى هاى 
بكشاند كه جامعه در مقابل ولى خدا سكوت 
كند اما ما ملت امام حســينيم و اين آرزو را به 

گور خواهد برد.
 هيأت هاى مذهبى همدان در رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى ســنگ تمام 

گذاشتند
پزشــكى  علوم  دانشــگاه  بهداشــتى  معاون 
همدان  نيــز گفت: بر اســاس بازديدهاى به 
عمل آمده از هيأت هــاى مذهبى و عزادارى، 
تمام پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى 

اجتماعى در اين هيأت ها رعايت شده است.
منوچهر كرمى در گفت وگو با تســنيم اظهار 
داشــت: از روزهاى پيش از شروع ماه محرم 
دستورالعمل هاى بهداشتى مربوط به هيأت هاى 
عزادارى توســط وزارت بهداشت تعيين و به 
استان ها ابالغ شد.وى با تاكيد بر اينكه حضور 
همياران بهداشــت در تمام هيأت ها اجبارى 
اســت تصريح كــرد: بر اســاس بازديدهاى 
مشــترك اداره كل تبليغات اســالمى، نيروى 
انتظامى و دانشــگاه علوم پزشــكى همدان، 

همــه هيأت هاى مذهبى نســبت بــه رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى و اجراى فاصله گذارى 

اجتماعى خوش درخشيدند.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان 
با بيان اينكه يك هزار و 154 مورد از مساجد، 
تكايا، حسينيه ها و محل برگزارى عزادارى ها، 
فضاى باز تعيين شده توسط اداره كل تبليغات 
اســالمى و هيأت هاى مذهبى  مورد بازرسى 
و رصد تيم هاى بازرســى قرار گرفتند اظهار 
داشــت: خوشــبختانه بيــش از 93 درصد از 

عزاداران از ماسك استفاده مى كردند.
كرمى بــا تاكيد بر اينكه بيشــترين نگرانى و 
دغدغه ما مربوط به سفرهاى غيرضرورى مردم 
به استان هاى ديگر است گفت: هر گونه عادى 
انگارى شرايط مى تواند سبب موج جديدى از 

كرونا شود.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان 
با تاكيــد بر اينكــه برخى مراســمات مانند 
مراســم روز سوم پس از عاشــورا در همدان 
اظهار  نمى شــود  برگــزار 
داشت: با توجه به وضعيت 
شــيوع كرونا در هر يك از 
شهرســتان هاى استان تعداد 
مراســم  برگزارى  روزهاى 

تعيين شده است.
كرمى با بيان اينكه كرونا در 
كمين تمام گروه هاى ســنى 
اســت و پير و جــوان هم 
نمى شناسد گفت: افراد مبتال 
بــه بيمارى هــاى زمينه اى، 
به  مبتال  ســرطانى،  بيماران 
بيماران  خون،  فشار  ديابت، 
و  ســالمندان  ايمنى،  نقص 
مادران بــاردار از حضور در 
تجعمــات و هيأت هاى عــزادارى خوددارى 

كنند.
همچنين بر خالف هرساله همزمان با تاسوعا 
و عاشوراى حسينى عزاداران حسينى نذورات 
خود را در قالب بســته هاى معيشتى مردم  با 
هدف تامين بســته هاى ســالمت و معيشت 
كارگران ساختمانى و فصلى، دستفروش ها و 
خانواده هايى كه زير پوشش نهادهاى حمايتى 

هستند توزيع كردند.
 برگزارى مراسم عاشورا 
در مزار شهداى كبودراهنگ

مراســم عاشــورا و تاســوعا حســينى نيز 
بدون حــركات دســته جات عــزادارى بود 
و شــركت كنندگان با رعايــت پروتكل هاى 
بهداشــتى و فاصله گــذارى اجتماعى مقابل 

مساجد و مزار شهدا عزداراى كردند.
در شهرســتان كبودراهنگ 250 هيأت مذهبى 
وجــود دارد كه از اين تعــداد 160 هيأت در 

سامانه بيرق ثبت نام كرده اند.
 نواى دلنشين زيارت عاشورا در بهار

مراسم روز تاسوعا و عاشــورا در ميدان امام 
خمينى(ره) شــهر بهار با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى برگزار شد 
 اقامه نماز ظهر عاشورا در مصالى 

مالير 
در مصــالى مالير با توجه بــه ظرفيت باال و 
سيستم تهويه مناسبى كه وجود داشت مراسمى 
ويژه شــامل نوحــه، روض ، مقتل خوانى و 
ســخنرانى در مصــالى برگــزار و نماز ظهر 
عاشــورا نيز اقامه گرديد. بنــا بر گفته رئيس 
سازمان تبليغات اسالمى مالير پيش از آغاز ايام 

محرم كالس هاى توجيهى و آموزشــى درباره 
نحوه برگزارى عزادارى ها در شرايط كرونايى 
برگزار شــده است و به مســئوالن هيأت هاى 
مذهبى تاكيد شــده تا طبق دستورالعمل ستاد 

ملى پيشگيرى از كرونا اقدام شود.
 حجت االسالم روح ا... نجفى ضمن تأكيد بر 
اينكه 120هيأت مذهبى شهرستان مالير تاكنون 
در ســامانه بيرق ثبت نام كرده اند،گفت: هيأت 
حضرت ابوالفضل(ع) نيز كه بزرگ ترين هيأت 
شهرستان است با توجه به ازدحام جمعيت و 
خطر شــيوع كرونا تصميم گرفتند به صورت 

مجازى و آنالين سخنرانى و عزادارى كنند. 
 روضه خوانى سيار در محافل كوچك 

محله محور در فامنين
برنامه هاى اجرايى در ايام عاشــورا و تاسوعا 
عموما در مســاجد و حســينيه ها برگزار شد 
اما در برخى نقاط هم جلســات ســخنرانى و 
روضه خوانى به صورت ســيار و گردشى و در 
محافــل كوچك محله محور بــا جمعيت كم 
برگزار گرديد.مدير تبليغات اسالمى شهرستان 
فامنين گفت: امســال به دليل شــيوع ويروس 
كرونا به جاى تجمع بزرگ، جلسات كوچك 

متعدد و در محيط هاى باز برگزار مى شود.
حجت االســالم والمســلمين جواد حيدرى، 
افزود: در روز تاســوعا و عاشــورا همه مردم 
شهرستان فامنين در مساجد محل خود برنامه 

باشكوه عزادارى را به جا آوردند. 
وى با اشــاره به برگزارى برنامه هاى متنوع در 
روز عاشــورا و تاســوعا گفت: برنامه قرائت 
زيارت ناحيه يا زيارت عاشــورا وسخنرانى و 

روضه خوانى در همه مساجد برگزار گرديد. 
حيدرى با اشــاره به شرايط خاص شهرستان 
فامنيــن با توجه به گســترش ويروس كرونا، 
ادامه داد: امسال در شهرستان فامنين، دسته روى 
عزادارى برگزار نشد و در روستاها هم مساجد 

و هيأت هاى فعال نبودند.
وى با اشــاره به اينكه عالوه بر مســاجد در 
محــالت و كوچه ها هــم مراســم اباعبدا... 
الحسين(ع) برگزار شده است، افزود: برگزارى 
عزادارى ايام محرم تا روز سوم شهادت ساالر 
شــهيدان(ع) ادامه خواهد داشــت و همانند 
ســال هاى گذشــته مبلغ ها به عموم مساجد 

شهرى و روستايى اعزام مى شوند.
 اقامه نماز ظهر عاشورا در اسدآباد

نماز ظهر عاشــورا با حضور مسئوالن و اقشار 
مختلف مردم و به امامت امام جمعه اسدآباد با 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى 
اجتماعى اقامه شد. به گزارش مهر، نماز ظهر 
عاشــورا به امامت حجت االسالم سيدموسى 
حســينى مجد، امام جمعه اسدآباد و با حضور 
مسئوالن و اقشــار مختلف مردم و هيأت هاى 
مذهبى بــا رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و 
فاصله گذارى اجتماعى در فضاى باز اقامه شد.
 عــزادارى نوجوانــان و جوانــان 

روستاى «تكه» نهاوند
همچنين نوجوانان و جوانان روســتاى «تكه» 
شهرســتان نهاونــد همچون عزاداران ســاير 
روستاهاى كشور در شب عاشورا مراسم نوحه 
خوانى و ســينه زنى برگــزار كردند و در غم 

شهداى كربال اشك ماتم ريختند.
نوجوانان و جوانان روســتاى «تكه» شهرستان 
نهاوند همچون عزاداران ســاير روســتاهاى 
كشور در شب عاشورا مراسم نوحه خوانى و 
سينه زنى برگزار كردند و در غم شهداى كربال 

اشك ماتم ريختند.

عزادارى هايى كه در ســطح 
كشور انجام شــد نشان داد 
شور، شعور و فرهنگ اصيل در 
عزاداران بسيار بيشتر است و 
افزون بر 96 درصد هيأت هاى 
مذهبى در مراســم هاى خود 
و  بهداشــتى  پروتكل هــاى 
توصيه هاى ستاد ملى كرونا را 
رعايت كردند كه مايه مباهات 
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نهاوند در وضعيت هشدار قرار گرفت
 شهرســتان  نهاوند به خاطر عدم رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

ازحالت زرد به هشدار تغيير وضعيت داد.
ــاال رفتــن  ــه خاطــر ب ــد اظهــار كــرد: ب ــدار شهرســتان نهاون فرمان
ــت زرد  ــد از وضعي ــتان نهاون ــا  شهرس ــه كرون ــان ب ــداد مبتالي تع
ــر ايــن اســاس محدوديت هايــى در  ــر يافــت و ب ــه هشــدار تغيي ب

ــود. ــرار مى ش ــهر برق ــطح ش س
مراد ناصرى با بيان اينكه در همين راســتا و به منظور پيشــگيرى از 
افزايش مجدد آن از امروز به مدت يك هفته، محدوديت هاى كرونا 
يى در شــهر نهاوند اعمال مى شود گفت : متاسفانه به علت برداشته 
شــدن برخى محدوديت ها، كاهــش اقدامات پيشــگيرانه، حضور 
گســترده مردم در  تجمع ها و بى توجهى به پروتكل هاى بهداشــتى، 

نهاوند در وضعيت هشدار قرار گرفته است.
وى افزود: با توجه به تعطيالت ايام محرم و ورود مسافرانى از ساير 
شــهرها به نهاوند از امروز به مدت يــك هفته، محدوديت هايى در 
نهاوند اعمال مى شــود كه تداوم آن بســتگى به وضعيت كرونا در 

اين شهرستان دارد.
ناصرى با تاكيد بر لزوم رعايت پروتكل هاى بهداشتى از سوى مردم 
و كاركنان ادارات گفت: استفاده از ماسك در همه ادارات شهرستان، 
الزامى بوده و همه كارمندان بايد از ماســك اســتفاده كنند و  عدم 
رعايت آن، به منزله غيبت اســت، ارائه خدمات به ارباب رجوع نيز 

منوط به زدن ماسك است.
وى تاكيد كرد: اگر مردم نســبت به هشدارهاى كرونا يى بى تفاوت 
باشــند ما نمى توانيم اين ويروس را كنترل و ريشه كن كنيم بنابراين 
از مردم مى خواهيم پروتكل هاى بهداشتى اعم از زدن ماسك، شست 

و شوى مداوم دست ها و فاصله گذارى اجتماعى را رعايت كنند.
ــت  ــا رعاي ــتند ب ــد توانس ــردم نهاون ــه م ــه ك ــزود: همانگون وى اف
مــوارد بهداشــتى وضعيــت نهاونــد را از قرمــز بــه زرد تغييــر دهنــد 
ايــن بــار نيــز انتظــار مــى رود بــا درك شــرايط نســبت بــه حضــور 
ــود و  ــالمتى خ ــرده و س ــوددارى ك ــرورى خ ــر ض ــع غي در تجم

ديگــران را بــه خطــر نيندازنــد.

كمبود مرغ در بازار وجود ندارد 
 كمبود مرغ در بازار وجود ندارد مردم هر گونه قيمت باالى مرغ 

را گزارش دهند.
رييس اداره صنعت، معدن و تجارت اســدآباد فت: قيمت مرغ گرم 
در سطح شــهر هر كيلو 15هزار و 750 تومان به فروش مى رسد و 
مرغ منجمد نيز هر كيلو 13 هزار و 800 تومان اســت.رحيم قربانى 
ادامه داد: همشهريان قيمت هاى عرضه در مرغ فروشى ها كه باالتر از 
اين قيمت ها هستند را به 124 اطالع دهند.وى يادآور شد: امروز دو 
تن مرغ گرم در شــهر توزيع شده است و روز هاى عادى 6 تن مرغ 
توزيع مى شود. قربانى ابراز داشت: علت كاهش مقدار توزيع، تعطيل 

بودن كشتارگاه در دو روز تعطيالت است.

گاودارى شستا فرصتى مناسب براى ايجاد 
اشتغال در نهاوند است 

 ايجــاد واحــد هــاى توليــدى در شهرســتان نهاونــد موجبــات 
ــى آورد  ــم م ــاى كار را فراه ــان جوي ــراى جوان ــتغال ب ــاد اش ايج
لــذا بايــد در جهــت پيشــرفت نهاونــد و همچنــن توســعه و رونــق 
ــذاران  ــرمايه گ ــاى الزم از س ــت ه ــتغال حماي كســب و كار و اش

بخــش خصوصــى و دولتــى شــود.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى، در آئين افتتاح واحد 
توليدى كاسيت نهاوند با اشاره به ظرفيت هاى شهرستان نهاوند در 
حوزه هاى كشاورزى، صنعت، دامدارى و دامپرورى، گردشگرى و 
غيره، گفت:  پروژه 6 هزار راســى گاودارى شستا در نهاوند فرصت 
بســيار خوبى براى ايجاد اشتغال و توسعه در شهرستان با استفاده از 

ظرفيت هاى مستعد و امكانات موجود است.
عليرضا شــهبازى با اشــاره به اخذ مجوز احداث گاودارى شركت 
شستا در نهاوند، خاطرنشان كرد: با شناختى كه از خانواده كار آفرين 
خزايى داريــم، مجموعه آنها در حال تبديل به يك هلدينگ بزرگى 
اســت و ماهم در توســعه و ارتقاى اين واحدها هم براى توســعه 
اشــتغال شهرستان هم توليد و در نهايت پيشرفت شهرستان حمايت 

خاص خود را خواهيم داشت.

توزيع 1000 بسته معيشتى در رزمايش 
كمك هاى مومنانه كبودرآهنگ 

 فرمانده ســپاه ناحيه كبودرآهنگ گفت: بــا توجه به فرمان مقام 
معظم رهبرى مبنى بر اجراى سراســرى رزمايش كمك هاى مومنانه 
و كمك به خانواده هاى آســيب ديده از كرونا پنجمين مرحله از اين 

رزمايش با توزيع 1000 بسته معيشتى انجام شد.
ــه ايــن رزمايــش ســه  ــزود: طــى چهــار مرحل محمــود بداغــى اف
ــده از  ــاى آســيب دي ــن خانواده ه ــزار و 500 بســته معيشــتى بي ه
كرونــا توزيــع شــده بــود كــه بــا اجــراى مرحلــه پنجــم، مجمــوع 
تعــداد بســته هاى معيشــتى توزيــع شــده در شهرســتان بــه چهــار 

هــزار و 500 بســته رســيد.
وى با تشــكر از حضور پرشــور و اقدامات جهادى مردم شهرستان 
در ايــن عرصه گفــت: عالوه بر چهار هزار و 500 بســته اى كه در 
اين رزمايش توزيع شــده ســه هزار بسته معيشــتى نيز به صورت 
خودجوش توســط مردم واليى و انقالبى و متدين شهرستان تهيه و 

بين خانواده هاى نيازمند توزيع شده است.
بداغى از پايگاه هاى مقاومت بسيج، خيرين، ائمه جمعه و جماعات، 
مسئولين و هيأت امناى مساجد شهرستان بابت همكارى در اجراى 

اين رزمايش تشكر كرد.

دستگيرى قاتل متوارى در نهاوند
 فردى كه در يكى از شهرســتانهاى استان همجوار مرتكب قتل 

شده بود، توسط پليس آگاهى نهاوند شناسايى و دستگيرى شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان نهاوند در تشــريح ايــن خبر بيان كرد: 
درپى وصول يك فقره نيابت قضايى از يكى از شهرســتانهاى استان 
همجــوار مبنى بر يك فقره نزاع منجر به قتل واخبار واصله مبنى بر 
حضور احدى از متهمان درنهاوند موضوع به صورت ويژه دردستور 

كار پليس آگاهى شهرستان قرار گرفت.
احمد ساكى افزود: مأموران پليس آگاهى شهرستان نهاوند باهمكارى 
مأموران شهرســتان مذكور وبا اقدامات فنــى محل اختفاى متهم را 
شناســايى كردند. وى ادامه داد: مأموران با هماهنگى با دادســتان به 
محل اعزام شــدند و متهم را كه در زير زمين منزل مخفى شده بود 

دستگير كرده و به پليس آگاهى داللت داده شد.
بــه گزارش پايگاه خبرى پليس، فرمانده انتظامى شهرســتان نهاوند 
خاطرنشــان كرد: پس از انجام تحقيقات، متهم به همراه اصل نيابت 

قضايى و اوراق تحصيل شده در اختيار مرجع قضايى قرار گرفت.

پسماند اسدآباد ساماندهى مى شود 
 با يك شــركت براى ساماندهى پسماند شهرســتان  اسدآباد به 

توافق رسيده ايم.
عضو شــوراى شهر اســدآباد گفت: چند روز پيش نيز قراردادى با 
يك شركت منعقد شده اســت كه شوراى شهر اين قرارداد را تاييد 

كرده است.
حمد ا...مرادى افزود: بر مبناى اين قراداد تمامى پسماند شهر را اين 

شركت جمع آورى خواهد كرد.
وى ادامه داد: ســه چرخه ها و وســايل نقليه ديگــرى كه هم اكنون 
پسماند هاى شهر را جمع آورى مى كنند موظف هستند با اين شركت 

همكارى كنند.
مرادى يادآور شــد: مكان دپوى پســماند نيز مشخص شده است و 
هر شخصى نيز مى تواند نخاله ساختمانيخود را در محل تعيين شده 

تخليه كند.
وى تأكيد كرد: اگر فردى حقيقى اقدام به تخليه پســماند در حاشيه 
شــهر كرده و پالك ماشــين يا فرد مورد نظر شناســايى شود با او 

برخورد قانونى خواهد شد.

افزايش 25 درصدى دستگيرى سارقان 
در شهرستان بهار 

 كشف انواع سرقت ها 55 درصد و دستگيرى سارقان 25 درصد 
در شهرستان بها افزايش يافته است.

فرمانده انتظامى فرمانده انتظامى شهرســتان بهار گفت: دســتگيرى 
ســارقان طى يك ماهه گذشته امسال در مقايسه با مدت مشابه سال 

قبل،25 درصد  افزايش داشته است.
بزرگعلــى نورى افــزود: با تالش شــبانه روزى كاركنان انتظامى و 
بكارگيرى اقدامات پيشدستانه و تغيير تاكتيك ها در مبارزه با سارقان، 
در يك ماهه گذشــته امسال شاهد افزايش 55 درصدى كشف انواع 

سرقت ها و افزايش درصدى دستگيرى سارقان بوديم.
ــراى  ــه داد: ب ــوان، وى ادام ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــود را  ــه خ ــائل نقلي ــن و وس ــردم اماك ــرقت، م ــگيرى از س پيش
ــورت  ــد و در ص ــز كنن ــده مجه ــى و بازدارن ــزات ايمن ــه تجهي ب
برخــورد بــا مــوارد مشــكوك بــه ســرعت بــا ســامانه فوريت هــاى 
پليســى 110 تمــاس بگيرنــد و در صــورت داشــتن هرگونــه انتقــاد 
و پيشــنهاد نســبت بــه عملكــرد كاركنــان ايــن شهرســتان از طريــق 

ــاط باشــند. ــا مســئوالن انتظامــى در ارتب 197 ب

بهره بردارى از560 واحد مسكونى بهسازى 
و بازسازى شده در تويسركان

 همزمان 560 واحد بهســازى و بازســازى شده روستايى با 86
ميليارد تومان اعتبار به بهره بردارى رسيد.

فرماندار تويســركان گفت: طرح هاى مختلف عمرانى و خدماتى و 
560 واحد بهسازى و بازســازى شده روستايى با 86 ميليارد تومان 

اعتبار همزمان با هفته دولت در شهرستان به بهره بردارى رسيد.
رســول حســينى از  آغاز عمليات بهينه سازى شــبكه توزيع برق 
روســتاى كارخانه و همزمان بيست روســتاى ديگر با يك ميليارد 
تومان اعتبار هم خبر داد و افزود: مرحله سوم طرح بهسازى روستاى 
والشجرد و مرحله نخست بهسازى روستاى كريم آباد با مجموع 2

هزار و 300 متر طول جدولگذارى و ده هزار متر مربع آســفالت با 
900 ميليون تومان اعتبار هم به بهره بردارى رسيد.

وى ادامــه داد:  يك واحد پذيرايى بين راهى به زيربنا 300 مترمربع 
با يك ميليارد تومان سرمايه گذارى هم در اين هفته به بهره بردارى 

رسيد.
حسينى اظهار كرد: در روستا هاى تويسركان 418 واحد مسكونى از 
محل تســهيالت بازسازى سيل ساخته شد و 142 واحد هم از محل 

تسهيالت ويژه بنياد مسكن بازسازى ويا بهسازى شدند.

افتتاح 3 طرح عمرانى راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
در اسدآباد

 در پنجمين روز از هفته دولت سه طرح عمرانى راهدارى و حمل و نقل جاده اى در 
شهرســتان اسدآباد با اعتبارى افزون بر 13 ميليارد تومان با حضور مسئوالن افتتاح شد و 

به بهره بردارى رسيد.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى فرماندارى اسدآباد در افتتاح مجتمع خدمات رفاهى 
نگين دشــت موســى آباد اظهار كرد: در حال حاضر در شهرستان اسدآباد شش مجتمع 
خدمــات رفاهى فعاليت دارنــد كه از اين تعداد مجتمع خدمــات رفاهى دو مجتمع در 
مجموع با اعتبارى افزون بر 10 ميليارد و 500 ميليون تومان در هفته دولت افتتاح شدند.

حمزه عبدكوند با اشاره به طرح مجتمع خدمات رفاهى نگين محور اسدآباد- موسى آباد 
افزود:اين طرح به مســاحت 7000 مترمربع با زيربناى 1100 مترمربع و 700 متر فضاى 
سبز در قالب امكانات مختلف چون جايگاه گازوئيل و بنزين، فروشگاه، سرويس بهداشتى 
پاركينگ، ادارى، كارواش، سردخانه، خدمات خودرويى و نمازخانه بوده كه براى هشت 

نفر اشتغالزايى ايجاد كرد.
وى ميزان سرمايه گذارى طرح را 3.5 ميليارد تومان برشمرد و گفت:از اين ميزان سرمايه 
هزينه شــده اعتبارى افزون بر 1.5 ميليارد تومان با اســتفاده از  تسهيالت پست بانك با 
نرخ ســود 6 درصد و دو ميليارد تومان  آورده متقاضى بوده كه دولت نيز در بحث تغيير 
كاربــرى رايگان،دريافت وام، احداث رمپ ورود و خــروج و نصب تابلو پيش آگاهى 

كمك داشته است.

طرح مجتمع خدمات رفاهى جدى امين پور  كيلومتر هفت محور اسدآباد- كرمانشاه نيز 
دومين طرح افتتاح شــده پنجمين روز شهرستان بود كه معاون فرماندار اسدآباد در افتتاح 
اين طرح گفت: براى طرح فوق هفت ميليارد تومان هزينه شده كه از ميزان هزينه سرمايه 
گذارى شــده پنج ميليارد آورده ســرمايه گذار و دو ميليارد تومان با استفاده از تسهيالت 
بانك توسعه تعاون با نرخ ســود 6 درصد به مساحت 97740 مترمربع با زيربناى 1300 

مترمربع و 2101 متر ساخت فضاى سبز است.
عبدكوند امكانات مختلف اين مجتمع را نيز چون جايگاه گازوئيل و بنزين،فروشگاه،سرويس 
بهداشــتى پاركينگ، ادارى، كارواش، سردخانه،خدمات خودرويى و نمازخانه برشمرد و 
تصريح كرد: دولت در رابطه با تغيير كاربــرى رايگان،دريافت وام،احداث رمپ ورود و 

خروج و نصب تابلو پيش آگاهى اين طرح نيز كمك شايانى داشته است.

 مالير- خبرنگار همدان پيام : در پنجمين 
روز از هفتــه دولت ، بــا حضور مدير عامل 
هلدينگ  شركت  مديرعامل  شســتا،  شركت 
صنايــع عمومى تأمين ، اســتاندار همدان و 
جمعى از مســؤالن اســتانى و شهرســتانى 
عمليات اجرايى مجتمــع دامپرورى 6 هزار 
رأسى مالرد شير شستا با اعتبار 327 ميليارد 

تومان در بخش جوكار مالير آغاز شد.
مديرعامل شــركت شستا در آئين كلنگ زنى 
مجتمع دامپرورى 6 هزار رأســى اظهار كرد : 
در جهت گيرى كالن مجموعه شستا ، تأمين 
10 درصد از شــير توليدى كشــور به عنوان 
محصول فوق اســتراتژيك در دســتور كار 
شســتا قرار دارد بر اين اساس 15 پروژه در 
ابعاد مجتمع دامپرورى مالرد شــير در كشور 
سرمايه گذارى شده است كه 5 پروژه آن در 
مستعدترين استان ها از لحاظ شرايط اقليمى 

و امكانات مانند همدان اجرا مى شود.
محمد رضوانى فرگفت: پروژه هايى كه با اين 
ســرعت تعريف و وارد عمليات اجرايى مى 
شــوند جز  با همراهــى و همدلى مديران و 

نمايندگان به ثمر نخواهد رسيد.
وى با بيان اينكه اين مجتمع با سرمايه گذارى 
حدود 300 ميليارد تومان اجرايى مى شــود 
گفت : در فاز نخســت براى 140 نفر و فاز 
تكميلى  براى 400 نفر اشتغال مستقيم ايجاد 

مى كند.  
رضوانى فر خاطرنشــان كــرد : درصدديم با 
رعايت ضوابط ، پيمانكاران پروژه را از منطقه 
انتخاب كنيم و نيز 100 درصد جذب نيروى 

كار از بوميان منطقه صورت گيرد .
وى بــا بيان اينكــه با مطالعــه روى آمايش 
سرزمينى كه انجام داديم ، متناسب با زنجيره 
ارزش شركت و استعدادهاى هر منطقه براى 
عدالت ســرمايه گذارى در هر منطقه برنامه 
ريزى انجــام داديم  ، افزود: در اين راســتا 
در اســتان همدان كه كمتر برخوردار بود 6
پروژه را تعريف كرديم. رضوانى فر با اشاره 

به اينكه شســتا 250 طرح با حدود 40 هزار 
ميليارد تومان ســرمايه گذارى در دست اجرا 
دارد افــزود : اين طرح هــا در حوزه صنايع 
ســيمان ، دامپرورى ، نفت ، گاز، پتروشيمى، 
صنايع معدنى و فلزى است كه بخشى از آنها 
طرح توسعه ايى و بخشى نيز ايجادى است.

وى با اشــاره به رشــد 3 و نيم برابرى سود 
شــركت تصريح كرد : طبق هــدف گذارى 
انجام شــده 113 طرح تا پايان دولت تدبير و 
اميــد و پيش از خرداد 1400 به بهره بردارى 

مى رسد.
مديرعامل شــركت هلدينگ صنايع عمومى 
تاميــن نيز در اين آئين بيان كرد : مدير عامل 
شــركت شســتا اهتمام ويژه ايى در توسعه 
مناطق كمتر برخوردار دارد و با اين نگاه ويژه 
با طرح هاى توسعه هلدينگ صنايع عمومى 

موافقت كرد.
كوروش هاشــمى گفت : اين پروژه با 250
ميليارد تومان  ســرمايه گذارى است كه 70
درصد آن آورده نقدى و مابقى از محل منابع 

صندوق توسعه ملى است و از استاندار تقاضا 
داريم كمك كند تا از اين منابع استفاده كنيم.

فرماندار مالير نيز در اين آئين اظهار كرد: اين 
مجتمع توسط شركت كشاورزى و دامپرورى 
مالرد شــير شســتا با ســرمايه گذارى 327

ميليارد تومان اســت كه 36 هزار و 500 تن 
شير خام و 350 تن گوشت در سال ظرفيت 

توليد دارد.
قدرت ا... ولدى با بيان با اشــاره به اينكه در 
سند راهبردى و برنامه عملياتى توسعه استان 
ســاالنه بايد 1200 تا 1500ميليارد تومان در 
مالير سرمايه گذارى شود تصريح كرد : در 6
ماه نخست سال اين ميزان محقق شد كه 40

درصد سهميه اعتبارات استانى است.
وى با تأكيد بر اينكه با پا به كار بودن مديران 
شهرســتان و با همراهى بخــش خصوصى  
شــاهد افزايش رشد اعتبارات و تعداد پروژه 
ها در مالير هســتيم تصريح كرد : با اقدامات 
انجــام گرفته تا پايان ســال ميزان ســرمايه 
گذارى ها به 3 هزار ميليــارد تومان خواهد 

رسيد. نماينده مردم مالير در مجلس شوراى 
اســالمى نيز اظهار كرد : در ايــن تنگناها و 
محدوديــت ها مديرعامل شســتا بــا برنامه 
ريزى و نگاه جهادى ، شــبانه روز در تالش 
است همچنين استاندار جدى و ممصمم پاى 
سرمايه گذارى و اشتغال ايستاده است تا كار 

به نتيجه برسد.
حجت االسالم احد آزاديخواه اجراى مجتمع 
دامپرورى مالرد شــير را اتفــاق مباركى در 
اســتان دانســت وافزود: اين طرح آاليندگى 
نــدارد و مــى تواند بــراى 400 خانواده در 
معرض آسيب هاى اجتماعى ناشى از بيكارى 

اشتغال ايجاد كند.
وى با اشاره به 4 دامپرورى مستعد پگاه ، بنياد 
مســتضعفان ، رزن  و مالرد شير در منطقه، 
ايجاد صنايع تبديلــى دامپرورى را ضرورتى 
مهم برشــمرد و خاطرنشان كرد : موانعى در 
اين زمينه وجــود ندارد و اميدواريم تقاضاى 
مردم را پذيرا باشــيد وكارهاى مطالعاتى را 

انجام دهيد.

سرمايه گذارى هزارميلياردى شستا 
درهمدان

 از بدهى 17 ميليارد تومان مشتركان به اين 
شركت خبر داد.

مشتركين امور برق نهاوند تاكنون 17 ميليارد 
تومــان بدهى به اين شــركت دارند كه بيش 
از نيمى از آن مربوط به مشــتركين خانگى و 
مابقى مربوط به ادارات و دستگاه هاى دولتى 

است.
ــد وى  ــرق شهرســتان نهاون ــع ب ــر توزي مدي
ــزار  ــد بيــش از 70 ه ــه نهاون ــان اينك ــا بي ب
كــه  دارد  وجــود  خانگــى  مشــترك برق 

ــن اســاس صــد درصــد خانوارهــاى  ــر اي ب
شهرســتان از نعمــت بــرق منصــور ذاكــرى 
ــد 10 درصــد از  ــد گفــت: نهاون برخوردارن
بــرق توليــدى در اســتان همــدان را مصــرف 
قابليــت  و  پايــدارى  مى كند.افزايــش 
بــرق  كيفيــت  و  شــبكه ها  از  اطمينــان 
تحويلــى بــه مشــتركان و توجــه جــدى بــه 
ــردارى از تأسيســات، در  ــدارى و بهره ب نگه
راســتاى پرداخــت مطالبــات معــوق اســت.

وى با اشاره به اينكه 50 درصد برق مصرفى 

نهاوند مربوط به بخش كشــاورزى اســت 
گفت: اداره برق شهرستان نهاوند در راستاى 
كاهش مصرف برق در اوج بار تفاهم نامه هايى 
با كشاورزان صاحب چاه عميق و نيمه عميق 

امضا كرده است.
ذاكــرى بيــان كــرد: در ايــن تفاهم نامــه 
ــا  ــه ب ــورت گرفت ــات ص ــاس توافق ــر اس ب
كشــاورزان، اداره بــرق متعهــد مى شــود بــه 
ــار  ــاورزان در چه ــرف كش ــدم مص ازاى ع
ــا  ــاعت 8 ت ــى از س ــار يعن ــاعت اوج ب س

12 شــب در 20 ســاعت مابقــى به صــورت 
چــاه  اســتفاده  بــراى  بــرق  از  رايــگان 

كشــاورزى بهره منــد شــوند.
وى ســاخت و ساز درحريم شبكه هاى برق 
بويژه در مناطق روســتايى ، مقابله و برخورد 
با انشعابات غير مجاز و مديريت مصرف برق 
را از مهمترين مشــكالت و دغدغه هاى اين 
مديريت برشــمرد و گفت: براى كاهش اين 
مشكالت به مشــاركت مردم و فرهنگسازى 

رسانه ها نياز است.

توزيع 620 بسته 
معيشتى «شميم 
حسينى» در مالير

  همزمان با آغاز تاســوعا و عاشــوراى 
حســينى(ع) توزيع 620 بســته معيشتى به 
صورت جيره خشك بين خانواده هاى نيازمند 
و آســيب ديده از كرونا در قالب طرح «شميم 

حسينى» در سطح اين شهرستان آغاز شد.
رييس اداره اوقاف و امور خيريه مالير گفت: 
اظهار داشــت: بــراى تهيه اين تعداد بســته 
معيشــتى از محل نيت چهار واقف ماليرى 

250 ميليون تومان هزينه شد.
پژمان جعفرى افزود: هزينه تهيه بســته هاى 
معيشتى از محل موقوفه واقفان بزرگ ماليرى 
شــادوران ســيف الدوله، حاج كاظم خانى، 
شــمس الدوله جوزان و حاج محمد ناميله اى 

و همكارى قرارگاه جهادى غدير تامين شد.
وى بيــان كرد: توزيع بســته هاى معيشــتى 
همزمان با آغاز تاسوعاى حسينى آغاز شده و 

تا پايان هفته جارى ادامه دارد.
جعفرى ادامه داد: تعدادى از اين بســته هاى 
معيشتى در مركز خيريه معلوالن ذهنى نسيبه، 
مركز نگهدارى ســالمندان مهــر مادر، مركز 
آفتاب و تعــدادى خانواده هــاى نيازمند در 

روستاى جوزان توزيع شد.
وى تاكيد كرد: از قبل ايــام محرم نيز اعالم 
كرديــم با توجه به شــيوع ويــروس كرونا 
كسانى كه نذر دارند، مى توانند نذورات خود 
را به منظور تهيه سبد غذايى و براى كمك به 

نيازمندان تغيير و اهدا كنند،.
جعفرى اضافه كرد: ما نيــز معادل اين مبالغ 
كمك مى كنيم تا مردم نيازمند و آسيب ديده 
از كرونــا بتوانند بيشــتر از ايــن كمك هاى 

مردمى بهره مند شوند.
وى بيــان كرد: با توجه به شــيوع ويروس 
كرونــا آيين هاى عزادارى در بقاع متبركه و 
ممنوع  شهرستان  اين  شــاخص  امامزادگان 
شــد و با همــكارى هيــات صادقيه(ع) و 
هيــات رزمندگان، برنامه عزادارى دهه اول 
محرم به مدت 11 شــب در محوطه پارك 
ســيفيه در حــال برگزارى اســت كه تمام 

هزينه هاى آن از محل موقوفه ســيف الدوله 
پرداخت شــده است. رييس اداره اوقاف و 
امور خيريــه مالير گفت: بــراى برگزارى 
ايــن مراســم از محل نيت واقــف بزرگ 
ماليرى شــادوران ســيف الدوله حدود 80 
ميليــون تومان هزينه شــد و اين آيين طبق 
دســتورالعمل هاى كامل بهداشتى و رعايت 
حال برگزارى  در  اجتماعــى  فاصله گذارى 

است.
جعفرى افزود: ورود عزاداران با ماســك در 
اين مراســم الزامى است و در صورت همراه 

نداشتن ماسك، به افراد ماسك اهدا مى شود 
و ورود و خرورج عزاداران با مواد ضدعفونى 

كننده و دستگاه تب سنج كنترل مى شود.
وى با بيان اينكه كمك هايى نيز به هيات هاى 
مذهبى خواهيم داشــت اظهار داشــت: در 
مجمــوع براى تهيه بســته هاى معيشــتى و 
برگزارى آيين هــاى عزادارى و روضه خوانى 
محرم از محل عوايــد موقوفات و طبق نيت 
واقف 370 ميليون تومان هزينه شده است. به 
گزارش ايرنا63.5  درصد از اراضى شهرستان 

مالير موقوفه است.

بدهى 17 ميليارد تومانى مشتركان برق در نهاوند
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انتخابات سوم نوامبر و كار سخت 
بايدن و دموكرات ها

 اگر چه در ماه هاى اخير نظرسنجى هاى زيادى شانس جو بايدن 
دموكرات را براى پيروزى مقابل رئيس جمهور ترامپ را باال دانسته اند 
و حتى اين شــانس پيروزى را تا ده درصد آراى بيشــتر نيز در نظر 
گرفته انــد، اما بنا بــه داليلى بايدن و دموكرات ها كار ســختى براى 
پيروزى و راندن ترامپ از كاخ ســفيد دارند اين در شرايطى است كه 
بپذيريم بحران مديريت كرونا و اعتراض هاى سراسرى عليه قتل جرج 
فلويد نيز تا حدودى كار ترامپ را براى ماندن در مسند قدرت سخت 
كرده اما بنا به داليلى كه در ذيل به شــرح آنها مى پردازيم باز هم راه 

براى دموكرات ها چندان هموار نيست.
اولين دليل كه شايد اصلى ترين دليل ما نيز هست اين است كه در دهه 
هاى اخير همه روساى جمهور آمريكا هشت ساله شده اند و براى دو 
دوره از ســوى مردم انتخاب شده اند بيل كيلينتون، برج بوش و اوباما 
با وجود انتقاداتى كه در دور اول رياســت جمهورى به آنها مى شد اما 
همگى توانســتند براى چهار سال دوم نيز در كاخ سفيد بمانند اين در 
حالى است كه مثًال انتقادات به جرج بوش به دليل راه انداختن جنگ 
هاى عراق و افغانستان و همچنين ماجراى يازدهم سپتامبر چيزى كمتر 
از انتقادات به ترامپ نبود ؟؟ در انتخابات سال 2004 توانست برجان 
كرى غلبه كرده و در كاخ ســفيد بماند پس از اين رو به نظر مى رسد 
ترامپ نيز با وجود تمام فشــارها هنوز از شانس بااليى براى انتخاب 

مجدد برخوردار است.
اما دومين دليل اينكه جوبايدن رقيب اين روزهاى ترامپ فاقد ويژگى 
هاى بارزى اســت تا بتواند او را تبديل به قطب مخالف ترامپ كرده 
و در واقــع با ايجاد يك دو قطبى عــالوه بر دو قطبى جمهورى خواه 
و دموكرات باعث جلب آراى قشــرهاى خاكسترى به نفع خود شود. 
اين در حالى اســت كه مثــًال در انتخابات 2016 جــدال هيالرى با 
ترامپ تبديل به جنگ يك پيرزن و يك پيرمرد بر سر كرسى رياست 
جمهورى شده بود يا مثًال اگر بايدن يك جوان بود قطعاً مى توانست 
مقابل ترامپ ســالخورده يك قطب باشــد يا حتى اگر سياه پوست 
بود مى توانســت انتخابات امســال را تبديل به جنگ سياه پوستان و 
سفيدپوســتان كند حال كه بايدن هرگز چنين ويژگى هايى را ندارد و 
حتــى در مقابل ترامپ كه همگى به ديوانگى و زوال عقل او اعتراف 
دارند نتوانســته چهره يك جنتلمن متشخص و معقول را نشان دهد 
البته دموكرات ها به خوبى متوجه اين ضعف بايدن شــده و ســعى 
دارند با كانديداتورى يك زن ســياه پوست به عنوان معاون و همراه 
انتخاباتى بايدن تا حدودى جامعه زنان و ســياه پوستان را عمًال عليه 

ترامپ بسيج كنند.
سوم اينكه بايدن حتى در بين خود دموكرات ها نيز چهره محبوبى به 
شمار نمى رود چرا كه او در مراحل اوليه انتخابات مقدماتى دموكرات 
ها در اياالت آبوا و نيوهمپشــاير اصًال وضع خوبى نداشت و در آپوا 
پنجم و در نيوهمپشاير سوم شد و اگر حمايت سران حزب دموكرات 
به ويژه باراك اوباما از او نبود او هرگز نمى توانست به انتخابات نهايى 
راه پيدا كند اين همان موضوعى است كه مدل نورپوث به آن استدالل 
كرده و شانس بايدن را براى پيروزى در انتخابات 2020 پايين مى راند 
و در واقع بايدن جزو انتخــاب هاى اول دموكرات ها نبوده و همين 
عامل شايد باعث شود بعضى از دموكرات هايى كه به نامزدهايى ديگر 
از جمله برنى سندرز دل بسته بودند حاال به سمت يك نامزد مستقل 

چرخش پيدا كنند و درصدى از آراى بايدن بكاهند.
شــايان ذكر اســت كه مدل نورپوث 5 انتخابات از 6 انتخابات اخير 
آمريكا را درســت پيش بينى كرده و حتى در سال 2016 نيز برخالف 

بسيارى از نظرسنجى ها ترامپ را بر كيلينتون پيروز دانسته بود.
اما چهارمين مشكل بايدن در راه كاخ سفيد نداشتن قدرت سخنورى باال 
و در اصطالح عاميانه ســر و زبان نداشتن است همه به خوبى مى دانند 
يكى از ابزارهاى موفقيت يك سياستمدار به ويژه در كارزارهاى انتخاباتى 
زبان اوست كه به نظر مى رسد بايدن فاقد يك زبان صريح در حد رئيس 
جمهور آمريكاست اين همان ضعفى است كه ترامپ نيز سعى در استفاده 
از آن داشته ترامپ چند روز پيش در سخنى گفته بود چطور ممكن است 

كسى كه حتى نمى تواند درست حرب بزند رئيس جمهور آمريكا شود.
باالخره پنجمين دليلى كه باعث مى شود شانس بااليى به ترامپ بدهيم 
اين اســت كه در همه انتخابات ها نظرسنجى ها چندان قابل اعتماد 
نبوده و با آنچه كه از صندوق ها بيرون مى آيد گاهاً مغايرت نيز داشته 
اســت چه بسا در سال 2016 اكثر نظرسنجى ها كيلينتون را پيروز مى 
دانســت اما در نهايت ترامپ رئيس جمهور شد به عالوه اينكه بيشتر 
اين نظرسنجى ها به صورت سراســرى انجام مى شود حال آنكه در 
انتخابات آمريكا مجموع آرا به هيچ وجه اهميت ندارد و اين آراى تك 

تك اياالت است كه مهم است.
با همه اين اوصاف بايد باز هم منتظر بمانيم و ببينيم در سه ماه آينده تا 
انتخابات چه اتفاقى مى افتد سرنوشت كرونا و اعتراض هاى سراسرى 
در آمريكا به كجا مى رسد و در مناظرات انتخاباتى نيز چه حرف هايى 
بين بايدن و ترامپ رد و بدل مى شــود اما چيزى كه واضح اســت بنا 
بر داليلى كه برشــمرديم كار بايدن اصًال ساده نيست حتى اگر تلفات 
باالى كرونا در ايالت متحده و قتل جرج فلويد را تقصير ترامپ بدانيم 
به نظام حاكميتى آمريكا حتى اگر بشنويم ترامپ رئيس ستاد انتخاباتى 
خود را به دليل عقب ماندن در نظرســنجى ها بر كنار كرده و حتى اگر 
اين خبــر را تأييد كنيم كه برخى از جمهــورى خواهان نيز از بايدن 

حمايت كرده اند باز هم مى گوييم كار بايدن ساده نيست.
* محمد حسنى مهر 

اين دغدغه رهبرى را جدى بگيريم
 مقام معظم رهبرى در ديدار اخير اعضاى هيأت دولت به موضوع 
مهم «توليد» اشــاره فرمودند؛ الزم است دولتمردان و حتى نمايندگان 
مجلس به صورت جدى به اين دغدغه مهم مطرح شده از سوى معظم 

له توجه كنند.
رهبر انقالب كليد حل مشكالت را توجه به توليد دانستند. ايشان تأكيد 
كردند در ســايه جهش توليد، موضوعاتى همچون «بهبود اشــتغال»، 
«تقويت پول ملى»، «حل مشــكالت مردم در حوزه معيشــت» شكل 

گرفته و بسيارى از موانع از بين مى روند.
موانعى كه امروز در مســير جهش توليد قرار گرفته بايد شناســايى و 
برطرف شود. براى مثال بانك مركزى مى تواند با تمديد موضوع «تعهد 
ارزى» دســت توليدكنندگان كه در امر صادرات نيز فعاليت دارند را 

باز كند.
آن دســته از واردات مواد اوليه كه بــه هر دليلى در گمركات مانده  و 
ترخيص نشــده اند نيز مى تواند با تأمين ارز موردنياز به چرخه توليد 

اضافه شده و به توليدكنندگان كمك رسانى كند.
در ســال جهش توليد تمامى دســتگاه ها وظيفه دارند با تمام توان از 
توليدكنندگان داخلى حمايت كنند. مجلســى ها نيز تالش مى كنند با 
نظارت موثر خود موانع موجود بر ســر راه توليدكنندگان را برطرف 

كنند.
دولت در ســال پايانى فعاليت خود بايــد كارهاى عقب افتاده را به 
اتمام برســاند، مجلس شوراى نيز در كميسيون «اقتصادى» و «برنامه 
و بودجه» تالش خواهد كرد ضمن همكارى با دولت، در يك مسير 
تعاملى با قوه مجريه؛ مشــكالت توليدكنندگان و اقتصاد كشــور را 

برطرف كند.
* سيدمحمدرضا ميرتاج الدينى
 نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى

رئيس جمهور 
به پويش ايران همدل پيوست

 حجت االسالم حســن روحانى همزمان با تاســوعا و عاشوراى 
حسينى به پويش ايران همدل پيوست.

رئيس جمهور به پويش ايران همدل پيوست
به گزارش فارس، حجت الســالم حســن روحانى رئيس جمهور در 
صفحه شــخصى خود در توئيتر اعالم كرد كه به پويش ايران همدل 

پيوسته است.
متن كامل به شرح ذيل است:

اهداى لــوازم التحرير براى دانش آموزان نيازمند كشــور، همزمان با 
تاسوعا و عاشوراى حسينى. 

همه به پويش ايران همدل بپيونديم.

بايدن به برجام بازمى گردد
 معاون نامزد رياســت جمهورى 2020 آمريكا اعالم كرد كه بايدن 
در صورت انتصابش به مقام رياســت جمهورى به توافق هسته اى با 

ايران بازخواهد گشت.
به گزارش فارس، معاون جو بايدن، در اين خصوص گفت: جو بايدن 
و دولت ما بايد كار عظيمى را براى تعمير خرابى هايى كه دونالد ترامپ 
و دولتش به بار آورنده اند، انجام دهد و جايگاه ما در دنيا را تثبيت كند.

كاماال هريس پيش از اين نيز با اشاره به انزواى ديپلماتيك آمريكا درباره 
مسئله ايران گفت: من در كميته اطالعاتى خدمت مى كنم و باور دارم كه 
بيش از هميشه از متحدانمان دور شده ايم و براى رو به رو شدن با اين 
چالش نياز به كمك داريم. وى عالوه بر اين درباره تحريم تســليحاتى 
ايران گفت: دولت ترامپ مســئله تحريم تسليحاتى را اخيرا به شوراى 
امنيت سازمان ملل برد و تنها يك كشور ديگر همراه با ما راى مثبت داد. 
فكر مى كنم منصفانه است كه بگوييم رويكرد "اول آمريكا" به آمريكاى 

تنها تبديل شده است كه به نفع ما و به نفع متحدان مان نيست.

قدردانى روحانى از عزاداران 
 با توجه به گستردگى موج دوم شيوع بيمارى كوويد 19، وزارت بهداشت، 
بايد تمهيدات الزم براى جلوگيرى از خستگى و فرسودگى كادر درمانى كشور 
را فراهم كرده و در صورت لزوم نســبت به آموزش سريع تر نيروهاى جديد و 
جايگزينى آنان، اقدامات الزم را انجــام دهد. به گزارش ايرنا، رئيس جمهور، 
روزگذشــته در گفتگو وزير بهداشت با اشاره به اخبارى در خصوص دستيابى 
برخى كشورها به واكسن كرونا، دستور داد هر چه سريع تر اقدامات الزم براى 
خريد اين واكســن و انجام مراحل آزمايشى و تشخيصى معمول انجام شود تا 
در صورت امكان هر چه ســريع تر اقدامات موثر در اين زمينه در كشــور آغاز 
شــود. حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى گفت: مردم با رعايت دقيق 
پروتكل هاى بهداشتى مانع از ايجاد زحمت مضاعف براى حافظان و مدافعان 

سالمت كشور شوند.

كانادا و انگليس خواستار تحقيقات مستقل ايران 
درباره هواپيماى اوكراينى شدند

 وزراى امور خارجه انگليس و كانادا خواستار انجام شدن تحقيقاتى مستقل 
از جانب ايران درباره سقوط هواپيماى اوكراينى و پرداخت غرامت به كشورها 
و خانواده هاى آسيب ديده شدند.به گزارش باشگاه خبرنگارارن جوان، فرانسوا 
فيليپ شامپانى در ديدار با دومينيك راب درباره سقوط هواپيماى اوكراينى در 
ايران كه به جان باختن 176 تن از جمله شهروندان ديگر كشورها مانند انگليس 
و كانادا شد، بر تعهدشان نســبت به ''اطمينان حاصل كردن از پاسخ گويى به 
خانواده جان باختگان اين حادثه و برقرراى عدالت براى آن ها'' تاكيد كردند. آن 
ها همچنين درباره ضرورت اجراى تحقيقاتى "جامع، شفاف و مستقل" مطابق 
با استانداردهاى بين المللى و همچنين پرداخت غرامت به خانواده جان باختگان 

اين حادثه و كشورهاى خسارت ديده گفت و گو كردند.

هيچ كشورى به اندازه ايران خواهان سربلندى 
عراق نيست

 ايــران باور دارد كه حضــور آمريكا در منطقه تنها بى ثباتــى را افزايش و 
تروريســم را رشد داده و باعث به وجود آمدن مكانيسم هاى استعمارى جديد 
مى شــود. به گزارش ايســنا، ســفير ايران در عراق در گفت وگويى با يكى از 
شــبكه هاى عربى گفت: روابط دوجانبه ميان كشورها اساسا داخلى و مرتبط با 
سياســت هاى خارجه هر كشور است.  ما نمى خواهيم در امور داخلى كشورها 
دخالت كنيم. عراق كشور دوست و برادر است . ايرج مسجدى با ابراز نگرانى 
نســبت به حضور نظامى آمريكا در عراق گفت: ايران خواهان مشــاهده نظم، 
امنيت و بازسازى در عراق است. حمايت ايران از دولت عراق شرطى نيست؛ 
حال چه عراق بخواهد نيروهاى آمريكايى را در اين كشور نگه دارد و يا آن ها 

را اخراج كند. هيچ كشورى به اندازه ايران خواهان سربلندى عراق نيست.

 همكارى ايران و آژانس بسيار موثر بود 
چراكه به زودى قرار اســت، نشست فصلى 
شــوراى حكام برگزار شــود و اگر مسائل 
بين ايــران و آژانس برطرف نمى شــد، به 
احتمال زياد شوراى حاكم پرونده هسته اى 
را به خاطــر جنبه هاى نظامى ايران يا همان 
PMD را به شــوراى امنيت ارسال مى كرد 
و دوبــاره آن 6 قطعنامــه اى كه ذيل فصل 
هفتم ملل متحد به تصويب رسيده بود، باز 

مى گشت.
جمهورى اسالمى ايران و آژانس بين المللى 
انرژى اتمى، در پايان ســفر 2 روزه «رافائل 
گروســى» مديــر كل آژانس بــه تهران و 
انجام مذاكرات با مقامات كشــورمان، بيانيه 

مشتركى صادر كردند.
در اين بيانيه آمده است: «بعد از مشورت هاى 
فشرده دوجانبه، ايران و آژانس در خصوص 
حل و فصِل توأم با حسن نيت موضوعات 
مشخص شده توســط آژانس در ارتباط با 
اجــراى پادمان به توافق رســيدند. در اين 
ارتبــاط، ايران به طور داوطلبانه به دو مكان 
مشخص شده توسط آژانس دسترسى داده، 
و فعاليت هاى راستى آزمايى آژانس را براى 
حل و فصل اين موضوعات تسهيل خواهد 
كــرد. تاريخ هاى مربوط به دسترســى هاى 
آژانس و فعاليت هاى راســتى آزمايى، مورد 
توافق قرار گرفته است. فعاليت هاى راستى 
آزمايــى آژانس مطابق بــا موافقتنامه جامع 
پادمان و پروتكل الحاقى و رويه اســتاندارد 
راستى آزمايى آژانس، همان گونه كه براى 
همــه كشــور هاى داراى موافقتنامه جامع 
پادمان و پروتكل الحاقى اجراء مى شود، به 
صورت برابر و بدون تبعيض اجراء خواهد 

شد.»
در ادامه اين بيانيه گفته شده است: «در اين 
چارچوب حاضر، براساس تجزيه و تحليل 
اطالعــاِت در اختيار آژانــس، آژانس هيچ 
ســؤال ديگرى از ايران، و هيچ درخواستى 
براى دسترســى به مكان هايى فراتر از آنچه 
كه توســط ايران تحــت موافقتنامه جامع 
پادمان و پروتكل الحاقى اظهار شــده اند، 
ندارد.» اين در حاليســت كه همزمان رئيس 
دوره اى شــوراى امنيت در پاسخ به سوالى 
درباره تــالش آمريكا براى فعال ســازى 
مكانيسم ماشه، اعالم كرد كه شوراى امنيت 
اقدامــى در اين خصوص انجــام نخواهد 
داد. امــرى كه بــه معناى رد درخواســت 
آمريكاســت، اما نبــرد ديپلماتيك هنوز به 

پايان نرسيده است.
كمتـــر از يـــك هفتـــه پـــس از تحويـــل 
«اخطاريـــه»  آمريكايى هـــا  آنچـــه 
مى نامنـــد، رئيـــس شـــوراى امنيـــت، 
ـــكا را  ـــت آمري ـــزى، درخواس ـــى اندون يعن
رد كـــرد. رد شـــكايت آمريـــكا از ايـــران 
ـــت  ـــوراى امني ـــادى ش ـــه ع ـــك جلس در ي
ــاد. روز  ــاق افتـ ــه اتفـ ــاره خاورميانـ دربـ
ســـه شـــنبه، شـــوراى امنيـــت جلســـه اى 
ـــه از  ـــا هـــدف بررســـى اوضـــاع خاورميان ب
ـــن  ـــرد. در اي ـــزار ك ـــطين برگ ـــه فلس جمل
جلســـه كـــه بـــه شـــكل ويدئوكنفرانـــس 

برگـــزار شـــد، نماينـــدگان روســـيه و 
ــان  ــر ديـ ــل نظـ ــازمان ملـ ــن در سـ چيـ
ـــزى در  ـــده اندون ـــى، نماين ـــياه دجان تريانس
ـــوراى  ـــس دوره اى ش ـــل و رئي ـــازمان مل س
امنيـــت، را دربـــاره درخواســـت آمريـــكا 

جويـــا شـــدند.
نمايندگان روســيه و چين در حين سوال از 
دجانى، بار ديگر به شــدت با درخواســت 
آمريكا براى فعال ســازى مكانيســم ماشه 
مخالفت كردند. دجانى در پاســخ به آن ها 
اعالم كرد كه او «در موقعيتى نيست كه اقدام 
بيشــترى انجام دهد. چون در شورا اجماع 
وجود ندارد.» پاســخ دجانى ضربه ديگرى 
بــه تالش هاى آمريــكا بــراى بازگرداندن 
تحريم هــاى بين المللى عليه ايران بود. بعد 
از اعالم موضع رئيس شوراى امنيت، حاال 
كار آمريكا براى به راه انداختن ســازوكار 

ماشه سخت تر شد.
 از منتفى شــدن مكانيزم ماشه تا 

بيانيه ايران و آژانس 
به گزارش فرارو، توافق آژانس بين المللى 
انــرژى اتمــى و ايران از اهميت بســزايى 
برخوردار اســت، بــا توجه بــه ادعا هايى 
كه نتانياهــو در ماه هاى گذشــته در مورد 
ســايت هاى هســته اى ايران و مخفى بودن 
آن ها انجــام داده بود، آمريــكا با همراهى 
برخى از كشورها، در شوراى حكام آژانس 
قطعنامــه اى را بر عليه كشــورمان تصويب 
كردند و در آن نيــز ادعا هاى تازه اى را در 

مورد برنامه هسته اى ايران مطرح كردند.
از سوى ديگر آمريكا در اين يكماهه تالش 
كرد كه با تصويب شــوراى امنيت در وهله 
اول تحريم هاى تســليحاتى ايران را تمديد 
كند و بعد از اينكــه در اين كار ناكام ماند، 
در وهلــه دوم تــالش كرد بــا فعال كردن 
مكانيزم ماشــه تحريم هاى سازمان ملل را 
دوباره برگرداند كــه در اين كار ناكام ماند 
و اندونزى به عنوان رئيس دوره اى شوراى 
امنيت اعالم كرد كه آمريكا نمى تواند چنين 
اقدامى را انجام داد، اين يك پيروزى بزرگ 

ديپلماتيك براى كشورمان قلمداد مى شود.
اين موضوع نشــان داد كه اروپا راه خود را 

از آمريكا جدا كرده و بــه دنبال اثرگذارى 
مستقيم در عرصه سياست بين الملل است، 
از ســوى ديگر ادعا هايى كــه آژانس عليه 
ايران اعــالم كرده بود، مى توانســت براى 
كشــورمان دردسر آفرين باشــد، برهمين 
اساس فرانسه با توجه به موقعيتى كه باعث 
تقويت برجام در شــوراى امنيت شده بود، 
مذاكرات پنهانى خود با ايران را آغاز كرد و 
ايران را مجاب ساخت كه گروسى دبير كل 
آژانس بين المللى انرژى اتمى به ايران سفر 
كنــد، ايران نيز به دليــل مواضع اخير اروپا 

چنين مطلبى را قبول كرد.
با سفر گروسى به ايران، تهران موافقت كرد 
كه دو سايت هســته اى كه آزانس خواهان 
نظــارت بر آن ها بود، تحت نظر قرار بگيرد 
و دوربين هــاى آژانس نيــز در آنجا نصب 
شــود، اين كار موقعيت اروپا را در برجام 
تقويت كرد و باعث شد كه بهانه هاى واهى 
از آمريكا گرفته شــود، از ســوى ديگر در 
بيانيه مشــترك ايران و آژانس اعالم شد كه 
ســايت هايى كه در گذشــته تحت نظر اين 
نهاد بين المللى بوده، ديگر مورد بازرســى 
قرار نخواهند كــرد كه اين موضوع از ابعاد 

مختلفى داراى اهميت است.
در كل ايــن دو رويداد براى ايران بســيار 
مناسب است و موقعيت ايران در سطح بين 
الملل را بهبود خواهد بخشــيد و از طرف 
ديگر سطح تنش با آمريكا را كاهش خواهد 
داد، اما حال بايــد تا اول مهر ماه صبر كرد 
و ديــد آمريكا چگونه مى خواهد ظرف اين 
مدت مكانيزم ماشه را فعال كند، اين حدود 
سه هفته از اهميت بسزايى برخوردار است 
و اين اميــدوارى وجود دارد كه با مقاومت 
اروپــا، روســيه و چين، آمريــكا نتواند به 

اهداف خود برسد.
چرا كه آمريكا قصد دارد با وارد ســاختن 
فشار اقتصادى به اين كشور ها به خصوص 
اروپا آن هــا را مجبور به تغييــر نظر كرد، 
افزايش تعرفه صادرات محصوالت اروپايى 
به آمريكا، اولين اقدام اين كشــور خواهد 
بود، يا اين كه آن ها اقدام به مذاكرات پنهانى 
كنند، بنابراين بايد ديد تا آخر شــهريورماه 

چه اتفاقاتى رخ خواهد داد.
 برجام هنوز زنده است

ناكامى آمريكا در فعال كرن مكانيزم ماشــه 
يــك پيــروزى ديپلماتيك بــراى ايران به 
حســاب مى آيد، اين پيــروزى نه با تالش 
ايران بلكه بــا اقدامى كه اروپــا در مقابل 
آمريكا انجام داد، به دســت آمــد، به بيان 
ديگر اروپا براى خود در عرصه برجام نقش 
مستقل از آمريكا تعريف كرد و بنابراين اين 
موضوع براى كشــورمان بسيار خوب تمام 
شــد و اياالت متحده نتوانســت به هدفش 
يعنى فعال كردن مكانيزم ماشــه دست پيدا 

كند.
حال بايد به كســانيكه كه مى گفتند برجام 
مرده است، گفت، اگر اين توافقنامه وجود 
نداشــت، آمريكا با چنين شكســتى روبرو 
نمى شــد، بنابراين هنوز برجام زنده است و 
مى تواند به حيــات خود ادامه دهد، آمريكا 
بر خالف اينكه از اين معاهده خارج شده، 
اســتدالل مى كرد، به عنوان يك عضو دائم 
شــوراى امنيت مى تواند مكانيزم ماشــه را 
فعال كند، اما با نامه 13 عضو شوراى امنيت 

اين تالش آمريكا ناكام ماند.
اين همكارى ايران و آژانس بسيار موثر بود 
چراكه به زودى قرار اســت، نشست فصلى 
شوراى حكام برگزار شود و اگر مسائل بين 
ايران و آژانس برطرف نمى شد، به احتمال 
زيادى شــوراى حاكم پرونده هســته اى را 
به خاطــر جنبه هاى نظامى ايــران يا همان 
PMD، را به شوراى امنيت ارسال مى كرد 
و دوباره آن شش قطعنامه اى كه ذيل فصل 
هفتم ملل متحد به تصويب رسيده بود، باز 

مى گشت.
ايران بر اســاس پيمــان NPT و پروتكل 
الحاقى كه به صورت داوطلبانه اجرا مى كند، 
همكارى هــاى خود را با آژانــس فارق از 
برجام پى مى گيرد، اين در حاليست كه اين 
رابطه بايد دو طرفه باشــد و آژانس نيز به 
همكارى با ايران بپردازد، به نظر مى رســد 
اوضاع براى كشــورمان نسبت به گذشته با 
تغيير محسوسى روبرو بوده، حال بايد ديد 

در آينده چه اتفاقاتى رخ خواهد داد.

آخرين تحوالت برجامى

مكانيزم ماشه منتفى شد

دفاع مجدد ترامپ 
از خروج آمريكا از برجام

 رئيس جمهور آمريكا بار ديگر از اقدام مغاير با تعهدات بين المللى آمريكا 
در خروج از توافق هسته اى ايران دفاع كرد. 

به گزارش فارس، دونالد ترامپ كه در شــهر الندندرى در ايالت نيوهمشــاير 
سخنرانى مى كرد، گفت:  ما از توافق هسته اى فاجعه بار دولت قبل با ايران خارج 
شــديم. ما 150 ميليارد دالر به ايران براى توافقى كه در واقع خيلى كوتاه مدت 
بــود، پول داديم. از آن جالب تــر، 1.8 ميليارد دالر پول نقد به آن ها داديم. كلى 

پول نقد كه با چند هواپيما بردند.
او ادامــه داد: خيلى بد بود و آن زمان بود كه من فهميدم چقدر يك رييس 
جمهور در اياالت متحده قدرتمند اســت. وقتى يك رئيس جمهورى اين 
حق را داشــته باشــد - كه به نظرم نداشــت - كه به بانك ها برود و 1.8
ميليارد دالر پول نقد بگيرد و تحويل افرادى بدهد كه از شــجاعت ما متنفر 
هســتند، به اين مى گوينــد قدرت. البته من باور ندارم كه او حق داشــت 

كند. كارى  چنين 
ترامپ كه به تازگى تالش هايش در شــوراى امنيت براى تمديد تحريم هاى 
تســليحاتى ايران و نيز ايجاد يك اجماع بين المللى عليه كشورمان با شكستى 
قاطع مواجه شده اين روزها و در آستانه انتخابات رياست جمهورى آمريكا به 
هر درى مى زند تا بر اين ناكامى مفتضحانه در مقابله با ايران سرپوش بگذارد.

آمريكا قطعنامه 2231 را از عمد غلط تفسير مى كند
 نماينده كشــورمان در ســازمان ملل تاكيد كرد كه اقدامات يكجانبه آمريكا باعث تضعيف ســازمان ملل 

مى شود.
به گزارش ايسنا، مجيد تخت روانچى در توييتى نوشت: تحقير حقوق بين الملل توسط آمريكا به حد جديدى رسيده 
است. آمريكا ناقض برجام و قطعنامه 2231 شوراى امنيت سازمان ملل متحد است، به عمد قطعنامه 2231 را تفسير 
غلط مى كند و اعضاى سازمان ملل - اعم از نزديكترين متحدانش - را به خاطر مقابله با زورگوئى، تهديد مى كند. 

يكجانبه گرايى آمريكا سازمان ملل را تضعيف مى كند. اقتدار شوراى امنيت درخطر است.

وزير خارجه چين خواستار حفاظت از برجام شد
 وزير امور خارجه چين در ديدار با همتاى فرانسوى خود بر اهميت چندجانبه گرايى و پايبندى به توافق 

هاى بين المللى از جمله توافق هسته اى ايران تاكيد كرد.
ــر  ــد ب ــا تاكي ــاى فرانســوى اش ب ــان همت ــو لودري ــا ژان اي ــدار ب ــارس، وانــگ يــى در دي ــه گــزارش ف ب
اهميــت چندجانبــه گرايــى بــراى ايــن دو كشــور گفــت: چيــن و فراســته بايــد بــه توافــق هــاى چندجانبــه 
پايبنــد باشــند. يــك جانبــه گرايــى از جملــه خــروج غيرمســئوالنه از ســازمانهاى بيــن المللــى يــا تخطــى 

از توافــق هــاى بيــن المللــى پذيرفتــه شــده نيســت.
او در ادامــه اظهــار كــرد كــه ايــن دو كشــور بايــد همــكارى و هماهنگــى بــر ســر امــور بيــن المللــى را 
تقويــت كــرده و از نتايــج بــزرگ توايــق هــاى بيــن المللــى و ديپلماســى چندجانبــه ماننــد توافــق هســته 

اى ايــران حفاظــت كننــد.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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خبر

اجراى طرح نماد براى تمامى پايه هاى تحصيلى در 
سال تحصيلى جديد

 مديركل امور تربيتى مشــاوره و مراقبت در برابر آســيب هــاى اجتماعى وزارت 
آمــوزش و پرورش با بيان اينكه طرح غربالگرى نماد امســال براى تمام دانش آموزان 
سراسر كشور در همه مقاطع اجرا مى شود گفت كه شيوه اجراى اين طرح در آينده به 

اطالع استان ها خواهد رسيد.
به گزارش ايسنا، مســعود شكوهى گفت: شبكه شاد ظرفيت بسيار گسترده اى دارد از 
جملــه برگزارى گفتگوهاى زنده كه به ابتكار وزير آموزش و پرورش هر هفته برگزار 
مى شود و جا دارد از دوستان و همكاران تشكر كنم كه با وجود اين شرايط خاص كه 

ما با آن روبرو هستيم اين امكان را فراهم كردند.

شرايط تمديد اعتبار دفترچه هاى بيمه تامين اجتماعى 
در ايام كرونا

 مديرعامل سازمان تامين اجتماعى، از تمديد اعتبار دفترچه هاى بيمه تامين اجتماعى به صورت 
غير حضورى خبر داد. به گزارش مهر، مصطفى ســاالرى، با اشــاره به شيوع كرونا و ضرورت 
افزايش خدمات از راه دور به بيمه شدگان تأمين اجتماعى، گفت: 45 ميليون نفر در كشور دفترچه 
تأمين اجتماعى دارند كه گام نخســت درباره حذف دفترچه تأمين اجتماعى برداشته شد. وى با 
عنوان اين مطلب كه اعتبار دفترچه هاى بيمه به تمديد حضورى نياز ندارد، افزود: استعالم اعتبار 
دفترچه ها به روش غيرحضورى انجام مى شــود. ساالرى ادامه داد: سال گذشته 97 ميليون مورد 
مراجعه افراد به شعب و كارگزارى هاى تأمين اجتماعى داشتيم كه از اين تعداد، 38 و نيم ميليون نفر 
يعنى حدود 40 درصد فقط براى تمديد دفترچه مراجعه مى كردند و اكنون اين مراجعات را نداريم.

روند استفاده روستاييان از خدمات بيمه سالمت
 معاون بيمه اى ســازمان بيمه سالمت، اعالم كرد كه  بيمه شدگان روستايى براى 
دريافت خدمات ســطح يك، ابتدا به پزشــك خانواده مراجعــه كنند و در صورت 

تشخيص پزشك خانواده ارجاع داده خواهند شد.
ــوص  ــالمت در خص ــه س ــزود: بيم ــن، اف ــوروش فرزي ــر، ك ــزارش مه ــه گ  ب
ــوم  ــگاه عل ــه دانش ــك را ب ــطح ي ــات س ــرانه خدم ــغ س ــتايى مبل ــت روس جمعي
پزشــكى پرداخــت كــرده اســت، از ايــن رو بيمــه شــده بــراى دريافــت خدمــات 
ــق پزشــك  ــاز از طري ــد و در صــورت ني ــه كن ــواده مراجع ــه پزشــك خان ــد ب باي
ــه  ــه ســاير تخصص هــا ارجــاع داده مى شــود كــه هزينــه خدمــات ارائ ــواده ب خان

ــود.  ــط در تعهــد ســازمان خواهــد ب ــق ضواب شــده طب

زندگى پابه پاى كرونا جارى است
مهدى ناصرنژاد »

  وقتــى هيوالى مرموزى مثل ويروس كرونا دنيا را به هم مى ريزد 
و تمــام معيار هاى زندگى در جوامع بشــرى را زير و رو مى كند بايد 
در جستجوى شيوه اى جديد براى زيستن و بودن بود. آدم زنده، البته 
آدمى كه از شــبيخون كرونا سالم گريخته باشد، بايد زندگى كند چرا 
كه معناى بودن موجود زنده عبور كردن از پيچ وخم هاى زندگى است 
حتى اگر مجبور باشيم طريقه هاى تغيير داده شده اى براى زندگى خود 
در سنگر مقابل دشمن غيرقابل رويتى با نام عاريه اى كرونا اختيار كنيم. 
باور هاى غيرقابل انكار علم پزشكى حكايت از اين دارد كه كرونا يك 
بيمارى به شدت مسرى اســت و ويروس كرونا همه راه هاى ممكن 
براى تهديد سالمت انسان در هر شرايط سنى و جنسى و توان فيريكى 

را بلد است و بسيار رياكارانه قربانيان خود را غافلگير مى سازد.
بدين گونه اســت كه كره زمين به عنوان زيستگاه ميليارد ها انسان از 
مليت ها و اديان و فرهنگ مختلف و با تمام امكان و زيرســاخت هاى 
پيشرفته پزشكى و درمانى براى مقابله با بيمارى هاى گوناگون و حتى 
اپيدمى در عرض چند ماه مقهور قدرت شوم كرونا گرديده و زمين گير 

شد.
اما اگر قرار باشــد به طريقى و به همــان روش هاى جديد چرخ هاى 
زندگى خويش را جلو ببريم و تســليم محض نباشيم بايد به خودمان 
تلقين كنيم كه كرونا قبل از اينكه يك بيمارى مرگبار باشد، يك حادثه 
تلخ و خطرناك است كه نبايد و عقالنى نيست كه به استقبال آن برويم! 
يك خودرو براى اينكه دچار حادثه رانندگى نشــود، مجهز به سيستم 
ترمز است و فرمان غربال مانندى دارد كه راننده آن را به چپ و راست 
مى چرخاند تا خودرو به در و ديوار و كوه دره اصابت نكند و يا عابر 
بيچاره اى را زير چرخ هاى خود له نسازد! كرونا هم همين است يعنى 
بايد به شــيوه اى احتياط آميز زندگى كنيم كه بااين هيوال شاخ به شاخ 
نشــويم! يادمان باشــد وقتى تير كرونا بر بدن كسى نشست آن وقت 

از حادثه تبديل به بيمارى مى شود و خيلى هم كشنده عمل مى كند. 
اينحا منطق از آدمى ســوال مى كند كه اگر با عكس العمل به هنگام و 
با يك نيش ترمز يا پيچاندن چپ و راســت فرمان مى شود از حادثه 
را نندگى جلوگيرى كرد، پس راهــكار جلوگيرى از حادثه كرونايى 
چيست؟ نمى شود همه اش توى خانه بمانيم و حركت نكنيم تا دچار 
حادثه كرونا نشــويم. و بارهم اين جاســت كه طــرف منطق اول به 
زبان مى آيد و جواب مى دهد، باباجان، آقاجان، خانم عزيز، دوســت 
كوچولوى من، ماســك بر چهره هر آدم عاقل و خوش فرمان همان 
ترمز اســت و خيلى هم بهتر از ترمزى مطمئــن در خودرو ازحادثه 
كرونايى جلوگيرى مى كند! و البته اگر كســى در اين اوضاع و احوال 
كرونايى و حوادث بى شــمار ناشى از سرعت ديوانه وار كرونا ماسك 
نداشته باشد و جان خود و سرنشينان بسيار در جمع خانواده و جامعه 
را به خطر بياندازد، صددرصد مقصر است و هيج پاسخ عاقالنه و قابل 

قبولى هم در محكمه وجدان خويش نخواهد داشت.
رئيس جمهورى اسالمى گفته است، دنيا درگير مشكالت كرونا است 
و هر دولت و كشورى به هر طريق ممكن در صدد مديريت سالمت 
و معاش جامعه خود مى باشــد و ما نيز برايــن باوريم و بر آن تأكيد 
مى ورزيم كه مســئول جان و نان مردم خود هستيم و هرگز به توقف 
چرچ زندگى مردم و حيات اجتماعى رضايت نمى دهيم وليكن ادامه 
كار و تالش و كســب معاش جامعه و پايدارى كشــور به عقالنيت 
و يكدلــى و همراهى عموم مردم بســتگى دارد، در حالى كه همگان 
مى دانند و بايد بپذيرند اگر عزم عمومى براى شكســت كرونا باشــد 
موفقيت هم دور از دسترس نيست و چنانچه بى ارادگى و بى توجهى و 
خيانت به آرمان ملى باشد و برخى افراد خيلى راحت و از روى نادانى 
بگويند، ما كرونا و ماسك واين حرف ها را قبول نداريم، تمام زحمات 
يك ملت و كشــور و جامعه فداكار پزشــكى و خانوادهاى گرفتار و 

عزادار بالى كرونايى بر باد خواهد رفت!

همدان پيام: چرا تازه واردان مجلس نامه نگارى
 مى كنند

  احتماأل تلگرامشون باال نمياد؟؟
افكار: به مافياى كنكور اعتقاد ندارم
 به تلف شدن جوانان چى؟؟

تجارت: رمز گشايى از سفر رئيس آژانس به ايران
 منظورت اينه كه ازش تست كرونا گرفتن؟؟

همدان پيام: برگزارى 3 انتخابات همزمان در همدان
 پس مردم امسال هداياى زيادى مى گيرن!!

ايران: پنجشنبه ها روز درسى شد
 درس امال، يا كرونا؟؟

جوان: پرونده بسته شده ايران در آژانس را دوباره باز كردند
  مى خوان ضد عفونى كنن دوباره ببندن!!

همشهرى: طرحى براى انسداد پيام رسان ها
 از اين به بعد از پشت بام همديگرو صدا كنيد!!

خراسان: مقابله با مستأجرى
  با كارتون يا بدونه كارتون؟؟

شهروند: گذران زندگى با زباله گردى 
  اشتغال پايدار ثابت قدم شد!!

شرق: زندگى مردم در شرايط مطلوبى نيست
 چرا كرونا نگرفتن كه گرفتن، جيبشون خالى نشده كه شد!!

ايران: دارايى مردم با دارا دوم برگشت
  به نام مردم به جيب آقا زاده ها؟!

جام جم: ساالنه به 60 هزار زن سرپرست خانوار مهارت هاى زندگى 
ارائه مى شود

 پس افزايش طالق به خاطر اينه؟!
كيهان: دقيقه 90 از كرونا ُگل خورديم 

 هنوز پنالتى مونده!!
آرمان ملى: هردم از بهارستان خبرى مى  رسد

 بدون شرح

توزيع 6 ميليون وعده غذايى ميان 
نيازمندان از تاسوعا تا اربعين حسينى (ع)

 رئيس كميته امداد امام خمينى (ره) بيان كرد كه همزمان با اجراى 
مرحله دوم پويش ايران همدل، از تاسوعا تا اربعين حسينى 6 ميليون 

وعده غذايى ميان نيازمندان توزيع مى شود.
به گزارش ايسنا، سيدمرتضى بختيارى با تسليت ايام تاسوعا و عاشورا 
و عزادارى اباعبداهللا الحسين (ع) افزود: طرح اطعام حسينى در قالب 
مرحله دوم پويــش ايران همدل با هدف طبــخ و توزيع غذاى گرم 
ميان محرومان و نيازمندان از عيد غدير آغاز شــده و تا پايان ماه صفر 

ادامه دارد.
وى ادامه داد: در اين طرح با ياد سردار ملى ايرانيان، شهيد حاج قاسم 
سليمانى، از روز تاسوعا تا اربعين حسينى، 6 ميليون وعده غذايى ميان 

محرومان توزيع خواهد شد.
رئيس كميته امداد با دعوت از اقشار مختلف مردم براى پيوستن به پويش 
ايران همدل، خاطرنشان كرد: شــماره كارت 6277607777777777

براى مشاركت مردم در اين طرح در نظر گرفته شده است.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى كميته امداد، بختيــارى گفت: مردم 
نيكوكار ايران اسالمى همچنين مى توانند با اهداى نذورات غير نقدى 
خود به دفاتر كميته امداد در سراسر كشور، به نيابت از شهداى مدافع 
حرم و ســردار شهيد حاج قاسم سليمانى، در اين طرح خداپسندانه با 

كميته امداد همراهى كنند.

چشمه هاى جوشان موقوفات همدان
 با  توزيع بسته ها ى غذايى و بهداشتى

 همواره انســان هايى بوده و هســتند كه يــك گام از زمان خود 
جلوترند و هميشــه به فكر روز مبادا براى همنوعان خود هستند. اين 
انســان هاى آسمانى در استان ما واقفين نيك انديش اند. آنهايى كه دار 
و ندار خود را براى مــا گذارده اند تا در اين روزهاى تنگ به داد هم 
برسيم. موقوفات استان همين حاال و در تنگناى كرونايى دارند به داد 
مردم مى رســند و همچون چشمه اى جوشــان و بى پايان هر روز در 
حال كمك به آســيب ديدگان و ديگر اقشار جامعه هستند. همزمان با 
آغاز هفته ى دولت و با حضور مقامات استانى در حسينيه ى حضرت 
سيدالشهداء موقوفه ى باغ بهشت نمايش رزمايش بزرگ شميم حسينى 
با 4000 بسته ى غذايى و بهداشتى برگزار شد. در اين نمايش همدلى 
خادمين امامزادگان و كاركنان موقوفه ى باغ بهشــت داوطلبانه بســته 
بندى و توزيع اقالم را به عهده داشــتند. اعتبار مورد نياز تهيه ى اقالم 
نيز از محل موقوفات مرتبط شهرســتان همدان تامين شــد. از سوى 
ديگر در شهرستان اسدآباد و بهار نيز از محل درآمد موقوفات بكائى، 
زبيده خانم، رضا مسعودى و مرحوم قراگزلو با هزينه ى يك ميليارد و 
هشتصد ميليون ريال و با خريد بسته هاى غذايى ارزشمند و مرغوب 
و همچنين مواد شــوينده و بهداشــتى به بخش مهمى از مردم آسيب 
ديده ى اين شهرستان ها كمك كردند. از محل موقوفه ى بكائى اسدآباد 
نيز دو دستگاه كولر گازى به مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون تومان به 
بيمارستان اميرالمونين اهدا شد تا بيماران كرونايى در آسايش بيشترى 
دوران بيمارى را ســپرى كنند. اســتان همدان داراى موقوفات مهمى 
است كه به طور مستمر در حال كمك رسانى به آسيب ديدگان ناشى 
از هســتند. ســازمان اوقاف و امور خيريه وظيفه ى رسيدگى و حفظ 

موقوفات و بقاع متبركه را به عهده دارد.

 هر استان يك كربال در تاريخ دفاع مقدس 
دارد كــه در كتاب دفاع مقدس اين عمليات به 
عنوان عمليات شــهيدان رجايى و باهنر آمده 
اســت و در همدان به عمليات 11 شــهريور 
معروف اســت. عمليات 11 شهريور 1360 را 
مى توان كربالى شــهداى همدان ناميد، آن جا 
كه 62 نفر از رزمندگان ما به شهادت رسيدند، 
13 نفر به اســارت دشمن درآمدند و 112 نفر 

مجروح شدند.
عاشوراى امسال عاشــوراى غريب و كربالى 
امســال كربالى عجيبى است، همان است كه 
آوينى گفت: صحراى كربال به وســعت تاريخ 
اســت و كار به يك «يا ليتنى كنت معكم» ختم 
نمى شــود؛ اگر مرد ميــدان صداقتى، نيك در 
خويش بنگر كه تو را نيز با مرگ انسى اين گونه 

هست يا خير!.؟
آنان را كه از مرگ مى ترسند از كربال مى رانند! 
…وگرنــه گردن ها را باريــك آفريده اند تا در 
كربالى عشق آسان تر بريده شــوند!.. مگر نه 
آنكه از پسر آدم عهدى ازلى ستاندند كه حسين 
(ع) را از سر خويش بيشتر دوست داشته باشد؟ 
كه هر كس مى خواهد ما را بشناســد، داستان 
كربال را بخواند.. فاين تذهبون؟ صراط مستقيم 
مى خواهى بيا.. از اين مســتقيم تر و نزديك تر 

راهى وجود ندارد حب الحسين...
آرى كربــال از زمان و مكان بيرون اســت…

كربال از نينوا شروع مى شود. مى رسد به اسارت 
و آزادگى زينب، به مردودى مدعيان و خواص 
و به خونخواهى مختار، به همه آزادگان تاريخ، 
به نينواى ايران (جنگى تحميلى در 31 شهريور 
ماه 1359 و هشــت سال دفاع مقدس و مردان 
عاشــورايى ايــران) و به 11 شــهريور 1360

كربالى همدان مى رسد.
به گزارش مهر؛ عمليات شهيدان رجايى و باهنر 
ايستادگى و مقاومت شاگردان حسين (ع) است 
و نقش آفرينى دوباره عمر ســعدها به اشتياق 
ملك رى، كه چه زيبا گفت زندگى تكرار مكرر 
تاريخ اســت كه بنشينيم و درس بگيريم، 7 تير 

1360 دفتر حزب جمهورى اســالمى توسط 
دنياطلبان منافق منفجر شــد؛ شهيد بهشتى و 
72 تن از يارانش به فيض شــهادت رسيدند، 
8 شــهريور دفتر نخســت وزيرى باز هم، در 
پــى آبادى دنياى آلوده منافقان، منفجر شــد و 
دردانه هاى مــردم، رجايــى و باهنر به فيض 
عظماى شهادت رسيدند، رزمندگان اسالم در 
جبهه هاى دفاع مقدس دل شكسته و عزادار و 
منافقان در آرزوى ملك رى دست افشان و چه 
زيبا سيدالشهدا (ع) پيش بينى كرد، هرگز از گندم 

رى نتوانستند، چشيد...
به  موسوم  شــهريور  عمليات 11   
عمليات رجايــى و باهنر طرح ريزى و 

اجرايى شد
رزمندگان از ســويى حماســه بزرگ دفاع از 
ميهــن را عهده دارند و از ســوى ديگر نگران 
دلتنگى هاى مردم در از دست دادن دردانه هاى 
خدمت صادقانه هســتند، بايــد كارى كرد و 
پاسخى به اقدامات برترى جويانه دشمن بعث 
داد، ايــن گونه بود كه عمليات 11 شــهريور 
موسوم به عمليات رجايى و باهنر طرح ريزى 
و اجرايى شد. رزمندگان همدانى كه از ابتداى 
جنگ در منطقه سرپل ذهاب و ارتفاعات قراويز 
و كمين مجاهد و شــهرك المهدى با كمترين 
امكانــات در كنار ســاير رزمنــدگان در اوج 
محروميــت اجازه پيش روى به دشــمن بعث 
را ندادند، اين بار در ســاعت يــك بامداد 11
شهريور 1360 در عملياتى با فرماندهى سردار 
شهيد محمود شهبازى، سردار شهيد على رضا 
حاجى بابايى و سردار شهيد حبيب مظاهرى؛ كار 

عقب راندن دشمن را آغاز مى كنند.
اين عمليــات با فرماندهى مشــترك صورت 
گرفــت و به منظور تكميل اهــداف عمليات 
شهيد چمران طرح ريزى شده بود، در عمليات 
شهيد چمران محور كرخه كور آزاد شد كه على 
هاشمى در اطالعيه اى نوشت «محور كرخه كور 
با خون مطهر شهدا براى هميشه كرخه نور نام 

گرفت».

در عمليات 11 شــهريور رزمندگان همدانى از 
ســه محور به دشــمن حمله ور شدند؛ محور 
چپ به فرماندهى شهيد حبيب مظاهرى، محور 
راست به فرماندهى شــهيد شهبازى و محور 
قراويز به فرماندهى شهيد عليرضا حاجى بابايى؛ 
در اين عمليات سردار شهيد مدافع حرم حاج 
حسين همدانى به عنوان مسئول هماهنگ كننده 

در شهرك المهدى مستقر شد.
هدف عمليات 11 شــهريور عــالوه بر دادن 
روحيه به مردم و رزمندگان اســالم و نااميدى 
دشــمن بر تكميل اهداف عمليات بازى دراز، 
آزادى ارتفاعــات كوره مــوش و قراويــز در 

شمال غرب سرپل ذهاب استوار بود
هدف اين عمليات عالوه بر دادن روحيه به مردم 
و رزمندگان اسالم و نااميدى دشمن بر تكميل 
اهداف عمليات بــازى دراز، آزادى ارتفاعات 
كوره موش، قراويز در شمال غرب سرپل ذهاب 
اســتوار بود كه با وجود موفقيت هاى اوليه به 
دليل وجود نفاق و لو رفتن عمليات با مقاومت 
دشمن و اجراى پاتك هاى سنگين و با توجه به 
لو رفتن عمليات، توسط منافقى كه در عمليات 

حضور داشت حفظ ارتفاعات ميسر نشد.
در محور چپ به فرماندهى سردار شهيد حبيب 
مظاهرى رزمندگان تا سمت دشت ذهاب و بنه 
دستك رزمندگان تا عمق دره سوم عراقى ها تا 
نزديكى تنگه رستم پيشــروى كردند، با توجه 
به اطالع عراقى ها از عمليات رزمندگان تانك 
عراقى ها آرايش گرفتــه بود و رزمندگان يكى 
پس از ديگرى به شــهادت مى رســيدند كه با 
پيشروى دشمن حتى نيروهاى كمكى نتوانستند 
خود را به رزمندگان برسانند و تعداد زيادى از 

آنها شهيد شدند.
در محور قراويز نيروهاى سردار شهيد عليرضا 
حاجى بابايى موفق به عبور از ميدان مين شده 
بودند و به ســنگرهاى عراقى رسيده بودند، اما 
بــا توجه به آمادگى عراقى ها تعــداد زيادى از 

رزمندگان اين گروه نيز به شهادت رسيدند.
در محور راســت شهيد شــهبازى از دوطرف 
مورد هجوم قــرار گرفتند، از يك ســمت از 
بــازى دراز و از يك ســمت از قراويز كه در 
نهايت در قصرشيرين با انبوهى از تانك دشمن 
مواجه شدند كه با كمك نيروهاى سردار حسن 
تاجوك و شــهيد احسان تقى پور تعداد زيادى 
از تانك هاى دشــمن منهــدم و در نهايت در 
اين محور هــم تعداد زيادى از رزمندگان ما به 

شهادت رسيدند.
موفقيت هاى استراتژيك اين عمليات به گونه اى 
است كه اگر رزمندگان همدانى در برابر دشمن 
نمى ايستادند، دشــمن درصدد فتح ارتفاعات 
پاتاق بود كــه در اين صورت نيروهاى خودى 

به راحتى در تيررس دشمن قرار مى گرفتند.
اين عمليــات با نام كربالى شــهداى همدان 
موجب شد رزمندگان همدان بار ديگر سربلند 
از آزمون بيرون آيند و امنيت كشــور با اجراى 
آن ميسر شد؛ گرچه در اين عمليات به دليل لو 
رفتن توســط يك منافق نفوذى تعداد زيادى 
از فرماندهان و رزمندگان همدانى به شــهادت 

رسيدند.
در كربالى همدان در 11 شهريور 1360 تعداد 
62 نفر از رزمندگان همدان به شهادت رسيدند، 
13 نفر به اسارت دشمن درآمدند و 112 نفر از 

رزمندگان ما مجروح شدند.

 هرســاله عزادارى حسينى نسبت به همه 
مراسم مذهبى كشور از گستردگى بى نظيرى  
برخوردار بوده و بســيارى نيز در مساجد و 
هيأت هــا حاضر مى شــدند و در عزادارى 

جمعى اين محافل شركت مى كردند.
 هريك  از شــهرهاى ايران عزادارى خاص 
خــود را دارند و تمام دغدغه  شــان  در طول 
ســال برگزارى مراســم دهه محرم است، اما 
محرم امســال با رنگ و بويــى متفاوت تر از 
سال هاى گذشته برگزار شد و ديگر خبرى از 
طبل و سنج و  حركت دســته هاى عزادارى 
و علم كشــى در خيابان ها نبــود و هريك از 
عزاداران  در فضاى باز مانند حياط مســاجد 
و امامزاده ها و يا بوســتان و كوچه ها واقع در 
منطقه خودشان با محدوديت زمان برگزارى 
مراســم و با رعايت پروتكل هاى بهداشتى و 
لــزوم فاصله گذارى اجتماعى  بــه عزادارى 

سيدالشهدا پرداختند.
مردم عزادار ايران هر ساله اقالم مختلفى را به 
ياد اموات و شهدا نذر مى كنند اما  در محرم 
امسال كرونا نيز ســبب تغيير سبك عزادارى 
در بين اقشــار مختلف جامعه شد، باتوجه به 
شــرايط پيش آمده براى جلوگيرى از شيوع 
كرونا و حفظ ســالمت مردم به جاى نذرى 
هرسال روز عاشورا كه  به صورت پخته بين 
عزاداران توزيع مى شــد، نذورات بيشــتر در 
قالب مواد غذايى خشــك يا خام بسته بندى 
شده در ميان فقرا تقسيم شد و برخى ديگر از 
افراد هم  نذورات را در قالب توزيع ماسك، 
دســتكش و مواد ضدعفونى كننده در اختيار 

نيازمندان و مستمندان قرار دادند
بر همين اســاس نيز در شــامگاه تاسوعاى 
حسينى، ساعت 21، نداى لبيك يا حسين(ع) 
در سراســر كشــور طنين انداز شــد و مردم 
ايران  از پشــت بام هاى منــازل و پنجره هاى 

مجتمع هاى مسكونى يك صدا نداى حسينى 
سر دادند.

مسئول يكى از هيأت هاى مذهبى درگفت  وگو 
با خبرنگار همدان پيام گفت: هيأت مذهبى ما 
حدود 150 نفر اســت كه هرساله با همكارى 
و كمك هاى مردمى براى پخت غذاى نذرى 
در روز عاشــورا برگزار مى شد، اما امسال به 
دليل شيوع كرونا و جلوگيرى از تجمع مردمى 
نذورات را به صورت خام و بسته بندى شده 
در بين عزاداران حســينى توزيع كرديم و تا 
جايى كه امكان داشــت  از تجمع و ازدحام 
جمعيت خوددارى شــد  كه سالمت مردم به 

خطر نيفتد.
حســينى يكى ديگر از اعضــاى هيأت هاى 
مذهبى بود در اين باره نيز بيان كرد: ما و ديگر 
همكاران تمام سعى خودرا كرديم كه در اين 

چند شب، مراســم هاى عزادارى را با رعايت 
فاصله گذارى اجتماعى 1,5 مترى از يكديگر 
در  يكى از بوســتان هاى  شهر همدان برگزار 
كنيم و خوشــبختانه  با وجود  محدوديت ها  
توانســتيم مراســم را پر رونق  تر از سال هاى 

گذشته برگزار كنيم
يكى از مداحان كه تمايلى به معرفى خودش 
نداشــت گفت وگوى خود را بــا خبرنگار ما 
اينگونه آغاز كرد: حدود20 سال است كه براى 
اهل بيت(ع) مداحى مى كنم اما شــرايط قبل 
برايمان راحت تر بود و با خيالى آسوده بدون 
هيج ترس و نگرانى براى مردم مى خوانديم و 
آنها هم پا به پاى ما سينه  مى زدند و براى امام 
حسين اشك مى ريختند هرچند با اين شرايط 
سخت و بحرانى هم، مردم با ما همكارى الزم 
را دارند و هم چنين خادمان مساجد و هيأت ها 

نيز از همان ابتداى مراســم ماســك و مواد 
ضدعفونى كننــده الزم را در اختيار عزادارن 

قرار دادند.
يك پدر 45 ســاله به همراه دو فرزندش كه 
در گوشــه اى  از مراسم مشــغول سينه زنى 
بودند گفت: من هرســاله به همراه دو فرزندم 
در مراسم ســينه زنى امام حسين(ع) شركت 
مى كرديم و امســال هم با وجود اين شرايط 
سخت و بحرانى روضه امام حسين  را تعطيل 
نكرديم و هيچ چيز ســخت تر از اين نبود كه  
هيأت ها  هم تعطيل شود واميدواريم  با توكل 
بر خداوند اين مصيبت را پشت سر بگذاريم 
و از خداوند و اهل بيت (ع) براى گشــايش 
در امــور كمك بخواهيم كه هرچه زودتر اين 
ويروس از سراســر جهان ريشــه كن شود و 

دوباره آرامش به كشورمان برگردد.

به مناسبت عمليات كربالى شهداى همدان

رشادت 62 رزمنده همدانى 
ماندگار شد

گزارش همدان پيام از مراسم برگزارى عاشورا

 شورحسينى 
در سايه تهديدهاى كرونا 

نحوه ثبت نام فعاالن سمن هاى جوانان 
در سامانه امريه سربازى

 معاون ساماندهى جوانان وزارت ورزش و جوانان شروط و نحوه ثبت 
نام در سامانه امريه سربازى فعاالن سمن هاى جوانان را تشريح كرد. 

محمدمهدى تندگويان در گفت و گو با ايســنا، درباره ســامانه امريه 
6 ماه پايانى ســربازى فعاالن ســمنهاى جوانان گفت: موضوع سهميه 
امريه سربازى فعاالن سمنهاى جوان در دوره فعاليتم در حوزه معاونت 
جوانان جــزو بهترين كارهايى بود كه رخ داد؛ مهمترين اتفاق اين بود 
كه سمنها و تشكلهايى كه به صورت گمنام فعاليت داوطلبانه انجام مى 
دهند امروز توســط رهبرى تاييد شده اند و به دستور ايشان سهميه اى 

به آنها داده شده است.
وى با بيان اينكه موضوع ســهميه امريه سربازى در همكارى ما با ستاد 
كل نيروهاى مســلح نيز به ما كمك كرد، افزود: اين اتفاق بسيار خوبى 

بود و اميد خوبى به جوانان داد. 
معاون ساماندهى جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه درباره 
ســامانه امريه شــش ماه پايانى سربازى فعاالن ســمنهاى جوانان 
توضيــح داد و افزود: اين ســامانه در 22 مردادماه ســال جارى 
رونمايى شــد و روزانه حدود 1500 تا 2000 نفر وارد اين سامانه 

هستند. شوند  مى 
تندگويان درباره شروط و نحوه ثبت نام در سامانه امريه سربازى فعاالن 
ســمنهاى جوانان گفت: اين سامانه تنها متعلق به جوانانى است كه در 

سمنها و تشكلهاى جوانان به خدمت مشغول هستند. 
وى افزود: ما در تشــكلهاى خود نظام رتبــه بندى ايجاد كرديم كه بر 
مبناى تشكلهاى فعال و غيرفعال آنها را رتبه بندى كرده ايم؛ تشكلهايى 
كه فعال باشــند و رتبه داشته باشــند مى توانند از اين سهميه استفاده 
كنند. همچنين ســربازانى كه در اين تشكلها حضور دارند و در پرونده 
تشــكلى آنها درج شده است كه ســابقه فعاليت داوطلبانه دو ساله را 
دارند و بخواهند در پروســه ســربازى قرار گيرند، مى توانند در اين 

سامانه ثبت نام كنند. 
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چرا بايد قوانين جديد براى توسعه پايدار 
شهرى داشته باشيم؟

 از آنجايى كه توســعه پايدار شهرى توسعه اى تك بعدى نبوده، 
بلكه توســعه اى چند بعدى بوده و تحت تاثيــر عوامل اقتصادى، 
اجتماعى، فرهنگى و زيست محيطى مختلفى است، دستيابى به آن، 
چه در حال و چه در آينده مســتلزم شناسايى دقيق عوامل كليدى 
موثــر بر آن و همچنين تاثيراتى كــه اين عوامل بر يكديگر دارند، 
است، بنابراين «توسعه پايدار» به عنوان يك معيار در راستاى تدبير 

براى ارزيابى توان اكولوژيك سرزمين مى تواند مدنظر باشد.
بايد توجه داشت كه امروزه دستيابى به توسعه پايدار شهرى يكى 
از مهمترين اهداف مديران شهرى در تمامى كشورهاى توسعه يافته 

و اغلب كشورهاى در حال توسعه است.
ميزان موفقيت در دستيابى به توسعه پايدار شهرى به طور مستقيم 
با ميزان مشاركت شهروندان و كارآمدى مديريت شهرى در ارتباط 
اســت. به طور كلى مى توان عوامل كليدى موثر بر توســعه پايدار 
شــهرى را متشكل از ويژگى هاى طبيعى، كالبدى، هويت معمارى 
و شهرســازى، جنبه هاى سياســى، اقتصادى و اجتماعى و پويايى 

فضاى شهرى دانست.
 همچنين عواملى همچون تامين امنيت، آرامش و رفاه شهروندان 
در امور مختلف اقتصادى، اجتماعى، كالبدى و زيست محيطى در 
تمامى سطوح برنامه ريزى در توســعه پايدار شهرى موثر هستند. 
جهت دســتيابى به توسعه اى پايدار و منطقى در حال و آينده، بايد 
در مرحله اول عوامل اصلى تاثيرگذار بر توســعه پايدار شــهرى 
شناســايى شده و در مرحله بعدى در قالب برنامه هاى كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت، جهت رسيدن به سناريوى مطلوب توسعه 

پايدار به هر كدام از پيشران هاى كليدى در اين زمينه جهت داد.
در اين راستا و از ديد شهرسازى و معمارى، مى توان قوانين مرتبط 
با «پايدارى» را مورد نظر قرار داد. قوانينى كه به محيط زيســت و 
الگوهاى منطبق بر بوم و اقليم هر منطقه اهميت داده و ســاخت و 

ساز پايدار را مدنظر قرار مى دهد.
 همچنين بهينه ســازى مصرف انرژى نيز از مقوله هايى اســت كه 

مى توان در راستاى آينده پژوهى اسناد توسعه كشور دانست. 
از سويى ديگر لزوم توجه به قوانين سيماى شهرها ضرورى است 
كه همه در راســتاى توجه به مقوله «هويت» و «مهندسى ارزش» 

است.
ــاى  ــهرها، ويژگى ه ــت كالن ش ــاختار مديري ــه س ــه ب ــا توج ب
ــورى و  ــت كالن كش ــن مديري ــانى آن و همچني ــى و انس طبيع
ــدار و  ــعه پاي ــوص توس ــى در خص ــاى مل ــا و طرح ه برنامه ه
همچنيــن طرح هــاى كالن جهانــى و منطقــه اى، ســناريوهاى 
ــد  ــرار دارن ــهرى ق ــدار ش ــعه پاي ــِش روى توس ــيارى در پي بس
ــا  ــتقيم ب ــور مس ــه ط ــا ب ــدام از آنه ــر ك ــه ه ــتيابى ب ــه دس ك
عملكردهــاى جامعــه جهانــى، منطقــه اى، ملــى، اســتانى و 

ــت.  ــاط اس ــهرها در ارتب ــهرى كالن ش ش
ــه  ــه هــر كــدام از ايــن ســناريوها وابســته ب بنابرايــن رســيدن ب
ــاى  ــر بحران ه ــدن در براب ــاده ش ــال و آم ــان ح ــات زم اقدام
ــس  ــيون هاى تخصصــى مجل ــت كميس ــد اس ــت. امي ــده اس آين
ــه مســاله توســعه  محتــرم شــوراى اســالمى در دوره يازدهــم، ب
ــش   ــور بي ــدار كش ــعه پاي ــى در توس ــز آينده پژوه ــور و ني كش
ــى،  ــاى قانون ــتفاده از ظرفيت ه ــا اس ــت داده و ب ــش اهمي از پي
ــدار كشــور  ــراى توســعه پاي ــن، ب ــن قواني ــا تدوي ــا اصــالح ي ب

ــد. تــالش كن
* طاهره نصر

پروانه ساختمانى در همدان براى 
فرزندآوران سوم رايگان مى شود

 رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى اسالمى شهر همدان گفت: 
براى خانواده هايى كه فرزندآورى سوم داشته باشند، در صورت تقاضا 

پروانه ساختمانى رايگان براى آنها صادر مى شود.
اكبر كاووســى در گفت وگو ايرنا اظهار داشــت: براســاس تعرفه 
عوارض شهردارى همدان براى شهروندان در سال 97، طرح صدور 
رايگان 120 مترمربع پروانه بــراى خانواده هايى كه صاحب فرزند 
ســوم مى شــوند، را تعيين كرده ايم و شهردارى بايد اين مصوبه را 

اجرايى كند.
وى بيان كرد: البته تاكنون شــهردارى پيرامون اطالع رسانى الزم اقدام 
گسترده نداشته است و انتظار داريم اينگونه طرح هاى تشويقى مورد 

توجه جدى قرار بگيرد.
كاووسى خاطرنشان كرد: رهبر معظم انقالب نيز نگران آينده پير جامعه 
ايران اســالمى است و بايد به سمتى برويم كه جمعيت جوان افزايش 

يابد.
اين عضو شــوراى اسالمى شهر همدان خاطرنشان كرد: براين اساس 
مديريت شــهرى به ويژه سازمان فرهنگى اجتماعى شهردارى همدان 

بايد در حوزه فرهنگ سازى فرزندآورى برنامه داشته باشد.

الزمه بازنگرى دستمزد كارگران چيست؟
 يك كارشناس روابط كار معتقد است براى آنكه دستمزد كارگران 
متناسب با شرايط اقتصادى تعيين شود، الزم است مجلس با همراهى 
دولت راهكارهاى منطقــى را در قالب تصويب قانون براى كارگران 
پيش بينى كند و بازنگرى دستمزد به طور شفاف در قانون ديده شود.

حميد حاج اســماعيلى ضمن ارزيابى بازنگرى دستمزد در نيمه دوم 
ســال اظهار كرد: در دو دهه گذشــته به دليل رشــد تــورم و برخى 
رويدادهاى سياسى كه روى مسائل اقتصادى تاثيرگذار بوده، شرايطى 
به وجود آمده كه مزد كارگران هميشه به نسبت شرايط اقتصادى تغيير 
نكرده اســت؛ از اين رو معتقدم كه دستمزد بايد مورد بازنگرى قرار 

گيرد و به شكل شفاف در قانون ديده شود.
 منعى براى بازبينى دوباره دستمزدها نيست

وى با بيان اينكه قانون منعى براى بازبينى و بررسى مجدد دستمزد در 
ســال ندارد، به ايسنا گفت: با توجه به آنكه اين شرايط براى كارگران 
فراهم نيست كه بيش از يك نوبت در سال دستمزدشان مورد بررسى 
قرار گيرد بهتر است مجلس به اين قضيه ورود كند و شفاف سازى كند 
تا اگر شرايط اقتصادى به هر دليلى دچار نوسان و تغيير شد، دستمزد 
كارگران متناسب با شرايط اقتصاد و وضعيت كارگاه ها و مسائل بين 

كارگر و كارفرما بازنگرى شود.
 مجلس بازنگرى دستمزد را شفاف سازى كند

اين كارشــناس روابط كار تصريح كرد: امســال تنها سالى نبود كه در 
تعيين دســتمزد كارگران دچار مشــكل شديم و سال هاى قبل هم به 
دليل افزايش تورم و معيشــت خانوارها و شــرايط اقتصادى، كاهش 
قدرت خريد كارگران را شــاهد بوديم كه به جامعه كارگرى آســيب 
زد و مشــكالت و ناهنجارى هاى زيادى به وجود آورد؛ لذا معتقدم 
كه مجلس بايد راهكارهاى منطقى را در تصويب قانون براى كارگران 
پيش بينى كند و دولت در قالب اليحه، پيشنهاداتى به مجلس ارائه دهد 
تا در مواقعى كه شرايط اقتصادى ايجاب مى كند، تعيين دستمزدها به 

شكل منطقى صورت گيرد.
 پرهيز از نگاه دولتى به مسائل صنفى كارگرى

حاج اســماعيلى با بيان اينكه نبايد با نگاه دولتى به مســايل كارگران 
پرداخته شــود، گفت: نگرش دولتى به مسائل كارگرى باعث شده تا 
حقــوق كارگران تحت تاثير قرار گيرد در حالى كه حقوق كارگران را 
بخش خصوصى مى پردازد؛ لذا ميزان مداخله دولتى در اين خصوص 

بايد كاهش يابد.
به گفته وى، بخش عمده اى از مســايل كارگرى صنفى است و بايد 
با نگاه صنفى حل و فصل شــود؛ اگر صداى كارگران شــنيده شود و 
نگاه ها به جامعه كارگرى از حالت سنتى خارج شود، امنيت عمومى 
و مشــاركت كارگران باال مى رود و اعتمادسازى در جامعه شكل مى 

گيرد.

هشدار يك كارشناس به سرمايه گذارى 
در بازار سرمايه

 عضو شوراى عالى بورس گفت: مردم نبايد دچار هيجانات بازار 
شــوند بلكه بايد با يك ديد بلند مدت در اين راســتا گام بردارند به 
علت آنكه ديد كوتاه مدت نه تنها ســودى ندارد بلكه به ضرر سهام 

داران هم تمام مى شود.
ســعيد اسالمى در خصوص تصميمات هيات دولت و شوراى عالى 
بورس به منظور حمايت از بازار ســرمايه اظهار كرد: از آنجايى كه 
بازار ســرمايه حساســيت هاى خودش را دارد و مردم هم به عنوان 
سرمايه گذار در اين مسير گام گذاشتند بايد بدانند كه به طور طبيعى 
نوسانات بازار امرى طبيعى است. با توجه به تصميماتى كه سازمان 
بورس اوراق بهادار در هفته گذشته گرفت قرار بر اين شد تا در اين 

هفته سيگنال هاى مثبتى را به بازار تزريق كند.
وي به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طبق جلساتى كه در 
شوراى عالى بورس برگزار شده اين شورا يك سرى برنامه هاى بلند 
مدتى را به ســازمان ارائه داده تا بــازار از حالتى كه در حال حاضر 

دارد خارج شود.
شــوراى عالى بورس در خصوص اينكه آيــا افزايش عرضه دولتى 
و روند افزايش سهام شــناور روى شاخص منفى بورس تاثير گذار 
بوده يا خير؟ اظهار كرد: اين نظرات كارشناســى است به علت آنكه 
دولت در يكســال و نيم گذشته بر روند صعودى بازار سرمايه بسيار 
تاثيرگــذار بوده  به طورى كه دولت در بازار ســرمايه محفلى را به 
وجود آورده تا نقدينگى را از ســطح بــازار هاى موازى جمع و آن 
را به ســمت توليد بياورد. نكته اى كــه در اين خصوص بايد به آن 
اشاره  كرد زمان اين تصميمات است به نحوى كه ممكن است يك 
تصميمى در يك بازه زمانى گرفته شود كه نه تنها سودى ندارد بلكه 

سرشار از ضرر هم است.
اســالمى بيان كرد: مردم نبايد دچار هيجانات بازار شوند بلكه بايد 
با يك ديد بلند مدت  در اين راســتا گام بردارند به علت آنكه ديد 
كوتاه مدت نه تنها ســودى ندارد بلكه به ضرر سهام داران هم تمام 

مى شود.   

مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور:
كريدور شمال همدان آزادراه همدان- ساوه را به محور 

شيرين سو - زنجان متصل مى كند
 مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور گفت: كريدور شمال 
همدان به طول 84 كيلومتر از چهار شهرســتان فامنين، درگزين، رزن و كبودرآهنگ عبور 

كرده و آزادراه همدان- ساوه را به محور شيرين سو - زنجان متصل مى كند.
به گزارش بازار؛ خيرا... خادمى در حاشــيه ســفر يك روزه خود به همدان از پروژه هاى 
راهســازى شهرســتان رزن كرد و در اين بازديد تقويت پروژه هــا و بهره بردارى هر چه 

سريع تر از آنها را براى توسعه شهرستان رزن داراى اهميت دانست.
وى در بازديد از كريدور شــمالى عنوان كرد: اين پروژه كه با عنوان ســاخت باند اصله 
-كاج - قروه - رزن- دمق- اورقين مشــخص شــده از پروژه هاى با اهميت و اولويت 
دار در ســند راهبردى توسعه شهرســتان رزن است كه هم اكنون از پيشرفت فيزيكى 45 

درصدى برخوردار است.
وى عنوان كرد: كريدور شــمال همدان به طول 84 كيلومتر از چهار شهرســتان فامنين، 
درگزين، رزن و كبودرآهنگ عبور كرده و آزادراه همدان- ساوه را به شيرين سو- زنجان 

متصل مى كند.
خادمى در بازديد از پروژه كنارگذر رزن گفت: قطعه اول اين پروژه به طول 3.5 كيلومتر 

از پليس راه تا تقاطع دمق با مبلغ قرارداد شــش ميليارد و 700 ميليون تومان و پيشــرفت 
فيزيكى حدود 80 درصد دارد و هم اكنون پيمانكار در اين پروژه در حال انجام آسفالت 

بيندر است.
وى بــا اشــاره بــه پيشــرفت حــدود 40 درصــدى 5.5 كيلومتــر قطعــه دوم ايــن پــروژه 
عنــوان كــرد: پيمانــكار در ســه كيلومتــر از ايــن پــروژه در حــال اجــراى بيــس بــوده 
ــن  ــه زودى مشــكالت اي ــم ب ــه اميدواري ــارض اســت ك ــر آن داراى مع و 2.5 كيلومت

پــروژه حــل شــود.
خادمى همچنين پروژه هاى كنارگذر غربى و ايستگاه بارى قطار همدان را نيز مورد بازديد 

قرار داد و مشكالت و موانع اين پروژه ها را بررسى كرد.

غزل اسالمي»
 بعــد از انتشــار گــزارش «محصوالت 
تراريختــه در همــدان توليد مي شــود» در 
روزنامه همدان پيام، از دفتر پروفســور علي 
كرمــي متخصص بيوتكنولوژى پزشــكى و 
فوق تخصص مهندسى ژنتيك در ايران اعالم 
كردند كه حاضرند اطالعات بيشتري درباره 
محصوالت دستكاري شــده ژنتيك در اختيار 

خبرنگار همدان پيام بگذارند. 
پيــش از ايــن متخصصان تغذيه و اســاتيد 
دانشــگاه در همــدان حاضر بــه گفت وگو 
در ايــن زمينه بــا خبرنگاران نشــده بودند. 
درصورتى كه بســيارى از مردم به دنبال اين 
هستند تا محصوالت تراريخته را بشناسند تا 
بتوانند براى انتخاب و مصرف خوراكى خود 

تصميم بگيرند.
پيــش از اين تنها يكى از اســاتيد دانشــگاه 
مرتبط با تغذيه از وجــود 93 نوع محصول 
تراريختــه در بــازار ايران خبــر داده و به 
خبرنگار همدان پيام گفته بود ســر فرصت 

اسامى آنها را منتشر مى كنم.
اين اســتاد دانشــگاه علوم پزشــكى بقية ا... 
(عج) هم در اين گفت وگوي تلفني گفت كه 
بسيارى از اســاتيد دانشگاه جرأت نمى كنند 
كنند  صحبت  تراريختــه  محصوالت  درباره 
چون ممكن اســت مشــكالتى براى آنها به 
وجــود بيايد. البــى تراريخته كه متأســفانه 
توســط برخى مديران هم حمايت مى شود با 
فشار و شــكايت از اساتيد دانشگاه جوى از 
تــرس و هراس را در بين آنها ايجاد كرده اند 
كه مانع اظهارنظر شــفاف آنها در اين زمينه 

شده مى شود.
وى ادامه داد: از حدود 7 ســال پيش صدها 
استاد برجسته دانشــگاه در حوزه تراريخته 
اظهارنظــر و اطالع رســانى مي كردند اما با 
فشــارهايي كه بــراي ايجــاد محدوديت به 
ما آوردند اكنــون فقط تعــداد اندكى آماده 
حضور در رســانه ها هستند. ولى با اين حال 
خوشــبختانه در چند ســال گذشته با كمك 
رســانه ها آگاهى مردم به شدت افزايش پيدا 

كرده است.
كرمى سپس بر وجود ده ها محصول تراريخته 
در بازار ايران تأييد كرد و گفت كه هيچ گونه 
تراريخته اى در كشــور مجوز كشــت ندارد 
و تمام محصوالت تراريخته منشــأ وارداتى 
دارنــد كه  از آنها انواع مواد غذايى ســاخته 

مى شود  كه در بازار عرضه مي شوند. 
به گفته وي، اصلى ترين واردات محصوالت 
دســتكارى شــده ژنتيكى يا تراريخته شامل 
ســويا، كلزا، كانــوال، ذرت ها، پنبــه و اكثر 

روغن هاي نباتي است.
اين اســتاد دانشــگاه ادامه داد:  همه سوياها، 
روغن هاي ســويا و مشــتقات ســويا، تمام 
ذرت هاي وارداتي و مشتقات آن از اين دسته 
هستند اما دانه هاي آجيلي سويا توليد داخلى 
تراريخته نيســتند و با خيال راحت مي توانيد 

آنها را استفاده كنيد.
وي گفــت: هيچ كدام از غــالت مثل گندم، 
آرد گندم، ذرت، برنج، سويا و كلزاى كشت 
داخل و ميوه ها، صيفى جات، ســبزيجات و 

روغن هــاى توليد داخل تراريخته نيســتند. 
همين طــور روغن هاي آفتابگردان "خالص"، 
كنجــد و زيتون ها در هيچ جاي دنيا تراريخته 

نيستند. 
كرمي توضيح داد: مشــتقات اين محصوالت 
ممكن است انواع خوراكي ها از جمله كيك و 
شكالت و چيپس و غيره باشد اما نمي توانيم 
همه خوراكي ها را از سبد غذايي خود حذف 
كنيم. بنابراين نبايد زياد سخت بگيريم چون 

خوردن به مقدار كم اشكال ندارد.
ايــن فوق تخصص مهندســى ژنتيك گفت: 
هرچند پنبه تراريخته خوراكي نيســت اما از 
آنها محصوالتي مانند نوار بهداشتى، دستمال 
كاغذي، پوشــك بچه، باند، پانسمان و البسه 

زير توليد مي شــود كه ممكن است مصرف 
طوالنى آن آلرژي ايجاد كنند.

وي بيان كرد: اگر كسي مي خواهد به هيچ وجه 
تراريخته وارد بدن او نشود بايد از روغن هاي 
كنجد، آفتابگردان و زيتون اســتفاده كند و يا 
روغن هاى ارگانيك توليد داخل مصرف كند. 
حتي خود من كه به هيچ وجه روغني غير از 
روغن هاي كنجد و زيتون استفاده نمي كنم اما 
گاهي مــواد غذايي مانند كيك و امثال آن را 
از بيرون تهيه مي كنم كه ممكن است درصد 
بســيار اندگى از اين روغن ها در آنها وجود 

داشته باشد.
اين اســتاد دانشــگاه علوم پزشــكى بقيه ا... 
تهــران افزود: به خاطر اطالع رســانى و ارتقا 
آگاهــى مردم در مورد حقايــق تراريخته ها، 
در چند ســال گذشــته به شــدت از سوي 
طرفــداران افراطى تراريخته ها مورد تخريب 
و توهين قرار گرفته و با اتهام دروغ و نشــر 
اكاذيب؟! به دادگاه كشــانده شده ايم و البته 

تبرئه شده ايم.
كرمــي ادامه داد: هدف ايــن افراد فقط يك 

كلمه است "مطالبه مردمى ممنوعيت واردات، 
كشت و اســتفاده از محصوالت تراريخته را 
پيگيري نكنــم، اما من و تعــدادي ديگر از 
اســاتيد دانشگاه كوتاه نيامده و تاكنون موفق 
شده ايم اجازه ندهيم محصوالت تراريخته  در 
ايران كشــت شود و به شدت پيگير هستيم تا 
واردات ميليون ها تــن تراريخته هم متوقف 

شود و توليد داخلى تقويت شود.
اين تحصيلكرده در دانشگاه هاي دانمارك و 
آمريكا ادامه داد: آنها چند ســال است كه در 
تالش هستند تا در سيستان و بلوچستان پنبه 
تراريخته كشــت كنند. اما اساتيد دانشگاه با 
اطالع رسانى از خطرات كشت پنبه تراريخته 
تاكنون جلو آن را گرفته اند. اما همه مي دانيم 
ن  كســتا پا

كه هم مرز كشــور ما اســت چهارمين 
توليدكننــده پنبه در دنيا اســت كه اكثر آنها 
تراريخته هســتند و البى طرفدار تراريخته 
نقشه كشيده اند در ايران هم اين كار را انجام 
بدهند اما تاكنون جلوي آنها را گرفته شــده 
اجازه  كشــاورزى هرگز  اميدواريم وزير  و 
ندهند در خاك ايران ترايخته كشت شود و 
وزارت صمت هم جلوي واردات تراريخته 

را بگيرد.
وي افزود: اما متاســفانه برخــى مديران در 
دولت حامي كشــت محصوالت دستكارى 
شــده ژنتيكى يا تراريخته ها هستند و تالش 
مي كنند تا در ايران اين محصوالت را كشت 
كنند ولى تاكنون مجوز كشــت صادر نشده 
اما با كمال تأســف مافيــاى تراريخته كه در 
اختيــار چند نفر اســت ســاالنه 10 ميليون 
تن محصوالت دستكاري شــده ژنتيك وارد 
كشور و ســفره مردم مى كنند كه از مجلس 
درخواست داريم در سال جهش توليد جلوي 
اين واردات گرفته شده و از كشاورزان براى 
توليــد محصوالت ســالم و ارگانيك و غير 

تراريخته داخلى حمايت شود.
تراريخته  سركرده  گفت:  كرمي 
در ايــران بهتريــن برنج ايراني 
يعنى «طارم مواليي» را 20 سال 
پيش بــه فيليپين بــرد و تراريخته كرد و در 
كشور در سال 83 كشت كرد كه بعد متوقف 
شــد ولى در سال 94  يك كشاورز در استان 
گلســتان مجدد اين برنج تراريخته را كشت 
كرد كه نام و عكس اين كشــاورز و عكس 
شاليزار او منتشر شده و همه او را شناختند.

 وي بــا بيــان اينكــه، امــا از آن به بعــد 
ســندي نداريــم كــه نشــان بدهــد محصــول 
ايــران  در  صــورت  به ايــن  تراريختــه اى 
كشــت شــده باشــد، گفــت: تراريختــه 
كشــت  ايــران  در  پنهانــي  به صــورت 
مي شــود و مــا هــم شــك داريــم ولــى 
اميدواريــم كــه درســت نباشــد و كشــاورزان 
ــد آن  ــا مانن ــند ت ــب باش ــيار مراق ــد بس باي
ــد و هــر  ــج كار گلســتانى فريــب نخورن برن

ــد.  ــذرى را نكارن ب
كرمــي ادامــه داد: اگر كســي بخواهد بذر 
تراريخته كشــت كند بايــد از وزارت جهاد 
كشــاورزي، وزارت بهداشــت و ســازمان 
حفاظت از محيط زيست مجوز دريافت كند 
كــه وزير جهاد كشــاورزي هم چندي پيش 
اعــالم كرد تاكنون هيچ تراريخته  اي در ايران 

كشت نشده است.
ــوز  ــوال هن ــن اح ــه اي ــا هم ــزود: ب وي اف
نتوانســته ايم مانــع واردات حجــم عظيــم 
ــيار  ــا بس ــن مافي ــرا اي ــويم زي ــه ش تراريخت
مــردم  دليــل  به هميــن  اســت  قدرتمنــد 
پويــش «توقــف واردات تراريختــه» را ايجــاد 
كرده  انــد كــه مــردم مطالبــه كننــد تــا مجلــس 
ــد شــما  و قــوه قضائيــه جلــو اينهــا را بگيرن
ــد. ــانى كني ــدان اطالع رس ــتان هم ــم در اس ه
كرمي گفــت: ما بايد به توليــد مواد غذايي 
سالم و ارگانيك در شــأن ملت بزرگ ايران 
بپردازيم و اجازه ندهيم تراريخته و ســموم 
و علف كش هــاى خطرناك شــيميايى وارد 
ســفره هاي مردم شــوند، چون مواد غذايي 
ناسالم ســبب انواع ســرطان ها و بيماري ها 

مى شود. 

استاد دانشگاه در گفت وگو با همدان پيام:

محصوالت تراريخته مجوز كشت ندارد 
■ مجلس براى توقف واردات تراريخته هاى ناسالم به سفره مردم ورود كند 
■ سويا، كلزا، كانوال، ذرت ، پنبه و اكثر روغن هاي نباتي تراريخته هستند

 رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
همــدان از احداث نخســتين واحد صنعتى 
فروســيليس كشــور با ظرفيت 20 هزار تن 
توليد در اين اســتان خبــر داد و گفت: اين 
واحد با ســرمايه 240 ميليارد تومانى ارزش 
افزوده فراوانى به ســنگ معدنى سيليس اين 

منطقه مى دهد.
حميدرضا متين اظهار داشــت: طرح توسعه 
واحد صنعتى فروسيليس آذرخش اجرا شده 

و آماده بهره بردارى در سال جارى است. 
وى اضافه كرد: اين واحد صنعتى دو ســال 
پيش با حضــور معاون اول رييس جمهورى 
بــا ظرفيت 12 هزار تن در شــهرك صنعتى 
جوكار بهره بردارى شــد و امسال با سرمايه 
گذارى جديد ظرفيت اين واحد به 32 هزار 
تن در سال رسيد كه در كشور طرحى بى نظير 

محسوب مى شود.  
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
به ايرنا گفت: طرح توسعه فروسيليس آذرخش 
با 240 ميليارد تومان سرمايه گذارى اجرا شده 
كه تنها 40 ميليارد تومان از طريق حمايت دولت 

و تسهيالت بانكى فراهم شده است. 
به گفته متيــن همدان در عرصــه ذخيره و 
استخراج سنگ ســيليس بسيار غنى است و 
احداث اينگونه صنايع فرآورى ارزش افزوده 
بى شــمارى نصيب اســتان كــرده و از خام 

فروشى معادن نيز جلوگيرى مى شود. 
وى خاطرنشان كرد: با وجود تحريم و شرايط 
نامطلوب اقتصادى شاهد رشد سرمايه گذارى 
در بخش صنعــت و معدن اســتان همدان 
هستيم كه نويد رونق اشــتغال و توليد را به 

مردم اين منطقه مى دهد.  

رييس ســازمان صنعت،  معــدن و تجارت 
همدان به احياى معادن راكد اســتان اشــاره 
كرد و افزود: اين موضوع از اولويتهاى دولت 
محسوب شده و به زودى با واگذارى اختيار 
به شوراى معادن استان بسيارى از مشكالت 
و گرفتارى هــاى معدن هــا و صنايع معدنى 
با شــتاب بيشــتر و بدون معطلى به رياست 

استاندار همدان رسيدگى مى شود. 
متين محدوديت فصلى را از مشكالت معادن 
اســتان برشــمرد و گفت: با آغاز بارش هاى 
پاييزى فعاليت معادن همدان به ويژه سنگهاى 
تزئينى كاهش مى يابد اما معادن شن و ماسه با 
ظرفيت كمترى در اين فصل به فعاليت خود 

ادامه مى دهند.  
وى تاكيد كرد: معادن جزو سرمايه هاى كشور 
محسوب شده و بنابر تاكيد رييس جمهورى 

استفاده از تمام ظرفيتهاى موجود و بازگشت 
معادن راكد به چرخه توليد در دســتور كار 

مسووالن استان قرار گرفته است. 
آهــن، ســرب آندالوزيــت، ســيليمانيت، 
فلدسپات، سيليس، گارنت، دولوميت، انواع 
ســنگ آهك، مرمريــت، تراورتــن، گابرو، 
گرانيت خاكســترى، هورنفلــس، كروندم، 
رزكوارتز، بنتونيت، پاميس، گچ، مارن، شيل، 
خاك صنعتى، چينى، كيانيت، پگماتيك، ميكا، 
آرن گرانيتى، خاك رس، مس، گرانيت سبز، 
تالك شيســت و كرديريت انواع مواد معدنى 

استان همدان به شمار مى روند. 
همدان حــدود 2 ميليارد تــن از ذخيره 60
ميليارد تنى اكتشــاف شده كشور را داراست 
و 324 واحد صنعتى معدنى در اين اســتان 

مستقر است.

ساخت نخستين واحد فروسيليس20 هزار تنى كشور در همدان

توليدات داخلى تراريخته نيستند
 شك داريم كه محصوالت تراريخته پنهاني در ايران كشت نمي شود

كشاورزان مواظب باشند هر بذري را كشت نكنند
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139960326009000090 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد  وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك فامنيــن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى 
ــن در  ــادره از فامني ــنامه 7446 ص ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد يدال ــوى فرزن ــر نق امي
يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 204/31 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 
104 اصلــي واقــع در شــهر فامنيــن خريــدارى بــا واســطه از مالــك رســمى آقــاى 
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در  ــذا ب ــده اســت. ل ــه نقــوى محــرز گردي يدال
ــه اشــخاص نســبت  ــي ك ــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورت ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــد از  ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ب
تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره 
تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد. (م الــف 141)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/10

رضا بيات - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهى تاسيس ، تغييرات شركت
آگهــى تغييــرات شــركت انديشــه هــاى زيربنايــى صنعــت آريامــن شــركت 
ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 13090 و شناســه ملــى 14007228545 بــه 
ــل  ــات ذي ــورخ 1399/05/26 تصميم ــره م ــأت مدي ــه هي ــتناد صورتجلس اس

اتخــاذ شــد : 
ــاى  ــد: آق ــل تعييــن گرديدن ــرار ذي ــه ق ــره ب ــأت مدي 1 - ســمت اعضــاء هي
ــس  ــمت رئي ــه س ــى 3874549224 ب ــماره مل ــه ش ــى ب ــى فقه ــا رازان رض
ــه شــماره ملــى  ــم زهراســادات تقــوى ب ــر عامــل خان ــره و مدي هيــأت مدي
0070110239بــه ســمت نايــب رئيــس هيــأت مديــره آقــاى عليرضا ســهيليان 

ــره ــه ســمت عضــو هيــأت مدي ــه شــمارملى 3860022857ب ب
 2- كليــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــركت از قبيــل چــك ، ســفته 
، بــروات ، قراردادهــا و عقوداســالمى بــا امضــاء مديــر عامــل همــراه بــا مهــر 

شــركت معتبــر مــى باشــد. 
(965071)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان

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

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 99/05/03 هي ــماره 99/412 م ــر رأي ش براب
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى 
آقــاى حســين محمــدى فرزنــد عبدالحســين بــه شــماره شناســنامه 7 صــادره از 
اســدآباد در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــي آبــى بــه مســاحت 71371/36 
مترمربــع در قســمتى از پــالك 39 اصلــي موســى آبــاد واقــع در اســدآباد اراضــى 
ــه مرحــوم عبدالحســين  ــدارى از مالــك رســمى ورث ــاد خري روســتاى موســى آب
ــب در دو  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــرز گردي ــدى مح محم
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه 
ــخ  ــد از تاري صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي توانن
انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم 
ــراض،  ــليم اعت ــخ تس ــاه از تاري ــك م ــدت ي ــرف م ــيد، ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد. (م الــف 154)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/10

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

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

برابــر رأي شــماره 139960326008000210 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد  وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
ــاى  ــى آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالكان ــك رزن تصرف ــت مل ــوزه ثب ــي ح ثبت
ــادره از رزن  ــنامه 6 ص ــماره شناس ــه ش ــل ب ــد ابوالفض ــگرى فرزن ــى عس مرتض
ــالك  ــع پ ــاحت 136837 مترمرب ــه مس ــى ب ــي آب ــن مزروع ــه زمي ــك قطع در ي
ــك رزن  ــت مل ــوزه ثب ــدان ح ــش 5 هم ــع در بخ ــه واق ــه اميري ــي قري 86 اصل
خريــدارى بــا واســطه از مالــك رســمى وراث آقــاى كمنــد علــى رضائيــان طبــق 
ســند شــماره 32461 مــورخ 1398/01/28 دفترخانــه شــماره 1 رزن محــرز گرديــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت 
ــه مراجــع قضايــي  ــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب يــك م
تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 154)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/10

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض ــماره 139960326009000096 هي ــر رأي ش براب
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــى 
حــوزه ثبــت ملــك فامنيــن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى اميــر پارســا 
نقــوى فرزنــد حســين بــه شــماره شناســنامه 0151894248 صــادره از تهــران در يــك 
بــاب خانــه بــه مســاحت 198/13 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 104 اصلــي 
واقــع در شــهر فامنيــن خريــداري بــا واســطه از مالــك رســمي آقــاى جعفــر نقــوى 
محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت 
ــه  ــي ب ــن آگه ــخ انتشــار اولي ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش متقاضــي اعتراضــي داش
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف 
مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــي اســت در ص ــد. بديه ــم نماين تقدي

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 128)
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رضا بيات - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

50 پروژه ملى در همدان و فامنين 
در حال اجرا است

 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى گفت: در 
حــال حاضر 50 پروژه ملى در شهرســتان هاى همدان و فامنين در حال 

اجرا و ساخت است.
حميدرضــا حاجى بابايــى در گفتگو با خبرنــگار بازار بــا بيان اينكه 
بيــش از 70 پروژه ملى در اســتان همدان و حــدود 50 پروژه ملى در 
شهرستان هاى همدان و فامنين در حال ساخت است، عنوان كرد: وضع 

اقتصاد در كشــور خوب نيســت و اســتان همدان هم مثل بقيه كشور 
متأثر از اين وضعيت اســت اما كار در استان همدان در حد قابل قبول 

انجام مى شود.
حاج بابايى با تاكيد بر اينكه جمهورى اســالمى ايران اســتعداد رقابت با 
اقتصاد چين، فناورى هند و نظامى گرى روسيه در منطقه را دارد، گفت: 
همين امور ســبب شده قدرت هاى بزرگ با ما مبارزه مى كنند و به كشور 

ما فشار آورند.
 تحريم هاى كنونى بى سابقه است

رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى با بيان 

اينكه مردم ايران با پيروى از مكتب امام حسين (ع) زير بار زور نمى روند 
و برخورد مســتكبران زورگو با ايران از همين نشأت مى گيرد، افزود: كم 

كارى ها را توجيه نمى كنيم اما تحريم هاى كنونى بى سابقه است.
وى افزود: امروز در كشــور مشــكل اقتصادى شديد است و ما بايد از اين 
معبــر عبور كنيم و اقتصاد ايران را با مردم دانش محور و تمدن محور به 

جايگاه حقيقى خود برسانيم.
حاجى بابايــى با بيان اينكه قدرتهاى بــزرگ نمى خواهند ترقى ايران را 
ببينند، اظهار كرد: به لطف الهى كشــتى انقالب در سخت ترين شرايط با 

قدرت در حال حركت و پيشروى است.

سرپرست خبرگزاري: 
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران: شكيبا كوليوند
يحيي احمدي، فاطمه خزايي

 اكرم محمدي
شماره تماس: 09183149040

 ذخيره 283 معدن متنوع اســتان همدان در حالى 
افزون بر يك ميليــارد و 777 ميليون تن تخمين زده 
مى شود كه از اين ميزان ساالنه تنها حدود 16 ميليون و 
298 هزار تن استخراج صورت مى گيرد كه اين واقعيت 
ضرورت حمايت از ســرمايه گذاران براى فرآورى مواد 

معدنى را گوشزد مى كند.
به گزارش بازار همدان، همدان استانى با پتانسيل هاى 
مناســب در بخش صنعت و معدن است كه در شاهراه 
ورودى غرب كشور قرار گرفته و توانايى هاى بالقوه اى 
براى سرمايه گذارى و دسترسى به بازارهاى غرب كشور 

دارد.
در ايــن ميان شهرســتان همدان نســبت به ســاير 
شهرستان هاى استان همدان مهم ترين مركز صنعتى 
اين منطقه محســوب مى شــود به طورى كه نيمى از 
فعاليت هاى صنعتى اســتان همدان در اين شهرستان 
استقرار دارد و محور همدان- قزوين به دليل قرارگيرى 
در مســير ارتباطى بازار بزرگ مصــرف تهران- كرج، 
قطب هاى صنعتى قزوين و ساوه و جاده ترانزيتى اروپا و 
هم چنين احداث شهرك صنعتى بوعلى در اين مسير 

قابليت برنامه ريزى دارد.
شهرستان همدان از سويى ديگر به سبب شرايط مساعد 
توپوگرافــى و ارزانى اراضى صنعتى به نســبت ديگر 
مناطق داراى بيشــترين تمركز از نظر توليد و اشتغال 

صنعتى است.
محور جاه همدان- كرمانشــاه بــه دليل قرارگيرى در 
امتداد محــور قبلى و به علت وجود اراضى مناســب 
صنعتى در رتبه دوم و محور جاده همدان مالير در رتبه 

بعدى از نظر تمركز صنعتى قرار دارند.
دومين شهرســتان و مركز مهم صنعتى استان همدان 
شهرســتان مالير است كه ســهم آن از فعاليت هاى 
صنعتى اســتان همدان حدود 15 درصد برآورد شده 
است و در ادامه شهرستان بهار به عنوان سومين مركز 
مهم صنعتى مطرح است كه عمده صنايع آن در منطقه 
صنعتى چشمه قصابان و محور جاده همدان- كرمانشاه 

متمركز است.
صــادرات كانى غيرفلزى و فلزى در كنار صادرات مواد 
صنعتى اســتان از جمله چرم، صنايــع غذايى و غيره 
به مقصد خارج از كشــور از امتيازات اين بخش است 
و حدود 50 تا 60 درصد بــازار فروش اين توليدات را 
كشورهاى همسايه آسياى ميانه، امارات متحده عربى، 
كويت، عربستان، تركيه، عراق، پاكستان، آذربايجان و 
ارمنستان تشكيل مى دهد و مابقى به كشورهاى اروپايى 

هم چون آلمان و ايتاليا صادر مى شود.
اســتان همدان يكــى از اســتان هاى داراى ذخاير و 

پتانسيل هاى معدنى غنى و متنوع در سطح كشور است 
كه در برخى از مواد معدنى مانند آندالوزيت شيســت، 
فلدســپات و ســيليس در مالير و معادن دولوميت در 

نهاوند داراى مزيت هاى نسبى است.
بر اســاس ســند راهبردى و عملياتى سه ساله استان 
همــدان (1398-1400) همــدان داراى 280 معدن 
فعال با تنوع مواد معدنى از قبيل ســيليس، دولوميت، 
ســنگ هاى تزئينى، ســنگ آهن، فلدســپات، آهك 
صنعتــى، آندالوزيت، پوكه معدنى ميكا و ســنگ هاى 

آهكى جهت توليد شن و ماسه و غيره است.
همچنين ذخيره اين معادن بالغ بر يك ميليارد و 777

ميليون تن و استخراج ساليانه آنها حدود 16 ميليون و 
298 هزار تن اســت؛ اما در اين زمينه نياز به اقداماتى 
محرك در توسعه بخش معدن هستيم تا بتوان با ورود 
سرمايه گذاران معادن فعال استان همدان را به سمت 
فرآورى برد و چراغ معادن غيرفعال اســتان همدان را 

روشن كرد.
حال در اين راســتا و به منظور بررسى وضعيت معادن 
اســتان همدان گفت و گويى بــا محمد خاكى معاون 
معدن ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
و محمد بشير يوســفى رئيس سازمان نظام مهندسى 
معدن اســتان همدان ترتيب داده ايم كه در ادامه آنها 

را مى خوانيد:
283 معدن با 32 نــوع ماده معدنى در 

استان همدان وجود دارد
محمد خاكى در گفت وگو با خبرنگار بازار با بيان اين 
كه در استان همدان تعداد 180 معدن فعال وجود دارد، 
گفت: در مجموع 283 معدن با 32 نوع ماده معدنى در 

استان همدان وجود دارد.
معاون معدن ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان عنوان كرد: ســرمايه اوليه مورد نياز براى پيش 
روى در بخش معدن باال است بدين ترتيب بايد سرمايه 
گذاران را به نحوى ديگر به سرمايه گذارى در اين بخش، 

ترغيب كرد.
وى در اين راســتا از برنامه ريــزى هاى به عمل آمده 
در صندوق بيمه ســرمايه گذارى فعاليت هاى معدنى 
ســخن گفت و افزود: صندوق بيمه سرمايه گذارى در 
اين خصوص، بر اســاس ارزش پروانه و ارزش معدن به 
معدن داران تسهيالت ارائه مى دهد كه سرمايه گذاران 
بخش معــدن مى توانند با اين تســهيالت، روش هاى 
ســنتى كه هزينه هايشــان را باال مى برد به روش هاى 

مدرن تر تبديل كنند.
خاكى عنوان كرد: با اين روند مى توان قدمى در مسير 
جلوگيرى از خام فروشى مواد معدنى استان نيز برداشت 

امــا بايد در ايــن زمينه با 
مناسب  رسانى هاى  اطالع 
معدن داران را نسبت به اين 

تسهيالت آگاه ساخت.
نظــام  ســازمان  رئيــس 
مهندســى معدن اســتان 

همدان نيز در گفت و گــو خبرنگار بازار با بيان اينكه 
نزديك به دو درصد از ذخاير معدنى كشــور در همدان 
است، گفت: ميزان ذخاير معدنى در كل كشور برابر 60 
ميليارد تُن و در استان همدان برابر يك ميليارد و 800

ميليون تُن است.
محمدبشــير يوســفى با بيان اين كه اســتان همدان 
رتبه هشــتم در زمينه ذخاير معدنى كشور را به خود 
اختصاص داده اســت، عنوان كــرد: از اين ميزان تنها 

ساالنه 18 ميليون تُن استخراج مى شود.
وى در زمينه تسهيالت ارائه شــده براى معدن داران 
و علت نامناســب بودن استقبال آنها از اين تسهيالت، 
عنوان كرد: براى ارائه اين تسهيالت پروانه بهره بردارى 
را به عنــوان وثيقــه از معــدن داران نمى پذيرند كه 
خوشبختانه در صندوق بيمه سرمايه گذارى فعاليت هاى 
معدنى بر آن شدند تا با تسهيل در اين امر، با بيمه نامه 

تسهيالت را ارائه كنند.
 قوانين منابع طبيعى موجب شــده روند 
ثبت و اكتشاف معادن با چالش روبرو شود

يوسفى با بيان اينكه در استان همدان تاكنون استفاده 
چندانى نيز از اين تســهيالت نشــده اســت، به ديگر 
مشــكالت پيش پاى معدن داران همدانى اشاره كرد و 
افزود: قوانين منابع طبيعى موجب شده تا روند ثبت و 
اكتشاف معادن با چالش روبرو شود چرا كه براى گرفتن 
يك معدن، بايد پروانه چراى يك دامدار در روســتا را 
حذف كنند كه اين قانــون نياز به اصالح دارد چرا كه 
هيچ دامدارى حاضر نيست با اين روند، همكارى داشته 

باشد.
رئيس ســازمان نظام مهندســى معدن استان همدان 
با بيان اينكه به ســبب همين چالش، ســال گذشته 
ميزان اكتشاف معادن در استان همدان و روند سرمايه 
گذارى هايمان در اين عرصه قفل شــد در پاسخ به اين 
كه آيا روند خام فروشى مواد معدنى در استان همدان 
را در سطح بااليى شــاهد هستيم يا خير؟ و اين روند 
نيازمنــد چه برنامه ريزى هايى اســت؟ گفت: احداث 
كارخانه هاى فــرآورى بخش معدنى راهــكارى براى 
ممانعت از خام فروشى محســوب مى شود بدين سان 
بايد سرمايه گذاران را به حوزه هاى فرآورى مواد معدنى 

استان سوق دهيم.

وى با تاكيد بر اين كــه در حوزه فرآورى مواد معدنى 
شن و ماســه در استان همدان روند مناسبى در پيش 
گرفته شده است، افزود: دو كارخانه كنستانتره در استان 
همــدان در حوزه هاى فلزى كار مى كنند اما در مرحله 
آهن ســنگى نياز به ورود ســرمايه گذار وجود دارد؛ از 
ســويى، در حوزه منيزيم به عنوان يك فلز استراتژيك 
نياز به ورود سرمايه گذار در بخش فرآورى آن احساس 

مى شود.
يوســفى در بخش ديگرى از گفــت و گو به وضعيت 
كارخانه هاى فرآورى در حوزه ســيليس استان همدان 
اشاره كرد و گفت: در حال حاضر، تعداد دو كارخانه در 

زمينه فروسيليس در همدان فعاليت دارند.
وى ادامــه داد: در حوزه ســرب و روى نيز، كارخانه اى 
كه در توليد كنستانتره در ســطح استان فعال است، 

محصوالتش را صادر مى كند.
يوسفى با اشــاره به اين كه ذخاير دولوميت در استان 
همدان باال است، گفت: عيار دولوميت همدان باال است 
بنابراين در اين زمينه نيز نياز به ورود سرمايه گذار در 

زمينه جداسازى منيزيم از دولوميت هستيم.
وى بــا تاكيد بر اين كه آندالوزيت در اســتان همدان 
منحصربه فرد و در كشور، مختص همدان است، گفت: 
در اين زمينه نيز براى توليد آجرهاى نسوز از آندالوزيت 

نيازمند ورود جدى سرمايه گذاران هستيم.
رئيس ســازمان نظام مهندســى معدن استان همدان 
با بيان اين كه خوشــبختانه هم اكنــون، در كنار اين 
كه صادرات به چين بســته شــده واردات نيز صورت 
نمى گيــرد، گفت: با توجه بــه تعرفه هايى كه در حال 
حاضر گذاشــته شــده و تاكيد بر اين كه در ابتدا بايد 
نياز داخل برآورده شود، مشكالت معدن داران كاهش 

يافته است.
يوســفى با بيان اين كه در زمينــه آهن كه تا مرحله 
يكى مانده به آخر در همدان فرآورى مى شود، مشكلى 
نداريم، مطرح كرد: آهن در گذشــته در اين مراحل، به 
كشور چين مى رفت اما در حال حاضر در داخل كشور 
مرحله نهايى نيز به انجام مى رســد و مشكلى در اين 
زمينه نداريم و تقاضاى داخلى در اين زمينه وجود دارد.

وى با بيان اين كه با توجه به ساخت و سازها، مقدارى 
در زمينه سيمان به مشكالتى برخورده ايم، گفت: يك 

سوم از توليد ســيمان همدان در حال حاضر خوابيده 
چراكه براى ســال جارى صادرات ســيمان به عراق را 

نداشته ايم.
رئيس سازمان نظام مهندسى معدن استان همدان در 
بخش پايانى صحبت هاى خود تاكيد كرد: از آن جايى 
كه ســرمايه اوليه براى ورود به حوزه معدن باال است 
بايد سرمايه گذاران بزرگ را براى ورود به حوزه معدن 
و فرآورى مــواد معدنى متنوع همدان ترغيب و از آنها 
حمايت كنيم تا شــاهد خام فروشــى مواد معدنى در 

استان همدان نباشيم.
 فــرآورى مواد معدنى همــدان راهى در 

جهت مقابله با خام فروشى
در زمينه توســعه بخش معدن استان همدان نيازمند 
اقداماتى محرك هســتيم كه در اين زمينه مى توان به 
لزوم حمايت از ســرمايه گذارى خارجى، ارتقاى بهره 
ورى برداشت، اســتخراج و فرآورى صيانتى از معادن 

استان با رعايت مالحظات زيست محيطى اشاره كرد.
فرصت هاى سرمايه گذارى و داراى اولويت در همدان در 
بخش صنعت به سمت مواد معدنى از توليد آجر نسوز 
بر پايه دولوميت، فرآورى سنگ گرانيت و در مجموع، 
تراش ســنگ هاى قيمتى گرفته تا فرآورى دولوميت 
توليد اكسيد منيزيم شمش منيزيم از دولوميت و صنايع 
فرآورى آندالوزيت مدنظر قرار گرفته است اما به راستى 
نياز اســت تا در سال جهش توليد، قدم ها براى جذب 
ســرمايه گذار داخلى و خارجى در اين مسير محكم تر 
برداشته شود چرا كه فرآورى مواد معدنى همدان راهى 
در جهت مقابله با خام فروشى خواهد بود و با اين روند، 
نه تنها شاهد غيرفعال و نيمه فعال بودن معادن استان 
نخواهيم بود بلكه در ســايه رونق و جهش توليد مواد 
معدنى استان همدان اشتغال مولد و پايدار شكل گرفته 

و در نهايت، ارمغان آن توسعه پايدار خواهد بود.
بر همين اساس نياز است تا با برداشتن سخت گيرى ها 
و يــا اصــالح برخى از قوانين، مســير را بــراى ورود 
ســرمايه گذاران هموار و بخش فرآورى مواد معدنى در 
استان همدان را پويا كنيم تا نه تنها دست معدن داران 
همدان زير سنگ نماند، بلكه ساير سرمايه گذاران بزرگ 
نيز براى حضور در اين حوزه تشــويق شده و پا پيش 

بگذارند.

مدير برنامه ريزى و توسعه شركت سپرده گذارى 
مركزى اوراق بهادار:

سرمايه گذاران فضاى اقتصادى و تغييرات بازار 
بورس را بر اساس واقعيت ها بررسى كنند

 مديــر برنامه ريزى و توســعه 
شركت سپرده گذارى مركزى اوراق 
فضاى  سرمايه گذاران  گفت:  بهادار 
اقتصادى و تغييرات بازار بورس را 

بر اساس واقعيت ها بررسى كنند.
به گــزارش خبرنگار بازار؛ ســيد 
محمــد جــواد فرهانيــان افزود: 
شناخت از بازار سرمايه و چگونگى 
پيگيــرى و مواجــه شــدن با آن 
نيازمند برخوردارى از دانش فنى و 

افزايش سواد اقتصادى و تحليلى در اين زمينه است.
وى عنــوان كرد: براى موفقيت در اين بــازار نيازمند آموزش هاى مهارتى 
هستيم و سرمايه گذاران بايد فضاى اقتصادى و تغييرات بازار بورس را بر 

اساس واقعيت ها بررسى و تحليل كرده و بر اين مبنا تصميم گيرى كنند.
وى گفت: در شــرايط كنونى با توجه به سياســت هاى دولت شاهد اقبال 
خوبى از سوى جامعه براى سرمايه گذارى در اين بازار هستيم، اما بايد توجه 
داشته باشيم كه براى نتيجه گيرى مطلوب بايد نگاه بلند مدت به سرمايه 

گذارى در اين بازار داشته باشيم.
فرهانيان با اشاره به فراهم شدن زمينه فروش 30 درصد دوم سهام عدالت 
در پاسخ به ســؤالى مبنى بر چگونگى فروش سهام عدالت گفت: در دور 
گذشته آزادسازى سهام عدالت، به دليل آماده نبودن زيرساخت ها مردم به 
بانك ها و كارگزارى ها مراجعه مى كردند و در اين مرحله، مراجعه به بانك ها 

وجود دارد اما بانك ها از درگاه كارگزارى خود اقدام به فروش مى كنند.
فروش سبد سهام عدالت محدوديت زمانى ندارد

وى با بيان اينكه فروش سبد سهام عدالت محدوديت زمانى ندارد، عنوان 
كرد: افرادى كه روش مستقيم را براى دسترسى به سبد سهام خود انتخاب 
كرده و به كارگزارى هاى بازار سرمايه معرفى شده اند ممكن است به حساب 
برخى از آنها پول سهام واريز نشده باشد زيرا همه سفارش ها تكميل نشده 
و ناهماهنگى بين بازار پول و سرمايه اتفاق افتاده كه اكنون اين ناهماهنگى 

رفع شده است.
مدير برنامه ريزى و توسعه شركت سپرده گذارى اوراق بهادار كشور عنوان 
كرد: سهام عدالت دارايى ارزشمندى است و قابليت اين را دارد كه در سبد 

دارايى هاى مردم قرار گيرد.
فرهانيان گفت: هدف اين اســت دارايى سهام عدالت در سبد سهامداران 

همچنان باقى بماند و مردم هم با روحيه سهامدارى بيشتر آشنا شوند.
ى در پاســخ به اين ســؤال كه كسانى اطالعات درســت در سامانه ثبت 
كرده اند اما هنوز پول حاصل از فروش ســهام عدالت را دريافت نكرده اند و 
علت چيست؛ اظهار كرد: اين گروه مى توانند با تلفن گوياى 1569 تماس 
بگيرند و مشــكل خود را به كارشناسان اطالع دهند؛ احتماالً هر مشمول 
دچار يك مشــكل متفاوت باشــد به همين دليل كارشناســان متعددى 
پاسخگوى مشــكل مشموالن سهام عدالت هستند و تماس با اين شماره 

محدوديت زمانى ندارد.
وى ادامه داد: مشموالنى كه دچار اين مشكل شده اند ابتدا وارد سايت سهام 
عدالت شوند و راستى آزمايى شماره همراه، كد ملى و شباى ثبت شده با نام 
خود را انجام دهند و بعد از آن مى توانند در سايت دارايى خود را مشاهده 
كنند و اگر نتوانســتند اين فرآيند را طى كنند هم از طريق تلفن 1569

و هم مراجعه حضورى به سازمان خصوصى سازى و شركت سپرده گذارى 
مى توانند مشكل پيش آمده را برطرف كنند.

مدير برنامه ريزى و توسعه شركت سپرده گذارى مركزى اوراق بهادار كشور 
افزود: يكى از مشكالت به وجود آمده كه امكان واريز پول را غيرممكن كرده 
اين است كه افراد دو كد شبا ثبت كرده اند و راستى آزمايى آنها در سيستم 
هنوز به روز رسانى نشده باشد هر چند ممكن است يك كد درست باشد 

اما بايد فقط يك كد ثبت شود.
فراهانيان عنوان كرد: شــركت ســپرده گذارى مركزى يك شركت تأمين 
كننده زيرساخت هاى بازار سرمايه است و كسانى كه براى اولين بار طعم 
ســهامدارى را مى چشند بايد از شــركت و نحوه عملكرد آن اطالع پيدا 

مى كردند چراكه اين شركت مجرى آزادسازى سهام عدالت شده است.
وى عنوان كرد: اين شــركت بانك اطالعاتى از سهامداران تشكيل داد به 
طورى كه بدون نياز به كد بورســى اقدام به فروش ســهام عدالت خود به 
صورت مقطعى كردند. فرهانيان گفت: 60 درصد سهام عدالت قابل معامله 
است و كسانى كه سهام را براى فروش اعالم مى كنند بايد قبل از فروش به 

سايت سهام عدالت مراجعه و براى راستى آزمايى بعد اقدام كنند.
وى تأكيد كرد: افرادى كه شماره شبا تغيير دهند با مشكلى مواجه مى شوند 
كه ســامانه غير فعال است و علت اين است كه در حال حاضر امكان ثبت 
تغيير شماره شبا وجود ندارد. فراهانيان تأكيد كرد: مردم با افزايش دانش 
خود با دقت تصميم گيرى كنند چرا كه بازار سرمايه بازارى است كه بايد 

دانش مالى را افزايش دهند و هوشمندانه تصميم گيرى كنند.

خبر

آگهي مزايده اجاره جايگاه CNG شهرداري رزن - نوبت دوم

روابط عمومي شهرداري رزن

شهرداري رزن در نظر دارد پيرو مصوبه شماره  906 مورخه 1398/12/19 شوراي اسالمي شهر رزن نسبت به اجاره جايگاه CNG واقع در كيلومتر پنج جاده 
رزن -تهران از طريق مزايده عمومي به مدت دو سال به شركتهاي داراي صالحيت از شركت نفت نمايد. 

اين مزايده در سامانه ستاد به شماره  5099006022000003  ثبت گرديده است لذا جهت شركت در مزايده از سامانه مزبور اقدام گردد و خواهشمند است پاكت 
الف و ريز قيمتهاي پاكت ج را به صورت دستي تحويل اين شهرداري  نماييد.

1- اجاره سال اول ماهيانه به مبلغ 159/000/000 ريال و اجاره سال دوم ماهيانه به مبلغ 190/000/000 ريال مي باشد
2-  مجموع قيمت كارشناسي اجاره دو ساله جايگاه CNG  شهرداري رزن به مبلغ 4/188/000/000 ريال مي باشد.

3-  مبلغ تضمين شركت در مزايده مذكور به صورت (واريز نقدي/ ضمانت نامه بانكي) مي باشد. واريز مبلغ 210/000/0000 ريال به حساب 43602691 نزد بانك 
رفاه به نام شهرداري رزن و ارائه فيش واريزي به امورمالي شهرداري جهت ثبت سپرده.

4- مهلت دريافت وتحويل اسناد از مورخه 1399/05/30  لغايت تا پايان وقت اداري مورخه 1399/06/22 مي باشد.
5- هزينه كارشناسي؛چاپ آگهي ؛ به عهده برنده مزايده مي باشد.

6- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
7- در صورتي كه برندگان اول؛دوم؛سوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

8- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.
9- زمان بازگشايي پاكتهاي واصله ساعت  10 صبح مورخه 1399/06/23 در محل دفتر شهردار محترم مي باشد.

10- جهت دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفنهاي 08136222442 و 08136225340 تماس حاصل فرماييد.(م الف783 )
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/30 - تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/10

معادن در اقتصاد استان همدان سهم كمى دارند

فرآورى
چشم انتظار سرمايه گذار
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ردپاى خودكشى در هتل  

 شنيده ها حاكى از آن است در روزهاى اخير يك 
خودكشى در يكى از هتل هاى همدان رخ داده است . 
گويا در اين اتفاق مرد جوانى با گذاشتن يك يادداشت 
اقدام به خودكشى ميكند و پرونده يك مرگ مشكوك 

در هتل باز ميشود . 
آنچه مسلم اســت بر خالف ادعاى منابع آگاه از اين 
اتفاق  تا امروز هيچ منبع موثقى اقدام به تائيد اين خبر 
نكرده است و همچنان صحت و سقم اين خبر در هاله 

اى از ابهام است . 
ايــن اتفاق البتــه در ماه هاى اخيــر در يكى از هتل 
هاى مشــهور ايران نيز رقم خورد كه در اين زمينه ؛  
خبرگزارى برنا در يك تيتر خبرى نوشت ، خودكشى 
يك دختر و پســر در هتل اســپيناس پاالس تهران .  
ماموران پليس به دنبال خبر مرگ مشــكوك در هتل 
اســپيناس پاالس تهران در اين محل حاضر شــدند. 
بالفاصله ماموران پليس موضوع را در دستور كار خود 
قرار دادند و با حضور در اين هتل لوكس به تحقيق در 

اين باره پرداختند.
ماموران در ابتدا با اجساد دختر و پسرى جوان روبه رو 
شدند كه با شليك گلوله به سرشان جان باخته بودند. 
هنوز مشخص نبود كه چه حادثه اى رخ داده تا اينكه 
در همان اتاق دست نوشته اى پيدا شد كه نشان مى داد 
اين دختر و پســر خودشان به استقبال مرگ رفته اند. 
آنها در اين دست نوشته از عشق زياد به يكديگر گفته 
بودند و اينكه به خاطر اين عشــق دســت به چنين 
اقدامى زده اند. در تحقيقات تيم جنايى مشخص شد 
كه دختر 26 ســاله يك روز قبل يعنى روز دوشنبه از 
شهرستان به تهران آمده بود در يكى از اتاق هاى اين 
هتل مســتقر شد. روز بعد پســر 29 ساله به صورت 
پنهانى وارد اتاق شده و ابتدا با شليك گلوله به دختر 
جوان او را كشــته و بعد هم خودش را تسليم مرگ 
كرده است. البته شبيه ايت حوادث سالهاى اخير نيز در 
همدان رسانه اى شد . سال 1397 خبرى مبنى بر يك 

قتل در يكى از هتلهاى همدان رسانه اى شد .
به نقل از ركنا ، معاون اجتماعى نيروى انتظامى همدان 
عنوان كرده بود ،  قتل در هتل اميران 2 شــايعه اى در 

فضاى مجازى بيش نيست.
حسين بشرى، معاون اجتماعى نيروى انتظامى همدان 
بيان كرده بود  چند روزى است در شهر همدان افرادى 
از طريق فضاى مجازى سعى در بدنام كردن مسوالن 
هتل اميران 2را دارند كه چنين شايعه اى با هيچ عنوان 
صحت نداشته است. حسين بشرى، معاون اجتماعى 
نيروى انتظامى همدان بيان كرد: چند روزى است در 
شهر همدان افرادى از طريق فضاى مجازى سعى در 
بدنام كردن مســوالن هتل اميران 2را دارند كه چنين 

شايعه اى با هيچ عنوان صحت نداشته است.
وى خاطر نشــان كرده بود آيا مى شود قتلى در سطح 
يكى از هتل هاى شــهر اتفاق افتاده باشــد و نيروى 

انتظامى از اين موضوع بى اطالع باشد؟
در آن زمان معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان 
همدان بيان كرده بود ، اگر چنين حوادثى در اســتان 
اتفاق مى افتاد نيروى انتظامى، دادســتانى و پزشكى 

قانونى به طور حتم مطلع مى شدند.
حال بايد منتظر باشيم تا ببينيم آيا اين بار هم اين خبر 
شايعه اى بيش خواهد بود يا چرايى آن اطالع رسانى 

خواهد شد ؟ 

ثبت نخستين شركت گردشگرى كودك فرهنگى ايران 
در يزد 

همدان از غافله شهرهاى دوستدار كودك 
عقب است 

 در حالى كه همدان شــهر دوستدار كودك شناخته شده است اما 
در اين زمينه نه ســاختار شــهرى تغيير كرده است و نه در اين زمينه 
اتفاق خاصى در اين زمينه براى همدان رقم خورده اســت اما در اين 
زمينه خبر ميرســد  يزد از ثبت نخســتين شركت گردشگرى كودك 
فرهنگى ايران را با هدف توجه بيشــتر به كودكان و داشتن كودكانى 

شادتر به انجام رسانده است.
در ســالهاى اخير ،  طبق مصوبه كميته ملى شــهر دوستدار كودك و بر 
اساس ارزيابى هاى دقيق توسط اعضاى آن كميته، همدان به عنوان يكى 
از شهرهاى آزمونه شهر دوســتدار كودك در ايران انتخاب شده است.
اما در اين زمينه همدان از غافله شهرهاى دوستدار كودك عقب است .

«مريم نبى زاده» ، رئيس انجمن گردشــگرى كودك استان يزد در حاشيه 
نشست تخصصى در زمينه گردشگرى كودك، ضمن اشاره به برنامه هاى 
اين انجمن در زمينه پيوند كودكان و مكتب عاشورا در ماه محرم، اظهار 
كرد: كودكان از مهمترين وارثان مكتب عاشورا هستند كه بايد به منظور 
انتقال اسالم واقعى، درس هاى عاشورا و قيام امام حسين (ع) را بياموزند 
و در همين راســتا برنامه هايى به ويژه در زمينه توليد محتواهايى براى 

كودكان در حال انجام است.
وى از ثبت اولين شــركت گردشــگرى كودك فرهنگى ايران در يزد با 
عنوان «پيشــرويان گردشگرى گردو» خبر داد و گفت: طرح گردشگرى 
كودكان در يزد به منظور توجه بيشتر به كودكان يزدى و داشتن كودكان 

شادتر از چهار سال پيش شروع شده است.
وى با اشــاره به پيگيرى و اجراى طرح هاى «كودك شــادتر» و «كودك 
درون شادتر» توســط اين انجمن، تصريح كرد: هدفمند شدن برنامه ها 
و تفريحات كودكان براســاس فلســفه خودشناســى در اين گروه از 

ضرورت هاى پرورش كودكان است.
گردشگرى كودك فرصتى براى پرداختن به طرح ها و ايدههاى مربوط به 
رشد كودكان است، كودك فارغ از محدوديت ها مى تواند به خودشناسى 

دست پيدا كند.
در شرايط شيوع بيمارى نيز كه فعاليت هاى انجمن هاى متعدد و شركت 
هاى گردشگرى كمتر شده اســت  و فراهم كردن بسترهاى مناسب به 
منظور تامين امنيت كودكان در ســفر ميتواند راهكارى براى محيا كردن 
زمينه هاى پويا براى توســعه گردشــگرى در همدان و الگو بردارى از 

طرح هاى موفق استانهاى ديگر باشد .

صندوق بين المللى پول چشم انداز بازار گردشگرى را 
بررسى كرد

سفرهاى خارجى شايد از 2021
 براساس بررسى هاى صندوق بين المللى پول محدوديت هاى مربوط 
به همه گيرى كرونا همچون لغو پروازها و بسته شدن مرزها برنامه هاى 

سفر تابستانى را در جهان به تعطيلى كشانده است. 
افت شــديد گردشگرى تاثير گســترده اى بر اقتصاد كشورهايى كه به 
گردشــگران خارجى متكى هستند گذاشته اســت. بيشترين ضربه از 
خسارت هاى درآمدهاى گردشــگرى بر كشورهاى كاستاريكا، يونان، 
مراكــش، پرتغال و تايلند وارد شــده كه بيــش از 3 درصد از توليد 
ناخالص داخلى اين كشــورها را دربرمى گيرد.براســاس برآوردهاى 
صنــدوق بين المللى پــول بازيابى تدريجى بازار توريســم باتوجه به 
تاثيرات مســتقيم گردشــگرى بر واردات، صادرات و در نهايت تراز 
جارى در ماه ســپتامبر (ماه آتــى) رخ خواهد داد كه براســاس اين 
محاسبات افت گردشــگران ورودى بين المللى در سال 2020 حدود 

70 درصد خواهد بود.
در برخى از اقتصادهاى قدرتمنــد جهان، كاهش جهانگردى به عنوان 
يك صادرات مى تواند در تراز تجارى آن نيز اثرگذار باشــد. در تايلند 
كه گردشگرى به عنوان قطب اصلى اقتصاد آن كشور محسوب مى شود، 
توليد ناخالص داخلى اين كشــور با شــيوع ويروس كرونا كاهش 8

درصدى داشته و تاثير مســتقيم آن بر تراز تجارى اين كشور در سال 
2020 حدود 6 درصد بوده است. اين امر مى تواند بخشى از مازاد تراز 
جارى سال 2019 با رشد 7 درصد را از بين ببرد. ميزان درآمد حاصل 
از گردشگرى تايلند در سال 2019 حدود 65 ميليارد دالر بوده كه بازار 
گردشگرى در توليد ناخالص داخلى اين كشور سهم 13 درصدى را به 
خود اختصاص داده است. همه گيرى كرونا در سراسر جهان طى 4 ماه 
نخست سال2020 منجر به خسارت 8 ميليارد دالرى به بخش توريسم 
تايلند شــده است.  باتوجه به چشم اندازهاى آينده گردشگرى، بحران 
كرونا و كاهش ورود توريســت به كشــورهاى كوچك تر و وابسته به 
گردشگرى تاثير مستقيمى در تجارت و حساب هاى جارى اين كشورها 
خواهد داشــت. كشــورهاى كوچك تر كه منابع داخلى كمترى دارند، 
اغلب براى حمايت از بازار گردشــگرى خود به واردات بيشترى تكيه 
مى كنند و افت صادرات جهانگردى و فعاليت هاى اقتصادى آن به طور 
مستقيم و غيرمستقيم منجر به كاهش واردات مى شود و در نتيجه تاثير 
كلى بر حساب جارى كشورها خواهد داشت. با اين حال، كشورهاى 
كوچك و وابسته به درآمدهاى گردشگرى و حتى اقتصادهاى بزرگ و 
پيشــرو در بازار گردشگرى  ممكن است با اقداماتى اثرات غيرمستقيم 
را جبران كنند تا بدين وســيله از خسارت هاى اضافى جلوگيرى كنند.

بررسى هاى «دنياى اقتصاد» نشــان مى دهد بازار گردشگرى يونان كه 
حدود 10 درصد از توليد ناخالص داخلى را به خود اختصاص داده و 
در سال 2019 حدود 5/ 21 ميليارد دالر از محل توريسم كسب كرده 
اســت طى 4 ماه نخست 2020 با كاهش درآمدى 6/ 2 ميليارد دالرى 
مواجه شــده اســت كه تاثير آن بر توليد ناخالص داخلى اين كشــور 
كاهش 1/ 1 درصدى بوده است. اين تاثير بر بازار توريسم كشورهاى 
پرتغال، كاســتاريكا و مراكش كه سهم قابل توجهى در توليد ناخالص 
داخلى اين كشور دارد نيز مشهود است. مراكش كه طى چند سال اخير 
به قطب گردشــگرى آفريقا بدل شده است در سال 2019 درآمد 5/ 9

ميليارد دالرى از بخش گردشــگرى كسب كرده كه سهم آن در توليد 
ناخالص داخلى اين كشور 8 درصد است. اما با شيوع كرونا در جهان 
و توقف ســفرها طى 4 ماه نخست 2020 حدود 1/ 1 ميليارد دالر از 
درآمد خود را از دست داده است كه تاثير آن بر توليد ناخالص داخلى 

اين كشور يك درصد بوده است.
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■ حديث:
امام رضا(ع):

هر كه روز عاشورا روز سوگوارى و اندوه و گريه اش باشد، خداوند عّز و جّل روز قيامت را روز 
شادى و سرور او قرار دهد.           

علل الشرائع : 2/227

فرم استعالم قيمت

چنگيز اصالني -  مدير عامل تعاوني مسكن كارگران تالشگرالوند استان همدان

 موضوع : استعالم اسكلت بتنى پروژه 24 واحدى شريعتى به شرح ذيل
احتراماً نظر به اينكه تعاونى مسكن كارگران تالشگر الوند استان همدان در نظر دارد نسبت به اجراى اسكلت بتنى از بتن مكر و فنداسيون الى آخر پروژه 
24 واحدى شريعتى اقدام نمايد خواهشمند است ضمن بازديد از محل پروژه واقع در خيابان شريعتى كوچه 18 مترى ميرهاشمى اقدام نمايد. لطفاً پس از 

بررسى وضعيت موجود با در نظر گرفتن شرايط زير نسبت به پيشنهاد قيمت خود به دفتر تعاونى مسكن اقدام نماييد .
برابر نقشه سازه بتنى كه به ارتفاع يك متر و ميلگردهاى اجرايى از نوع آجدار مى باشد كه به فواصل 25  1- فنداسيون پروژه راديال مى باشد تماماً 

سانتيمتر در قسمت پايين و باال اجرا مى گردد .
  2-كف تمام شده پروژه 5 متر مى باشد كه در واقع داراى دو طبقه زيرزمين مى باشد كه داراى كاربرى پاركينگ مى باشد 

3- دور تا دور پروژه در قسمت منهاى صفر داراى ديوار حايل بتنى مى باشد . 
4- سقف بتنى پروژه بصورت وافل مى باشد و كليه جزييات مورد نياز در نقشه هاى اجرايى موجود مى باشد .

 5- از هر پرداخت به پيمانكار معادل 16/8 درصد بابت حق بيمه كسر ميگردد نسبت به پيشنهاد قيمت خود اقدام نماييد .
6- كليه كسورات قانونى منجمله بيمه تامين اجتماعى و ماليات اداره امور دارايى مالياتى بعهده پيمانكار خواهد بود .

7- مدت زمان اجرا و تحويل كار ده ماه تمام مى باشد .
8- كليه ابزار اجراى كار مثل قالب بندى (خود قالب) ، ويبره ، فرغون ، بيل ، و ... كه در كار بتن ريزى مورد نياز مى باشد و با ابزار كار مرتبط است توسط 

پيمانكار آورده خواهد شد .
9- لذا تاكيد مى شود با توجه به بند 8 و ساير بندها جهت شركت در استعالم فوق الذكر با لحاظ كردن ابزار اجرايى كار قيمت خود را ارائه نماييد.

اينجانب                               با توجه به بازديد از محل كارگاه و شرايط موجود و با علم و آگاهى كامل به قوانين و مقررات بخصوص كسورات قانونى و 
همچنين اشراف كامل به كليه جزييات نقشه هاى مصوب سازمان نظام مهندسى آمادگى كامل دارم كه پروژه 24 واحدى شريعتى را كه شامل قالب بندى ، 
آرماتوربندى و بتن ريزى مى باشد را از قرار هر متر مكعبى به قيمت                                   ريال                        به حروف و در مدت زمان                      انجام 

ميدهم و متعهد ميگردم چنانچه برنده اين استعالم قيمت باشم طى 48 ساعت نسبت به عقد پيمان و شروع عمليات اقدام نمايم.
تذكر : استعالم هايي بررسي و پاسخ داده خواهد شد كه دقيقاً پر شده باشد و رزومه كار و نمونه كار ارائه گردد. زمان تحويل قيمت پيشنهادى حداكثر تا 
تاريخ 99/06/18 به دفتر تعاونى مسكن كارگران تالشگر الوند استان همدان مى باشد . در غير اينصورت به قيمت هاي ارائه شده ترتيب اثري داده نخواهد 

شد .
اجركم عندا...

مريم مقدم»
 قرار بود اجراى طرح هاى گردشــگرى تحولى 
براى همدان محســوب مى شود  اين تصميمى بود 
كه روز  پنجشنبه 5 تيرماه1399 ، در آخرين جلسه 

گردشگرى همدان گرفته شد.
 اما تا امروز10 شــهريور همچنــان اين تصميم در 
دســت بررســى و تعيين تكليف است و خبرى از 

اجرا نيست. 
در اين جلسه بررسى طرح هاى توسعه گردشگرى 
اســتان با محوريت پنج موضوع، با تأكيد بر اجراى 

طرح گردشگرى عليصدر برگزار شد . 
مديران جلسه دســتگاه هاى ادارى را مجاب كردند  
با همكارى و هماهنگى بين بخشــى در پيشــبرد و 
عملياتى شــدن طرح هاى گردشگرى نقش مؤثرى 

داشته باشند.
به مديريت شــركت ســياحتى عليصدرهم در اين 
جلســه  تاكيد شــد   ، طرح جامع گردشــگرى را 
در اولويــت قرار دهد  چرا كه كارشناســان بر اين 
باورند اگر طرح جامع گردشگرى عليصدر به خوبى 
اجرايى شود، تحولى در گردشــگرى استان ايجاد 

خواهد كرد.
اما اين مهم همچنان مغفول مانده است در پيگيرى 
چرايــى اين اتفاق مدير عامل شــركت ســياحتى 
عليصدر در گفتگو با همدان پيام عنوان كرد : مشاور 
طرح 70 درصد كار را جلو برده است اما 30 درصد 
كار همچنان مانده اســت و اگــر اعتبارات الزم در 
اختيــارات طرح  قرار گيرد ايــن مهم ميتواند منتج 

به نتيجه شود .
مهدى مجيدى گفت : پس از تكميل طرح مى توانيم 
براى جذب سرمايه گذار اقدام كنيم و برايمان مهم 

است كه سرمايه گذار اين طرح بومى باشد. 
مديرعامل مجموعه ســياحتى عليصــدر در مورد  
طرح جامع گردشــگرى براى 230 هكتار از اراضى 
عليصدر گفت: ايجاد ظرفيت اشتغال زايى براى اين 

اراضى در دستور كار است.
مهدى مجيدى، عنوان كرد : مرحله سوم طرح ويژه 
منطقه نمونه بين المللى گردشگرى عليصدر بررسى 

مى شود . با توجه به تأكيد استاندار همدان و انعقاد 
قرارداد با مشــاور شــهر يك براى تهيه طرح براى 
منطقه نمونه گردشــگرى بين المللــى عليصدر كه 
در مالكيت شركت اســت مرحله سوم طرح براى 
بررسى به شــركت ارسال شده اســت كه مراحل 
بررســى و كنترل آن با برگزارى جلسه كارشناسى 
و با محوريت معاونت امور عمرانى اســتاندارى و 

حضور صاحب نظران اجرا خواهد شد.
وى گفت: با تهيه اين طــرح و تعيين تكليف 230

هكتار اراضى تملك شــده توسط شركت عليصدر، 
كليه ســرمايه گذاران مى توانند بر اســاس رويكرد 
طرح نسبت به سرمايه گذارى اقدام كنند و در آينده 
در كنــار غار عليصدر ظرفيت هــاى جديدى براى 
گردشــگران در اراضى پيرامون غــار ايجاد خواهد 

شد.

مديرعامل شركت ســياحتى عليصدر اعالم كرد: با 
توجه به ضرورت تعريف منابع درآمدى پايدار براى 
شركت، بسنده نكردن شركت به درآمد فروش بليت 
غار مورد توجه ويژه اســت و از ظرفيت هاى نوين 
سرمايه گذارى و ثروت آفرينى براى شركت عليصدر 

استفاده خواهيم كرد.
مجيــدى بــه آمــوزش و ارتقاى ســطح دانش و 
ارائه كنندگان  و  بهره بــرداران  حرفه اى  مهارت هاى 
خدمات در پيرامون غار عليصدر اشاره كرد و گفت: 
حوزه معاونت گردشگرى شركت عليصدر نسبت به 
برگزارى دوره هاى آموزشى به منظور ارتقاى سطح 
كيفى ارائه خدمات بــه صاحبان غرفه و واحدهاى 
تجــارى و خدماتى در عليصدر اقدام مى كند كه در 
غار عليصدر ارتقاى ســطح كيفى خدمات يكى از 
مطالبات گردشگران بوده است. صنعت گردشگرى 

از ويروس كرونا خســارت زيادى ديده و وضعيت 
آن اقتضا مى كند اين شــورا سريع تر تشكيل جلسه 

دهد تا سياست هاى كلى و حمايتى را دنبال كند. 
گفتنى اســت چهار پروژه   مهم در حوزه گردشگرى 
در دســتور  كار قــرار دارد ؛ ازجمله پــروژه  240

هكتارى سد اكباتان، پروژه بين المللى 230 هكتارى 
عليصــدر، پروژه 240 هكتارى بــاغ ميوه همدان و 
همچنين پروژه مذهبى يك هكتارى شاهزاده حسين. 
از ســويى ايجاد زيرســاخت مجموعه گردشگرى 
دامنه شــمالى، از ديگر پروژه هاى مهمى اســت كه 
ســازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى بر روى آن 
مطالعات الزم را انجام داده و در دســتور كار قرار 
گرفته اســت پيگيرى چگونگى اجــراى اين طرح 
ها در شــماره هاى آتى همدان پيام اطالع رســانى 

خواهد شد.

جذب سرمايه گذار بومى اولويت است 

طرح گردشگرى همدان 
معطل اعتبار و سرمايه گذار 

 دهه نخســت محرم امســال شب هاى هفتم و 
هشــتم عمارت نظرى شهر همدان شاهد برگزارى 
آئين تعزيه خوانى بود . اين آئين با حمايت ميراث 
فرهنگى همدان و توسط هيات هاى علمدار حسين 
(ع) و هيات زينبيون فعاالن رسانه استان همدان در 

برگزار شد . 
در اين آئين مهرداد كاووسى حسينى با خالقيت در 
هنرتعزيه توانست شيوه هاى اجراى هنر مذهبى را 
با نقالى تركيب كند و تاثيرى شگرف در اين زمينه 

به جاى بگذارد .
ــى  ــان تصنيفهاي ــا بي ــماوات ب ــراى الميراس و اج
ــوعا  ــبهاى تاس ــت در ش ــل بي ــادتهاى اه از رش
ــارت  ــن عم ــز را در اي ــى متماي ــورا فضاي و عاش

ــم زد. ــى رق تاريخ
از آنجــا كــه اســتان همــدان همچــون ســاير 
ــه  نمايشــى از صحنه هــاى  مناطــق كشــور در ارائ
ــل  ــگاه قاب ــه جاي ــب تعزي ــورا در قال ــع عاش وقاي
ــى  ــراث فرهنگ ــه در مي ــن برنام ــى دارد اي توجه
همــدان توانســت مــورد توجــه مخاطبــان در 

ــرد . ــرار گي ــازى ق ــاى مج فض
مديــركل ميــراث فرهنگــى، صنايــع دســتى و 
گردشگرى استان همدان در اين زمينه گفت: تعزيه 
به عنوان يك ميراث معنوى در كشــور ما، نمايشى 
اســت كه در آن واقعه كربال به دســت افرادى كه 
هر يك نقشــى از شخصيت هاى اصلى را بر دوش 

دارند، اجرا مى شود.
مالمير افزود: تعزيه يا شــبيه خوانى يكى از عناصر 
ارزشمند در فرهنگ ايرانى شيعى است و از دير باز 
جايگاه خاصى را در بيان شــهادت امام حسين(ع) 
و يارانش نزد ايرانيان داشــته به طورى كه حزن و 
اندوه ســوگواران اباعبداهللا حســين (ع) و ياران با 
وفايــش همزمان با ماه محرم در آئين هاى تعزيه به 

اوج خود مى رسد.
وى گفت : تعزيه خوانى به عنوان يك اثر ثبت ملى 
شده و ماندگار توانسته است با فرهنگ مردم ايران 
زمين عجين شده، ارادت قلبى مردم  را به اهل بيت 

عصمت و طهــارت(ع) ثابت كند و واقعه كربال را 
براى نسل امروز ملموس كند

گفتنى است ؛ پيشــينه  عزادارى مذهبى در همدان 
را بايد در عصر صفويه جســت وجو كرد، نخستين 
مستند در اين باره «سياحت نامه اوليا چلبى» است، 
چلبِى ســياح حدود ســال 1065 هجرى قمرى از 
درگزين(درجزين) همدان عبور كرده و مشاهدات 

خود از آنجا را به تفصيل توصيف كرده است.
ــوم  ــردم و رس ــاره  وضــع م ــده  آنچــه او درب گزي

مذهبــى نقــل كــرده ايــن اســت: «شــهر 
درگزيــن ماننــد دياربكــر(در عــراق) 
زيــادى  آنجــا ذخايــر  قلعــه   اســت، 
و  پــادگان  دارد  مهمــات  و  ســالح  از 
ــدم و  ــه و  خ ــا داروغ ــى ب ــى مهم نظام
ــهر  ــردم ش ــان آنجاســت. م حشــم نگهب
ــادى  ــه زي ــطرالب توج ــوم و اس ــه نج ب
نشــاط  و  ســرور  مجالــس  و  دارنــد 
ــيعى  ــع ش ــد وض ــا مى كنن ــيارى برپ بس
ــه  ــان آنجــا تماشــايى اســت چراك مذهب
ــور و  ــه س ــره ب ــرم يكس ــه اول مح ده
ســرور همگانــى مى گــذرد روز دهــم 
كــه «نــوروز عاشــورا» گوينــد از اطــراف 
ــه طعــام  خــان درجزيــن صــالى عــام ب
درمى دهنــد. روز يازدهــم در بيرون شــهر 
صدهــا ســراپرده و چادرهــاى رنگارنــگ 
و تكيــه برپــا مى كننــد و آشــپزها در كار 
ــه اشــارت  ــن خــوراك مى شــوند. ب پخت
خــان، نقاره هــا نواختــه مى شــود، در 
ايــن حــال بــر تختــه  تكيــه  مزبــور تعزيــه 
امــام حســين(ع) و مقتــل خوانــى آغــاز 

مى شــود.»
از محالت همــدان كه جايگاه هاى بزرگ 
آن هــا محلى براى اجراى تعزيه داشــتند 
كبابيان،  ورمزيــار،  محله هاى  به  مى توان 
امامزاده يحيــى، آقاجانى بيگ، جوالن و 

چشمه قصابان اشاره كرد.

در همــدان كارگاه هاى توليد ابزار و البســه  تعزيه 
وجود نــدارد بنابراين همه  ابزارها از اســتان هاى 
همجوار تهيه مى شود، پوشش تعزيه خوانان همدان 

هيچ  گونه تفاوتى با مناطق ديگر كشور ندارد، تنها 
در برخــى از مناطق از لباس هاى محلى اســتفاده 

مى كنند.

روايت محرم با تعزيه خوانى 
در عمارت نظرى
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