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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر محمدهادى احمدى 

معدن و كارخانه شن و ماسه رزن 
(مهدوى)

معاون محترم امور معادن 
و صنايع معدنى استان همدان

بدين وسيله انتصاب شايسته جنابعالى كه 
نشان از مديريت مدبرانه و دلسوزانه شما 
مى باشد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض 
نموده،سعادتمندى و توفيق روزافزون شما 

را از درگاه حضرت سبحان مسألت دارم.

دكتر م

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر محمدهادى احمدى 

معدن رها (رحمانى يگانه)

معاون محترم امور معادن 
و صنايع معدنى استان همدان

ــه طــور قطــع نشــان  انتصــاب حضرتعالــى ب
از تعهد،شايســتگى،لياقت،عملكرد كارآمــد در 
خدمــت صادقانــه مــردم در نظــام جمهــورى 
ــا و  ــه ج ــاب ب ــد.اين انتص ــالمى مى باش اس
شايســته را صميمانــه تبريــك عــرض نمــوده 
ــراى حضرتعالــى  از درگاه حضــرت ســبحان ب

ــربلندى مســألت دارم. ــزت و س ع

دكتر م
تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

دكتر محمدهادى احمدى 

معادن سرمك

ــه  ــى را ب ــته حضرتعال ــاب شايس  انتص
ــمت  س

معاون محترم امور معادن 
و صنايع معدنى استان همدان

ــرض  ــت ع ــك و تهني ــه تبري  صميمان
ــم. ــى نمايي م

اميــد اســت در ســايه ايزدمنــان موفــق 
و پيــروز باشــيد.

دكتر م
تبريك و تقدير

 جنـاب آقــاي

دكتر محمدهادى احمدى 

تعاونى معدنى زرين ماسه

دكتر م
تبريك و تقدير

 جنـاب آقــاي

دكتر محمدهادى احمدى

معدن آب باريك - معدن جهان آباد 
 معدن اميرآباد

معاون محترم امور معادن و صنايع 
معدنى استان همدان 

حضرتعالــى  شايســته  انتصــاب  بى شــك 
ــود الزم  ــر خ ــذا ب ــد ل ــات گردي ــه مباه ماي
ــت  ــك و تهني ــرض تبري ــن ع ــم ضم مى داني
ــائبه  ــات بى ش ــما از زحم ــت ش ــه خدم صميمان
جنــاب آقــاى مهنــدس محمــد خاكــى در 
زمــان تصــدى نهايــت تقديــر و تشــكر را نماييم.
اميد است در سايه ايزد منان موفق و مويد باشيد.

دكتر م
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ون  ه را ا هللا و ا ا

روابط عمومى هيأت فوتبال استان همدان

درگذشت 

حاج مهدى بوجاريان 
دبير محترم هيأت فوتبال استان همدان
ــتان را  ــال اس ــزرگ فوتب ــرد دلســوز و پيشكســوت ب م
خدمــت خانــواده محتــرم، بازمانــدگان ايشــان و جامعــه 
بــزرگ فوتبــال و ورزش اســتان همــدان تســليت عرض 
مــى نمائيــم و بــراى آن مرحــوم غفــران و رحمــت الهى 

واســعه از درگاه الهــى خواســتاريم.

تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي

دكتر محمد هادى احمدى

هيأت مديره سازمان نظام مهندسى معدن استان همدان

 انتصاب شايسته حضرتعالى را به سمت 
معاون محترم امور معادن و صنايع معدنى استان همدان

 صميمانــه تبريــك و تهنيــت عــرض مــى نماييــم و بــر خــود الزم مــى دانيــم 
ــى در  ــد خاك ــدس محم ــاى مهن ــاب آق ــمند جن ــات ارزش از زحم
ــر و تشــكر نماييــم. اميــد اســت در ســايه  ــه تقدي زمــان تصــدى صميمان

الطــاف الهــى همــواره پيــروز و ســربلند باشــيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر محمد هادى احمدى

اصغر خليلى- مديرعامل شركت سراوك

معاون محترم امور معادن و صنايع معدنى استان همدان
با اهداى نيكوترين تحيات احتراماً الزم مى دانم حسن انتصاب حضرتعالى را 

صميمانه تبريك و تهنيت عرض نمايم.
گرانقدر  و  برجسته  تجارب  با  توأم  توانمند  و  اثربخش  مديريت  بى شك 

جنابعالى موجبات ارتقاء و بالندگى معادن استان را فراهم خواهد نمود.
از درگاه خداوند منان موفقيت و سربلندى شما را مسألت دارم. 

معاون محترم امور معادن و صنايع 
معدنى استان همدان 

حضرتعالــى  شايســته  انتصــاب  بى شــك 
ــود الزم  ــر خ ــذا ب ــد ل ــات گردي ــه مباه ماي
ــت  ــك و تهني ــرض تبري ــن ع ــم ضم مى داني
ــائبه  ــات بى ش ــما از زحم ــت ش ــه خدم صميمان
جنــاب آقــاى مهنــدس محمــد خاكــى در 
زمــان تصــدى نهايــت تقديــر و تشــكر را نماييم.
اميد است در سايه ايزد منان موفق و مويد باشيد.

روابط عمومى 
خاكريز ورود به سازمان  

■ رسانه ها معتقدند تخصص و سواد رسانه اى ويژگى مدير روابط عمومى است
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آماده سازى 130 حوزه امتحانى 

امتحانات نهايى ايزوله برگزار مى شود
مدير كل بنياد مسكن استان:

99 درصد روستاهاى استان داراى طرح هادى هستند

روز
ت 

داش
اميد حاجى بابايى ياد

به دولت انقالبى
 1- بر خالف گمانه زنى هاى انتخاباتى كه بر 
همدان  مشهور  نماينده  حاجى بابايى  داوطلبى 
در مجلــس در انتخابات رياســت جمهورى 

حكايت داشت، اين اتفاق رخ نداد...

2

 عبدالناصر همتــى دانش آموخته دكترى اقتصاد از دانشــگاه 
تهران هم آمده تا در ميان ليســت بلند باالى كانديداهاى رياست 
جمهورى داعيه اصالح ســاختار اقتصاد را بلندتر و رساتر و البته 

كارآزموده تر از ديگران سر دهد.
همتــى كــه در كارنامــه خــود هيــچ پســت سياســى نــدارد گويــا 

ــردم در دوره اى وارد  ــاز م ــران و ني ــروز اي ــرايط ام ــه ش ب
ــه  ــده ك ــور ش ــى كش ــه سياس ــن عرص باالتري

ــرى  ــان ديگ ــر زم ــش از ه ــور بي كش
ــد اســت. ــدو نيازمن ب

وى كه در دولت روحانى رياســت 
بانــك مركزى را برعهــده گرفت 
كه  گرفــت  تحويــل  ويرانــه اى 
خزانه اش تاراج شــده بود و اين 
روزها پرونده رئيس پيشــين آن 

بر روى ميز قضاوت است.
همتى  با بحران بزرگ تحريم 
و جهــش ناگهانــى دالر به 
باالى بيســت هــزار تومان 
هنگامى  و  شــد  مواجــه 
كــه مى رفت تا كشــور 
بــه ونزوئاليــى ديگر 
توانست  شــود  تبديل 
با اندوختــه تجربيات 
علمــى خــود مانع از 
به  ارز  قيمــت  جهش 
پنجاه هزار تومان شود.

همتــى  ديپلماســى 
در تعامــل بــا ســاير 
توانســت  كشــورها 

جــان  نيمــه  اقتصــاد 
ــم  ــه رغ ــه دارد و ب ــرپا نگ ــران را س اي

در  پيرامونــش،  كارشــكنى هاى  تمــام 
پايــان دولــت يازدهــم بــا كاهــش نــرخ 

ــد. ــرون بياي ــفيد بي ــال روس ارز و ط

عبدالناصرهمتى از پايتخت تاريخ و تمدن ايران 
نامزد رياست جمهورى شد

«همتى» بلند 
براى اصالح اقتصاد
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
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شنيده هـا
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 اميد حاجى بابايى به دولت انقالبى
 1- بر خالف گمانه زنى هاى انتخاباتى كه بر داوطلبى حاجى بابايى 
نماينده مشــهور همدان در مجلس در انتخابات رياســت جمهورى 

حكايت داشت، اين اتفاق رخ نداد.
حاجى بابايى از افراد غائبى بــود كه در روزهاى ثبت نام به وزارت 

كشور نرفت و اقدام به ثبت نام در انتخابات نكرد.
انتخابــات  در  قاليبــاف  و  حاجى بابايــى  نكــردن  ثبت نــام    -2
رياســت جمهورى بار ديگر  مباحث رقابت ايــن دو در مجلس را 

گرم كرده است.
اين در حالى است كه بزودى بايد شاهد رقابت اين دو براى رياست 

مجلس در انتخابات هيأت رئيسه براى سال دوم باشيم.
3- در رقابت ســال دوم شــانس حاجى بابايى براى پيروزى بيشتر 

است.
اكنون نمايندگان، تجربه يكسال رياست قاليباف را با حواشى بسيار 
چون پرونده فساد معاون وى در شهردارى و تغييرات جداول بودجه 
ساالنه بدون اعمال نظر نمايندگان دارند و شايد همين تجربه دليلى 
شــد تا از قاليباف بــراى داوطلبى در انتخابات رياســت جمهورى 

حمايت نكنند.
4- حمايت اكثريت اعضاى قوه مقننه از رئيس قوه قضاييه و دعوت 
از وى براى داوطلبى در انتخابات قوه مجريه دليلى شــد تا قاليباف 
ديگر براى داوطلبى در انتخابات اقدامى نداشته باشد و اين بار زودتر 

از  انتخابات هاى قبلى از رقابت ها كناره گيرى كند.
هــر چند برخى ايــن كناره گيرى را در تعامل با رئيســى و در ازاى 
معــاون اولى در دولت وى در صورت پيروزى در انتخابات ارزيابى 
مى كنند كه اين ارزيابى نيز در نهايت با ترك مجلس از سوى قاليباف 

به نفع حاجى بابايى همراه خواهد شد.
5- موثرترين موضوع در ثبت نام نكردن حاجى بابايى را مى توان در 

سفر رئيس قوه قضائيه به استان جستجو كرد.
وراى سخنان و رايزنى هاى پشــت پرده ، حاجى بابايى در اين سفر 
مواضــع و انتظارات از دولت انقالبــى را در نزد محتمل ترين گزينه 
رياســت جمهورى اين دولت به صراحت مطــرح كرد و در همانجا 
مشــخص شــد كه وى در انتخابات ثبت نام نخواهد كرد و با تمام 
قوا به تشــكيل دولت انقالبى كه به آن بسيار اميد بسته است، كمك 

خواهد كرد.
6- حاجى بابايى در نزد رئيس قوه قضائيه در همدان  گفت:" توجه 
به معيشت مردم در كنار مبارزه با فساد ورانت خوارى  دو انتظار به 
حق مردم است. بايد به صورت جهادى و بنيادى مشكالت اقتصادى 
كشــور را حل و فصل كرد. بدون شك با روى كار آمدن يك دولت 
انقالبى و همكارى ديگر قوا، بايد كشــور را از مشكالت اقتصادى 

عبور دهيم."
در واقــع اين گفته ها به نوعى تاكيد بر انتظارات مردم و توافق براى 
همــكارى در تحقق آنها با رئيس قوه قضائيه در صورت پيروزى در 

انتخابات رياست جمهورى است.
7-  با اين توافق انتظار اســت، حاجى بابايــى براى روى كار آمدن 
دولت انقالبى تالش مضاعف داشــته باشد كه اين تالش با انصراف 

وى از داوطلبى به نفع ايجاد دولت انقالبى آغاز شده است.
قطعــا دولت انقالبى و رئيس  دولــت نيز اين تالش ها و هزينه ها را 
از ياد نخواهد برد و در راســتاى توجه به انتظارات حاجى بابايى كه 
همان انتظارات مردم اســت، حركت خواهد كرد و اميدها را نااميد 

نخواهند كرد.

150 هزار نفر از جمعيت باالى 30 سال همدان فشارخون 
دارند

 بنابر گفته مدير گروه بيمارى هاى غيرواگير معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم  پزشكى 
همدان 150 هزار نفر از جمعيت بزرگســال يعنى باالى 30 سال اين استان به فشارخون 

باال مبتال هستند.
راضيه سادات ميرمعينى در گفت و گو با ايرنا به مناسبت فرا رسيدن 27 ارديبهشت روز 
جهانى فشارخون اظهار داشت: هم اينك در ايران از هر پنج شهروند باالى 30 سال يك 
نفر به بيمارى فشــارخون باال مبتال اســت و آمار مبتاليان به فشار خون باال در جمعيت 

بزرگسال همدان 150 هزار نفر است.

وى اضافه كرد: همه ســاله با فرا رســيدن اين روز برنامه هايى با هدف برانگيختن عموم 
جامعه براى اندازه گيرى منظم فشــارخون خود حداقل سالى يك بار، تشويق افراد داراى 
فشار خون باال براى مراجعه به پزشك خود با هدف اندازه گيرى منظم فشارخون و درمان 
صحيح آن و تاكيد بر رعايت شــرايط الزم براى اندازه گيرى دقيق فشارخون برگزار مى 

شود.
وى همچنين خواستار تشــويق افراد به ترك عادات و رفتارهاى بد مانند نوشيدن الكل، 
بى تحركى و تنبلى، رژيم غذايى چرب و تُند و غذاهاى ســرخ كرده، مصرف دخانيات، 
چاقى، اضافه وزن و هدايت افراد به ســمت معاينه منظم ســالمتى و فشارخون خود با 
فراهم كردن شرايط، امكانات و محيط هاى مناسب براى آنها از طريق بسيج اندازه گيرى 

فشارخون شد.

مدير گروه بيمارى هاى غيرواگير معاونت بهداشتى دانشگاه علوم  پزشكى همدان گفت: به 
علت اپيدمى بيمارى كوويد 19 ، بيماران مبتال به فشار خون باال در معرض خطر بيشترى 

قرار دارند بنابراين بايد به اين طيف از بيماران در طول سال توجه بيشترى شود.
ميرمعينى افزود: موضوع روز جهانى فشــارخون 2021 «فشار خونتان را به درستى اندازه 
گيرى و آن را كنترل كنيد تا عمر طوالنى ترى داشته باشيد» است و اين موضوع بر افزايش 

آگاهى در خصوص فشارخون باال در تمام جمعيت ها در سراسر دنيا تكيه دارد.
14 «مى» ســال 2005 ميالدى براى گسترش آگاهى در خصوص بيمارى فشارخون باال، 
راه هاى پيشگيرى از آن، شناسايى و كنترل آن پايه گذارى شد؛ اما از سال 2006 در روز 
17 «مــى» برنامه هايى برگزار و فرصتى براى تاكيد بر ارتقا و بهبود پيشــگيرى و كنترل 

فشارخون باال فراهم شد.

واكسيناسيون باالى 75 ساله ها
 نامشخص

 رئيس گروه پيشــگيرى و مبارزه بــا بيمارى هاى واگير معاونت 
بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــكى ابن ســينا اســتان همدان آغاز 
واكسيناسيون افراد باالى 75 سال را مشروط بر ارسال نامه رسمى از 

سوى وزارت بهداشت و درمان دانست.
ــا  ــن، ب ــدان آنالي ــا هم ــو ب ــى در گفت وگ ــالل بطحاي ــيد ج س
ــاالى 75 ســال در برخــى  ــراد ب ــه آغــاز واكسيناســيون اف اشــاره ب
ــنى  ــروه س ــن گ ــيون اي ــرد: واكسيناس ــوان ك ــور، عن ــاط كش از نق
هنــوز در اســتان همــدان آغــاز نشــده اســت؛ الزم بــه ذكــر اســت 
ــوى وزرات بهداشــت و  ــمى از س ــه رس ــال نام ــا ارس ــان ب همزم
ــن  ــق واكس ــدان، تزري ــكى هم ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــان ب درم

ــاز خواهــد شــد. ــراد آغ ــن دســته از اف ــراى اي ب
وى بــا بيــان اينكــه نــوع و ســاير اطالعــات و دســتورات توزيــع 
ــمى  ــه رس ــنى در نام ــاى س ــام گروه ه ــراى تم ــا ب ــن كرون واكس
ارســالى از ســوى وزارت بهداشــت و درمــان درج و بــه اســتان ها 
ــراى  ــه اى ب ــن نام ــون چني ــرد: تاكن ــوان ك ــود، عن ــال مى ش ارس
تزريــق واكســن بــه گــروه ســنى بــاالى 75 ســال بــه اســتان ارســال 
نشــده اســت؛ اميــد اســت تــا چنــد روزآينــده ايــن نامــه ارســال و 

واكسيناســيون افــراد مذكــور نيــز آغــاز شــود.
رئيــس گروه پيشــگيرى و مبارزه بــا بيمارى هــاى واگير معاونت 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا استان همدان با تاكيد براينكه 
اطالعات افراد مذكور در سامانه سالمت ثبت شده است، خاطرنشان 
كرد: شــهروندان از مراجعه حضورى به مراكر بهداشت امتناع كنند 
چرا كه مســئولين مربوطه براساس ثبت نام افراد در سامانه سالمت، 
اطالعات گروه هدف را در دست داشته و خود با آنان تماس حاصل 

مى كنند.
وى يادآور شــد: افرادى كه هنوز پرونده سالمت ندارند مى توانند با 
مراجعه به ســايت salamat.gov.ir ثبت نام كرده و براى خود 

پرونده سالمت تشكيل دهند.

بارندگى روزهاى گذشته تأثير چندانى 
در بهبود منابع آبى همدان نداشت

 مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان همدان بــا بيان اينكه 
بارندگى روزهاى گذشــته تأثير چندانى در بهبود منابع آبى اســتان 
نداشته اســت، از اين خبر داد كه از ابتداى ســال آبى تاكنون 272
ميلى متر بارش در استان به ثبت رسيده است و نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته كاهش 40 درصدى داشته است.
منصور ستوده در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به اينكه در سال آبى 
گذشته 450 ميلى متر بارندگى در استان همدان به ثبت رسيد، افزود: 
ميزان بارندگى ســال آبى جارى نسبت به آمار بلندمدت كاهش 19

درصدى دارد.
وى با بيان اينكه حجم فعلى ســد اكباتــان 21.7 ميليون مترمكعب 
اســت، تصريح كرد: بارش هــاى روزهاى اخير تأثيــر چندانى در 
افزايش حجم ســد نداشته به طوريكه حجم سد اكباتان 21.7 ميليون 

مترمكعب بوده و ورودى چندانى نداشته است.
ــان  ــد اكبات ــال در باالدســت س ــه امس ــه اينك ــاره ب ــا اش ــتوده ب س
بــرف وجــود نــدارد، خاطرنشــان كــرد: بــراى افزايــش حجــم آب 
ــاى  ــى از ذوب برف ه ــيالب هاى ناش ــت س ــاز اس ــد ني ــن س اي
ــى در باالدســت ســد  ــه امســال برف باالدســت وارد ســد شــود ك

ــدارد. وجــود ن
مديرعامــل شــركت آب منطقــه اى اســتان همــدان بــا بيــان اينكــه 
ســد آبشــينه داراى 4.2 ميليــون مترمكعــب آب اســت، اظهــار كــرد: 

در حــال حاضــر 85 درصــد از حجــم ســد آبشــينه پــر اســت.
وى با اشــاره به اينكه 99 درصد از حجم ســد كالن مالير با 44.7
ميليون مترمكعب پر اســت، يادآور شد: سد سرابى تويسركان داراى 
7.2 ميليون مترمكعب آب است كه 70 تا 80 ليتر در ثانيه براى شرب 

تويسركان برداشت مى شود.
ــا  ــزان بارندگى ه ــه اينكــه امســال مي ــا توجــه ب ــرد: ب ــان ك وى بي
كــم بــوده و وارد ســال خشكســالى شــده ايم نگــران هســتيم منابــع 
ــتان از  ــر تابس ــدان را در اواخ ــهر هم ــژه در ش ــه وي آب شــرب ب
دســت دهيــم كــه البتــه در ايــن زمينــه بــا شــركت آب و فاضــالب 
ــكارى  ــه هم ــن زمين ــد در اي ــز باي ــردم ني ــم و م ــى داري برنامه هاي

كننــد.
ســتوده همچنين در خصوص پروژه تصفيه خانه تويسركان گفت: 
اين پروژه با ســرمايه گذارى و اجراى طرح توسط بخش خصوصى 
انجام شده كه در نتيجه آن بهره بردارى از اين طرح به مدت 25 سال 
در اختيار سرمايه گذار بخش خصوصى خواهد بود و دولت تضمين 
كرده اســت در اين مدت آب را از اين تصفيه خانه خريدارى كند، 
پس از گذشت 25 ســال تصفيه خانه در اختيار دولت قرار خواهد 

گرفت. 
ستوده، با بيان اينكه درابتداى سال آبى جارى تاكنون شاهد بارندگى 
259 ميليمترى در همدان بوده ايم، گفت: اين در حالى اســت كه در 
مدت مشابه سال گذشته ميزان بارندگى 354 ميليمتر و در بلندمدت 

260 ميليمتر گزارش شده است.
 وى بــا اشــاره بــه طــرح انتقــال آب از دره مرادبيــگ بــه تصفيــه 
ــال آب از دره مرادبيــگ  ــزود: طــرح انتق ــه شــهيد بهشــتى، اف خان
ــه  ــت ك ــر اس ــت كيلومت ــتى، هش ــهيد بهش ــه ش ــه خان ــه تصفي ب
ــر از طــرح معــادل  ــارى، 2 كيلومت ــه محدوديــت اعتب ــا توجــه ب ب

ــى دارد.  ــرفت فيزيك ــد پيش 25درص
ســتوده، هــدف از اجــراى ايــن طــرح را تأميــن حداقــل 200 ليتــر 
درثانيــه آب در فصــول غيــر زراعــى بــراى مصــرف شــرب شــهر 
ــزان  ــن طــرح مي ــا اجــراى اي ــاد آور شــد: ب همــدان دانســت و ي
مصــرف آب در فصــول غيــر زراعــى از ســد اكباتــان كاهــش پيــدا 

مى كنــد.

1- قانــون ارائه كارت يارانه به عنوان وثيقــه وام ازدواج براى مردم 
مشكل ساز شده است. 

گويا  وقتى زوج ها به بانك مراجعه مى كنند  به زوجين گفته مى شــود 
كه هر يك از وام گيرندگان بايد 8 تا 10 كارت يارانه سرپرست خانواده 
را به عنوان وثيقه در بانك بگذارند.  گفتنى اســت در صورت اجراى 
اين درخواست  براى وثيقه يك وام يكصد ميليون تومانى ازدواج 16

تا 20 خانواده درگير مى شوند.
2- در واريز باقى سود سهام عدالت، دوباره بدقولى شده است. گويا 
ســود مرحله دوم در عيد فطر هم براى سهامداران واريز نشده است. 
گفتنى است واريز 30 درصد سود از 50 درصد باقى مانده در روزهاى 

آتى محتمل است.
3- وعــده اينترنت رايگان به مردم از ســوى يك داوطلب رياســت 
جمهورى مورد توجه قرار گرفته است. گويا اين داوطلب براى ايجاد 

اشتغال هاى خرد اين وعده را داده است.
 گفتنى است در بسيارى كشورها اينترنت در اماكن عمومى رايگان و 

در دسترس است.
4- تبديل يارانه ها به كارت براى رفاه خانوارها مورد توجه داوطلبان 
انتخابات رياست جمهورى بوده است. گويا دو داوطلب وعده اجراى 
اين برنامه را داده اند. گفتنى اســت اين طرح در دولت فعلى به خاطر 

شائبه بازگشت به كوپن دنبال نشد.
5- يك داوطلب انتخابات رياســت جمهورى وعــده ايجاد وزارت 
شــادى داده اســت. گويا اين داوطلب از چهره هاى ناشــناس است. 
گفتنى است برغم مصوبه شوراى نگهبان، حضور چهره هاى ناشناس 
و اجراى شــو توســط آنها از ويژگى هاى اين دوره ثبت نام انتخابات 

رياست جمهورى بود.

 امــروز 27 ارديبهشــت و نخســتين روز 
برگــزارى امتحانات نهايــى دانش آموزان پايه 
نهم  و داوزدهم به شــكل حضورى در همدان 
اســت البته آموزش و پرورش همدان پيش از 
اين اعالم كرده بود كــه به علت حياتى بودن 
امتحانــات و براى جلوگيرى از ضايع شــدن 
حقــوق دانش آموزان مجبور اســت امتحانات 

فوق را حضورى برگزار كند.
بر همين اســاس برگــزارى حضــورى اين  
امتحانات در ســطح كشــور و بر اساس ابالغ 
وزارتخانه در تمامى اســتان ها برگزار مى شود 
امــا با اينكه امــروز نخســتين روز اجراى آن 
اســت همچنان با واكنــش خانواده ها همراه 
اســت به طوريكــه از يك ماه پيــش تاكنون 
والدين زيادى اعالم كردند كه نگران ســالمتى 
فرزندانشان هستند و ترس از اينكه ممكن است 
فرزاندانشان سهوى در حين امتحان و حضور 
در مدرسه به كرونا مبتال شوند همچنان با آنان 

همراه است.
به دنبال انتقال نگرانى اين خانواده ها به آموزش 
و پرورش اســتان مدير كل اين سازمان درباره  
اســترس اين روزهاى خانواده ها معتقد است 
كه تمامى مسئوالن آموزش و پرورش همدان 
و معلمان خود ممكن اســت والدين فرزندانى 
باشــند به همين دليل آنان خــود را جاى اوليا 

مى گذارند و به آنها حق مى دند.
محمد پــور داود در عين حــال از اطمينان به 
رعايــت پروتكل هــا را حوزه هــاى امتحانى 
مى گويــد و مى افزايد: تا خانواده ها بايد بدانند 
اين امتحانات سرنوشت ساز است و نمى شود 

به صورت غيرحضورى برگزار كرد.
وى بــا بيان اينكه تجربه برگــزارى امتحانات 
نهايى را در ســال گذشــته را داشتيم و از يك 
مــاه پيش هم برنامه ريزى بــراى امتحانات را 
شــروع كرديم، عنوان كرد: ستاد استانى مقابله 
با كرونا دراين مســير بسيار كمك دهنده بوده 
و هــم اكنون با كمك آنان فضا براى امتحانات 
16 هــزار دانش آموز پايه دوازدهم و 22هزار و 
500 نفر پايه نهم فراهم شده است تا امتحانات 
فاصله دانش آموزان از هر طرف 2 متر باشد، تا 

فاصله به خوبى رعايت شود.
پــورداود تاكيــد كــرد: در بحــث تهويه نيز 
سالن ها در شــرايط بهترى قرار گرفته اند و به 
مدارس گفتيم از فضاى باز هم اســتفاده كنند 
به خصوص براى دانش آموزان داراى بيمارى 

هاى خاص و داراى عالئم مشكوك در حوزه 
ها اتاق ايزوله ويژه در نظر گرفته شــده است 
البته كد ملى تمام دانش آموزان شــركت كننده 
در آزمون را در اختيار علوم پزشكى قرار داديم 
و 24 ســاعت قبل از امتحان در سامانه ماسك 

وضعيت آنان چك خواهد شد.
مديركل آمــوزش و پرورش اســتان همدان 
همچنيــن از آماده ســازى 130 حوزه امتحانى 
براى امتحانات نهايى پايه هاى نهم و دوازدهم 

در استان خبر داد.
پــورداود با بيان اين كه در اجراى مصوبه 977

شــوراى عالى آموزش و پــرورش، امتحانات 
پايه هاى نهم و دوازدهم به صورت حضورى 
برگزار مى شود، اظهار كرد: ضرورت حضورى 
بودن امتحانات پايــه دوازدهم به خاطر اعمال 
سوابق تحصيلى است و در خصوص پايه نهم 
نيز  با توجه به هدايت تحصيلى دانش آموزان 
در اين پايه، ضرورت دارد ســواالت هماهنگ 
باشد تا امكان مقايسه دانش آموزان با هم فراهم 

شود.
مديركل آموزش و پرورش اســتان با تأكيد بر 
اين كه حفظ سالمت فرهنگيان و دانش آموزان 
براى ما اهميت بااليى دارد، خاطرنشــان كرد: 
مراقبين ســالمت آموزش و پرورش در حوزه 
هاى امتحانى حضور مســتمر و ثابت خواهند 
داشــت و نمايندگان دانشــگاه علوم پزشكى 
قبل، حين و بعــد از برگزارى آزمون بر فرايند 

برگزارى امتحانات نظارت مى كنند.
مديركل آموزش و پرورش استان همدان آمار 

دانش آموزان در امتحانات نهايى پايه دوازدهم 
حدود 14 هزار نفر و پايه نهم را 22هزار و 500
نفــر ذكر كرد  و افــزود: 130 حوزه  امتحانى 
در سطح اســتان براى آزمون آماده سازى شده 

است.
 آغــاز ثبت نــام الكترونيكى دانش 

آموزان از اول خرداد
در همين راستا رئيس ســتاد ثبت نام آموزش 
و پرورش از آغــاز ثبت نام الكترونيكى دانش 
آموزان از اول خرداد خبر داد ه است به طوريكه 
اين ثبت نام تا پايان مرداد1400  انجام خواهد 

شد.
بر همين اساس اولياى دانش آموزان مى توانند 
بدون نياز به حضور  با ورود به ســامانه "سيدا 
www.pada. و درگاه "پــادا" به نشــانى "

medu.ir ثبــت نام فرزندان خــود را انجام 
دهند.

ثبت نام دانش آموزان در مدرسه محل تحصيل 
به صورت خودكار انجام مى شــود و ثبت نام 
دانش آموزانى كه مدرســه و مقطع تحصيلى 
آنان تغيير مى كند نيز از طريق ســامانه " پادا "

انجام خواهد شــد. با انجام با الكترونيكى ثبت 
نام دانش آموزان از تجمع خانواده ها در مدارس 
خوددارى خواهد شد و دانش آموزان پايه هاى 
مختلف تحصيلى بعد از اعالم نتايج امتحانات 

مى توانند ثبت نام خود را انجام دهند.
همچنين  كالس اولى ها قبل از ثبت نام قطعى 
بايد ســنجش تحصيلى خود را انجام دهند كه 
اين سنجش از هفته دوم خرداد در پايگاه هاى 

سنجشــى كه از طرف مدرسه معرفى خواهد 
شد، انجام مى شود.

در خصوص ثبت نام پيش دبستانى ها با اينكه 
گذراندن اين دوران الزامى نيســت اما  دانش 
آموزان چهار ســال تمام در پيش دبستانى يك 
و دانش آموزان پنج سال تمام در پيش دبستانى 
دو ثبت نام خواهند شــد و دانش آموزان شش 

سال تمام بايد به كالس اول بروند.
 شهريه براى مدارس دولتى 

در زمان ثبت نام ممنوع است 
دريافــت وجــه در زمان ثبت نــام فقط براى 
مدارس غير دولتى مجاز اســت و هيچ مدرسه 
دولتى حتى مدارس خاص دولتى كه شــهريه 
دارند نيز در زمان ثبت نام مجاز دريافت شهريه 
نيســتند بر همين اســاس دريافت كمك هاى 
مردمى در مدارس دولتى و شهريه براى مدارس 
خاص دولتى فقط بعد از شروع سال تحصيلى 
امكان پذير اســت و اين مدارس فقط در زمان 
ثبت نام مجاز به دريافت وجه كتاب درســى و 

بيمه حوادث دانش آموزى هستند.
همچنيــن برگزارى هرگونه آزمــون ورودى، 
مصاحبه و شرط معدل براى ثبت نام در مدارس 
دولتى ممنوع اســت و ثبت نام تنها بر اساس 
محدوده جغرافيايى محل سكونت دانش آموز 
انجام خواهد شد و گرو گرفتن كارنامه دانش 
آموزان براى دريافت كمك هاى مردمى از اوليا 
تخلف است و بنا بر اعالم آموزش و پرورش 
در صورت مشــاهده حتما بــا مدير متخلف 

برخورد خواهد شد.

 به پاس قدردانى از اقدامات ارزشمند شهيد 
محراب آيت اهللا مدنى، كنگره بزرگداشت اين 
عالم ربانى، 20 شــهريور همزمان با ســالگرد 

شهادت وى در همدان برگزار مى شود.
اســتاندار همدان در نخســتين جلسه شوراى 
استانى برگزارى كنگره شهيد محراب آيت ا... 
مدنى افــزود: تجليل از جايگاه شــهيد مدنى 
تجليل از جايگاه تمام خوبى ها اســت و بايد 
با برگزارى اينچنين آيين هايى، جوانان و نسل 
آينده، با ويژگى هاى اين شــهيد بزرگوار آشنا 

شوند.
ســعيد شــاهرخى با اشــاره به اينكه همدان 
تجارب و سوابق ارزشمندى در برگزارى اين 
چنين كنگره هايى دارد، اظهار داشت: به واسطه 
برگزارى كنگره هاى بزرگ ملى و بين المللى، 
همدان به عنوان يك استان فرهنگى و ممتاز در 

صدر استان هاى كشور قرار دارد.
وى تصريح كرد: آيت ا... مدنى، از بزرگ ترين 
مفاخر و ســرمايه گرانقدرى است كه نقش پر 
رنگى در باورهاى دينى و فرهنگى مردم، تجلى 

و تحقق آرمان هاى انقالب اسالمى داشت.
استاندار همدان با بيان اينكه كميته هاى هشت 
گانه اين كنگره، تشــكيل شده است و اعضاى 
آن بــا جديت كار را دنبال كننــد تا اثرات آن 
بــراى جوانان ماندگار شــود تاكيد كرد: يكى 

از مهمترين برنامه هاى ســال 1400 برگزارى 
اين كنگره است و بايد به بهترين شكل ممكن 

برگزار شود.
شــاهرخى ادامه داد: هفته گذشــته جلســه 
مقدماتى برگزارى كنگره تجليل و بزرگداشت 
شهيد شــاخص و هشت هزار شــهيد استان 

همدان نيز برگزار شد.
وى با اشــاره به اينكه مقدمات و پيش برنامه 
هاى اين كنگره در حال هماهنگى است، افزود: 
كنگره بزرگداشــت شــهيد شاخص و هشت 
هزار شهيد اســتان همدان بسيار با عظمت و 
فراگير است و در سال 1402 برگزار مى شود.

سند فرهنگى همدان تدوين شود
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شهر 
همدان نيز در ادامه خواستار تدوين و ارائه سند 

پنج ساله فرهنگى استان براى همه دستگاه هاى 
اجرايى، نهادهاى فرهنگى، موسسه ها و تشكل 

هاى مردمى شد.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم والمسلمين 
حبيب ا... شعبانى موثقى اظهار داشت: متولى 
اين كار شــوراى برنامه ريزى اســت هر چند 
رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزى استان 
همــدان قبل از ابالغ اين آيين نامه و برگزارى 

اين نشست اين برنامه را آغاز كرده است.
وى با بيان اينكه آيين نامه ســند فرهنگى نيمه 
ارديبهشــت ابالغ شده اســت اعالم كرد: در 
اين راســتا شــوراى برنامه ريزى كارگروهى 
را تشــكيل داده و ذيل اين كارگروه كميته و 

كميسيون هايى تشكيل مى شود.
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شهر 

همدان تاكيد كرد: همه دستگاه ها فرهنگى به 
صورت رسمى، مستند و مكتوب بايد اولويت 
هاى فرهنگى را ارائه دهند سپس كارگروه ها 
اقدام به شناسايى اولويت هاى فرهنگى كرده 
و بر اساس اولويت ها سند آماده و در شوراى 

فرهنگ عمومى مصوب و اجرا مى شود.
حجت االسالم والمسلمين شعبانى موثقى ادامه 
داد: بنابراين دستگاه هاى متولى فرهنگى بايد 
برنامه هاى خود را مســتند به دبيرخانه ارائه 
دهند در عين حال شــوراى فرهنگ عمومى 
جايــگاه قانونى الزام آور پيــدا كرده و تمامى 
مصوبــات آن با امضاى اســتاندار الزم االجرا 

است.
امام جمعه همدان يادآورى كرد: سند مهندسى 
فرهنگى كشــور ســال 92 توسط دولت دهم 
سپس دوباره اين سند در دولت يازدهم ابالغ 
شــد با اين وجود در سطح ملى تبديل به يك 
سند منسجم و هم افزا براى انجام كار فرهنگى 

نشده بود.
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شهر 
همدان خاطرنشان كرد: نخبگان استان همدان 
با برگزارى نشســت هاى مستمر برنامه اى را 
طراحى كردند تا اينكه آيين نامه جديد از تهران 
ابالغ و با اين وجود مقرر شد كه اين مسير كه 

از سابق بوده پيگيرى شود.

آماده سازى 130 حوزه امتحانى 

امتحانات نهايى ايزوله برگزار مى شود

روند افزايشى دما 
تا 32 درجه

 مدير مركز پيش بينى اداره كل هواشناسى 
اســتان همدان از خروج ســامانه بارشى از 
اســتان خبر داد به طوريكــه در هفته جارى 
روند افزايشى دما تا 32 درجه سانتى گراد در 

برخى از نقاط ادامه دارد.
گفت وگو  در  باقرى شــكيب  محمدحســن 
بــا همدان آنالين، در تشــريح اين خبر بيان 
كرد: ســامانه بارشــى كه در دو روز گذشته 
در بســيارى از نقاط اســتان فعال بود ديروز 
از اســتان خارج شــد و تا پايان هفته بارش 

چشمگيرى پيش بينى نمى شود.

وى ادامه داد: امروز نيز بارش هاى پراكنده و 
ضعيفى را در برخى از نقاط خواهيم داشــت 
و اين در حاليست كه آسمان فردا نيمه ابرى 
و در ساعات بعدازظهر همراه با وزش شديد 

باد خواهد بود.
باقرى شــكيب بــا اشــاره به اينكــه روند 
افزايشى دما در استان شروع مى شود افزود: 

دماى هوا تا پايــان هفته در برخى از نقاط 
به 32 درجه سانتى گراد نيز خواهد رسيد.

وى خاطرنشــان كرد: با توجــه به بارش ها 
در دو روز گذشــته بيشــترين ميزان بارش 
در ايســتگاه همدان- فرودگاه  با 7 ميلى متر 
و صبح ديــروز در مالير با 15 ميلى متر ثبت 

شده است.

كنگره بزرگداشت شهيد مدنى 20 شهريور برگزار مى شود
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اخذ مجوز احداث جايگاه سوخت 
3 منظوره شهردارى كرفس

 درگزين-خبرنگار همدان پيام-يكــى از محروميت هاى زيربنايى 
شــهر كرفس نبود جايگاه ســوخت در اين شــهر اســت.به طوريكه 
شهروندان كرفس براى دســتيابى به سوخت وسايل نقليه در ماشين 
آالت كشــاورزى خود، همواره با مشــكالت عديــده اى مواجه بوده و 
مجبور به طى مســافت طوالنى براى تامين ســوخت مورد نياز خود 

مى باشند.
شــهردار شــهر كرفس گفت: در راســتاى حل اين مشكل شهردارى 
كرفــس يكى از اولويت خود را در احداث جايگاه ســوخت قرار داده و 
با پيگيرى ها و اقدامات صورت گرفته طى ســال هاى گذشته موفق به 
cng اخذ مجوز احداث جايگاه ســوخت 3 منظوره بنزين ، گازوئيل و

در شهركرفس شده اســت. رضا فرخى افزود: براى اين منظور زمينى 
به مســاحت 4000 مترمربع در ورودى شهر خريدارى شده و با تامين 
مالى پروژه از طريق تسهيالت سازمان شهردارى ها و دهياريهاى كشور 

عمليات احداث جايگاه  به زودى آغاز خواهد شد.
وى ابــراز اميدوارى كرد كه اين خدمت كوچــك مورد قبول خداوند 

متعال و شهروندان عزيز كرفس واقع شود.

شهردار فامنين: 
تانكرسوخت آتش گرفته خاموش شد

 عصر روزگذشــته ســاعت 16:47 طى تمــاس تلفنى با واحد 
خدمات ايمنى و آتش نشــانى شــهردارى فامنين مبنى بر آتش 
سوزى يك دســتگاه تانكر حامل سوخت و مسدود شدن آزاد راه 
ســاوه- همدان؛ بالفاصله اكيپ عملياتى و امدادى اين شهردارى 
به محل اعزام و نســبت به اطفا حريــق اقدام كردند.عمليات اطفا 
حريق يكدســتگاه تانكر 30 هزارليترى حامل سوخت در آزادراه 

ساوه-همدان توسط واحد خدمات ايمنى و آتش نشانى شهردارى 
فامنين مهار شد.

شهردار شهر فامنين با بيان مطلب فوق افزود: تيم هاى عملياتى پس 
از رسيدن به محل حريق و با رعايت نكات ايمنى سريعا اقدامات الزم 
را در جهت اطفا حريق، رفع خطر و ايمن ســازى محيط انجام داده 
و اقدام به ســرد كردن تانكر به منظور جلوگيرى از شــعله ور شدن 

دوباره حريق كردند.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى فامنيــن، پيام رفتارى در ادامه 

اظهار كرد: خوشبختانه حادثه هيچگونه تلفات جانى نداشته است.

بــه مناســبت فرارســيدن روز روابــط 
ــم شــمرده،اين  عمومــى فرصــت را مغتن

ــى  ــه تمام ــته و ب ــى داش روز را گرام
ــن عرصــه تبريــك عــرض  ــاالن اي فع

ــم. ــى نمايي م
ــر  ــى گ ــن  روز تداع ــك اي ــى ش ب
ــت  ــزون صنع ــش روز اف ــت و نق اهمي

ــات  ــاى ارتباط ــى در دني ــط عموم رواب
ــوم هــاي  ــده آلب ــه قلــب تپن ــروزه ب ام

ــت. ــده اس ــل ش ــون تبدي گوناگ

روابط عمومى فرماندارى شهرستان اسدآباد

2727 ارديبهشت  ارديبهشت 
روز جهانى ارتباطات و روابط عمومىروز جهانى ارتباطات و روابط عمومى

 نهاوند- معصومه كمالوند-خبرنــگار همدان پيام-
اتفاق هاى خوبى براى بام نهاوند رخ داده و يقينا بازخورد 
و پاســخ خوبى هم در مواجهه با ايــن اقدامات در راه 

خواهد بود.
رقم قابل توجهى در مدت كمتر از 2سال در بام هزينه 
شــد اما پيش بينى ها از افــق و آينده ى اين موقعيت 
مستعد در نهاوند ميگويد اين هزينه ها ارزشش را دارد.

بام نهاوند 40سال در بهترين موقعيت يك شهر تاريخى، 
توريســتى قرار گرفته بود و بر فــراز گرين پر برف كه 
سپيدى شانه هايش در اين افق زيبا جلوه گرى مى كند 
و تا چشــم كار مى كند مخمل سبز درختان در بهار و 
تابســتان عشوه گرى دارد و بر تن شهر به زيبايى سايه 
گسترانيده اســت، و چه افسوس كه تنها به نام" ُچت" 
بود و براى  اين همه داشته بالقوه كسى كارى نمى كرد.

آن هزينــه 12ميلياردى براى ســاماندهى بام نهاوند و 
ايجاد زير ســاخت هاى گردشگرى و بدنبال آن تقويت 

شرايط ســرمايه گذارى در اين 
تمديد  بــا  آماده  موقعيــت 

به  نهاوند  بــام  واگــذارى 
شهردارى از 15به 30سال 
و راحت شدن خيال بخش 

كردن  فعال  براى  خصوصى 
حضورش در بام ، حاالپيگيرى 

مشگل چندين ســاله پاسخ داد و 
درختان بام هم حاال با خيال راحت هر ســال سبز مى 
شــوند و ديگر خزان بى آبــى و راه حل هاى مقطعى 

هراس شان نمى دهد.
شهريور 99 شــهردار نهاوند از تالش براى حل مشگل 
تامين آب براى درختان بام وعده داده بود و حاال پس از 

گذشت 9ماه اين وعده هم محقق شد.
شهردار نهاوند گفت: پس از دوسال پيگيرى شهردارى 

نهاوند تامين آب بام نهاوند دائمى شد.

 محمد حســين پور در همين باره از راه اندازى 
و احداث ايســتگاه پمپاژ آب بــا ظرفيت 300 
هزار ليتر خبر داد و افزود: پس از 2ســال پيگيرى 

شهردارى نهاوند تامين آب بام نهاوند دائمى شد.
به گفته حســين پــور با انتقــال آب از چــاه ميدان 
عليمراديــان تا ايســتگاه پمپاژ و ادامــه لوله گذارى تا 
درياچه بام مشــكل تامين آب بام نهاوند براى آبيارى 

فضاى سبز براى هميشه حل شد.
شــهردار نهاوند ضمن قدردانى از اعضاى شوراى شهر 
براى حمايت آنها در اجرايى شدن اين پروژه خاطرنشان 
كرد: اين اقدام كارى ماندگار است چرا كه با تامين آب 

پروژه ساماندهى بام نهاوند تكميل شد.

 طرح پياده رو ســازى معابر شــهر 
صالــح آباد از جمله بلوار شــهردارى و 
تعدادى از معابر منشــعب از خيابانهاى 
اصلى به متراژ حدودا 2000 متر مربع 

در سال جديد آغاز شده است.
شــهردار صالح آباد گفت: طرح جدول 

گــذارى و اصالح جــداول تعدادى از 
معابر شهر از جمله ابتداى خيابان شهيد 
مردانــى، مهرگان،مطهــرى يك و دو، 

مالك اشترو فرهنگ اجرا شده است. 
مهــدى ســحاب روشــن ادامــه داد: 
همچنين فضاى سبز ابتداى قلعه چمن 

و لچگــى در ورودى خيابــان فرهنگ 
جمعا به متــراژ 600 متر مربع جدول 

گذارى شده است.
وى در ادامه با اشاره به نشست خبرى 
شهردار و شــوراى اسالمى شهر صالح 
آباد در روز گذشــته با اصحاب رســانه 

اين شــهر به مناسبت فرا رسيدن  روز 
جهانى ارتباطات و روابط عمومى كه در 
محل دفتر شهردارى صالح آباد برگزار 
شــد، ضمن گرامى داشــت روز روابط 
عمومى از فعاالن عرصه روابط عمومى 

و اطالع رسانى تقدير كرد.

بــه گزارش  روابط عمومى شــهردارى 
شهر صالح آباد، در اين نشست سحاب 
روشــن ضمن اريه گزارشى از اقدامات 
انجام شده از آغاز سال 1400 در پايان 
با اهدا لــوح از  فعــاالن عرصه روابط 

عمومى قدر دانى كرد.

 با تالش بى وقفه ســبزبانان سازمان سيما، منظر 
و فضاى ســبز شــهرى شــهردارى مالير و با هدف 
ايجاد مكانى مناسب براى استفاده اختصاصى بانوان، 
رفــع نيازهاى فرهنگى و اجتماعــى بانوان وكاهش 
آسيب هاى اجتماعى، عمليات احداث بوستان بانوان 
در بلوار شــهيد تاجوك با مساحتى بالغ بر 10,000 

مترمربع در حال تكميل مى باشد.
شــهردار مالير، ضمن اعالم  خبر فــوق اظهار كرد: 
اولين بوســتان بانوان مالير در قسمت شمالى شهر 
قرار دارد و با توجه بــه ضرورت احداث مكانى براى 

تفريح و ورزش بانوان در قســمت جنوبى شــهر، پروژه احداث بوستان 
بانوان در مناطق كم برخوردار شهر  را در دستور كار قرار داديم كه پس از 

بررسى هاى الزم باغ حاج نظر جهت اين امر 
اختصاص يافت و اميدواريم اين بوستان كه 
با هدف ايجاد مكانى مناسب براى استفاده 
اختصاصى بانوان در نظر گرفته شده است، 

به زودى به بهره بردارى برسد.
بــه گــزارش روابــط عمومى شــهردارى 
مالير،حسين بابايى احداث بوستان بانوان را 
يكى از دغدغه هاى اصلى شــهردارى مالير 
دانســت و اظهار كرد: توسعه بوستان هاى 
بانوان، ســالمت و بالندگى خانواده را رقم 
مى زند و موجب افزايش تعامالت اجتماعى 

زنان در جامعه مى شود.

شهردار مالير هدف از تامين فضاهاى ورزشى ويژه بانوان 
را تقويت روحيه شادى و نشاط در بانوان، تامين آرامش 
در نهاد مقدس خانواده، حفظ ســالمت جسمى و روحى 
بانــوان در محيطى امن عنوان كــرد و افزود: زمين اين 
بوســتان در سالهاى قبل توسط واقف خير انديش به نام 
«حاج نظر» اهدا شده و تاكنون به عنوان نهالستان از آنجا 
استفاده مى شد كه با توجه به نياز محله و منطقه تصميم 

به احداث اين بوستان گرفته شد.
بابايى در ادامه از پيشــرفت 98 درصدى اين پروژه خبر 
داد و گفت تاكنون عمليات عمرانى اين بوســتان شامل 
محوطه سازي، جدول كشــى، سنگ فرش، ديواركشــى، ايجاد سوئيت 
نگهبانى، ايجاد مســير دوچرخه ســواري و پيــاده روى، نصب پايه هاى 

وعده 9ماهه شهردار محقق شد

آبرسانى به بام نهاوند 
بااستقرار ايستگاه پمپاژ

شهردار صالح آباد:

طرح پياده رو طرح پياده رو 
سازى معابر شهرسازى معابر شهر

احداث دومين بوستان
 اختصاصى بانوان در مالير 

آالچيق ها،  زيباســازى  روشنايى، 
نصب وسايل ورزشى و بدن سازى 
پاركــى، مبلمان پاركى، رفع نقص 
شبكه آبرســانى و كاشت درخت، 
درختچه و چمن انجام شده است 
و ابراز اميدوارى كرد پس از اتمام 
به  بوســتان  اين  عمرانى  عمليات 

بهره بردارى برسد.

پاليز نياز به توسعه اماكن ورزشى دارد
 اسدآباد-محمدجوادكوهى-

پيام-سالمت  همدان  خبرنگار 
توسعه  و نشــاط جامعه براى 
پايدار ازاهميت بســيار زيادى 
برخــوردار اســت و ايــن امر 
مســتلزم توجه مديران ملى و 
منطقه ايى به توسعه و تجهيز 
اماكن ورزشى و توجه به ورزش 
هاى مختلــف به ويژه ، ورزش 
همگانــى مى باشــد و در اين 
ميان نقــش مديران و تصميم 

ســازان شهرى براى اســتقرار و جانمايى اين اقدام مهم ، از جايگاه و 
اهميت بااليى برخوردار مى باشد.

سرپرست شــهردارى پاليز با بيان اينكه  شهر پاليز با جمعيت 4280
نفر نياز ويژه اى به توســعه اماكن ورزشــى دارد،افزود: در حال حاضر 
شهر تازه تاسيس پاليز داراى يك سالن ورزشى 1472 مترى است كه 

نميتوان به اين متراژ بسنده كرد.
 محمد قنبرى عقيل خاطر نشــان كرد: احداث ســالن ورزشى چند 

منظوره با كمك خيرين در اولويت كارى است.
به گزارش همدان پيام، وى ادامه داد: تاسيس هيأت هاى ورزشى بايد 
انجام شــود تا خود مردم نيز در طرح ها نظرات خود را به ما برسانند. 
در هفتــه جارى مقدمات احداث يــك زمين چمن مصنوعى در پاليز 
انجام شده كه ميتواند كمك به رشد اين رشته پر طرفدار داشته باشد.

قنبرى عقيل گفت: مطالعات متعدد، حاكى از آن است كه مردم زمانى 
تمايل به فعاليت فيزيكى نشان مى دهند كه دسترسى مناسب و راحتى 
به مكان هاى مخصوص ورزش كردن نظير پارك ها و اماكن ورزشــى 
داشته باشند. مصداق اين موضوع را مى توان در گزارش مؤسسه ���
دانست كه در آن اشاره شده است كه ايجاد و توسعه فضاهاى ورزشى 
مناســب فعاليت مى تواند باعث افزايش 25 درصــدى مردم در انجام 

فعاليت و ورزش حداقل 3 بار در هفته شود.
سرپرســت شــهردارى پاليز درپايان از اعالم آمادگى شهردارى براى 
توســعه اماكن ورزشى در اين شهر خبر داد و گفت: هيچگونه كوتاهى 

براى توسعه اماكن ورزشى نخواهيم كرد.

 رزن-خبرنگار همدان پيام-عمليات اجرايى 
پارك بانوان دمق آغاز شده است كه در صورت 
تامين اعتبار دهه فجر امســال به بهره بردارى 

خواهد شد.
شــهردار دمق با بيان اينكه اين پارك با بهترين 
اســتانداردهاى الزم احداث خواهد شــد افزود: 
پيش بينى مى شــود بانوان دمقــى از ابتداى 
مهرماه بتوانند از اين مجموعه تفريحى- ورزشى 

استفاده كنند.
رضــا هادى ذاكر در گفــت و گو با همدان پيام 
گفت: اين پارك در زمينى به مســاحت 5هزار 

حاشيه  در  مربع  و500متر 
بلوار خليج فارس با اعتبار 
در  ريال  بر10ميليارد  بالغ 
دهه فجر ســال گذشته با 
و  استانى  مسئولين  حضور 
شهرستانى كلنگ زنى شد.

شــهردار خاطر نشان كرد: 
پيــش بينــى مى شــود 
درصورت تاميــن اعتبار تا 
دهه فجر امســال به بهره 

بردارى برسد.

شهردار دمق خبر داد

آغاز عمليات اجرايى پارك بانوان دمق

پياده رو سازى معابر و پياده رو هاى در دست احداثمعابر و پياده رو هاى در دست احداث
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نتيجه مصوبه شوراى نگهبان
 كاهش ثبت نام بى رويه بود

 خوشــبختانه ثبت نام ها روند خوبى داشــت و با توجه به مصوبه 
شوراى نگهبان، ما به عنوان گام اول راضى هستيم، چرا كه ثبت نام هاى 

بى رويه خيلى كمتر بود.
به گزارش تســنيم، رئيس پژوهشكده و ســخنگوى شوراى نگهبان 
در گفتگويى با اشــاره به ثبت نام از داوطلبان انتخابات و آغاز فرآيند 
بررســى صالحيت ها، گفت: از 21 ارديبهشــت ماه جارى ثبت نام ها 
شــروع شــد و به مدت 5 روز ادامه داشت و شنبه تا ساعت 18 روند 

ثبت نام ها پايان يافت.
عباسعلى كدخدايى افزود: تعداد كســانى كه براى ثبت نام به وزارت 
كشــور مراجعه كرده اند، 592 نفر بوده اند و طبيعتاً شــوراى نگهبان 
صالحيت كســانى را كه شرايط اعالم شده را داشته باشند، در بررسى 
صالحيت ها رســيدگى خواهد كرد و كسانى كه آن شرايط را نداشته 

باشند، كنار گذاشته خواهند شد.
سخنگوى شــوراى نگهبان با بيان اينكه فرصت قانونى براى بررسى 
صالحيت هــا، 5 روز اســت اما اين بازه قابل تمديــد به 10 روز هم 
هست، تصريح كرد: بررسى صالحيت ها در شوراى نگهبان آغاز شده، 
البتــه طبق قانون اگر اين 5 روز كافــى نبود، ما مى توانيم اين فرصت 
را 5 روز ديگــر تمديــد كنيم ولى نهايتاً 10روزه بايد نتايج بررســى 

صالحيت ها را به وزارت كشور اعالم كنيم.
كدخدايى اضافه كرد: بعد از اعالم اســامى نهايــى نامزدها، فرصت 
تبليغــات انتخابات آغاز مى شــود و كانديداها تا يك روز قبل از روز 
انتخابات (27 خرداد)، فرصت تبليغات دارند. البته امســال براساس 
شــرايط كرونا، عمدتاً تبليغات در رسانه ها خواهد بود و تبليغات در 
فضاى عمومى، براســاس وضعيت هر شــهر و استان تعيين و توسط 
وزارت كشــور اعالم خواهد شــد. وى با تأكيد بر اينكه "ما از ابتدا 
اعالم كرده ايم كه هم ســالمت انتخابات و هم سالمت مردم براى ما 
مهم است"، اظهار داشت: خوشــبختانه دوستان ما در وزارت كشور 
تدابير خوبى در اين حوزه داشــته اند و اميدواريم كه مشــكل خاصى 
نباشد؛ تاكنون ما پيش بينى ها و آموزش هايى را كه براى عوامل نظارتى 
نياز بوده اســت انجام داده ايم و مشكل خاصى بر سر راه مان نمى بينيم 
و اميدوارم 28 خرداد هم مشاركت پرشور مردم را در انتخابات شاهد 

باشيم.
ســخنگوى شــوراى نگهبان در پاسخ به ســؤالى درباره الكترونيكى 
بودن بخش هايى از انتخابات نيز گفت: امسال چند انتخابات همزمان 
داريم؛ انتخابات رياســت جمهورى و شــوراها، به صورت سراسرى 
برگزار مى شــوند و دو انتخابات مجلس شــوراى اسالمى و خبرگان 
رهبرى، ميان دوره اى هســتند و صرفاً در برخــى حوزه هاى انتخابيه 
برگزار خواهند شــد؛ در انتخابات سراســرى، ما طبق قانون فقط بر 
انتخابات رياســت جمهورى نظارت مى كنيم و نظــارت بر انتخابات 
شوراها به عهده مجلس است و ظاهراً در انتخابات شوراها، در برخى 
شعبه ها بنا شده است كه انتخابات تمام الكترونيك باشد چون شرايط 
ساده ترى دارد اما در انتخابات رياست جمهورى، مراحل احراز هويت 
و تجميع، الكترونيكى هســتند اما مرحله اخذ آرا، همچنان به صورت 

دستى برگزار خواهد شد.

از همه طيف هاى سياسى 
در انتخابات ثبت نام كردند

 رئيس ســتاد انتخابات كشــور با بيان اينكــه از همه طيف ها و 
عالقه هاى سياســى در اين پنج روزه (مهلت ثبت نام) ثبت نام كرده 
اند، گفت كه حدود 8 درصد از كســانى كه نام نويسى كردند، سابقه 

نامزدى در دوره هاى قبلى را دارند.
به گزارش مهر، جمــال عرف در گفتگويى با بيــان اينكه روزآخر 
288 نفر براى انتخابات رياســت جمهورى ثبت نام كردند، گفت: ما 
هم همــه مداركى را كه در اين ظرف پنــج روز از ثبت نام كنندگان 
در انتخابات رياســت جمهورى جمع آورى كرده ايم، تقديم شوراى 
نگهبان مى كنيم و آن ها شــروع به بررسى مدارك و احراز صالحيت 

افراد خواهند كرد.
ــا  ــه طيف ه ــان اينكــه از هم ــا بي ــر كشــور ب ــاون سياســى وزي مع
ــد  ــام كرده ان ــت ن ــج روزه ثب ــن پن ــى در اي ــاى سياس و عالقه ه
ــا بيــان اينكــه از همــه طيف هــا  رئيــس ســتاد انتخابــات كشــور ب
ــد،  ــام كرده ان ــت ن ــج روزه ثب ــن پن ــى در اي ــاى سياس و عالقه ه
افــزود: حــدود 8 درصــد از كســانى كــه نــام نويســى كردند، ســابقه 
نامــزد شــدن در دوره هــاى قبلــى را نيــز دارنــد افــزود: حــدود 8

ــام نويســى كردنــد، ســابقه نامــزد شــدن  درصــد از كســانى كــه ن
ــات  ــن دوره از انتخاب ــد و در اي ــز دارن ــى را ني ــاى قبل در دوره ه
رياســت جمهــورى از همــه جريان هــاى سياســى حضــور دارنــد. 
ــاز و 6 ــان آغ ــا در شــوراى نگهب وى گفــت: بررســى صالحيت ه

ــورى  ــات رياســت جمه ــاى انتخاب ــى نامزده خــرداد اســامى نهاي
ــدت 20 روز  ــه م ــرداد ب ــت: از 7 خ ــرف گف ــود. ع ــالم مى ش اع
تبليغات هــا شــروع مى شــود و 26 خــرداد پايــان مهلــت تبليغــات 

اســت.
رئيس ستاد انتخابات كشــور گفت: اين دوره به دليل بيمارى كرونا 
محدوديت هاى وجود دارد و پروتكل هاى بهداشتى خاصى در حال 
تنظيم اســت. اين دوره تجمع هاى تبليغاتى مانند ســال هاى گذشته 

نخواهيم داشت.
او افزود: به تناســب شهرهاى كشــور بر اساس شرايط كرونايى در 

زمان 20 روزه مهلت تبليغات، برنامه هايى برگزار مى شود.
معاون سياســى وزير كشور و رئيس ســتاد انتخابات كشور گفت: 
بر اســاس شرايط كرونايى امسال از رســانه تلويزيونى در استان ها 
اســتفاده مى شود. به لحاظ داشــتن خالء قانونى كه وجود دارد هر 
گونه تبليغات داوطلبان پيش از اعالم صالحيت ها از طرف شــوراى 
نگهبان خالف قانون است. تاكنون گزارشى از تخلفات داوطلبان به 

دست ما نرسيده است.
رئيس ستاد انتخابات كشور گفت: در 5 روز مهلت ثبت نام انتخابات 
رياست جمهورى 592 نفر ثبت نام كرده اند. عرف با بيان اينكه شنبه 
288 نفر براى انتخابات رياســت جمهورى ثبت نام كردند، گفت: در 
مجموع 592 نفر براى ثبت نام به ستاد انتخابات كشور مراجعه كردند 
كــه از اين تعــداد، 40 نفر از خانم ها و 552 نفر از آقايان هســتند. 
او دربــاره تحصيالت داوطلبان انتخابات رياســت جمهورى افزود: 
272 نفر از ثبت نام كنندگان ليســانس و كمتر و 320 نفر از آنان فوق 

ليسانس به باال هستند.

روند تهيه پيش نويس احياى برجام 
در جريان است

 نماينده روسيه در سازمان هاى بين المللى با بيان اينكه گفت وگوها در وين 
درخصوص چگونگى احياى برجام ادامه دارد، تصريح كرد كه روند تهيه پيش 

نويس در جريان است.
به گزارش ايســنا، ميخائيل اوليانوف نماينده روسيه نزد سازمان هاى بين المللى 
در وين با انتشار پيامى در حساب كاربرى خود در توييتر نوشت: گفت وگوهاى 
ويــن درباره برنامه جامع اقدام مشــترك (برجام) در محيط هاى غيررســمى 
مختلف و به عالوه گروه هاى كارى شامل برداشته شدن تحريم ها، موضوعات 

هسته اى و اقدامات عملى براى احياى توافق انجام شده است.
وى در ادامه اين پيام همچنين افزود: روند تهيه پيش نويس در حال انجام است. 

در صورت نياز مى توان كميسيون مشترك ديگرى را تشكيل داد.

توصيه «قاليباف» به نامزدهاى انتخاباتى 
 تعــدد نامزدهاى انتخاباتى نشــانه «پذيرش فرآيند انتخاباتــى در ايران و 
موثر بودن جايگاه رياســت جمهورى» اســت و مردم را به مشاركت گسترده 
دعوت مى كنيم. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، رئيس مجلس شــوراى 
اســالمى در جلسه علنى روزگذشته مجلس حضور پرشمار نامزدها را «طليعه 
اميدواركننده اى براى برگزارى انتخاباتى پرشور با مشاركت باال» خواند و گفت: 
جدى شدن فضاى رقابتى و مشاركت باالى مردم به نفع كشور و خواسته تمام 
دلسوزان ايران سرافراز است.  محمدباقر قاليباف در ادامه نامزدها را به رعايت 
موازين شــرعى و اخالقى براى عدم تخريب يكديگــر دعوت كرد و گفت: 
نامزدهــا بايد از طرح ادعاهاى غيرمنصفانه عليه رقيبان با جديت بپرهيزند چرا 
كه اينگونه اقدامات باعث سياه نمايى از وضعيت كشور شده و مردم را نسبت 

به آينده نااميد مى كند.

ظريف به رم رفت
 وزير امور خارجه جمهورى اســالمى ايران در مقصد دوم سفرش به اروپا، 

براى مالقات با مقامات واتيكان و ايتاليا روزگذشته وارد رم شد.
به گزارش فارس، محمدجواد ظريف در اين سفر عالوه بر رايزنى در خصوص 
گســترش همكارى هاى مشترك در حوزه روابط دوجانبه، پيرامون همكارى ها 
در موضوعات مورد عالقه طرفين در سطح بين المللى نيز به تبادل نظر پرداخت.
وى پيش از اين به اســپانيا سفر و با وزراى خارجه و صنعت اين كشور ديدار 

و گفت و گو كرد.
وزير امور خارجه در پايان ســفرش به مادريد با اشاره به ديدارهايش با وزراى 
خارجه و صنعت اسپانيا در توئيتى نوشت كه گفت وگوهاى گسترده اى درباره 
روابط اقتصادى داشته و در خصوص برجام، فلسطين، خليج فارس و افغانستان 

بحث و تبادل نظر كرده است.

اكرم چهاردولى»
دكترى  دانش آموخته  همتــى  عبدالناصر   
اقتصــاد از دانشــگاه تهران هم آمــده تا در 
ميان ليســت بلند باالى كانديداهاى رياست 
جمهــورى داعيه اصالح ســاختار اقتصاد را 
بلندتر و رساتر و البته كارآزموده تر از ديگران 

سر دهد.
ــه خــود هيــچ پســت  همتــى كــه در كارنام
ــروز  ــرايط ام ــه ش ــا ب ــدارد گوي ــى ن سياس
وارد  دوره اى  در  مــردم  نيــاز  و  ايــران 
باالتريــن عرصــه سياســى كشــور شــده كــه 
ــه او  ــان ديگــرى ب كشــور بيــش از هــر زم

ــت. ــد اس نيازمن
وى كــه در دولت روحانى رياســت بانك 
مركزى را برعهده گرفــت ويرانه اى تحويل 
گرفــت كه خزانه اش تاراج شــده بود و اين 
روزها پرونده رئيس پيشــين آن بر روى ميز 

قضاوت است.
همتــى  با بحــران بزرگ تحريــم و جهش 
ناگهانى دالر به باالى بيســت هــزار تومان 
مواجه شــد و هنگامى كه مى رفت تا كشور 
به ونزوئاليى ديگر تبديل شــود توانست با 
اندوخته تجربيات علمى خود مانع از جهش 

قيمت ارز به پنجاه هزار تومان شود.
ديپلماســى همتــى در تعامــل بــا ســاير 
كشــورها توانســت اقتصــاد نيمــه جــان 
ايــران را ســرپا نگــه دارد و بــه رغــم 
ــان  ــش، در پاي ــام كارشــكنى هاى پيرامون تم
دولــت يازدهــم بــا كاهــش نــرخ ارز و طــال 

ــد. ــرون بياي ــفيد بي روس
ــات  ــام در انتخاب ــت ن ــيه ثب ــى در حاش همت
ــگاران  ــع خبرن ــورى در جم ــت جمه رياس
گفــت: بحث هــاى بى ســرانجام سياســى 
ــا  ــران امــروز م ــرد و اي ــه جايــى نمى ب راه ب
چــاره اى جــز اصالحــات اقتصــادى نــدارد.
همتــى  با بيان اينكه «امــروز جايگاه اقتصاد 
كشور و رفاه و آرامش مردم همتراز با تالش 

و صبورى مردم نيست»، 
وى هنــگام ثبــت نــام اظهار كــرد: امروز 
مهم  اقتصادى  اصالحات عميق و گســترده 
ترين نياز كشور است. گذران زمان به نفع ما 
نيست و آنچه مردم مطالبه مى كنند رشد رفاه 
و آرامش اقتصادى است كه اين تنها در سايه 

بينش اقتصادى است.
رياســت  انتخابــات  كانديــداى  ايــن 
جمهــورى خاطــر نشــان كــرد: مــردم انتظــار 
بــه حــق دارنــد كــه در ســايه رفــاه زندگــى 
فرزندانشــان  شــغلى  آينــده  از  و  كننــد 

ــند. ــته باش ــر داش ــان خاط اطمين
همتى گفــت: ايران و مــردم در يك بزنگاه 
تاريخى هســتند كه در آن بايد بر تجربيات 
علمــى و اندوخته هاى دانش بشــرى براى 
افزايش درآمد، ارتقاى ســرمايه اجتماعى و 

افزايش اميد و اطمينان تكيه كنند.

همتى كه سابقه عضويت در كميته اقتصادى 
شــوراى عالــى امنيت ملى، رياســت بيمه 
مركزى، معاونــت مركز آموزش و پژوهش 
وزارت امور خارجه و سفيرى ايران در چين 
و نيوزيلند را در كارنامه خود دارد در ســال 
1336 در كبودرآهنگ، اســتان همدان متولد 
شــد و دكترى اقتصاد خود را از دانشــگاه 
تهران كسب كرد؛ همتى همچنين كارشناس 
رسمى دادگســترى در امور سرمايه گذارى، 

پولى و اعتبارى است.
وى  به مدت 5 سال در زمان حسن روحانى 
عضو كميته اقتصادى شــوراى عالى امنيت 

ملى بود.
همتــى كه به پــدر بيمه خصوصــى ايران 
مشهور اســت،  از سال هاى 1373 تا 1385
به مدت 12 سال رئيس پيشين بيمه مركزى 
جمهورى اســالمى ايران بود. پس از 7 سال 
مديرعاملى بانك ســينا، در 8 مهر 1392، با 
پيشنهاد وزير امور اقتصادى و دارايى (على 
طيب نيا) و تأييــد مجمع عمومى بانك ملى 
به عنوان مديرعامل بانك ملى ايران انتخاب 
شد و جايگزين فرشاد حيدرى در بانك ملى 

ايران شد.
وى در ادامــه براى بار دوم با حكم طيب نيا، 
به رياســت بيمه مركزى جمهورى اسالمى 
ايران منصوب شــد. درجــه دكترى اقتصاد 
خود را در سال 1372 از دانشگاه تهران اخذ 
و رساله خود را با حضور در دانشگاه لندن 

تكميل كرد و به اتمام رساند.
همتى از ســال 1380  به مدت شش دوره 
الينقطع رياســت شــوراى عالى شــركت 
بيمه اتكايى آســيايى (كميســيون اقتصادى 
- سياسى آســيا و اقيانوسيه ســازمان ملل 
متحد - اسكاپ) مستقر در بانكوك پايتخت 
تايلند را بر عهده داشت  كه با راى مستقيم 
روســاى بيمه 10 كشور مهم آسيايى به اين 

سمت انتخاب شد.  سوم مرداد 1397 نيز  با 
رأى اعتماد هيــأت دولت عبدالناصر همتى 
به عنوان رئيس بانك مركــزى راى اعتماد 

گرفت.
گرچه پســت هاى اجرايى تــوان و انرژى 
مديران را مى گيرد اما همتى همواره نشــان 
داده اســت كه اقتصــاد علمــى را به روز 
و كارآمــد مى خواهــد لــذا در رزومه وى 
تاليفــات و پژوهش هاى زيادى در رشــته 
اقتصــاد مى بينيــم كه مهمتريــن آنها كتاب 
«اقتصــاد كالن، مقدمه اى بر سياســت هاى 
پولى و مالى» اســت. اين كتاب چندين بار 
«توسعه  كتاب هاى  شده است.  چاپ  تجديد 
اقتصادى»، «مشكالت اقتصادى جهان سوم» 
و «اقتصاد نفت» نيز از تاليفات اوســت. وى 
چندين كتاب ترجمه و ده ها مقاله علمى كه 
در نشريات و كنفرانس هاى بين المللى ارائه 

كرده است در كارنامه خود دارد.
همچنيــن تجربه  درازمــدت در عرصه هاى 
مختلف نشــان از آن دارد كه دانش و تجربه 
در كنار صداقت و شفافيت مى تواند از يك 
مدير ذخيره اى براى روزهاى بحرانى كشور 

اندوخت.
"كوپرزاند  مؤسسه  حسابرسى  دوره  گذراندن 
1356- دوره تحقيقاتى ـ مطالعاتى در  ليبراند"
رشــته اقتصاد در دانشگاه لندن 1370در كنار 
تأليفــات و ترجمه هايى همچون اقتصاد كالن 

(مقدمه اى بر سياستهاى پولى و مالى)،
توســعه اقتصــادى، اقتصاد نفت، مشــكالت 
ــرى و  ــى نظ ــوم، مبان ــان س ــادى جه اقتص
ــار  ــرژى و انتش ــاد ان ــه، اقتص ــى بيم عمل
عرضــه  الگــوى  همچــون  مقاله هايــى 
ــك، پيامدهــاى  ــر اوپ نفــت كشــورهاى غي
اقتصــاد وابســته بــه نفــت، تنظيــم فعاليــت 
ــال  ــاى در ح ــه در اقتصاده ــركتهاى بيم ش
رشــد، جايــگاه جهــان ســوم در نظــم 

ــه در اقتصــاد  ــگاه بيم ــى، جاي ــن جهان نوي
ايــران، لــزوم ايجــاد صنــدوق جبــران 
صنعــت  جايــگاه  ملــى،  خســارتهاى 
ــعه آن،  ــاى توس ــاد و راه ه ــه در اقتص بيم
صنعــت بيمــه: عملكردهــا و برنامه هــا، 
ــت،  ــدون نف ــاد ب ــه در اقتص ــگاه بيم جاي
ــر بازارهــاى  ضــرورت تقويــت نظــارت ب
ــعه،  ــال توس ــورهاى در ح ــه اى در كش بيم
بيمه هــاى زندگــى (عمــر)، رفــاه اجتماعــى 
و توســعه اقتصــادى  بيمــه الزمــه تجــارت، 
تحليــل تأثيــر صنعــت بيمــه بــر فعاليتهــاى 
اقتصــادى ايــران، تغييراتــى در ســاختار 
بيمــه كشــور ضــرورى اســت، نقــش 
اقتصــادى  توســعه  در  خانــوار  بيمــه 
ــران،  ــه در اقتصــاد اي ــور، صنعــت بيم كش
منابــع بيمهــاى و بيمــه اتكايــى در آســياى 
مركــزى، فرصتهــاى حــال و آينــده در بازار 
در حــال رشــد ايــران ، بــرآورد نــرخ مؤثــر 
حمايــت محصــوالت توليــدى شــركت 
موتــوژن، و ده هــا مقالــه اقتصــادى در 
نشــريات سياســى و اقتصــادى كشــور تنهــا 
بخشــى از دســتاوردهاى علمــى ايــن رجــل 

ــت. ــور اس ــى كش اجراي
اينك كه كشــور در آستانه شروع قرن ديگر 
همجوار با كشــورهايى كــه هركدام بحران 
هاى بزرگ اقتصادى و سياســى و بى ثباتى 
را مى گذرانند، افتخار بــه وجود نخبگانى 
از اين دســت كه اتفاقا از پايتخت تاريخ و 
تمدن ايران زمين برخاسته است، فرصتى بى 
بديل براى مردم شريف ايران است تا سكان 
اداره كشور را به دســت كسى بسپارند كه 
به درســتى درد و تهديد اصلى را شناخته و 
دعواهاى سياسى را در درجات بعد اهميت 
قلمداد كرده و آمده است تا شايد بتواند اين 
كشــتى بى لنگر را به ساحل رفاه و آسايش 

برساند.

عبدالناصرهمتى از پايتخت تاريخ و تمدن ايران نامزد رياست جمهورى شد

«همتى» بلند براى اصالح اقتصاد

محمد ترابى»
 احزاب سياســى و شوراهاى ائتالفى با نزديك شدن 
به انتخابات خرداد ماه فعاليــت خود را افزايش داده اند. 
از آنجايى كه احزاب اســتان در انتخابات شورا هاى شهر 
و روستايى بيش از انتخابات رياست جمهورى تاثيرگذار 
خواهند بود، انتخابات شوراها را در اولويت فعاليت هاى 

خود قرار داده اند. 
در ادامه گفت وگوى با كارشناسان و احزاب در رابطه با 
انتخابات پيش رو، با دبير جبهه همنا در استان گفت وگو 

كرديم.

دبير حزب همبســتگى ملى نيروهاى انقالب اسالمى در 
رابطه با برنامه هاى اين حزب بــراى انتخابات پيش رو 
اظهار كرد: دو محور را در برنامه كارى خود داشــته ايم، 
يك-بحث دعــوت همه آحاد مردم به پاى صندوق هاى 
راى، دو- وحــدت رويه كه حلقه گمشــده  در اين ميان 

به حساب مى آمد. 
عالمرضا زاهرى درباره وحدت رويه توضيح داد: عموم 
مردم در يك هفته فرصت تبليغات انتخاباتى نمى رسيدند 
كه برنامه هــا و اهداف 370 كانديدا (كانديداى انتخابات 
شوراى شــهر همدان) را بررسى كرده و تعيين كنند كه 

كدام يك صاحب فن و متخصص تر از سايرين است. از 
اين رو به ليستى كه از سوى احزاب منتشر مى شود اعتماد 
مى كردند. با اين حال احزاب نيز هر كدام ليست خود را 
ارائه داده و اين مسئله تفاوت ليست ها باعث سردرگمى 

و بى اعتمادى مردم به احزاب مى شود. 
وى در ادامــه گفــت: بى اعتمادى مردم بــه احزاب (به 
دليل ارائه ليســت ها متفاوت) باعث كاهش مشــاركت 
نيز مى شــود. چرا كه افراد در انتخابات تنها به دو-ســه 
كانديداهايى(كانديداهاى انتخابات شــوراى شــهر) كه 
مى شناسند راى داده و به علت نداشتن شناخت كافى، از 

راى دادن به ساير كانديدا ها اجتناب مى كنند.
مســئول راه اندازى و پيگيرى امور حزب همنا در استان 
همــدان با تاكيد بر لزوم وجــود وحدت رويه به منظور 
جلب اعتماد بيشــتر مردم به ليســت احزاب، گفت: از 
هفت-هشــت ماه پيش ما به راى زنى با ســاير احزاب، 
گروه ها، تشــكل ها و حتى هيأت ها مذهبى كه در بحث 

انتخابات فعال بودند، اقدام كرده ايم. 
زاهــرى ادامه داد: ما از اين احزاب و تشــكل ها دعوت 

كرديم كه با ايســتادن در كنار هم، به بررسى كانديداها 
پرداختــه تا بتوانيــم 11 كانديدايى كــه متخصص تر از 
سايرين هســتند را به مردم معرفى كنيم. همه گروه ها و 
تشــكل ها اين دعوت ما را پذيرفتند و ما را متولى قرار 
داده كه از كانديداها دعــوت كنيم و برنامه هاى آن ها را 

دريافت كنيم. 
وى با بيان اين كه ما در بحث شــوراى شهر جهت گيرى 
سياســى نخواهيم كــرد، اظهار كرد: با دعــوت از 370
كانديداى موجود، 187 كانديدا به دفتر ما مراجعه كرده و 

برنامه هاى خود را ارائه كردند. 
دبير جبهه همنا در ادامه اشــاره كرد كه پس از بررســى 
برنامه هاى 187 كانديداى حضــور يافته 44 نفر از ميان 
آن ها را برگزيديم كه ليست آن 20 ارديبهشت ماه انتشار 
يافت. همچنين از ميان اين 44 نفر 11 نفر اصلى ليســت 
را گزينش خواهيم كرد كه اين ليســت طى روز هاى آتى 

انتشار خواهد يافت. 
زاهرى افــزود: در دوره اول (گزينش 44 نفر) مالك ما 
براى گزينش، تخصص افراد بــود. در دوره دوم از اين 

44 نفر دعوت به عمل آمــده كه به دفتر حزب مراجعه 
كرده و در نسشــتى با حضور كارشناسان از برنامه هاى 
خود دفاع كنند. وى در پاســخ به اين ســوال كه مالك 
شما براى گزينش افراد در دوره دوم و انتخاب يازده نفر 
اصلى چيست/گفت: كسانى كه تعهد و حسن شهرت و 

محبوبيت الزم را داشته باشند. 
دبير جبهه همنا در پاســخ به اين سوال كه ليست يازده 
نفره شما تا چه ميزان تحت تاثير شوراى ائتالف خواهد 
بود/گفت: ما از همــه گروه ها نظرخواهى مى كنيم. براى 
گزينــش اين 44 نفــر از گروه هــاى مختلف همچون 
اصحاب رسانه و ساير اقشار مردم نظر سنجى كرده ايم. ما 
اين افراد را در فضاى مجازى به مردم معرفى كرده تا نظر 

مردم را نيز در رابطه با اين افراد بدانيم. 
زاهرى با بيان اينكه در حال حاضر 13 هزار نفر از مردم 
عضو جبهه همناى همدان هســتند، گفت: 60 درصد از 
ليست جهبه همنا را جوانان تشكيل مى دهند و همچنين 

ما از حضور بانوان استقبال كرده و استفاده مى كنيم. 
وى در پاســخ به ســوالى مبنى بر اينكه گفته مى شود از 

مدت هــا قبل برخى از احزاب ليســت 11 نفره خود را 
انتخاب كرده اند و دعوت از ســاير كانديداها به شــكل 
نمادين انجام مى شــود، در اين ميان اگر همنا بخواهد با 
اين احزاب سر ليســت به ائتالف برسد، آيا تحت تاثير 
گزينش اين احزاب قرار خواهد گرفت/ تصريح كرد: اگر 
گزينه اين احزاب در ميان ليست 44 نفره ما وجود داشته 
باشــد ائتالف صورت خواهد گرفت. پيش فرض ما اين 
44 نفر متخصص خواهد بود و خارج از اين افراد بر سر 

فرد خاصى ائتالف نخواهيم كرد. 
دبيــر جبهه همنا ادامه داد: مــا از همه احزاب و گروه ها 
دعوت كرده و از همه نظر خواهى مى كنيم، با اين حال با 

هيچ كس يا گروهى عهد اخوت نبسته ايم. 
زاهــرى در ادامه تاكيــد كرد: فرق جبهه همنا با ســاير 
گروه هــا و احزاب در اين اســت كه اين جبهه كار خود 
را از طريق تشكل هاى سياســى انجام داده است. جبهه 
همنا از 35 گروه متشــكل شده كه هر گروه نيز 25-20

نيرو از ميان جوانان انقالبى دارد. ما در جاى جاى شهرد 
(همدان) 35 دفتر داريم كه كار اجرايى انجام مى دهد. 

مســئول راه اندازى و پيگيرى امور حزب همنا در استان 
همــدان همچنين گفت: ما در بحث انتخابات شــورا ى 
مريانج، جورقان و قهاوند ورود پيدا كرده و قرار اســت 
كه ليست ارائه دهيم. با اين حال در ساير شهرستان هاى 
ديگر حزب همنا دفتر داشته و اعضاى مستقر ليست ها را 

ارائه خواهند داد. 
زاهرى تصريح كرد كه جبهه همنا تنها گروهى است كه 
در بحث انتخابات ميان دوره اى يازدهمين دوره مجلس 

شوراى اسالمى ورود پيدا كرده است. 

دبير جبهه همنا در استان:

با هيچ يك از كانديداها 
عهد اخوت نبسته ايم
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نيش و نـوش

سامانه خدمات شهروندى بيمه سالمت 
راه اندازى شد 

 مدير كل بيمه ســالمت اســتان همدان بيان كــرد كه با توجه 
به اجراى طرح ملى جايگزينى نســخه نويسى الكترونيك به جاى 
نســخه كاغذى دفترچه بيمه ســالمت و به منظور تســهيل ارائه 
خدمات به بيمه شــدگان، سامانه خدمات  شهروندى بيمه سالمت 

راه اندازى شد. 
ــعيد  ــتان، س ــالمت اس ــه س ــى بيم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فرجــى گفــت: ســامانه خدمــات شــهروندى بيمــه ســالمت داراى 

ــر اســاس  ــده ب ــه ش ــت بيم ــراز هوي ــه اح ــى از جمل قابليت هاي
ــات  ــاهده اطالع ــكان مش ــل، ام ــماره موباي ــى و ش ــماره مل ش
ــى،  ــى، شــماره مل ــام خانوادگ ــام، ن ــه اى شــامل ن ــى و بيم هويت
ــار ،  ــخ اعتب ــه اى و تاري ــدوق بيم ــن، صن ــيت، س ــس، جنس عك
ــد  ــس و تمدي ــر عك ــوار و تغيي ــاى خان ــاهده اعض ــكان مش ام
ــز  ــه نســخ و ري ــاهده كلي ــكان مش ــن ام ــه و همچني ــار بيم اعتب
ــه شــده مــى  نســخه شــامل خدمــات تجويــزى و خدمــات ارائ

باشــد.
وى با بيان اينكه تمامى شــهروندان براى ورود به سامانه خدمات 
http// شــهروندى بيمه ســالمت مى تواننــد از طريق نشــانى

eservices.ihio.gov.ir/esc  اقدام كنند، گفت: دسترسى به 
تمام كاركرد هاى اين سامانه به زودى از طريق برنامه هاى موبايلى 

نيز با آدرس جديد فراهم و اطالع رسانى خواهد شد .
 مدير كل بيمه ســالمت اســتان همدان افزود: همچنين مردم مى 
توانند هرگونه ســوالى در خصوص خدمات بيمه ســالمت را از 
طريق ســامانه 1666 مطرح نمايند. ضمنًا سامانه مكانيزه رسيدگى 
و   پاســخگويى به شكايات ذينفعان سازمان (بيمه شدگان، مراكز 
shekayat. تشخيصى درمانى و دفاتر پيشخوان دولت) به آدرس
ihio.gov.ir  از روز چهارشنبه مورخ 8 /2 /1400راه اندازى و در 

دسترس عموم قرار گرفته است. 

سلسله مباحث 
حقوق شهروندى از منظر اسالم

 دين اســالم براى انســان به عنوان 
(خليفــه ا...) در تمامــى زمينه ها توجه 
نموده و براى او حقــوق و آزادى هاى 
اجتماعى قائل شــده و او را مســئول 
اعمــال خود دانســته اســت. در نظام 
حقوقى اسالم، حق و تكليف با ضمانت 
اجرايى آن وجــود دارد. بنا بر روايات 
و احاديث، شهروندان مسلمان در قبال 

يكديگر مسئول هستند. و بايد به امور مسلمين اهتمام ورزند. لذا اصل 
نظارت عمومى و احساس مسئوليت براى حفظ حقوق خود و رعايت 
حقوق ديگران و انجام تكاليفى كه اســالم بر آن تأكيد كره نوعى بلوغ 

فكرى يك شهروند مسلمان از حقوق شهروندى است 
اهميت حقوق شــهروندى تا جايى است كه رسيدن به يك حكومت 
مردم ســاالر مستلزم وجود جامعه اى است كه مردم آن عالوه بر بلوغ 

فكرى و فرهنگى به حقوق شهروندى خود واقف باشند.
جايگاه حقوق شهروندى در حوزه فرهنگى و آموزشى، سبب آگاهى 
شهروند مى شود. بر اين اساس مسأله حقوق فرهنگى به عنوان طيفى 
از حق هاى شــهروندى پذيرفته شده، امروزه به شدت حائز اهميت و 
داراى آثار مختلف مى باشــد. بنابراين ارتقاى سطح آگاهى و مخروج 
شدن حقوق شــهروندى با اخالق و تقوا، از جنبه مهم روابط انسانى 
و فرهنگى و عاملى اساسى براى تداوم زندگى جمعى در يك جامعه 
اســالمى اســت. برخوردارى مردم از حقوق سياســى و اجتماعى و 
فرهنگى و مشاركت همه شهروندان در تمام شئون جامعه و حكومت، 
مفهومى از شهروند و حقوق شهروندى است كه به غير مسلمانان نيز 
اطالق مى شــود. اين تعاون و مشاركت فعاالنه شهروندان در شرايط 
برابر با حفظ كرامت انســانى و انگيزه تقرب به خدا صورت مى گيرد. 
ضمانت اجراى درونى، همين باور اعتقادى و قلبى است كه از هر نوع 
ضمانت اجراى بيرونى قوى و تأثيرگذارتر است. و فراهم كردن زمينه 
بروز آن در جامعه بر عهده مسئوالن مى باشد. نظر به كرامت و ارزش 
واالى انسان در شريعت مبين اسالم نظر جايگاه رفيع انسان كه در آيه 
شريفه 70 در سوره مباركه اسراء مورد تأكيد قرار گرفته است: «و لقد 

كرمنا بين آدم...» و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم.
و يا فرمايش موالى متقيان امام على(ع) فرمودند: «حداوند ســبحان 
حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانســته است پس هر كه 
حقــوق بندگان را رعايت كند اين امر بــه اداى حقوق خداوند منجر 
خواهد شد. پس ركنى اساسى آيين  اسالم و حقوق شهروندى آن كه 
در تمامى عرصه ها اثر خود را مى گذارد، انديشــه ناب و كامل توحيد 

است.

ابتكار: تنور داغ وعدههاى اقتصادى
 يه كارى كنيد دماى تنور با وعده هاشون درجه بندى بشه!!

اخبار صنعت: افشاى دست هاى پشت پرده
 حتما با شعار دست هاى پرتوان برس به داد اين ناتوان!!!؟

اصفهان امروز: 4 واكسن نوتركيب در راه است
 واكسنم رفت جز نوبرانه ها؟!؟!

افكار: راه برون رفت از همه چالشها جز صندوق راى نيست
 اينا جزو راه درروهاى بعد انتخاباته!! 

تجارت: صنعت گردشگرى در وضعيت قرمز
 بدون شرح!!

نقش اقتصاد: دو روى سكه واردات
 شير يا خط؟؟

ثروت: نگرانى فعاالن اقتصادى از نوسانات نرخ ارز
 ديگه كفگيرشون خورده ته ديگ!!

جهان صنعت: قمار سياسى با دالر
 ديگه دالر وارد باز ى هاى سياسى نكنيد!!

حرف مازندران: مرغ در آستانه گرانى افسار گسيخته
 كمربندها رو ببنديد آماده پرواز باشيد!!

خراسان: بزرگان با توپ پر آمدند
 مهم دست پركه بايد بيان كه نميان!!

روزگار: شنبه شلوغ كانديدا
 همه چى از يه شنبه شروع شد!!

پيام سپيدار: نان غير رسمى 50 درصد گران شد 
 صداشو درنيارين تا رسمى تر 50درصد بعدى تصويب بشه!!

شروع: صف طوالنى داوطلبان
 اين قصه صف طوالنى دست به دست داره ميچرخه!!

همشهرى: در يك قدمى پيك پنجم
 كرونا ازاون چيزى كه فكر مى كنيد به شما نزديك است!!

كاهش ماده خاكسترى مغز 
در بيماران كرونايى

 نتايج مطالعه جديد نشــان مى دهد در بيماران كرونايى حجم ماده 
خاكسترى مغز كاهش مى يابد.

به گزارش مهر ، مطالعه جديد محققان نشان مى دهد كه بيماران كوويد 
19 كه تحت اكســيژن درمانى قرار مى گيرند يا تب را تجربه مى كنند در 
قسمت شــبكه گيجگاهى قدامى مغز دچار كاهش ماده خاكسترى مغز 

مى شوند.
تيم تحقيقات دريافت كه حجم كمتر ماده خاكسترى در اين منطقه از مغز 
با ميزان باالتر ناتوانى در بيماران كرونايى، حتى شش ماه پس از ترخيص 

از بيمارستان ارتباط دارد.
به طور معمول ماده خاكســترى مغز براى پــردازش اطالعات در مغز 
حياتى است و وضعيت غيرطبيعى ميزان ماده خاكسترى ممكن است بر 

عملكرد و ارتباط نورون ها تأثير بگذارد.
يافته ها حاكى از آن اســت كه ماده خاكســترى موجود در شبكه قدامى 

مى تواند نشانه نقش منطقه اصلى مغز در كوويد 19 باشد.

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه هاى ذيل را بر اساس فهارس بهاى سال 1400 به پيمانكاراني كه 
داراى گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور (حداقل پايه 5) و گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با 
سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25٪ مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين 
مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين طي 5 سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه 5 )، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذار نمايد. 
آدرس به  دولت(ستاد)  الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  پاكات  بازگشايى  و  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 

 www.setadiran.ir   در سامانه ستاد انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى 
امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1400/02/26
هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ 500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان همدان از 

طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.
مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1400/02/26 لغايت 1400/02/30 تاپايان وقت ادارى.

آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1400/03/10 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)
تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/03/11 در سالن جلسات مناقصه گزار.

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 
123402/ت50659ه  مورخ 1394/09/22 و اصالحيه آن به شماره 5211/ت57592ه مورخ 1400/01/22 ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر 
بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/03/10 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى 

مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.

نشانى مناقصه گزار: همدان  ميدان بيمه جنب اداره ثبت احوال شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 
7:45 تا 13:15)

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021    دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.
 شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى

شماره 
شماره فراخوانموضــــــــــــــوعمناقصه

مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد (ريال)در سامانه ستاد
فرآيند ارجاع كار (ريال)

ساعت 
بازگشايى

ع/1400/127
اجراى بخش اول خط انتقال آب مجتمع 
اشترمل (اجراى خط لوله چدن داكتيل از 

تصفيه خانه سرابى)
200000700100000341,173,485,8782،058,674,29410

اجراى بخش دوم خط انتقال آب مجتمع ع/1400/128
200000700100000461,655,273,3003،082,763,66510:30اشترمل (اجراى خط پلى اتيلن تا مخزن مادر)

نوبت دوم

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

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

برابر رأي شــماره 139960326006001984-1399/12/18 هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم صغرى چراغى فرزند ابوطالب به شــماره 
شناسنامه 11 صادره از سامن ششدانگ اعيانى بانضمام هشتاد و هشت شعير مشاع عرصه يك 
باب ساختمان به مساحت 119/96 مترمربع قسمتى از پالك 20 اصلى اراضى جعفرآباد واقع در 
بخش چهار مالير خريدارى از مالك رســمى حاجى عزيز ولى الهى محرز گرديده است.  لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 41)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/11

حسن ابراهيم قاجاريان - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

رضا عسگرى

 طرح هادى روســتا به عنوان يك ســند 
توســعه كالبد فضايى، اجتماعــى ، اقتصادى 
برنامه هاى توسعه روستا را براى يك دوره ده 

ساله معين و مشخص مى نمايد.
در ســطح اســتان همدان با توجــه به اينكه 
ظرفيت هــاى مناســب از قديم تــا به امروز 
به واســطه وجود نيروى انســانى متخصص 
بــاالى 20 روســتاهاى  تمام  خوشــبختانه 

خانوار اســتان داراى طرح هادى مى باشند و 
روســتاهاى زير 20 خانوار نيــز داراى طرح 

تعيين محدوده هستند.
مدير كل بنياد مســكن استان همدان در جمع 
خبرنــگاران اظهار كرد: شــاخص تهيه طرح 
هادى در ســطح ملــى از 39 هــزار و 465

روســتاى باالى 20 خانوار بيش از 99 درصد 
داراى طرح هادى

 مى باشــند.اين درحالى است كه استان از اين 
شــرايط بيش از 6 سال است كه عبور كرده و 
تاكنون نه تنها 100 درصد روســتاهاى استان 
شامل اين طرح مى شوند، بلكه بازنگرى طرح 
هادى  بيش از 385 روستا نيز به اتمام رسيده 

است.
حســن ظفرى خاطرنشــان كرد: براســاس 
برنامه ريزى هــاى صورت گرفته و با توجه به 
قانون بودجه در ســال جارى بيش از يكصد 
روستا در ســطح روستاهاى استان  با اعتبارى 

بالغ بر50 ميليارد ريال بازنگرى شده اند.
وى در ادامــه افزود: اجــراى طرح هادى به 
عنوان موثرترين و موفق ترين برنامه توانسته 
در سطح روستا، زمينه و بستر تحوالت فضايى 
و عناصر واجزا تشكيل دهنده بافت را متناسب 
با تغيير و تحوالت زندگى امروز را در سطح 

كانون هاى جمعيتى فراهم نمايند.
مســكن  واحد   1500 *بهره بردارى 

محرومين در سال گذشته
مديركل بنياد مســكن اســتان همدان با بيان 
اينكه 3 هزار واحد مسكن محرومين در استان 
همدان درحال ســاخت است، از اختصاص 
رديف بودجه مسكن محرومين در سال 1400
خبرداد و گفت: از مهرماه ســال گذشته بيش 
از 1500 واحد به بهره بردارى رســيده و در 

اختيار متقاضيان قرار گرفته است.
ظفــرى اظهار كرد: اين پــروژه ها با بيش از 
هزار و 500 ميليارد ريال تســهيالت بانكى با 
كارمزد پنج درصد و 900 ميليارد ريال كمك 
بالعوض حســاب 100 حضرت امام(ره) و 

دولت درنظر گرفته شده است.
وى با اشاره به پيشرفت فيزيكى 76 درصدى 

پــروژه مســكن محرومين، تصريــح كرد: 
تاكنون بيش از دو هزار و 290 واحد مسكن 

محرومين در استان توليد شده است.
ظفرى افزود: تاكنون براســاس سهميه منظور 
شــده بيش از  3293 هــزار و293 متقاضى 
شناســايى و 2906 متقاضى به بانك معرفى 
شــده و 2699 متقاضى موفق به عقد قرارداد 
با بانك هاى عامل و بيش از 2417 واحد پى 
كنى، 2241 واحد اســكلت و بيش از 2078

واحد اجراى سقف انجام گرفته است.
مديركل بنياد مسكن اســتان همدان با اشاره 
به اينكه ســاالنه 200 تا 500 واحد مســكن 
محرومين دراســتان همدان ساخته مى شد، 
ادامه داد: در سال 99 در استان همدان با سفر 
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ساخت 
3000 واحد مســكن محرومين كليد خورد 

و در بودجه 1400 نيز رديفى براى مســكن 
محرومين اختصاص يافته است.

وى يادآورشــد: شاخص نوسازى و بهسازى 
مســكن در سطح روســتاهاى كشــور 48
درصد اســت درصورتى  كه اين شــاخص 
در سطح اســتان به 66 درصد رسيده است.

قابل تامل اســت كه براســاس برنامه ريزى 
و هدف گذارى هــاى ملى تا ســال 1404 به 
شــاخص  70 درصد نوســازى و بهسازى 

مسكن روستايى در سطح كشور برسيم.
اين مقام مســئول خاطرنشــان كرد: مسكن 
محروميــن براســاس تفاهــم نامــه مابين 
استاندارى، بنياد مســكن و سازمان برنامه و 
بودجه فعال درسطح روستاها پيش مى رود اما 
مى توان به تدريج به نقاط شهرى هم تسرى 

داد و منعى ندارد.

مدير كل بنياد مسكن استان:

99 درصد روستاهاى استان 
داراى طرح هادى هستند

ضرورت حمايت هاى 
اجتماعى از زنان 
سرپرست  خانوار

 رئيس انجمن مــددكارى اجتماعى ايران 
با تاكيد بر ضــرورت حمايت هاى اجتماعى 
از زنان سرپرســت  خانوار،بيان كرد كه زنان 
سرپرســت خانوار از گروه هاى هدف حوزه 
حمايــت  اجتماعى هســتند و ايــن موضوع 
حداقل در دو اصل 21 و 29 قانون اساســى 

تاكيد شده است.
سيدحســن موســوى چلك در گفت و گو 
با ايرنــا افزود: واقعيت اين اســت كه ميزان 
مســتمرى هاى اعطا شــده به زنان سرپرست 
خانــوار كه براى خانواده پنج نفره ماهانه يك 
ميليون و 100 هزار نفر است، كافى نيست و 

اين زنان عموما مشكل مسكن دارند.
وى خاطرنشان كرد: طبق سرشمارى سال 95، 
تعداد زنان سرپرست خانوار سه ميليون و 60

هزار نفر است كه با توجه به افزايش جمعيت 
اين آمار اكنون بين ســه و نيم تا چهار ميليون 

نفر تخمين زده مى شود.
رئيس انجمن مددكارى اجتماعى ايران با بيان 
اينكه حمايت از زنان سرپرســت خانوار در 
ســازمان هاى حمايتى مسبوق به سابقه است، 
اضافه كرد: همه زنان سرپرست خانوار نيازمند 
حمايت مالى نيستند. يك ميليون و 300 هزار 
زن سرپرست خاوار تحت پوشش كميته امداد 
و كمتــر از 300 هزار نفر نيز تحت پوشــش 

بهزيستى و مستمرى بگير هستند.
موســوى چلك تصريح كرد: مستمرى ها در 
اليحه بودجه دولت 25 درصد رشد داشت و 
با اين وجود بازهم سازمان برنامه و بودجه در 
قالب بخشنامه اى، اين مستمرى ها را در قالب 
ماده قانونى افزايش داد تا ماهانه براى خانواده 
يك نفر 300 هزار تومان و براى خانواده پنج 

نفره يك ميليون و 100 هزار تومان باشد.
رئيس انجمن مددكارى اجتماعى ايران گفت: 
بخش ديگرى از حمايت هاى زنان سرپرست 
خانوار در قالــب حمايت از اشــتغال آنان، 
اعطاى تســهيالت اشتغال، خريد لوازم كار و 
پرداخت هزينه اجاره محل كار اســت و همه 
آنــان بيمه پايه نيز دارند. كمك هاى درمانى و 
تحصيلى نيز بر حسب منابع پرداخت مى شود.

موســوى چلــك افــزود: حمايــت از زنان 
سرپرســت خانــوار ضــرورى اســت و به 
مشاركت ها نمى توان به عنوان منبع پايدار نگاه 
كرد بلكه اين امر به ويژه در بحران ها، وظيفه 
حاكميت است. طبق اصل 29 قانون اساسى، 

دولت بايد مستقيم حمايت ها را انجام دهد.
رئيس انجمن مددكارى اجتماعى ايران گفت: 
هنگام ورود زنان سرپرســت خانوار به حوزه 
پوششى بهزيستى و كميته امداد، پرونده براى 
آنان تشــكيل مى شــود و از آنجا هر خانواده 
با يك مددكار اجتماعى مرتبط مى شــود و از 
اين طريق به حوزه هايــى مانند بيمه معرفى 

مى شوند.
موســوى چلك تاكيد كرد: مددكار اجتماعى 
بيشــترين اشــراف اطالعاتــى را در مــورد 

پرونده هاى زنان سرپرست خانوار دارد.
وى ادامــه داد: همچنيــن زنان سرپرســت 
خانوار كه بيمارى خاصى داشــته باشــند، 
حمايت هــاى ويژه ترى مى خواهند. اما تمام 
اين خدمات حمايتى مســتلزم اين است كه 
در عين حال كرامت زنان سرپرست خانوار 

حفظ شود.
براســاس اصل 21 قانون اساســى جمهورى 
اسالمى، دولت موظف است حقوق زن را در 
تمام جهات با رعايت موازين اسالمى تضمين 
كنــد و امورى مانند ايجاد بيمه خاص بيوگان 

و زنان ســالخورده و بى سرپرســت را انجام 
دهد و برخوردارى از تامين اجتماعى از نظر 
ازكارافتادگى،  پيرى،  بيكارى،  بازنشســتگى، 
بى سرپرستى، درراه ماندگى، حوادث و سوانح، 
نياز به خدمات بهداشتى درمانى و مراقبت هاى 
پزشــكى به صورت بيمه و غيره، حقى است 
همگانى و دولت موظف اســت طبق قوانين 
از محــل درآمدهاى عمومــى و درآمدهاى 
حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت 
هاى مالى فوق را براى يك يك افراد كشــور 

تامين كند.

پليس فتا فرد سوزاننده گرگ را دستگير كرد
 فرمانده انتظامى شهرســتان مالير از شناســايى و دستگيرى فرد 
سوزاننده يك قالده گرگ با تالش كارشناسان پليس فتا در شهرستان 

مالير خبر داد.
به گزارش پايگاه خبرى پليس،محمدباقر ســلگى  اظهار كرد: در پى 
گزارشات دريافتى مبنى بر انتشــار تصاويرى از سوزاندن جسد يك 
قالده گرگ در قالب اســتورى در فضاى مجــازى و اظهارنارضايتى 
كاربران و دوســتداران حيات وحش، پيگيرى اين اقدام غيرقانونى در 

دستور كار كارشناسان پليس فتا قرار گرفت.
وى در ايــن رابطه افزود: طى هماهنگى با دســتگاه قضايى و انجام 
اقدامات فنى و تخصصى توسط كارشناسان اين پليس، سرانجام مكان 
اين متهم در يكى از روستاهاى شهرستان شناسايى و نامبرده با حضور 

اكيپ مأموران پليس فتا و پليس  آگاهى دستگير شد.
ســلگى اظهار كرد: بالفاصله متهم به يگان انتقال و پس از تحقيقات 
فنى و تخصصى، ابتدا منكر بزه انتســابى شــد اما پس از ارائه ادله و 
مستندات انكارناپذير، به ناچار لب به اعتراف گشود و اقرار كرد «سه 
روز پيش در صحرا به همراه دوســتان خود با گرگى مواجه شديم كه 
پس از ســوزاندن جسد گرگ فيلم آن را  در اينستاگرام منتشر كرديم 
اما از مشــكالت قضايى اين موضوع مطلع نبودم و هم اكنون نادم و 

پشيمان هستم».
فرمانده انتظامى شهرســتان مالير با اشاره به اينكه اين متهم با تشكيل 
پرونده به مراجع قضايى تحويل شــد، تصريح كرد: شــهروندان در 
صورت مشــاهده و مشكوك شــدن به اين صفحات با پليس فتا به 
آدرس اينترنتى www.cyberpolice.ir يا شماره تلفن 110 اطالع 

دهند.
وى در ادامه با اشاره به متالشى شدن باند سرقت هاى ُخرد و كشف 
300 ميليون ريال اموال مسروقه در مالير، بيان كرد: به دنبال وقوع چند 
فقره سرقت ُخرد در سطح شهرستان، اين موضوع به صورت ويژه در 

دستور كار مأموران اين كالنترى قرار گرفت.
فرمانده انتظامى مالير خاطرنشــان كرد: با توجه به گستره فعاليت اين 
باند بــا همكارى مأموران كالنتــرى 12 و 13 و كار اطالعاتى دقيق، 
پاتوق هاى سارقان شناسايى و طى هماهنگى با دستگاه قضايى در يك 

عمليات ضربتى سه متهم تحت تعقيب دستگير شدند.
وى افزود: در بازرســى از اين مكان ها مقدار 60 گرم شربت متادون، 
5 عدد پايپ كشف و 300 ميليون ريال اموال مسروقه اى شامل 100

دســتگاه انواع گوشــى تلفن همراه ساده و هوشــمند در مارك هاى 
مختلف، يك عدد كنتور برق، يك دســتگاه آمپلى فاير، يك دستگاه 
ضبــط و صوت خودرو و تعداد دو قطعه كارت ســوخت، تعداد 15
قطعه كارت عابر بانك نيز كشــف و ضبط و با تشكيل پرونده هر سه 

نفر اعضاى اين باند به مراجع قضايى تحويل شدند.
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دريافت پروانه احداث نيروگاه خورشيدى 
توسط 10 شركت سرمايه گذار در همدان

 مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان همدان گفت: تاكنون 
10 شــركت براى سرمايه گذارى در اســتان موفق به دريافت پروانه 
احداث نيروگاه خورشــيدى از ســازمان انرژى هــاى تجديدپذير و 

بهره ورى برق (ساتبا) به مجموع 60 مگاوات شده اند.
بــه گزارش روابــط عمومى شــركت توزيع نيروى برق اســتان 
همدان، شــيرزاد جمشــيدى اظهار كرد: امــروزه كاهش ذخاير 
فســيلى، افزايش آلودگى هاى زيســت محيطى و جمعيت، رشد 
اقتصادى و ضريب مصرف انرژى باعث شــده كه به فكر استفاده 
از منابع انرژى ديگرى باشــيم كه يكــى از اين منابع، انرژى هاى 
تجديدپذير اســت كه در طبيعــت به وفور وجود دارد و از جمله 
آن مى تــوان بــه انرژى هاى بادى، خورشــيدى، زيســت توده و 

زمين گرمايى و... اشاره كرد.
وى افزود: بــا توجه به ميزان تابش نور خورشــيد در نقاط مختلف 
كشور ايران يكى از مناسب ترين راهكارها تأمين انرژى استفاده از نور 
خورشيد است و استان همدان با 290 روز تابش ساالنه خورشيد يكى 
از مناطق مستعد و پرپتانسيل براى احداث نيروگاه هاى خورشيدى با 
راندمان باالست. عالوه بر نيروگاه هاى خورشيدى، نيروگاه هاى مقياس 
كوچك DG و CHP نيز از منابع توليد انرژى پاك هســتند كه در 

استان مورد توجه قرار گرفته است.
جمشــيدى با اشــاره به شــرايط آب و هوايى و تابش نور خورشيد 
در اســتان بيان كرد: تاكنون موفق به جذب ســرمايه گذاران داخلى و 
خارجى در اين زمينه شــده ايم كه حاصل آن احداث شش نيروگاه 7
مگاواتى با سرمايه گذار خارجى و يك نيروگاه يك مگاواتى با استفاده 

از سرمايه گذار داخلى بوده است.
وى با بيان اينكه در حال حاضر معادل 48 مگاوات نيروگاه خورشيدى 
در استان فعال است، ادامه داد: چهار نيروگاه مقياس كوچك DG نيز 
با ظرفيتى معادل 25 مگاوات از طريق سرمايه گذاران داخلى در استان 

مورد بهره بردارى قرار گرفته است.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق اســتان همدان با اشاره به رتبه 
برتر اســتان در احداث نيروگاه هاى تجديدپذير در كشور خاطرنشان 
كرد: در حال حاضر مجموع ظرفيت نيروگاه هاى تجديدپذير اســتان 
به 72 مگاوات رسيده است كه معادل 3.61 كل انرژى مصرفى استان 

را تأمين مى كند.
وى يادآور شــد: در راستاى اشاعه فرهنگ استفاده از انرژى هاى پاك، 
اين شركت چهار مسجد، هشت مدرسه و ستاد شركت را معادل 125

كيلووات به نيروگاه هاى خورشيدى تجهيز كرده است.
بهره بردارى از 54 نيروگاه خورشــيدى محدود به ظرفيت انشعاب در 

استان همدان
جمشــيدى بيان كرد: عالوه بر اين نيروگاه ها، 54 نيروگاه خورشيدى 
محدود به ظرفيت انشعاب با مجموع ظرفيت 1085 كيلووات در استان 
طى ســه سال اخير به بهره بردارى رســيده كه 44 مورد آن مربوط به 
انشــعابات خورشيدى خانگى و 10 مورد معادل 100 كيلوات مربوط 

به ساير مصارف است.
وى خاطرنشان كرد: براى تشويق مشــتركين داراى انشعاب برق در 
استان، اين شركت با انعقاد قرارداد خريد تضمينى 20 ساله با مشتركين 
به نمايندگى از سازمان انرژى هاى تجديدپذير و بهره ورى برق (ساتبا) 
تاكنون 100 قرارداد به مجموع ظرفيت 1625 كيلووات با مشــتركين 

منعقد كرده است.

 شركت نفت برتر كشور شد
 روابط عمومى منطقه همدان توانســت از ميان مناطق 37 گانه شــركت ملى پخش 

فرآورده هاى نفتى ايران حائز رتبه برتر شود.
بــه گزارش روابط عمومى شــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقــه همدان، كرامت 
ويس كرمى، مديرعامل شــركت ملى پخش، 26 ارديبهشت ماه جارى و در آستانه روز 
ملى ارتباطات و روابط عمومى با ارســال لوحى از احمد شــيرانى اصل، رئيس روابط 
عمومى شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان به دليل كسب رتبه برتر كشورى 

قدردانى و تشكر كرد.

در بخشى از اين لوح آمده است: ضمن تبريك روز جهانى ارتباطات و روابط عمومى 
به فعاالن اين عرصه، اميد است شاهد تبيين هرچه بيشتر نقش و جايگاه روابط عمومى 
و رشــد و بالندگى هنر روابط عمومى در شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران 

باشيم.
بــر پايه اين گزارش، عملكرد ســال 99 هــر 37 روابط عمومى شــركت ملى پخش 
فرآورده هــاى نفتى ايــران در زمينه هاى ارتباطات و اطالع رســانى، پايــگاه اينترنتى، 
انتشــارات، شنيدارى و ديدارى، فرهنگى، مطالعات اجتماعى و طرح تكريم، رسيدگى 
و پاســخگويى به درخواست ها و شكايات مردمى توسط كارشناسان مجرب ارزيابى و 
منطقه همدان با كسب حداكثر امتيازات بخش هاى مختلف حائز رتبه برتر كشورى شد. اقتصاداقتصاد

 khabar@hamedanpayam.com

آگهي مزايده مرحله اول (نوبت دوم) 
فروش 23 قطعه زمين تجارى شهردارى صالح آباد

روابط عمومى شهردارى صالح آباد

شهردارى صالح آباد به استناد ماده 13 آئين نامه مالى شهرداريها و طبق مجوز شماره 83/ش/1400 مورخ 1400/02/07 شوراى اسالمى در نظر دارد تعداد 23 قطعه 
زمين تجارى ( بدون پروانه) خود را از طريق مزايده كتبى با شرايط ذيل بفروش برساند.

1 ـ متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و بازديد از زمينها به شهردارى صالح آباد مراجعه نمايند.
2 ـ متقاضيان مى بايست جهت هر قطعه زمين طبق جدول ذيل 5٪ از مبلغ قيمت كارشناسى را به عنوان سپرده شركت در مزايده را تا پايان وقت ادارى روز 
پنجشنبه مورخ 1400/03/06 به حساب 0104567590006 سپرده شهردارى نزد بانك ملى صالح آباد واريز و فيش واريزى آن را به همراه درخواست كتبى با ذكر 

مشخصات كامل خود به دفتر شهردارى تحويل و رسيد دريافت نمايند.
 3 ـ كميسيون معامالت شهردارى در روز شنبه مورخ 1400/3/8  رأس ساعت 12 در محل شهردارى تشكيل مى گردد.

4 ـ حضور متقاضيان يا نماينده تام االختيار ايشان در جلسه اختيارى مى باشد.
5 ـ شهردارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار مى باشد.    

6 ـ هزينه كارشناسى زمين و هزينه آگهى با خريدار خواهد بود.
7 ـ برنده مزايده مى بايست ظرف مدت يك هفته نسبت به واريز كل مبلغ به حساب شهردارى اقدام نمايد در غير اينصورت و امتناع از انجام معامله سپرده وى 

به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم معامله انجام خواهد شد.
8 ـ سپرده نفرات دوم و سوم پس از انعقاد قرار داد با نفر اول مسترد مى گردد و در صورت انصراف سپرده افراد به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

9 ـ به تقاضاهايى كه بدون واريز مبلغ سپرده موضوع بند 2 ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
10 ـ قيمت و مشخصات زمين ها طبق جدول ذيل مى باشد.

(م الف 68)

شماره رديف
قيمت كارشناسى هر متراژقطعه

قيمت كلىكاربرىمترمربع (به ريال)
(به ريال)

سپرده شركت در 
آدرسمزايده (به ريال)

منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى بنيادىـ  518,500,00025/925/000تجارى125/3017,000,000
تعاونى

منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى بنيادىـ  1,045,500,00025/275/000تجارى235/6117,000,000
تعاونى

منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى بنيادىـ  1,844,500,00092/225/000تجارى345/10817,000,000
تعاونى

منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى بنيادىـ  790,000,00039/500/000تجارى4455/3920,000,000
تعاونى

منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى بنيادىـ  650,000,00032/500/000تجارى5465/3220,000,000
تعاونى

منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى بنيادىـ  650,000,00032/500/000تجارى6475/3220,000,000
تعاونى

منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى بنيادىـ  888,000,00044/400/000تجارى7293724,000,000
تعاونى

منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى بنيادىـ  864,500,00043/225/000تجارى8105/4519,000,000
تعاونى

منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى بنيادى888,000,00044/400/000تجارى9303724,000,000
منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى بنيادى888,000,00044/400/000تجارى10313724,000,000
منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى بنيادى1,140,000,00057/000/000تجارى11295/4724,000,000
منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى بنيادى765,000,00038/250/000تجارى1244517,000,000
منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى بنيادى864,500,00043/225/000تجارى1395/4519,000,000
منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى تعاونى874,000,00043/700/000تجارى14114619,000,000
منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى تعاونى864,500,00043/225/000تجارى15125/4519,000,000
منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى تعاونى864,500,00043/225/000تجارى16135/4519,000,000
منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى تعاونى874,000,00043/700/000تجارى17144619,000,000
منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى تعاونى874,000,00043/700/000تجارى18154619,000,000
منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى تعاونى888,000,00044/400/000تجارى19243724,000,000
منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى تعاونى888,000,00044/400/000تجارى20253724,000,000
منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى تعاونى888,000,00044/400/000تجارى21263724,000,000
منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى تعاونى888,000,00044/400/000تجارى22273724,000,000
منطقه مشاغل صنعتى تفكيكى تعاونى888,000,00044/400/000تجارى23283724,000,000

آگهى مزايده بهره بردارى از جايگاهCNG شهردارى فامنين

روابط عمومى شهردارى فامنين

شهردارى فامنين در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 1545 مورخه 1400/01/21 از شوراى اسالمى شهر بهره بردارى از جايگاه CNG  را طى مدت يك 
سال به اشخاص حقيقى يا حقوقى واجد الشرايط واگذار نمايد.لذا متقاضيان مى توانند در صورت تمايل براى شركت در مزايده از طريق مراجعه حضورى 

به امور مالى شهردارى فامنين و جهت اطالعات بيشتر به سايت اينترنتى www.famenincity.ir  مراجعه نمايند.
1-متقاضيان مى بايستى مبلغ 500,000,000 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده به صورت ضمانت نامه بانكى،اسناد خزانه بى نام و يا واريز نقدى به 
حساب شماره 0105755046007 شهردارى فامنين نزد بانك ملى ايران شعبه فامنين واريز نمايند و در پاكت الف ضمانت نامه بانكى،اسناد خزانه بى نام و يا 
فيش واريزى و در داخل پاكت ب مدارك فنى و تخصصى و نيز رزومه كارى و در پاكت ج برگه پيشنهاد قيمت را قرارداده و حد اكثر تا تاريخ 1400/03/06 
از طريق پست پيشتاز به آدرس:همدان-فامنين-شهردارى فامنين به كد پستى 6561617166 ارسال نمايند و يا به صورت حضورى به دبيرخانه شهردارى 

فامنين نمايند و رسيد دريافت نمايند.
(متذكر مى گردد درج اطالعات فردى به صورت كامل،آدرس،تلفن و نيز مبلغ پيشنهادى به صورت ماهيانه به عدد و حروف در فرم پيشنهاد قيمت ارسالى 

توسط متقاضيان الزامى است.)
داشتن اطالعات فنى و تخصصى در زمينه CNG  و نيز دارا بودن مجوز فعاليت مورد تاييد از شركت پخش فرآورده هاى نفتى شركت گاز خود و يا شركت 

گاز استان همدان جهت شركت كنندگان الزامى مى باشد.
به پيشنهاد هاى مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه نفر اول برنده مزايده از انجام قرارداد و معامله منصرف شود، سپرده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.بديهى است در مورد نفرات دوم و سوم 
نيز به همين صورت خواهد بود.

كليه هزينه هاى مزايده اعم از هزينه هاى درج آگهى در روزنامه ، كارشناسى و غيره به عهده برنده مزايده مى باشد.
شهردارى فامنين در رد و يا قبول پيشنهاد ها مختار است.

پرداخت كليه هزينه هاى آب ، برق،گاز و تلفن جايگاه،حقوق و مزاياى كاركنان به كار گرفته شده،هزينه هاى جارى كارگاه CNG  و غيره به عهده برنده 
مزايده خواهد بود.

زمان دريافت اسناد مزايده از تاريخ 1400/02/27 به مدت 10 روز تا تاريخ 1400/03/06 مى باشد.
مهلت قبول و ارسال پيشنهادات تا تاريخ 1400/03/06 باشد.

تاريخ تشكيل كميسيون معامالت روز شنبه مورخ 1400/03/08 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر شهردار تشكيل مى گردد.
كليه شرايط و مشخصات در اسناد مزايده موجود مى باشد كه بايد به تاييد شركت كننده رسيده و در پاكت ب به همراه ساير اسناد ارسال گردد.

متقاضيان مى بايست داراى ظرفيت مجاز و داراى تاييديه ظرفيت از شركت پخش و فرآورده هاى نفتى را در پاكت ب ارائه نمايند.
جهت اطالعات بيشتر با شماره 4-08136822020 تماس حاصل فرماييد.

مبلغ پايه بدون احتساب ارزش افزوده مى باشد و به مبلغ پيشنهادى 9٪ ماليات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

مبلغ برآورد اوليه به صورت ماهيانه به ريال عنوان
(قيمت پايه)

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ريال)

CNG 550,000,000500,000,000بهره بردارى از جايگاه

(م الف50)

 در حال حاضر شــهر همدان 8 رودخانه دارد كه 
در سال هاى اخير به علت غفلت و ساخت وسازهاى 
بى جا در حريم آنها به كانال فاضالب تبديل شــده 

است و در وضعيت خوبى به سر نمى برند.
موضــوع احيــاى رودخانه ها در ســال هاى 1960

به  صورت جهانى شــكل گرفت، ايــن امر مهم در 
دهه هاى اخير در ايران هم مــورد توجه قرار گرفته 
و چند ساليســت احياء و ســاماندهى رودخانه هاى 
شــهر همدان به يكى از اهداف مشترك ارگان هاى 
مرتبط تبديل شده است. در همين راستا سال گذشته 
پروژه اى مبنى  بر احياى رودخانه هاى شــهر همدان 
آغاز شد و اين موضوع مورد مطالعه كارشناسانه قرار 

گرفت. 
كارشناس و مشاور اين طرح گفت: در طرح احياى 
رودخانه هاى همدان به اين نتيجه رسيده ايم كه بعضى 
از رودخانه مشكل خاصى ندارند و فاضالبى در آنها 
نيســت اما با توجه به اينكه مــردم همدان و مديران 
شهر سال ها ديدگاهشان اين بوده كه بايد رودخانه را 

پوشاند، به يك عادت تبديل شده است.
صاحــب محمديان منصــور مطرح كــرد: زمانى كه 
رودخانه فاضالب داشــته روى آن را مى پوشــاندند 
كــه البته اين امــر منافعى هــم دارد، وقتى كه روى 
رودخانه اى پوشانده مى شود فضاى روى آن مى تواند 
به خيابان تبديل شده يا در كنار آن ساخت وساز انجام 

شود.
وى به ايسنا گفت: امروزه از نظر علمى به اين نتيجه 
رسيده ايم كه نبايد روى رودخانه پوشانده شود چراكه 
رودخانه ها حريم دارند و از نظر مهندســى، سيالب 
تا پدافند غيرعامل اگر در بازه هاى 50 يا 100 ســاله 
طغيان  كنند بناهاى اطراف را تخريب مى كنند بنابراين 
حريم رودخانه و خود رودخانه را بايد براى رودخانه 

بگذاريم. 
محمديان منصور تصريح كرد: وقتى عرصه رودخانه 
آزاد شود و اطرافش ســاخت و ساز انجام نگيرد از 
نظر طراحى شهرى و كيفيت و ارتقاء فضاى زندگى 
مى توان آن را تبديل به پارك و فضاى دلنشــينى كرد 
بنابرايــن روى رودخانه را برداشــته و ايمنى اش را 

فراهم مى كنيم.
عضو هيأت علمى گروه معمارى دانشگاه بوعلى سينا 
با بيان اينكه در حال حاضر در شــهر همدان بعضى 
از رودخانه هــا فاضالب زيــادى دارند و برنامه هاى 
درازمــدت مى طلبند، افــزود: در اين مــوارد ابتدا 
فاضــالب حذف و ســپس اقدامات بعــدى انجام 

مى شود.
ايــن مدرس دانشــگاه اضافــه كــرد: در بعضى از 
رودخانه هاى همدان فاضالبى موجود نيســت، نظير 
رودخانه عباس آباد كه از گنجنامه تا ميدان عباس آباد 
و پشت منوچهرى ادامه دارد و بنا به رسم و عادت در 

منطقه منوچهرى روى آن را پوشانده اند.
محمديان منصور شــرح داد: در بعضى از مواقع ابتدا 
براى رودخانه ديواره مى كشــند و پس از اينكه چند 
ســال به اين صورت ماند به يك كانال رو باز تبديل 
مى شــود و ممكن است در طول ســال ها خطرات 
جانى داشته باشد و سپس روى آن را مى پوشانند در 

صورتى كه كشيدن ديواره اشتباه است.
وى تصريح كــرد: بايد كنار رودخانه يك فضاى پله 
پله باال بيايد و در قســمت پله هــا درخت و فضاى 
نشيمن ايجاد شود و در مواقع سيالب بحران عبور و 
مرور در كنار رودخانه ممنوع شده و رودخانه زندگى 
واقعى خود را انجام دهد بنابراين با اين اقدام در شهر 

يك ارزش افزوده خواهيم داشت. 
اين پژوهشــگر با بيــان اينكه در حال 
حاضر رودخانه ديوين فاضالب ندارد، 
گفت: بــه عنوان مثال ســاكنان منطقه 
باالى بلوار كاج درخواست داشتند كه 
روى اين رودخانه را بپوشــانند چراكه 
مردم گزينه بهترى از شــهردارى براى 
رودخانه هــا نديدند و مى خواهند طبق 

روال قبل رودخانه پوشانده شود. 
محمديان منصــور مطــرح كــرد: اگر 
شــهردارى بخواهــد روى رودخانه ها 
را باز كنــد بايد مقاومت، جســارت 
و شــهامت از خــود نشــان دهــد و 
خوشبختانه موافقت كرده كه قسمتى از 
محيط  مشكالت  كه  گنجنامه  رودخانه 

زيستى ندارد، احياء شود.
وى بيــان كــرد: در راســتاى احيــاء 
مالكيت ها  ماننــد  مباحثى  رودخانه ها 
مطرح مى شــود چراكه تعــداد زيادى 

از شــهروندان در ســال هاى قبل در حريم رودخانه 
ساخت و ساز كردند و اگر قرار باشد تخريب شوند 

به حكم حقوقى و مطالعه نياز دارد. 
اين مدرس دانشــگاه در ادامه گفت: مردم همدان تا 
قبل از پياده راه شدن خيابان بوعلى تصورى از پياده 
راه نداشــتند و مخالف اين مسئله بودند اما در حال 
حاضر كامًال درك كرده اند خيابان انسان محور يعنى 
چه و اگر قرار باشد شهردارى جايى را پياده راه كند 

روى جزئيات آن بحث مى كنند. 
محمديان منصــور ادامه داد: هميــن وضعيت درباره 
احيــاء رودخانه ها نيز وجــود دارد و مردم چيزى از 
احياء رودخانه نمى دانند؛ بــه عنوان نمونه رودخانه 

شــاطرعلى در لونا پارك كه تنهــا رودخانه رو باز 
همدان اســت، نه تنها نامطبوع نيست بلكه دلنشين 

هم است.
وى با اشــاره به اينكه مردم و مديران به علت تصور 
نداشتن از رودخانه روباز در برابر اين قضيه مقاومت 
مى كنند، خاطرنشان كرد: در حال حاضر آب منطقه اى 
بايد عرصه حريم رودخانه عباس آباد كه داراى آب 
پاكى است را در اختيار طرح احياء رودخانه ها بگذارد 

تا فرآيند تهيه نقشه آن انجام شود.
اين مدرس دانشــگاه مطرح كرد: در حال حاضر در 
همدان چيزى به اســم پاكيزگــى رودخانه نداريم و 
بديهى اســت اگر فاضالب رسمى هم در آنها نريزد 

آب باالخره آلوده مى شــود بنابراين شــهردارى بايد 
پاكيزگى آب را تأمين كند. 

محمديان منصــور يادآور شــد: رودخانه هايى كه در 
حال حاضر اين طرح در آنها مقدور اســت رودخانه 
زوار يا عباس آباد و رودخانه ديوين اســت و ديگر 
رودخانه هاى همدان به پروســه هاى 5 و 10 ســاله 
نياز دارند كه فاضالبشان جمع آورى شده و اقدامات 

بعدى انجام شود.
وى بــا بيان اينكه طبق گفته شــهردار همدان احياء 
رودخانه عباس آباد در ســال جــارى آغار و انجام 
خواهد شــد، گفت: يكى از ُحسن هاى اين رودخانه 
اين اســت كه در حريم آن منطقه مسكونى نيست و 

در نتيجه اعتراض مردم را به دنبال ندارد.
محمديــان منصور اظهار كرد: اگر اين اتفاق عملى و 
مردم با احياء رودخانه ها آشــنا شــوند، به طور قطع 
پيشــنهاد احياء ديگر رودخانه هاى شهر را مى دهند، 
به عبارت ديگر اين اقدام به فرهنگ ســازى نياز دارد 
و بايد با حمايت و كمك رسانه ها به مطالبه عمومى 

تبديل شود. 
وى با اشاره به اينكه در همدان هشت رودخانه وجود 
دارد، يادآور شد: رودخانه هاى رو بسته شهر به جاده 
و خيابان تبديل شــده اند و حتى درخت هايى كه در 
كنار آنها بوده اند از بيــن رفته اند چراكه به فاضالب 

تبديل شده اند.
عضو هيأت علمى دانشــگاه بوعلى سينا در پايان با 
اشــاره به اينكه در حال حاضر هشــت رودخانه در 
همدان وجود دارد، بيــان كرد: اگر رودخانه ها احياء 
و موانع آنها اصالح شود سرانه فضاى سبز شهر باال 

مى رود و بر نشاط شهر نيز تأثير دارد.

كارشناس امور شهرى:

از نظر علمى نبايد رودخانه ها را بپوشانيم

يام
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ميثم زمانى: 
با تمام قدرت براى صعود مى جنگيم

 تا پايان مسابقات ليگ دسته دوم با تمام توان براى صعود به ليگ 
دسته نخست فوتبال كشور مى جنگيم.

مهاجم تيم فوتبال شــهردارى همدان بــا اعالم اين مطلب گفت: در 
ايــن فصل يك تيم كامًال بومى و همدلى هســتيم كه تا به اين هفته 
توانسته ايم با دانش كادر فنى و غيرت بازيكنان نتايج مناسبى كسب 

كنيم.
ميثم زمانى با اشاره به جايگاه تيم فوتبال شهردارى همدان در جدول 
افزود: نمى خواهيم به ســادگى صدر جدول را به تيمى تعارف كنيم 
و با جان و دل براى اينكه فوتبال همدان بعد از ســال ها طعم شيرين 

صعود را بچشد خواهيم جنگيد.
مهاجم گلزن تيم فوتبال شــهردارى با بيان اينكه در تمام مســابقات 
محكوم به پيروزى هستيم، گفت: تنها براى كسب 3 امتياز و پيروزى 
در هر مســابقه قدم به ميــدان مى گذاريم و به چيزى به جز پيروزى 

فكر هم نمى كنيم.
وى خاطرنشــان كرد: نبايد بگذاريم كار به 2 يا 3 هفته آخر كشيده 
شود و بايد در همين هفته ها امتيازات الزم را جمع كنيم. امروز برابر 
تيم خوب ايرانجوان بوشــهر در همدان به ميدان خواهيم رفت اين 
تيــم على رغم جايگاهى كه در جدول دارد فوتبال بســيار خوبى را 
ارائه مى دهد و اين 3 امتياز براى مان از نان شب هم واجب تر است.

زمانى با درخواســت از مديران تيم فوتبال شهردارى همدان گفت: 
از حمايت هاى شهردار ورزش دوســت همدان و مديريت سازمان 
فرهنگى اجتماعى و ورزشــى شــهردارى همدان تا بــه اين هفته 
سپاســگزار هستيم اما هرچه جلوتر مى رويم نياز به حمايت بيشترى 

داريم.
وى افزود: تنها هدف ما صعود به ليگ دسته اول فوتبال كشور بوده 
تا بتوانيم دل مردم همدان و فوتبال دوســتان را شاد كنيم اميدواريم 

حمايت ها از تيم ما براى اين مهم افزايش پيدا كند.

7 همدانى در جام تختى كشتى مى گيرند
 داريــوش ولى زاده، ســجاد چهاردولــى، جمــال خدابنده لو، 
حميدرضا على بخشــى، مهــدى حاجيلويان، هــادى وفايى، دانيال 

شريعتى كشتى گيران استان همدان در جام تختى خواهند بود.
قابل ذكر اســت تعــدادى از نفرات با پى گيرى هــاى رئيس هيآت 

استان، سهميه ورود به اين مسابقات را دريافت كردند.

وزنه بردار ماليرى در اردوى تيم ملى 
نوجوانان 

 وزنه بــردار خوش آتيه ماليرى بــه اردوى تيم ملى وزنه بردارى 
نوجوانان كشور دعوت شد.

از سوى فدراسيون وزنه بردارى كشور پوريا احمدى منفرد وزنه بردار 
نوجــوان و خوش آتيــه ماليرى بــه اردوى تيم ملــى وزنه بردارى 

نوجوانان كشور دعوت شد.
احمدى منفرد از هفته گذشــته در اين اردو حضور پيدا كرده و زير 
نظر مربيان تيم ملى وزنه بردارى نوجوانان كشــور تمرينات خود را 
انجام داد و در آينده نزديك شاهد افتخارآفرينى اين قهرمان نوجوان 

در ميادين ملى و فراملى خواهيم بود.

لطمه شديد شهردارى همدان از داور ان 
 هيــچ تيمى بــه انــدازه تيم 
شــهردارى همدان از داورى هاى 
ليگ دسته دوم فوتبال كشور لطمه 

نخورده است.
ســرمربى تيم فوتبال شهردارى با 
اعالم اين مطلب گفت:محروميت 
و مصدوميت ها در طول مسابقات 
ليگ دسته دوم فوتبال كشور تيم ما 

را دچار مشكل كرده است.
رضا طاليى منش با اشاره به ديدار هفته گذشته برابر تيم فوتبال اسپاد 
تهران گفت: براى كســب 3 امتياز و پيروزى به تهران رفتيم اما بازى 
ضد فوتبال و ناجوانمردانه اســپاد مانع پيروزى ما شــد. بازيكنان تيم 
فوتبال اســپاد تنها به دنبال مصدوم كردن بازيكنان ما بودند و همين 

موضوع مانع پيروزى ما شد.
وى با بيان در هر ديدار تنها به دنبال 3 امتياز و پيروزى هســتيم، بيان 
كرد: براى ما فرقى نمى كند در همدان يا خارج از خانه برابر چه تيمى 
بازى مى كنيم و تنها براى كسب 3 امتياز و پيروزى با تمام قدرت وارد 
ميدان مى شويم. در نيم فصل دوم تيم ها بسيار جنگنده تر بازى مى كنند 

و همين موضوع جمع كردن امتيازات را مشكل مى كند.
طاليى منش با اشــاره بــه جايگاه اين تيم درصد جــدول گفت: به 
راحتــى در اين جايگاه قرار نگرفته ايــم و به هيچ وجه نمى خواهيم 
به راحتى صدر جدول را از دســت دهيم. براى حفظ اين جايگاه تا 
پايان رقابت ها مى جنگيم هنوز چيزى تمام نشــده و امتيازات زيادى 

باقى مانده است.
وى افزود: از حمايت هاى شــهردار ورزش دوست، مديران شهردارى 
و اعضاى شــوراى اسالمى شهركمال قدردانى را دارم. اما بايد از اين 
هفته حمايت ها براى حفظ صدرنشينى و قهرمانى چندين برابر شود ما 
شايد از نظر مالى براى قرارداد بازيكنان جز تيم هاى ميانه جدول باشيم 

به همين دليل پرداخت به موقع قراردادها بسيار حائز اهميت است.
ســرمربى تيم فوتبال شــهردارى همدان با بيان اينكه نظارت بر ليگ 
دســته دوم فوتبال كشور ضعيف است، گفت: تيم ما بيشترين صدمه 
را از داورى هاى ليگ دســته دوم فوتبال كشور را خورده و سند اين 
مدعا هم ديدار ما برابر مس نوين كرمان است. از رئيس كميته داوران 
فدراســيون فوتبال و عوامل برگزارى اين مسابقات درخواست داريم 
در اين هفته ها در چينش داوران و نظارت بر مســابقات حساســيت 

بيشترى به خرج دهند.

قضاوت داوران همدانى در ليگ 2
 تيم داورى اســتان همدان امروز يكى از ديدارهاى هفته نوزدهم 

ليگ دسته دوم كشور را قضاوت مى كنند.
در ايــن هفته از رقابت ها در ديدارى حســاس دو تيم مدعى صعود 
علم و ادب تبريز ومس نوين كرمان  در ورزشــگاه توانا(شهردارى) 
تبريز به مصاف هم ميروند كه اين ديدار را اميد جمشيدى داور جوان 

همدانى سوت مى زند.
بنا بر اعالم كميته داوران فدراسيون فوتبال در اين بازى اميد جمشيدى 
به همراه ســيد نعمت ميرغفار و سامان ســحاب منش داوران استان 
همــدان اين بازى را قضاوت مى كننــد و حجت قيانورى ديگر داور 

استان داور چهارم است.

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

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

برابر رأي شماره 139960326006002038 مورخه 1399/12/26 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عباس 
ده ده سى ازندريانى فرزند پاشا به شماره شناسنامه 22 صادره از مالير در ششدانگ 
يك باب كارخانه سنگ كوبى به مساحت 12328/81 مترمربع قسمتى از پالك 35 
اصلى اراضى واقع در اراضى ازندريان بخش دو مالير خريدارى از مالك رسمى آقاى 
رضا ميرزايى محرز گرديده اســت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 45)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/11

حسن ابراهيم قاجاريان - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شماره 130-1400/01/26 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضى آقاى محمدعلى عراقى  فرد فرزند 
ابراهيم به شماره شناسنامه 3 صادره از بهار در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
به مساحت 58617/28 مترمربع پالك 110 فرعى از 166 اصلى واقع در بخش چهار 
حوزه ثبت ملك بهار اراضى جعفرآباد خريدارى مع الواسطه از مالكين رسمى آقايان 
حبيب،احسان و حسين زارعى و خانم ها حميده و بلقيس زارعى محرز گرديده است.  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 38)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/27
هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شماره 124-1400/01/25 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسن برزگر فرزند حمداله به شماره 
شناسنامه 14029 صادره از بهار در ششدانگ يك واحد سردخانه به مساحت 3000 
مترمربع پالك 11658 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار 
خريدارى از مالك رسمى آقاى نبى اله برزگر محرز گرديده است.  لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 (م الف 41)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/27

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شــماره 140060326008000101 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى شــركت سهامى برق منطقه اى باختر به شماره ملي 
10780045800 در ششدانگ يك باب پست برق به مساحت 62311 مترمربع پالك شماره 
199 فرعى از 40 اصلي قريه تموزان واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن موضوع 
اســناد شــماره 64769 و 64770 و 64760 و 64761 و 64753 و 64762 و 64763 و 
64765 و 64766 و 64767 و 64768 و 64747 و 64748 و64749 و 64750 و 64751 
و 64752 دفتر 6 همدان به نام متقاضى (شركت برق منطقه باختر) محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 12)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/27
حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

مهدى بوجاريان به ديار باقى شتافت
 دبير هيأت فوتبال اســتان وپيشكسوت فوتبال به دليل عارضه بيمارى 

دار فانى را وداع گفت.
مهدى بوجاريان، كه به دليل بيمارى ناشــناخته در يكى از بيمارستان هاى 

شهر تهران بسترى بود، به دليل وخامت حالش دار فانى را وداع گفت.
مهدى بوجاريان 30 سال در تربيت بدنى آموزشگاه ها خدمت كرد و پس از 
بازنشستگى نيزحدود 13 سال به عنوان دبير هيأت فوتبال نسبت به ورزش 

خدماتى را ارائه داد.
وى سال ها مربيگرى فوتبال داشت و تيم سعادت در سال هاى دهه 60 در 

سطح باشگاه هاى همدان با هدايت وى خوش مى درخشيد.
دبير هيأت فوتبال استان مدتى بود كه بدليل بيمارى ناشناخته اى در بستر 
بيمارى بود وبا وخامت حالش براى درمان راهى تهران شد كه متاسفانه دار 
فانى را وداع گفت وبه ديار باقى شــتافت.وى براى تهيه دارو ودرمان زياد 
هزينه كرد وحتى ماشــين ودارايى خود را براى تهيه دارو هاى گرانقيمت 

خارجى هزينه كرد.
هفته گذشته وى در خصوص بيمارى خود به خبرنگار ما گفته بود: 6 سال 
پيش براى نظارت بر مسابقه فوتبال از سوى فدراسيون فوتبال به كامياران 
رفته بودم كه در خواب حشــره اى مچ پايم را نيش زد و 6 ماه فلج شدم و 
پس از دارو و دكتر تقريبا اين بيمارى را ريشه كن كردم اما از آذر ماه سال 

گذشته مجدداً اين ويروس در بدن من فعال شد و كلى آزمايش پاتولوژى 
مغز و اســتخوان انجام دادم و دكترها قرصى آمريكايى را براى من تجويز 
كردند كه در كشــور يافت نمى شد و از طريق دوستان پزشك اين دارو را 
از انگلستان تهيه مى كردم كه هر بسته 28 عددى آن 90 ميليون تومان بود.
متاسفانه در ايام بيمارى مسووالن استان حالى از وى جويا نشدند وبا دلى 

پر درد راهى تهران شد
گــروه ورزش همــدان پيام اين ضايعــه درد ناك را به خانــواده مرحوم 
بوجاريان واهالى ورزش به خصوص پيشكسوتان فوتبال تسليت گفته واز 
خداوند سبحان براى آن مرحوم رحمت واسعه الهى وبراى بازماندگان صبر 

وشكيبايى مسئلت دارد.

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته نوزدهم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

2442+191261295مس شهر بابك1
836+1910632214نفت اميديه2
429+197752117اترك بجنورد3
328+187742219شاهين بندر عامرى4
1027+19766199عقاب تهران5
527+196942116شهيدقندى يزد6
626+186841610نيروى زمينى تهران7
126-197572223شهردارى ماهشهر8
425+1951041612پاس همدان9
225-196761315شهداى بابلسر10
722-195771724شمس آذر قزوين11
1313-1927101629سردار بوكان12
1813-12826 1933ميالدمهر تهران13
2310-1917111033شهردارى بم14

آگهى مزايده عمومى اجاره امالك تجارى شهردارى مالير 
تجديد نوبت دوم به تاريخ 1400/02/20

حسين بابايى - شهردار مالير

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1039/ش/5/م مورخه 1399/08/27 تعدادى از واحدهاى تجارى خود را از طريق نشر آگهى مزايده به 
اشخاص حقيقى و حقوقى واجد صالحيت عمومى در قالب اجاره يكساله واگذار نمايد.لذا متقاضيان مى توانند پيشنهاد كتبى خود را حداكثر تا پايان وقت 
ادارى شنبه مورخه 1400/03/08 به همراه 5٪ مبلغ كل پايه به صورت نقد (واريز به حساب 0105598672002 بانك ملى مالير) با اسناد خزانه يا ضمانت نامه 
بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر (جهت اشخاص حقيقى كپى تمام صفحات شناسنامه و كارت ملى و اشخاص حقوقى كپى اساسنامه به همراه آخرين 
تغييرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى از طريق سامانه تداركات دولت ارسال نمايند و الزاماً مى بايست اصل ضمانتنامه شركت در مزايده تحويل 
دبيرخانه شهردارى مالير گردد.همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره مستقيم 32226061- 081 داخلى 179 تماس حاصل نمايد و صرفًا 

مى توانند اطالعات مورد نياز جهت شركت در مزايده را از سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانى setadiran.ir دريافت دارند.
قيمت پايه و مشخصات:

1-واحد شماره 12 واقع در همكف مجتمع تجارى شهروند 2 به مساحت 31/28 مترمربع. اجاره ماهيانه مبلغ 18/000/000ريال با پيش پرداخت 300/000/000 
ريال (آزاد) 

2- واحد شماره 14 واقع در همكف مجتمع تجارى شهروند 2 به مساحت 26/13 مترمربع. اجاره ماهيانه مبلغ16/000/000ريال با پيش پرداخت 300/000/000 
ريال (آزاد)

3- واحد شماره 15 واقع در همكف مجتمع تجارى شهروند 2 به مساحت 56/08 مترمربع. اجاره ماهيانه مبلغ25/000/000ريال با پيش پرداخت500/000/000 
ريال (آزاد)

4- واحد شماره 16 واقع در همكف مجتمع تجارى شهروند 2 به مساحت 29/32 مترمربع. اجاره ماهيانه مبلغ 20/000/000ريال با پيش پرداخت 400,000,000 
ريال (آزاد)

5- واحد شماره 17 واقع در همكف مجتمع تجارى شهروند 2 به مساحت 43/63 مترمربع. اجاره ماهيانه مبلغ 25/000/000ريال با پيش پرداخت 500/000/000 
ريال (آزاد)

6- واحد شماره 18 واقع در همكف مجتمع تجارى شهروند 2 به مساحت 21/53 مترمربع. اجاره ماهيانه مبلغ 15/000/000ريال با پيش پرداخت 300/000/000 
ريال (آزاد)

7- واحد شماره 19 واقع در همكف مجتمع تجارى شهروند 2 به مساحت 16/83مترمربع اجاره ماهيانه مبلغ 10/000/000ريال با پيش پرداخت200/000/000 
ريال (آزاد)

8- واحد شماره 20 واقع در همكف مجتمع تجارى شهروند 2 به مساحت34/62 مترمربع. اجاره ماهيانه 16/000/000 مبلغ ريال با پيش پرداخت300/000/000 
ريال (آزاد)

9-مدت اجاره هر يك از واحدها از تاريخ انعقاد قرارداد 1 سال شمسى مى باشد.
10-مهلت تحويل و اخذ اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/03/08 از طريق سامانه تداركات دولت ارسال نمايند و الزاماً مى بايست اصل 

ضمانتنامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد.
11-هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد.

12-چنانچه برنده مزايده از واريز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد،سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و به نفر دوم واگذار 
مى شود و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

13- پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.
14-به پيشنهادت مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمى شود.

15-تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در مورخ يكشنبه 1400/03/09 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردار مى باشد.
16-مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشايى مى باشد. 

(م الف 49)

سليمان رحيمى»
 تيم فوتبال پاس با شكست خانگى مقابل 
شــهيد قندى يزد 5 پله در جدول رده بندى 
ســقوط كرد و اميدهايش براى رســيدن به 

پلى اف رنگ باخت.
هفته نوزدهم مســابقات فوتبال ليگ دســته 
دوم قهرمانى باشــگاه هاى كشور با انجام 6

بازى در شــهرهاى مختلف دنبال شد و تيم 
فوتبــال پاس همدان در يــك ديدار خانگى 
بــا ارائه فوتبالى پرانتقاد شكســت تلخى را 
برابر ميهمان خود شــهيد قندى يزد متحمل 
شــد و 5 پله در جدول رده بندى سقوط كرد 
تا بخت خود را براى رســيدن به پلى اف از 

دست بدهد.
پاس در شرايطى ميزبان شهيد قندى بود كه 
با كســب پيروزى به رده سوم صعود مى كرد 
و شــانس خود را براى رســيدن به پلى اف 
افزايش مى داد اما تيم همدانى با ارائه فوتبالى 
بى برنامه و على اصغرى شكست خورد و به 

رده نهم جدول سقوط كرد.
علــى قربانى بــا اعتماد به احمــد مهرابى، 
امين كاشــفى، ميالد داوودى، رضا كاشــفى 
(پژمان ملكى 75)، موســى شهبازى (داوود 
سعادتى 57)، رضا ايار (اشكان واحدى45)، 
سيداميرحســين اميــرى و اميررضــا بيات 
(عرفــان فتاحى 67) بازى را مقابل شــهيد 

قندى يزد آغاز كرد.
در اين بازى پاســى ها فوتبــال بى هدف و 
ســردرگمى را به نمايش گذاشــتند و هيچ 
طرح و برنامه اى براى رسيدن به گل نداشتند 
در آن سوى ميدان شاگردان رضا حسن زاده 
منطقى تــر تــوپ را بيــن خــود رد و بدل 
مى كردند و با توپ هاى بلند سعى داشتند به 

دروازه پاس نزديك شوند.
ــه  ــم بيشــتر در ميان در نيمــه نخســت دو تي
ميــدان بــازى را دنبــال كردنــد و دروازه هــا 
ــه  ــروع نيم ــا ش ــا ب ــد ام ــد ش ــر تهدي كمت
ــرى را  ــا برنامه ت ــال ب ــزدى فوتب ــم ي دوم تي
ارائــه داد و نشــان داد كــه بــراى رســيدن بــه 
ــى  ــاگردان عل ــا ش ــه دارد ام ــروزى برنام پي
قربانــى بــا فوتبــال علــى اصغــرى فقــط بــه 
ــا بــه گل برســند. دنبــال حــوادث بودنــد ت

در نيمــه دوم خط دفاعى پاس اشــتباهات 
زيادى داشــت و تيم ميهمان موفق شد يك 

بار به ديرك و يك بار نيز گلزنى كند.
ــازى شــاگردان حســن زاده  ــه 65 ب در دقيق
ــى  ــت تيم ــك حرك ــا ي ــزدى ب ــدى ي از قن

ــد افشــون  ــت شــدند و امي صاحــب موقعي
ــاس شــد. در  ــه گشــودن دروازه پ ــق ب موف
ادامــه تيــم پــاس هــر چــه تــالش كــرد تــا 
بــه گل تســاوى برســد راه بــه جايــى نبــرد 
و ســرانجام تيــم شــهيد قنــدى بــا كســب 3

امتيــاز شــيرين در دامنــه الونــد خــود را بــه 
ــان نزديــك كــرد و پــاس كــه  صــف مدعي
ــول  ــا قب ــى را ندانســت ب ــن ميزبان ــدر اي ق
رده بنــدى  جــدول  در  پلــه   5 شكســت 
ــم  ــزل نه ــگاه متزل ــرد و در جاي ــقوط ك س

ــرار گرفــت. ق
پاس با اين شكســت شــانس خود را براى 

رســيدن به بازى پلــى اف تا حد زيادى 
از دســت داد هر چند هنــوز 7 هفته و 
21 امتياز در اين رقابت ها باقى است اما 
اختالف 11 امتيــازى با تيم دوم جدول 
عمًال بختى براى رسيدن به پلى اف ندارد 
و تنهــا روى كاغذ مى تــوان براى پاس 

شانسى قائل شد.
پاسى ها در ديدار بعدى و در هفته بيستم 
ليگ دو فوتبال كشور  شنبه يكم خرداد 
ماه در ورزشگاه هفتم تير بابل به مصاف 

تيم فوتبال شهداى بابلسر مى روند.
اما در ســاير ديدارهــا نتايج جالبى رقم 
خــورد و تيــم اترك بجنــورد با 4 گل 
ميهمان خود ميالد تهران را با شكســت 
سنگين بدرقه كرد و به رده سوم صعود 
كرد، مس شــهر بابك مدعى شماره يك 
قهرمانى با 3 گل شــهداى بابلسر را در 

هم كوبيد و بار ديگر اقتدار خود را به نمايش 
گذاشت. 

اين هفته عقاب تهران پرواز موفقى داشت و 
4 بار نفت اميديه را به آتش كشيد، شهردارى 
ماه شــهر نيز با 3 گل شــهردارى نگون بخت 
بم را شكســت داد و دو تيم ســردار بوكان 
و شــمس آذر قزوين نيز به تســاوى يك بر 
يك رضايــت دادند. ديدار دو تيم شــاهين 
بندرعامرى و نيروى زمينى تهران نيز به دليل 
بازى فرداى شــاهين در جــام حذفى مقابل 
پرســپوليس تهران لغو و به زمــان ديگرى 

موكول شد.

در جدول رده بندى گروه دوم تيم مس شهر 
بابك با 42 امتياز دست صدر نشين است و 
بخت نخست صعود به شماره مى رود. نفت 
اميديه عليرغم شكست با 36 امتياز در رده 

دوم باقى ماند. 
تيم فوتبال پــاس همدان نيز با 25 امتياز به 

رده نهم جدول سقوط كرد.
ــردار  ــاى س ــز تيم ه ــدول ني ــاى ج در انته
ــهردارى  ــران و ش ــر ته ــالد مه ــوكان، مي ب
بــم حــال و روز چنــدان مناســبى ندارنــد و 
كابــوس ســقوط بــه ليــگ 3 را بيــش از هــر 

ــد. ــاس مى كنن ــرى احس ــان ديگ زم

با شكست خانگى مقابل شهيد قندى يزد 

پاس همدان 5 پله سقوط كرد
رنا
س: اي

عك
/



مريم مقدم  »
 روابط عمومى و رســانه به عنوان 2 حوزه مهم در نظام ارتباطى كشــورها از جايگاه ويژه اى برخوردارند و پويايى هر يك به هم افزايى و 

همكارى هاى مشترك با يكديگر بستگى دارد.
روابط عمومى تركيب علم و هنر و از مهمترين اركان موفقيت هر سازمان است و رسانه ابزارى براى انتقال پيام و بسترى مناسب براى برقرارى 
ارتباط محسوب مى شود. ارتباط متقابل و مستمر روابط عمومى و رسانه، عالوه بر ارتقاى عملكرد هر يك از اين حوزه ها، پيوند مردم، مسئوالن 

و بهبود مسير تحقق جريان آزاد اطالعات را به دنبال دارد.
اهميت روابط عمومى و ارتباطات سبب نامگذارى 27 ارديبهشت ماه خورشيدى برابر 17 ماه مه ميالدى به عنوان «روز جهانى ارتباطات و روابط 

عمومى» شده است.
اين مناســبت امروز بهانه اى شد تا با طرح چند سوال سراغى از برخى رســانه اى ها ، مديران روابط عمومى ، يكى از اعضاى شوراى روابط 

عمومى ها و مديرعامل خانه مطبوعات استان همدان بگيريم.
در نوشتار ذيل نوع نگاه ، اظهار نظرات  و مشروحى از پاسخ آنها به برخى سواالت را خواهيد خواند.

1) از نگاه شما تاثير روابط عمومى در پيشبرد اهداف يك سازمان چگونه است؟
2) ميزان شناخت روابط عمومى ها از رسانه و تاثيرگذارى به واسطه تعامل بين آنها در سازمان چقدر است؟

3) آيا داشتن تخصص در انتخاب روابط عمومى يك سازمان مد نظر قرار مى گيرد يا تنها براى پر كردن سمت است؟ 
4) مالك انتخاب روابط عمومى هاى برتر از سوى شوراى هماهنگى روابط عمومى هاى استان همدان چگونه است؟

 

Y K

گـزارش  

يادداشت ميهمان

خودبرندسازى روابط عمومى ها
 و بهره از رسانه هاى اجتماعى

 در  ســال4002 ولين  ســرويس شبكه 
اجتماعــى آناليــن بــه نام فيــس بوك 
گســترش پيدا كرد و شــبكه هاى كارى 
به آن اضافه شــد يكســال بعــد توئيتر 
به عنــوان يك ابراز جديــد براى تعامل 
ميان انواع مشــاغل به كار گرفته شد.كه 
با خريد اينســتاگرام توسط فيس بوك با 
افزايش دوبرابرى  كاربران در اين صفحه 

روبرو شديم به صورتى كه اكنون ماهانه بيش از 300 ميليون كاربر در 
اينستاگرام فعال هستند

به طورى كه در عرض ده سال رسانه هاى اجتماعى به شدت گسترش 
پيدا كردند و هر روز صاحبان مشاغل بيشترى بر اين جرگه افزوده مى 
شــود و رســانه هاى اجتماعى ديگر يك مفهوم جديد نيستند بلكه به 

يك ضرورت تبديل شده اند.
در ايــن حوزه و درميان انواع مشــاغلى كه از اين امكان بهره مى برند 
جايگاه روابط عمومى و صاحبان اين مســند در ارتباطى نزديك و گاه 
جدانشــدنى به گذران بى وقفه امور مرتبط روزگار ســپرى مى كند و 
ديگر از تمام سختى هايى كه براى انتقال فايل ها و گزارش هاى خود 

با آن روبرو بودندخبرى نيست.
كارشناســان روابط عمومى ســازمان هاى دولتى و غيردولتى و بخش 
خصوصى ميتوانندبا بهره از رســانه هــاى اجتماعى در كمترين زمان 
ممكــن و با صــرف هزينه اندك به شــكلى  كه ديگر هيــچ مرز يا 
جغرافيايى نتواند مانع از انتشــار اخبار و عملكردشــان شود، به ايفاى 
نقشــى سازنده و موثر بپردازند.اما با توجه به اينكه جذب مخاطب در 
اين حوزه نقشــى تاثير گذار در رصد اخبار آن ها و حصول نتيجه اى 
مقبول دارد، بايد در توليد محتواى خود تمام مواردى را كه به اين مهم 

يارى مى رساند را لحاظ و رعايت كنند. 
روابط عمومى ها بايد بدانند كه ديگر صرف  داشتن تنها يك وبسايت  
نمى توان به موفقيت دســت پيدا كرد بلكه بايســتى به موازات آن و 
بيشتر از آن از فضاى رسانه هاى اجتماعى بهره گيرند تا بتوانند ترافيك 
را به وبســايت مورد نظر خود بازگردانند و رســانه هاى اجتماعى را 
بــه عنوان فرصتى بــراى تحقق اين موضوع دريابنــد و وقت خود را 
صرف پلت فرم هاى شبكه هاى اجتماعى كه به بهترين نحو نمايندگى 
فعاليت آن ها را مى تواند عهده دار شود،نمايندوقبل از اينكه در دنياى 
ناشــناخته يك پلت فرم غرق شوند بايد با بررسى هاى الزم پى برند 
كه كدام زمينه از رســانه هاى اجتماعى مى تواند بهتر حوزه كارى  را 

نمايندگى كند و اينكه مى خواهد به كجا برسد؟
 بايد عملكرد هاى موفق ديگر مشــاغل مرتبط و موفق را را بررســى 
كنندكه آن ها چگونه مسيرى را در رسانه هاى اجتماعى برگزيده اند و 

چگونه از شبكه هاى اجتماعى بهره مى گيرند؟
ــبكه  ــك از ش ــر ي ــه در ه ــد ك ــا بايســتى دريابن ــى ه ــط عموم رواب
ــان اســت و بررســى  ــوع مكالماتــى در جري هــاى اجتماعــى چــه ن
كننــد چــرا برخــى از حــوزه هــاى روابــط عمومــى در عرصــه شــبكه 
هــاى اجتماعــى شكســت خــورده انــد؟ آيــا در بحــث برنامــه ريــزى 
و برنــد ســازى نقــص هايــى دارنــد؟ چــرا كــه اگــر دركى درســت از 
خــود و اداره يــا نهــاد مرتبــط بــه خــود داشــته باشــند  نيــاز نيســت 
ــرا  ــرار دهندزي ــه ق ــورد مطالع ــى را م ــاى اجتماع ــبكه ه ــى ش تمام

عملكــرد و محتويــات  بــراى همــه نمــى توانــد يكســان باشــد.
ســايت هاى شــبكه هاى اجتماعى وجود دارند كه براى نشان دادن 
مهارت هاى شما مناسبتر هستند و همينطور سايت هايى وجود دارند 
كه مى توانند روابط عمومى ها را به اجتماع نرم افزارهايى معرفى كنند.
روابــط عمومى ها در اين عرصه مى توانند با ايجاد برند يا شــاخصه 
اى كه به آن مى توانند شــناخته شــوند در فضاى كنونى شبكه هاى 
اجتماعى كه وب 2 ناميده مى شــوند  برندسازى نمايند. اين تاكتيك 
هاى خودبرندســازى مى تواند شامل ايجاد و حفظ صفحه هاى وب، 
داشــتن پروفايل هاى اجتماعى و شبكه اى، وبسايت هاى شخصى و 

وبالگ ها باشد..
در راســتاى تحقق خودبرندسازى استفاده از تكنيك هاى بهينه سازى 
در موتور جستجو كه تسهيل در دسترسى به داده هاى مورد نظر روابط 
عمومى در دنياى جستجو  گوگل ميباشد و مخاطب مى تواند با سرچ 

حداقلى به مطالب مورد نظر دست پيدا كند.
هميشــه بــه رســانه هــاى اجتماعــى بــه عنــوان يــك فرصــت طاليــى 
ــراى  ــزار ب ــك اب ــوان ي ــه عن ــا ب ــه تنه ــه ن ــوان نگريســت ك ــى ت م
ــى  ــه م ــد بلك ــى گيرن ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــدف م ــه ه ــيدن ب رس
تواننــد درك بهتــرى از مخاطبــان و مــردم را بــراى روابــط عمومــى 
هــا در ارتقــاى عملكــرد و بهبــود وضعيــت نهــاد خــود ايجــاد كنــد 

ــر باشــد. كــه در حفــظ برنــد و تقويــت آن موث
مزيت مهم شبكه هاى اجتماعى در اين است كه دسترسى و بهره از آن 
رايگان اســت و براى همگان در دسترس است و روابط عمومى هايى 
كه اصول مرتبط به موفقيت در شــبكه هاى اجتماعى را در راســتاى 
تحقق اهداف خود درنظر گرفته اند گاه ممكن است با اشتراك مطلب 
خود در شــبكه هاى اجتماعى با انتشــار حداكثرى از سوى مخاطبان 

مواجه شوند و خود ندانند كه به چه توفيقى دست پيدا كرده اند.
چكيده سخن : مزايايى كه شبكه هاى اجتماعى براى حصول موفقيت 
براى كارشناســان روابط عمومى و برند ســازى نهاد خود بكار گرفته 
اند بســيار بيشتر از مضرات آن است، تنها بايد يك ايده نو مطرح شود 
و ازآن ايده درســت استفاده شود و پس ازعرضه اجازه دهندكار روال 
عادى خود را طى كند و ايده نو پخش شودو بررسى نماييد كه آياداده 
هاى منتشره از سوى شما به طور مناسب از سوى مخاطبان درك شده 
است؟ اين كار باعث ايجاد روابط مثبت براى برندكارى شما در مقوله 

روابط عمومى شود.

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى : سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام
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تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
بيا جانا دل پردرد مو بين                                           سرشك سرخ و روى زرد مو بين
غم مهجورى و درد صبورى                                             همه برجان غم پرورد مو بين
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■ حديث:
پيامبراكرم (ص):

هــر كــه غــذاى پــاك خــوَرد و طبــق ســّنت عمــل كنــد و مــردم از شــّر و گزنــد او در امــان 
باشــند، بــه بهشــت مــى رود . 

 سنن الترمذي : ج 4 ص 669 ح 2520

روابط عمومى 
خاكريز ورود به سازمان  

■رسانه ها معتقدند تخصص و سواد رسانه ای ویژگی مدیر روابط عمومی است

■ مريم شهابى مدير 
خبرگزارى فارس در استان: 

 روابط عمومى تأثيرگذارترين 
نقــش را در پيشــبرد اهــداف 
ســازمان خــود دارد البته اگر به 
جايگاه ارتباطى خود با رسانه ها 

مسلط باشد.
آنچــه در ســازمان ها ارزش و 

اهميت دارد و آنها را در رســاندن به اهدافشان يارى 
مى دهد برقرارى ارتباط اســت لذا هر اندازه ارتباط 
براى ارائه اطالعات فراگير باشــد دستيابى به اهداف 
جوامع و ســازمان ها ســريع تر خواهد شد و روابط 

عمومى در اين ميان نقش عمده اى ايفا مى كند.
اما متأســفانه برخى روابط عمومى هايى كه ما با آنها 
ارتبــاط برقرار مى كنيم در الفبــاى ابتدايى ارتباطات 
خود مانده اند و نسبت به تسلط بر فضاى مجازى در 
قدم هاى ابتدايى هستند و دانش خود را در اين حوزه 
به روز نمى كنند. اين مهم است كه آنها بدانند وظيفه و 
مسئوليت و نقش روابط عمومى خطيرتر از آن است 

كه فقط به نصب بنر اكتفا كنند.
مى توان گفت روابط عمومى هاى كاربلد در اســتان 
كــه مى دانند چگونــه از ظرفيت رســانه بهره ببرند 
انگشت شمار است و تعداد آنها بسيار اندك است كما 
اينكه اگر براى انتخاب برترين ها از ســوى شوراى 
هماهنگى روابط عمومى هــا مالك هاى تخصصى 
ترى مد نظر گرفته شــود شاهد فضاى رقابتى بهترى 

در ارتباط آنها با رسانه خواهيم بود .
روابط عمومى ها به عنوان حلقه واصل بين ســازمان 
و رســانه بايد علم به روز داشته باشند و درگير سواد 
رسانه باشند هنوز نمى دانند انتقال خبر به رسانه انتقال 
گزارش عملكرد نيســت. هنوز نمى دانند در خبرى 
كه به رســانه ارســال مى كنند، بايد قالب مشخصى 
داشــته باشــد نه آنكه مختصر شــود به ارقامى كه 
گزارش عملكرد مدير باشد. احساس مى شود روابط 
عمومى ها در فضاى كليشــه و سنتى خود باقى مانده 

است و اين نمى تواند با رسانه همراه باشد.
اما هســتند مديران روابط عمومى كه خود را به روز 
مى كنند و دغدغه اشــان ارتباط با رسانه است. نكته 
ديگر اين اســت كه جامعه امروز نيازمند اميدآفرينى 
و نشاط است و به راحتى روابط عمومى ها مى توانند 
با توسل به مناسبت ها و اتفاقات شاخص اين فضا را 

بين مردم رقم بزنند.

■  بنت الهدى نورى خبرنگار خبرگزارى ايسنا:
  به واقع مى توان گفت تعداد اندكى از روابط عمومى ها ارتباط با رسانه ها را درك مى كنند و اهميت آن 

را مى شناسند. آنها نبايد خود را در جايگاه يك كارمند ببينند وظيفه و نقش آنها فراتر از اين موارد است.
در بسيارى از موارد مى توان گفت ما به عنوان رسانه خودمان پيشقدم مى شويم در صورتى كه انتظار مى رود 
روابط عمومى ها خود مترصد فرصتى براى ارتباط گيرى با رســانه باشــند تا بتوانند توانمندى ها را به محيط 

بيرون از سازمان خود انعكاس دهند.
از نگاه ديگر متأسفانه روابط عمومى ها گاهى تصور مى كنند رسانه براى تعامل مالى در راستاى گرفتن اخبار پا پيش مى گذارند 

در صورتى كه اينگونه نيست رسانه به رسالت خود واقف است و اين مهم است كه اخبار را انعكاس دهد.
مى توان گفت رســانه خوراك خبرى نياز دارد حتى در برخى موارد نيازمند كدهاى خبرى اســت و آنها بايد اين موارد را در 
تعامل با روابط عمومى ها به دســت آورند و اگر اين زنجيره درســت تعريف نشود شايد بخش اعظمى از خروجى مطلوب 

در كار عقيم بماند.

■ محمدرضا خوش گفتار مديرعامل خانه مطبوعات استان:
 مهمترين وظيفه يك روابط عمومى پويا و فعال تالش براى انتشــار فعاليت ها و اهداف ســازمانى از يك ســو و 
برانگيختن توجه عمومى نســبت به عملكرد ســازمان يا مجموعه از ديگر سو  است . بر اين اساس، هر يك از مسئوالن 
روابط عمومى ها بايد در تعامل و همكارى با رســانه هاى جمعى به اشتراك نظر درباره ارائه و 

انتقال بخشى از رويدادهاى مركز يا مجموعه كارى خود دست يابند.
تالش متقابل روابط عمومى مجموعه ها و ســازمان هاى اجرايى در رسانه هاى جمعى عالوه بر 
توليد اخبار مستند، به جريان سازى هاى خبرى مى انجامد. امروزه نقش بى بديل رسانه ها در شكل 
دهى و هدايت افكار عمومى و جريان سازى رويدادهاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و ... بر هيچ 
كس پوشيده نيست، شايد تا چندى پيش محورى ترين نقشى كه براى رسانه ها متصور بود صرفًا 
اطالع رسانى از رويدادهاى عينى و واقعى بود .اما در حال حاضر رسانه ها به عنوان يك ابزار و امكان اطالع رسانى محض 
كم كم جاى خود را به يك ابزار هدايتگر جريانات سياسى - اجتماعى داده است.يكى از وظايف مهم و در عين حال اصلى 
روابط عمومى ها انعكاس اخبار و رويدادهاى سازمانى به مخاطبان از طريق رسانه ها مى باشد، كه با توجه به حساسيت و 
اهميت اين امر معموالً روابط عمومى ها در چارت خود واحدى را تحت عنوان مديريت ارتباط با رســانه ها يا شــخصى را 
به عنوان مســئول ارتباط با رسانه ها در چارت ســازمانى خود دارند كه در هر حال افراد شاغل در اين واحد بايد از تجربه، 
تخصص، درايت و آگاهى كافى نسبت به وظايف و حوزه سازمانى خود برخوردار بوده و داراى ارتباطات قوى و مؤثر باشد. 
بخش ارتباط با رسانه ها در هر روابط عمومى از بخش هاى مهم و ضرورى است كه بدون آن روابط عمومى از وظيفة اصلى 

خود دور خواهد ماند.

■ مصطفى شيرمحمدى مشاور رسانه اى 
شهردار همدان و مديرمسئول روزنامه هگمتانه : 

 از ديدگاهى ديگر روابط عمومى ها و رســانه ها 
هردو داراى ماهيتى رســانه اى هستند. هردو به دنبال 
تهيه، تدوين، انعكاس اخبار و گزارش رويداد ها هستند 
و در اين فرآيند از فنون، تكنيك ها و ابزارهاى مشتركى 

بهره مى گيرند.
ارتباط صحيح با رســانه ها يكى از كليدهاى موفقيت 

عملكرد ســازمان ها و روابط عمومى هاســت، در واقع سازمان و روابط 
عمومى موفق است كه رسانه ها را در كنار خود و خبرنگاران را همراه با 
خود داشــته باشد و  امروزه روابط عمومى هايى موفق هستند كه رسانه ها 
كمك كار آنها باشند. چرا كه رسانه ها، نمايندگان افكار عمومى هستند و 
مى توانند اطالعات الزم را در اختيار روابط عمومى ها بگذارند و بگويند 
كه انتظارات مردم چيســت و به عنوان پل ارتباطى بين ســازمان و مردم 

عمل كنند.
انتظار رســانه از روابط عمومى انتقال صحيح اطالعات و دسترسى آسان 
به اطالعات و منابع خبرى است و در اين بين روابط عمومى متخصص 

كه از سياستهاى خبرى رسانه ها شناخت دارد موفق است.
از رســانه ها هم انتظار مى رود نسبت به حوزه تخصصى خود شناخت 
كافى و الزم داشــته باشند و بتوانند بهترين كارشــناس و مدير را براى 

پاسخگويى به پرسش هاى خود انتخاب كنند.
رسانه ها و روابط عمومى هر دو از فنون و ابزارهايى يكسان استفاده مى 
كنند. استفاده از عكاسى، تصويربردارى، نويسندگى، خبرنويسى، گزارش 
نويسى، گرافيك، طراحى و ... بخشى از فنون و ابزارهاى مشترك هستند 

كه اين دو به كار مى برند.
وجود اين چهار فصل مشــترك بين روابط عمومى ها و رسانه ها، نشان 
مى دهد كه آن ها براى همكارى و هميارى، از زمينه هاى الزم برخوردار 
هســتند، با اين وصف، بهتر است، پيش از هر گونه نتيجه گيرى در اين 

خصوص، تعارض هاى موجود در اين دو نيز مورد توجه قرار گيرد.

■عليرضا بابايى مدير روابط عمومى و مشاور 
فرماندار همدان:

  انتخاب نيــروى متخصص براى حوزه 
روابط عمومى اهميت خاصى دارد.

از آنجــا كه همــه اركان مى توانند در ارتقاى 
جايگاه سازمان تأثيرگذار باشند مى توان گفت 
نيــروى روابط عمومى ســهم مجزا و نقش 

تعيين كننده ترى دارد.
يك مدير كارآمد در روابط عمومى مى تواند 

از آسيب هاى احتمالى وارده بر سازمان جلوگيرى كند. اين نكته مهم 
اســت كه مدير روابط عمومى از توانمندى و ارتباط الزم برخوردار 
باشــد چرا كه در اين صورت مى تواند سازمان را براى نيل به اهداف 

واال كمك كند.
برقرارى ارتباط بين روابط عمومى و رســانه ها يك ارتباط كامًال 
دو سويه اســت چرا كه عنصر روابط بين تشكيالت و سازمان ها 
بــراى برقرارى ارتباط با جامعه محلــى مى تواند نقش تأثيرگذار 

باشد. رسانه 
هم روابط عمومى ها مى  تواند در راه رساندن اخبار موثق براى رسانه 
نقش مطلوب ايفا كند و رســانه هم مى تواند با اطالع رسانى به موقع 

و اطالع يابى دقيق تعيين كننده مسير در روبه پيش رفتن زمان باشد.
اين مهم غيرقابل انكار است كه جامعه هدف با مديران روابط عمومى 

ارتباط سلسله مراتبى دارند و اين ارتباط با رسانه شكل مى گيرد.
در زمينــه تأثيرگذارى ارزيابى شــوراى روابط عمومى ها بايد گفت: 
اين كار در نگاه اول يك حركت مثبت اســت اما فاكتورهاى ارزيابى 

نيازمند به روز شدن است.
بايــد پارامترهاى دقيق ترى واكاوى و به كار گرفته شــود. حتى بايد 

برترين هاى روابط عمومى را از نگاه رسانه انتخاب كنند.
مى توانند بر اســاس رده بندى تخصصى انتخاب بهترين هاى روابط 
عمومــى را رقم زنند و اين ارزيابى هــا مى تواند به نيروهاى روابط 

عمومى براى بهتر شدن انگيزه الزم را اعطا كند.

■ اكرم چهاردولى مدير تحريريه روزنامه همدان پيام:
 با نگاهى به ماهيت وظايف، مســئوليت ها و كاركردهاى روابط عمومى ها و رسانه هاى جمعى مى توان 
به اهداف و فصل هاى مشــترك و واحدى بين فعاليت روابط عمومى ها و رســانه ها رسيد. روابط عمومى ها 
بايد براى رســاندن پيام هاى سازمانى خود به عموم مردم اقدام كنند و در اين راستا براى رسيدن به اين هدف 
نيازمند همكارى با رسانه ها هستند. از جهتى ديگر رسانه ها نيز مهمترين مخاطبان شان را اقشار مختلف مردم 
تشــكيل مى دهند. مخاطبانى كه نيازمند اطالعات و اخبار جديد هستند. بنابراين اطالع رسانى صحيح و كامل 
با هدف افزايش آگاهى هاى عمومى افراد جامعه از طريق همكارى مطلوب و مؤثر رسانه ها با روابط عمومى 

ها امكان پذير مى شود.
در يك كالم بايد نيروهايى در اين نهاد به كار گرفته شــوند كه در عين تحصيالت عالى، داراى توانمندى الزم در اين حوزه نيز باشــند. 
آشنايى نيروهاى متخصص با قوانين و مقرارت، نظريه ها، اصول و شيوه نگارش محتوا سبب كاهش چالش ها در حوزه روابط عمومى 

مى شود.
برخى روابط عمومى ها از رسانه ها انتظار دارند فقط خوبى هاى سازمان انعكاس دهند و در مقابل نقاط ضعف سازمان ، پنهان كارى و 
پرده پوشى كنند.اين در حالى است كه رسانه ها با توجه به نقش نظارتى و تالش براى اطالع رسانى دقيق، به دنبال دسترسى به اطالعات 

صحيح هستند و مسائل را نقد مى كند.
يكى از عوامل موثر در عدم برقرارى ارتباط مطلوب بين رسانه ها و روابط عمومى ها، عدم درج اخبار ارسالى از طرف روابط عموومى 
ها در مطبوعات اســت. از عوامل عمده عدم درج اخبار روابط عمومى ها در مطبوعات مى توان به تكيه خبرنويســان روابط عمومى به 
ارزش هاى سازمانى در مقابل ارزرشهاى خبرى، نابهنگامى اطالعات ارسالى، عدم تسلط به شيوه هاى علمى نگارش در روابط عمومى و 
عدم آشنايى با نگارش مطبوعاتى اشاره كرد. عامل ديگر، سهل انگارى در تهيه خبر توسط كارشناسان روابط عمومى و عدم توليد اخبار 

نو و كامل از طرف آنان است.

■ حميد عزيزى متواضع ،مدير دفتر روابط عمومى 
و آموزش همگانى شركت اب و فاضالب استان : 

 روابــط عمومى را نمى توان يك شــغل 
دانســت .روابط عمومى بيشــتر يك اشتياق 
است . اشتياقى براى كسب دانايى و گسترش 
آن بر پايه ى علوم ارتباطات انســانى موثر و 
روزآمد . پايبنــدى به اصول اخالقى درصدر 
فهرســت خصايص يــك كارگــزار روابط 
عمومى اســت همچنان كه داشــتن خصيصه 

هاى همچون تــوان برنامه ريزى وداشــتن اســتدالل موضوع براى 
مديرروابط عمومى همچون داشتن سالح براى سرباز در ميدان نبرد به 
شمار مى رود.كالن نگرى ، قدرت مشاوره ى مطلوب ، داشتن برنامه 
عملياتى ممتاز ، ســازماندهى ابزارها و نيروهاى در اختيار و سر انجام 
توليد محصول فرهنگى مناســب،  بى شك  مسيرى جز رو به رشد و 

اعتال را رقم نخواهد زد . 
ايجاد يك جريان شفاف ، پويا و دوسويه سهم و حق ذينفعان براى ارتباط با 
عامالن خود در نهادها مى باشد . تالش براى ايجاد و حفظ اين جريان ، مهم 
ترين وظيفه يك كارگزار روابط عمومى است . احقاق حقى كه مغفول مانده 
و بسيارى از بدگمانى ها و تاريكى ها را به ارمغان آورده است . در حرفه ى 
ديدن ناديده ها و شنيدن ناشنيده ها براى نهاد هاى پويا و عالقمند به رشد،   
پايش ، كشف و نگهداشت ارتباط  همچون استخراج گنج ، موضوعى  بس 

حياتى، دشوار و هزينه بر است .
دنياى رو به رشد و فزونى دليلى نمى بيند كه عناصر ضعيف را با خود همراه 
كند . آنان كه قوى تر عمل مى كنند مى مانند و سهم تالش خود را از اين 
جريان به دســت مى آورند .چه اين سهم ،  فروش بيشتر يا اغناء مخاطب 

براى همراهى طوالنى تر باشد .

■ حمد ا... چاروسايى مديرروابط عمومى ورزش و جوانان استان: 
 ارتباط با رســانه ها كه زير مجموعه ارتباطات برون سازمانى و يكى از عمده ترين وظايف 
روابط عمومى هاست اكنون بعنوان سهل الوصول ترين و متداول ترين راه ارتباط با مخاطبان انتخاب 
مى شود. ما در عصر اطالعات و تكنولوژى اطالع رسانى سريع زندگى مى كنيم به طورى كه حجم 
اطالعات توليد شــده در سه دهه اخير بيش از 85 درصد كل اطالعات توليد شده در طول تاريخ 
بشــر اســت. روابط عمومى نيز در اين ميان بر نقش اطالع رسانى افزوده و بعنوان سيستم اطالع 
مدار در ســه مرحله: 1.اطالع يابى  2. اطالع شناســى و 3. اطالع رســانى از نقش تبليغاتى خود 

كاسته است.
اگر نگاهى به شرح وظايف و مسئوليت هاى واقعى روابط عمومى ها و رسانه هاى جمعى داشته باشيم به اين واقعيت 
مى رســيم كه بخش قابل توجهى از شــرح وظايف هركدام از اين واحدها در ارتباط با يكديگر تعريف و تبيين شده 
اســت. به عبارتى ديگر يك روابط عمومى موفق آن اســت كه بتواند ارتباط مناسب، علمى و منطقى را با رسانه هاى 
جمعى برقرار كند و بخشى از وظايف و اهداف سازمانى خود را از اين طريق جامه عمل بپوشاند. از سوى ديگر يك 
رسانه موفق نيز آن است كه بتواند ارتباط خود را با روابط عمومى، سازمان ها و دستگاه ها گسترش داده از اين طريق 

به داده ها و اطالعات مناسب و موردنياز مخاطبان رسانه اش دسترسى يابد.

■ حميد امامى عضو هيأت رئيسه شوراى روابط عمومى ها و  مديرامور بين الملل 
شركت سياحتى عليصدر :

 شوراى هماهنگى روابط عمومى هاى استان همدان  در سالهاى اخير اقدام به پايش و ارزيابى 
عملكرد روابط عمومى ادارات استان همدان كرده است و اين مهم را در برنامه قرار دارد. پايش و 
ارزيابى روابط عمومى ها به منظور زمينه سازى براى اثربخشى بيشتر از حيث عملكردى، مهارتى 

و علمى هدف عمده اين اقدام در استان است .
به طور قطع اين ساماندهى و ارزش گذارى ارتقاى جايگاه ادارات را به دنبال دارد. ظرفيت روابط 
عمومى هاى استان همدان را ميتوان مطلوب ارزيابى كرد اين مهم غير قابل انكار است كه روابط 

عمومى كارآمد عاملى براى ارتباط، معرفى دستاوردها و پيشرفت سازمانى و ظرفيت موثرى در راهبرى افكار عمومى و 
اطالع رسانى هدفمند است.

سه موضوع مهم «شعار سال، انتخابات و كنترل و پيشگيرى ويروس كرونا» اولويت هاى اصلى حوزه اطالع رسانى استان 
همدان در ســال1400 است كه بايد مديران ادارات براى تحقق اين مهم روابط عمومى دستگاهها را كمك كنند تا شاهد 

تحقق اهداف و برنامه هاى پيش بينى شده باشيم.
فارغ از مســئوليت در شــوراى روابط عمومى ها با توجه به شرايط خاص گردشگرى  نكته اى را به عنوان مسئول يكى 
از حوزه هاى روابط عمومى در گردشــگرى الزم ميدانم مطرح كنم به واقع ميخواهم بگويم اين روزها روابط عمومى 
وزارتخانه گردشــگرى ميتوانست نقشــى تاثيرگذار براى بحران كرونازده اين صنعت ايفا كند اما اين حوزه از هيچ مدل 
موفق جهانى پيروى نكرد و ما در بازار رقابت از كشورهاى همسايه در باز زنده سازى ظرفيتهاى گردشگرى و شناساندن 
آنها جامانده ايم در يك كالم بر اى روابط عمومى هاى گردشگرى مسير مشخصى بر اى رهايى از شرايط موجود تعريف 

نشده است و اين جاى تاسف دارد 

نتيجه 
صرف نظر از اينكه افراد يك جامعه در مورد 

شيوه هاي روابط اجتماعي، رعايت آداب و شئونات، 

نحوه سخن گفتن، نوشتن و مراودات با خويشان، دوستان، 

همسايگان، همشهريها، هموطنان و حتي شهروندان ديگر كشورها 

تا حد زيادي تحت تاثير آموزه هاي خانوادگي و محيط پيراموني 

خود هستند، با اين وصف نقش روابط عمومي را در اين زمينه نمي توان 

ناديده گرفت، زيرا محبوبيت اجتماعي بسياري از افراد جامعه از حسن 

روابط عمومي آنها در سطح بين فردي و اجتماعي سرچشمه ميگيرد، اعتباري 

كه شايد با صرف مبالغ قابل توجهي هزينه هاي تبليغاتي هرگز به دست نمي 

آيد. روابط عموميها براي اطالع رساني و ارتباط با مشتريان، مخاطبان و 

افكار عمومي به ابزارهايي نياز دارند كه مهمترينشان انواع رسانه ها هستند 

و رسانه ها نيز براي تغذيه مخاطبان خود، به خوراك هاي گوناگون 

اطالع رساني محتاجند كه دست كم بخشي از تازه ترين و جذابترين 

آنها توسط روابط عموميها توليد و عرضه ميشود.
بر اين اساس ميتوان توصيه بزرگان رسانه و روابط عمومى 

را جدى گرفت كه اين دو هيچ يك بدون هم 
كامل نميشوند همين و بس .....

سياوش توسلى

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam


