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ساخت 
واكسن كروناى ايرانى 

در شرايط سخت

 2020 دســـامبر    30   1442 جمـــادى االول   15   1399 مـــاه  دى   10 چهارشـــنبه  
ــان  ــا   3000 تومـ ــماره 3938  12 صفحــــــــــــه روزنامـــه + نيازمنديهـ ــال هفدهـــم  شـ سـ

|ISNN: 2322-4665|

خبر

8

گ
رهن

ف

معه
جا

5

ران
اي

4

معه
جا

5

كليات اليحه 
بودجه 1400 
تصويب شد

ساخت 3500 
واحد مسكن ملى 
در استان 

راهيابى 
«كافه سايه» از 
بهار به جشنواره 
بين المللى 
تئاتر فجر

انجام نخستين 
تست انسانى 
واكسن كرونا
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تقدير و تشكر
 جنـاب آقــاي

مهندس عزيزا... يوسفى

انجمن پيمانكاران عمرانى استان همدان 

ــى و  ــور عمران ــى، ام ــر فن ــر كل دفت ــوان مدي ــه عن ــى ب ــاب جنابعال انتص
حمــل و نقــل و ترافيــك اســتاندارى همــدان را تبريــك و تهنيــت عــرض 
نمــوده، همچنيــن از زحمــات و تــالش هــاى ارزنــده جنــاب آقــاى مهنــدس 
كيــوان كاظمــى مســتقيم در دوران تصدى،كمــال تقديــر و تشــكر 

را داريــم.

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

شهردار همدان:

ايجاد بلوار قدر مصداق مديريت جهادى است رئيس كميسيون برنامه و بودجه:

تفكرات ليبراليستى مسير اقتصادى 
كشور را با ضعف مواجه كرد

آزمون استخدامي فردا و پس فردا برگزار مي شود

آزمون مبتاليان به كرونا
 در بيمارستان

ناتوانى مخابرات 
در تأمين اينترنت كبودراهنگى ها

توقف پاس در عوارضى شهردارى بم
شهردارى بم صفر................................................................................پاس همدان صفر

 هشــتمين آزمون استخدامي دســتگاه هاي اجرايي 
با شــركت ده هزار و 682 نفر در روزهاى پنجشــنبه 
(11دي) و جمعه (12 دي) برگزار مي شود. اين آزمون 
در حوزه هاي انتخابيه همدان، مالير، نهاوند، اســدآباد 

و تويســركان برگزار مي شود. آن طور كه معاون توسعه 
مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي 
اســتان همدان خبر داد: 572 نفر از شركت كنندگان در 
آزمون استخدامى جذب 16 دستگاه استان خواهند شد..
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جشنوارهگردشگري

مونسان:
پيشنهاد اصالح بودجه 

ميراث فرهنگى به مجلس ارائه شده است
 وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى با 
اشاره به بودجه گردشــگرى، گفت: در سال آينده شاهد 
رشد بودجه هستيم اما اين ميزان رشد راضى كننده نيست. 
در سال هاى گذشته بودجه بسيار كمى داشتيم و اين نوع 
رشدها جبران نمى كند، ازاين رو پيشنهاداتى براى اصالح 

پايه بودجه به مجلس ارائه شده است.
على اصغر مونسان تصريح كرد: قرار است نمايشگاه مردان 
نمكى را با همكارى كشور آلمان برگزار كنيم به اين معنا 
كه آنها يك نمايشــگاه در ايران داشــته باشند و ما نيز در 

آلمان نمايشگاه برگزار كنيم، اين امر نياز به مصوبه هيأت 
وزيران دارد و هم اكنون در هيأت دولت درحال بررســى 

است.
وى افزود: به منظور برگزارى نمايشگاه بايد اشياى تاريخى 
را از كشــور خارج كنيم، بنابراين در گام نخســت بايد 
مصوبه را دريافت كنيم پس از آن حمل و نقل، بسته بندى 
و بازگشت به كشور مورد توجه قرار مى گيرد، ما به عنوان 
وزير ميراث فرهنگى هر 2 كشور تضمين مى كنيم كه اين 
اشيا به كشــور برگردانده مى شود، به محض تصميم گيرى 
هيأت دولت اشــياى تاريخى را به آلمان ارســال مى كنيم 
و به صورت همزمان اشــياى تاريخى از آلمان وارد كشور 

مى شود.
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى اظهار 

كرد: طى بازديدى كه از جاده «ابر» داشتيم آسفالت كردن 
اين جاده متوقف شــده اســت، ميراث فرهنگى و محيط 
زيست درباره اين مســأله حساسيت كافى داريم و اجازه 
نمى دهيم كه آســفالت وارد جنگل شود، تاكنون نيز صرفًا 
مسير دسترســى به جنگل آسفالت شــده است و اجازه 

نمى دهيم اين منظر طبيعى كشور آسيب ببيند.
وى با اشاره به ثبت جهانى آثار تاريخى ايران، خاطرنشان 
كرد: منظر طبيعى اورامانات در اســتان هاى كردســتان و 
كرمانشــاه يكى از نقاط بى نظير كشــور از منظر طبيعى و 
معمارى است كه در 20 روز گذشته كارشناسان يونسكو 
از آنجــا بازديد كردند و اقدامــات خوبى در جهت ثبت 
جهانى اين منظر طبيعى صورت گرفته اســت و در آينده 

نزديك شاهد ثبت آن خواهيم بود.

مونسان تأكيد كرد: بزرگ ترين پرونده ميراثى يونسكو نيز 
توسط جمهورى اسالمى ايران ارائه شده كه شامل راه آهن 
شمال به جنوب كشور است،  هزار و 400 كيلومتر مسير 
و رفع ايرادات كار سختى بود كه اجرا شد، اين پرونده نيز 

درحال ثبت است.
وى يادآور شــد: پرونده بعدى كه در انتظار ثبت جهانى 
است شــامل كاروانسراهاى كشور اســت، كاروانسراى 
سعدالســلطنه استان قزوين نيز در ليســت 20 كاروانسرا 

است.
مونسان در ادامه با اشــاره به نظارت بر اجراى مصوبات 
شوراى عالى معمارى و شهرسازى، تصريح كرد: در حوزه 
مســائل تاريخى و ميراثى فارغ از شوراى عالى، شوراى 
ميراث فرهنگــى تصميم گيرى مى كند، ادارات كل ميراث 

فرهنگى نبايد اجازه ســاخت ساختمان هاى چند طبقه در 
محوطه هــاى تاريخى بدهد و درصورت ســاخت بايد با 

متخلف برخورد كند و قانون نيز از ما حمايت مى كند.
وى خاطرنشــان كرد: لذا ساخت ســاختمان 7 طبقه در 
محوطه بلديه قزوين و كليســاى كانتور بايد مورد بررسى 
قرار بگيرد، قانون از ما كامًال حمايت مى كند و ما مى توانيم 

پروژه را متوقف كنيم اين امر خالف قانون است.
وزير ميراث فرهنگى و گردشگرى و صنايع دستى در پايان 
با اشــاره به بودجه گردشــگرى تأكيد كرد: در سال آينده 
شاهد رشد بودجه هستيم اما اين ميزان رشد راضى كننده 
نيست، طى سال هاى گذشته بودجه بسيار كمى داشتيم و 
اين نوع رشدها جبران نمى كند، پيشنهاداتى براى اصالح 

پايه بودجه به مجلس ارائه شده است.

فراخوان جشنواره ملى
 كاريكاتور كارآ

 وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى به عنوان 
وزارتخانه اى كه در كشــور داراى بيشترين تعداد 
مخاطبان در سطح جامعه اســت، درنظر دارد تا با 
برگزارى مســابقات كاريكاتور با نــگاه هنرمندانه 
به صورت جدى و ملموس تر به تشريح موضوعات 

و مأموريت هاى اين وزارتخانه بپردازد.
بر اين اساس، با موضوع كلى «كارآفرينى» و در چند 
محور، از تمامى هنرمندان كاريكاتوريســت كشور 
دعوت مى شود تا در جشنواره ملى كاريكاتور كارآ 

شركت كنند.
شامل  جشنواره  محورهاى  جشــنواره:  محورهاى 
اشــتغال زنان، توسعه اشتغال روســتايى، مشاغل 
نوين (استارت آپ ها)، توانمندسازى، بيمه بيكارى، 
مشــاغل آســيب ديده و متأثر از كرونا و توســعه 

تعاونى ها است.
قوانيــن: هنرمنــدان مى توانند آثار خــود را همراه 
با بيوگرافــى (حداكثر 200 كلمه)، شــماره تلفن، 
نشانى كامل، با شــرايط درج شده از طريق پست 
cartoon@mcls.gov. الكترونيكى به نشانى

ir يا پست به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند.
هنرمندان مى توانند حداكثر 3 اثر ارســالى داشــته 
باشند و آثار ارســال نبايد پيش تر منتشر شده و يا 

جايزه گرفته باشند.
اندازه آثار ارســالى بايد  A٣ باشــد( 7/29 در 42 

سانتيمتر).
فرمت آثار ارســالى بايد Jpeg و وضوح تصوير 

dpi 300 باشد.
جوايز: جايزه ويژه اين جشنواره مبلغ 100 ميليون 
ريال به همراه سفر 3 روزه با يك نفر به جزيره كيش 
است و جوايز نفرات اول تا سوم نيز به ترتيب مبلغ 
70، 50 و 30 ميليون ريال به همراه ســفر 3 روزه با 

يك نفر به جزيره كيش است.
مهلت ارسال آثار تا 30 دى ماه است .

آثار راه يافته به بخش نمايشگاه در قالب يك كتاب 
نفيس منتشــر و به هنرمندانى كه آثارشان در كتاب 

درج شده باشد، تقديم خواهد شد .

راهيابى «كافه سايه» از بهار به 
جشنواره بين المللى تئاتر فجر

 رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد شهرســتان بهار 
از راهيابى گــروه نمايش «كافه ســايه» از بهار به 

جشنواره تئاتر بين المللى فجر خبر داد.
حبيب شــهنوازيان در گفت وگو بــا خبرنگار ما از 
كســب مقام اول گروه نمايش از بهار در جشنواره 
تئاتر اســتان خبــر داد و اظهار كرد: ســى ودومين 
جشنواره تئاتر استان از 15 تا 20 آذر برگزار شد كه 
در ابتدا به دبيرخانه جشنواره 15 متن نمايش ارسال 
شــد كه از اين بين 8 نمايش منتخب اجرا شدند و 
گروه نمايش كافه سايه به كارگردانى محمود غفارى 
و ابراهيم يمين اسماعيلى از بهار نيز در جمع اين 8 

گروه نمايش بودند.
وى ادامه داد: اين گروه هاى نمايش با اجراى زنده 
در صفحه اينستاگرام اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان به اجراى نمايش پرداختند كه گروه نمايش 
كافه سايه موفق به كسب 2 عنوان اولى بازيگر مرد 
و دومى كارگردان شــده و به عنوان نخستين گروه 

منتخب همدان به تئاتر بين المللى فجر راه يافت.
وى با بيان اينــه در مجموع 2 نمايش از همدان به 
تئاتر فجر راه يافت، افزود: گروه نمايش ســرگيجه 
هــم دومين گروه نمايشــى راه يافته به جشــنواره 
بين المللى تئاتر فجر بود كه در بهمن ماه سالجارى 

در تهران برگزار خواهد شد.

دستاورد كشورهاى موفق در گردشگرى كشاورزى 
بررسى شد

بازار پول ساز براى روستاييان
■ نقشه اقتصادى؛ تفريحى برد-برد براى ساكنان شهر و روستا

 گردشگرى كشاورزى براى كشــورهاى موفق از جهتى به پول ساز 
بودن اين بازار براى روســتاييان منجر شــد و از سوى ديگر بر اقتصاد 
صنعت گردشگرى اين كشورها اثرگذار بوده است و به عنوان يك نقشه 
اقتصادى و تفريحى برد-برد هم براى ساكنان شهر و هم براى روستاييان 

مطرح مى شود.
 همه گيرى كرونا در جهان به ركود گســترده بازار گردشگرى در تمامى 
كشــورها منجر شــد و باتوجه به محدوديت هاى ســفرهاى خارجى، 
دولت ها به ســوى گردشــگرى داخلــى روى آورده و از عمده ترين 
مســيرهاى جذب توريست و تشويق به ســفر اقامت در مزرعه معرفى 
شــده است. اين شكل ســفر در ايران اگرچه درحال رواج يافتن است 
و چند مزرعه گردشــگرى در مناطقى از كشور ايجاد شده است اما در 
مقايسه با كشورهاى پيشرو در اين عرصه با ضعف ها و ايرادات بسيارى 
مواجه است كه با بررســى دقيق علل موفقيت كشورهاى ديگر در اين 
بازار مى توانند به رونق دســت يابند. گردشگرى كشاورزى در بسيارى 
از كشورهاى جهان يك مقصد توريستى ارزان قيمت محسوب مى شود 
كه در آن هزينه، اقامت، تفريح، غذا و ســفر براى گردشگران بسيار كم 
و بهينه اســت كه اين مقرون به صرفه بودن دامنه بازار گردشــگرى را 
گسترش مى دهد. اين درحالى است كه اجاره بهاى هتل ها از 60 دالر تا 
2 هزار دالر برآورد مى شــود. گردشگرى كشاورزى با 13 نوع خدمات 
تفريحى شامل محصوالت كشــاورزى، غذاهاى ارگانيك، گردشگرى 
آشپزى، برگزارى جشــنواره ها، ايجاد اقامتگاه، ســواركارى، قايقرانى، 
ماهيگيــرى، پياده روى، شــنا و پرورش پرنــدگان، حيوانات و گياهان 
فرصت هاى تفريحى را براى تمامى گروه هاى ســنى فراهم آورده و به 
افزايش سفرهاى خانوادگى منجر شده است. عمده مزاياى گردشگرى 
كشــاورزى براى كشورهاى موفق در اين عرصه در متنوع سازى اقتصاد 
مناطق روستايى، ايجاد مشاغل و افزايش درآمد جوامع روستايى، حفظ 
و ارتقاى سنت ها، افزايش هماهنگى و همكارى بين جوامع روستايى و 
شهرى بوده است. كشــورهايى همچون استراليا، كانادا، فيليپين، لتونى، 
ايتاليا، تركيه، ســوئيس، آمريكا و انگليس در به كارگيرى گردشــگرى 
كشــاورزى با موفقيت همراه بودنــد. از عمده ترين اقداماتى كه فعاالن 
گردشگرى كشاورزى در كشورهاى پيشرو انجام مى دهند ارائه اطالعات 
دقيق سفر و برنامه ريزى در حوزه هاى سرگرمى، آموزشى و گردشگرى 

در ليست دفاتر محلى و مراكز اطالعاتى است. 
همچنين رويدادهاى فصلى تأثير گســترده اى بر جذب گردشگران در 
مزارع كشاورزى مى گذارد. فصل پاييز و حتى زمستان يك فصل محبوب 
براى گردشگرى در مزرعه اســت. تعطيالت مناسبتى در كشورها طى 
نيمه دوم سال بسيارى از خانواده ها را براى برداشت سبزيجات و چيدن 
ميوه ها به مزارع كشاورزى در روستاها مى كشاند. موسيقى محلى و بومى 
نيز از جمله جذابيت هاى مزارع گردشــگرى در بسيارى از كشورهاى 
پيشــرو به شــمار مى رود. در اين مزارع امكانات مناسبى براى تفريح و 
سرگرمى كودكان فراهم شده است كه عالوه بر باغ حيوانات و پرندگان، 

ابزار بازى و آموزشى نيز وجود دارد. 
اگرچه شــيوع كرونا در چين در ابتدا به تعطيلى بازار گردشگرى منجر 
شــده بود اما پس از كنترل و مهار اين ويروس در چين ضمن بســتن 
مرزهاى كشــور جهت ورود گردشــگران خارجى، گردشگرى داخلى 
بســيار رونق يافت و فرصت مناســبى را براى توســعه گردشــگرى 
كشــاورزى در روستاهاى چين فراهم كرد. مهم ترين مزاياى اجراى اين 
برنامه 5 ساله بازگرداندن 7 ميليون مهاجر به روستاهاى خود بوده است 
كه به ايجاد مشــاغل متنوع در اين مناطق منجر شــده است. برآوردها 
نشــان مى دهد هر ســال ده درصد بر تعداد مهاجران بازگشتى افزوده 
مى شــود. عمده دليل اين تغييرات سياست هاى جديد دولت چين براى 
بهبود زيرساخت هاى روســتايى، ارائه يارانه هدفمند (درآمدزايى براى 
روستايى ها از طريق رونق گردشگرى كشاورزى) و بهبود خدمات مالى 
ايجاد مراكز كارآفرينى جهت پيشرفت زندگى مردم در روستاهاى چين 
بوده است. عالقه مندى به گردشگرى كشاورزى در چين افزايش بسيارى 
داشــته كه مهم ترين داليل آن افزايش درك گردشــگران از حفاظت از 
محيط زيست و عالقه به بهبودى كيفيت زندگى بوميان، افزايش آگاهى 
از زندگى سالم و افزايش تقاضا براى محصوالت ارگانيك و گردشگرى 

روستايى است. 
در اين راستا بســيارى از شركت هاى بزرگ با اجاره مزارع روستاييان 
به ســرمايه گذارى روى گردشــگرى كشــاورزى و ايجاد جاذبه هاى 
توريستى براى جذب گردشگران اقدام كرده اند. گردشگرى روستايى 
در چيــن درحال حاضر يكــى از مهم ترين بازارهاى بخش توريســم 
محسوب مى شــود كه يك سوم كل گردشــگران در ايام تعطيالت را 
به خود اختصاص داده اســت و به ايجاد 22 ميليون شغل پرداخته كه 
براســاس آن متوسط درآمد كشاورزان را به  هزار و 500 دالر افزايش 

داده است.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
دل ديوانه ام ديوانه تر شى كشم آهى كه گردون پر شرر شى  
بترس از برق آه سوته ديالن                                     كه آه سوته ديالن كارگر شى
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■ حديث:
امام على(ع):

هر كه زمام خويش را به دست آرزو بسپارد، مرگ او را از پاى در آورد.   
نهج البالغه، حكمت 19

 يك سالگى كرونا در ايران نزديك است و قطعا 
هيــچ كس براى اين تولد جشــنى نخواهد گرفت. 
روزهاى ســختى را پشــت سر گذاشــته ايم، پر از 
اســترس، دلهره، لحظات تلــخ، درد، بيمارى، حتى 
مرگ. در اين روزهاى سخت عالوه بر خسارت هاى 
غيرقابل جبران انسانى، خسارات كالن اقتصادى را 
هم متحمل شــديم كه جبران آنها شايد غيرممكن 

نباشد، اما به همين آسانى ها هم نيست.
درســت در روزهايى كه ايران براى ســال نو آماده 
مى شد و بسيارى براى بهترين استفاده از تعطيالت 
نوروزى درحــال برنامه ريزى بودند، ويروس آمد و 

تمام نقشه ها را نقش برآب كرد.
كرونا از يك در آمد و از در ديگر، تفريح و ســفر و 
گشــت و گذار و در يك كالم اقتصاد «گردشگرى» 

خارج شد.
نخســتين ضربه كرونا به اقتصاد را شــايد بتوان در 
صنعت گردشــگرى به چشــم ديد، صنعتى كه در 
روزهاى پايانى سال در تدارك سفرها و رونق بازار 
خود بود، اما چنان ضربه اى آن هم به شكلى ناگهانى 
از ذره اى ميكروســكوپى خورد كه زمين گير شد و 

حاال اين زمين گيرى درحال يك ساله شدن است.
در يكسال اخير تقريبا هيچ سفرى كه به درد صنعت 
گردشگرى بخورد انجام نشده، تورى برگزار نشده 
و پولى هم در اين صنعت جابه جا نشــده اســت، 
بســيارى در اين اوضاع و احوال اقتصادى كشور 
عطاى درآمدزايى از محل گردشــگرى را به لقاى 
خســاراتش بخشيدند و اين شــغل را بوسيدند و 
كنار گذاشــتند، اما هنوز هستند افرادى كه به آينده 

اميدوارند.
 اركان گردشگرى به شدت آسيب ديده

يك متخصص اكوتوريســم در گفت وگو با ايسنا، 
خســارات وارده به صنعت گردشــگرى توســط 
كرونا را بســيار شــديد دانســت و گفت: با اعالم 
شــيوع ويروس كرونا، بالفاصله تمام ســفرها لغو 
شد و مســلما بازپس گيرى مبالغ توسط آژانس هاى 
مسافرتى و هتل ها به مسافران، ضررهاى شديدى را 
در اين بخش رقم زد و در اين بين حتى مســافران 

هم متضرر شدند.
هما داورى با بيان اينكــه البته دولت ها تا حدودى 
براى جبران خسارت كمك كردند، اما اين كمك ها 
به هيچ عنــوان نمى تواند كافى و جبران كننده حجم 
خســارات باشــد، زيرا چرخ اين صنعت و گردش 
مالى آن با تزريق اين مبالغ به اين شكل، نمى چرخد، 
افزود: صنعت گردشــگرى نســبت به صنايع ديگر 
متفاوت اســت، زيرا خدمات ارائه مى  كند و در كنار 

ضربات مادى، به لحاظ معنوى هم خسارات بااليى 
را متحمل شــده است كه مهم ترين آن اين است كه 
اغلب افراد شــاغل در اين صنعت شــغل خود را 

به صورت كامل از دست داده اند.
 اعتمادسازى هاى چندساله از بين رفت

وى تصريح كرد: درحال حاضر شايد رفت وآمدهاى 
معدودى در جريان باشــد، اما اين ميزان سفر حتى 
كفاف هزينه برق و آب و گاز يك آژانس مسافرتى 
را هم نمى دهند و همين امر موجب شــده است كه 
برخى اين شــغل را كنار بگذارند يا شــايد افراد از 
محــل ديگرى تزريق مالى دارند كه همچنان در اين 
شغل مانده اند. از طرفى ولى خسارات غيرمادى اين 
وضعيت هم بســيارند، بسيارى از اعتمادسازى هاى 
ايجاد شده در طول  سال ها پس از لغوها و چالش هاى 
مادى از دست رفت، روابط بين راهنمايان، آژانس ها 
و مســافران دچار اختالل شد و اين موارد مى تواند 
مصاديقى از زيان هاى معنوى تعطيل شــدن صنعت 

گردشگرى باشد.
اين مدرس گردشــگرى با تأكيد بر اينكه مسلما با 
آغاز ســفرها و ايجاد امنيت ســفر، مى توان اعتماد 
طاليى پيشــين را دوباره ســاخت، گفت: صنعت 
گردشــگرى، صنعتى بســيار لطيف است، به همان 
اندازه كه آســيب پذيرى بااليى دارد، مى  تواند خود 
را ترميم كند. نياز به ســفر جزو نيازهاى اوليه بشر 
محســوب مى شــود و بشــر كه اين روزها درگير 
تكنولوژى و زندگى ماشينى و صنعتى است، نيازمند 
سفر اســت، در واقع اين نياز زندگى بشر را احاطه 

كرده اســت و صنعت گردشگرى مى تواند با بهبود 
شرايط، خود را ترميم و احيا كند. 

 كارى براى گردشگرى نكرده ايم
وى بــا تأكيد بر اينكه اقامتگاه و هتل يك ســرمايه 
است و نمى توان منكر آن شد زيرا در اقتصاد، معناى 
اقتصادى خود را دارد و مــدام بر ارزش آن افزوده 
مى  شود، افزود: شيوع كرونا باعث شد بيشتر متوجه 
شــويم كه كارى براى توسعه گردشگرى نكرده ايم 
بلكه هر آنچه در اين حوزه به دســت آمده مبتنى بر 
اســتعداد و ظرفيت موجود بوده است، درحالى كه 
كشــورى مثل دبى كــه يك صحــراى خالى بود، 
به طور مصنوعى جذابيت هايى را ســاخت و روى 
گردشگرى به شــكلى كار كرد كه سهم گردشگرى 
در توليد ناخالــص داخلى ارقام و شــاخص هاى 
بزرگــى شــود و درحال حاضر اين كشــور از نظر 
گردشگر ورودى، حرف اول را در خاورميانه مى  زند 
و ايــن امر حاصل تفكر و برنامه ريزى درازمدت در 
حوزه گردشگرى اســت. متأسفانه ما در ايران براى 
گردشــگرى خود كارى نكرده ايم، تخت جمشيد، 
پاسارگارد، ستون هاى خورهه، يخچال نيمور و همه 
جاذبه هاى گردشــگرى موجود ظرفيت هايى است 
كه از گذشته موجود بوده است و كار خاصى براى 
شناســاندن و اطالع رسانى درباره آنها انجام نشده و 
برنامه هاى متنوع و هدفمنــد بلندمدت و مديريت 
مقصد نداشته ايم درحالى كه بايد فرصتى ايجاد شود 

تا به زيرساخت هاى اين صنعت بيشتر بپردازيم.
 خدمت كرونا به گردشگرى

اين مدرس گردشگرى با بيان اينكه يكى از محاسن 
اين محدوديت اين اســت كه اصحاب گردشگرى 
كارهــاى جدى تــرى را هدفگــذارى كرده انــد و 
برنامه هاى عميق ترى را دنبال مى  كنند كه مى  تواند در 
دوران پساكرونا اثربخش تر باشد، گفت: اين روزها 
بهترين زمان براى توجه به گردشگرى و برنامه ريزى 
دقيق تر و هوشمندانه تر در حوزه گردشگرى است، 
بايد مسيرهاى جذاب ترى را طراحى كنيم، تصاوير و 
اطالع رسانى بهترى را منعكس و سايت هاى قوى تر 
را راه اندازى كنيم و در كنار آن سايت هاى طبيعى و 
گردشگرى را مجهز به پايگاه هاى اطالع رسانى قوى 
بكنيم. اگــر پايگاه هاى آموزش ديده و تخصصى در 
مناطق داشته باشيم، مى  توانيم توريست ها را كه شايد 
در قالب تور ســفر نكنند و در واقع مبلغين رايگان 

نقاط گردشگرى ما خواهند بود، جذب كنيم.
 از تورهاى مجازى غفلت نشود

وى راهكار بازگشــت رونق به صنعت گردشگرى 
را تمركز بر موضوع آموزش دانســت و افزود: بايد 
بيشــتر مطالعه كنيم و ناشناخته هاى خود را معرفى 
كنيم، چرخ صنعت گردشــگرى كشور زمانى بهتر 
به چرخش درمى  آيد كه ارزآورى داشــته و در واقع 
اين صنعت مى  تواند ارزش اقتصادى داشــته باشد 
كه اين امر منوط به شناخت بهتر از داشته هاست تا 
ظرفيت ها را بهتر ارائه دهيم، بايد مسير گردشگرى 
معرفى كنيم، راهنمايان را به يادگيرى زبان تشــويق 
كنيم و قطعا با برنامه ريــزى مى  توانيم رونق دوباره 

را رقم بزنيم.
داورى بيــان كرد: البتــه در اين روزهــا كه تورها 
امكان ســفر ندارند، مى  توان از ظرفيت تور مجازى 
اســتفاده كرد. نبايد از ارائــه اطالعات تخصصى و 
دانــش تخصصى ليدرها غفلت كرد و حتى مى  توان 
با اســتفاده از اين فرصت سطح گردشگرى را ارتقا 

بخشيد.
 صنعت گردشگرى حذف نشدنى است

وى با تأكيد بر اينكه صنعت گردشــگرى هيچ گاه 
قابل حذف شــدن نيســت، گفت: ايــن صنعت 
ضربات ســنگينى را در برهه هاى مختلف متحمل 
شده اســت، اما همچنان پابرجاست، به عنوان مثال 
در دنيا اتفاقاتى مانند ســيل، زلزله، جنگ، انقالب 
و مســائل ناشــى از مباحث سياسى رقم خورده و 
حتى برخى از گونه هاى گردشگرى حاصل همين 
اتفاقات است، پس كرونا هم نمى تواند اين صنعت 

را حذف كند.
ايــن متخصص اكوتوريســم اظهار كــرد: صنعت 
گردشگرى به قدرى داراى انعطاف است كه با وجود 
ضربات مختلف نابود نشده است زيرا محتواى اين 
صنعت، يك نياز پايدار در بشر است و اين جاذبه در 
درون افراد براى سفر و آشنايى با گذشته و طبيعت 
يك منطقه خــاص و حتى ديدن رســوم يك قوم 
همچنان غليان مى  كند و در دوران پساكرونا مى  توان 

رونق را به اين صنعت بازگرداند.

خدمت و خيانت كرونا به گردشگرى ايران

عكس روز

عكس: مهدى كلوندى همدان پیام در کنار شامست!گروه آواز خوانى به مناسبت سالگرد شهيد سليمانى در مركز شهر
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اين  مســأله  اين  علت 
ممكن  خانم ها  كه  است 
ظاهرى  نظر  از  اســت 
دچار مشــكل شوند و از 
خجالت  خانواده  اعضاى 

بكشند

معاون امور آموزشى دانشگاه بوعلى سينا مطرح كرد
از جابه جايى تاريخ امتحانات تا رصد فعاليت 

اساتيد دانشگاه بوعلى
 معاون آموزشــى و تحصيالت تكميلى دانشگاه بوعلى سينا گفت: امتحان 
پايان ترم 991 به اوايل بهمن منتقل شده و براى امتحانات پايان ترم دانشگاه 
بوعلى سينا از سامانه هاى درس افزار، فراديد و ادوب كانكت استفاده خواهد شد. 
حسن سارى خانى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: فراديد، سامانه اختصاصى 
آزمون هاى دانشگاه بوعلى سينا است اما اساتيد مى توانند با توجه به نوع درس 

و امتحان از 2 سامانه ديگر شامل ادوب كانكت و درس افزار نيز استفاده كنند.
ســارى خانى تصريح كرد: طبق مصوبه  شوراى دانشگاه، امتحانات پايان ترم 
991 فقط از اين بســترها بايد برگزار شــود و امكان اســتفاده از بسترهاى 
ديگر وجود ندارد.وى با بيان اينكه امتحانات دانشــجويان ورودى ماقبل 99 
جابه جا و به اوايل بهمن ماه منتقل شده است تا همه دانشجويان در يك بازه  
زمانى امتحان بدهند، خاطرنشــان كرد: تغيير تاريخ هاى اين ترم، خللى در 
برنامه هاى ترم آينده ايجاد نمى كند و نيم سال دوم مانند هر سال، در اواسط 
تيرماه تمام مى شــود. سارى خانى با بيان اينكه 17 دى ماه پايان كالس هاى 
ترم 991 است، مطرح كرد: به اساتيد توصيه شده پس از اين تاريخ، تدريس 

نكنند تا دانشجويان فرصت كافى براى مطالعه  امتحانات خود داشته باشند 
اما مانعى ندارد اگر اســتاد يك يا 2 جلسه جبرانى براى دانشجويان درنظر 

بگيرد تا عقب افتادگى هاى طول ترم جبران شود.
وى با بيان اينكه هزار و 200 نفر به عنوان مدرس در دانشــگاه بوعلى ســينا 
حضور دارند كه 460 نفر از اســاتيد هيأت علمى و مابقى مدعو هســتند، 
گفت: 3 هزار عنوان درســى در ســامانه تعريف شده و رصد فعاليت اساتيد 
بســيار سخت و زمان بر است اما بررســى هاى صورت گرفته نشان مى دهد 
فعاليت اســاتيد و كيفيت كالس ها نســبت به ترم گذشته خيلى بهتر شده 

است.

@isnanews94 ...........................آدرس تلگرام
isnanews@gmail.com               :آدرس پست الكترونيكى

         https://www.isna.ir/service/province/hamedan
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 تصور بيشــتر افراد جامعه در مورد اعتياد 
اين است كه مصرف موادمخدر پديده اى مردانه 
است، به ويژه در ايران كه سيگار كشيدن زنان 
و دختران باعث تعجب اطرافيان مى شود زيرا 
اعتياد با نقش همسر و مادرى مهربان و دلسوز 

در جامعه ايرانى همخوانى ندارد.
در دهه  اخير تابوى اعتياد در خانم ها شكسته 
شــده و موارد بســيارى از گرايــش بانوان به 
موادمخدر را در ســطح جامعه مى بينيم، البته 
اينكه مسأله اعتياد را جنسيتى كنيم، بيهوده 
است و نگاه به اعتياد بايد يكسان و حمايت ها 
برابر باشد اما به علت حساسيت هاى جسمانى 
و روانــى زنان و نقش پررنگ آنها در خانواده و 
جامعه، مســأله اعتياد آنها نيز پيچيده و قابل  

بحث است.
يك كارشــناس حوزه اعتيــاد در گفت وگو با 
ايســنا، با بيان اينكه متأسفانه اعتياد به سمت 
زنانگى پيــش مى رود، مطرح كرد: پيش تر اگر 
الگوهاى اعتياد در مردان و ســنين باال بيشتر 
بود اما اكنون اعتياد به خانم ها و افراد كم سن 

رسيده است.
حجت ا... حاتمى با اشاره به اينكه حركت سريع 
به سمت صنعتى شدن، هنجارها را در جامعه 
تغيير مى دهد و يكــى از داليل گرايش بانوان 
به موادمخدر اين اســت كه مــا همه جوانب 
اين روند را درنظــر نگرفته ايم، گفت: تبليغات 
پيرامون مصرف موادمخدر عامل بسيار مهمى 
در گرايش بانوان به مصرف مواد است؛ به عنوان 
مثال بســيارى از خانم ها در ابتدا شيشــه را 
به عنــوان داروى الغرى و يا به جهت روشــن 

شدن پوست استفاده مى كنند.
وى با بيان اينكه در مسأله پيشگيرى از اعتياد 
خانم ها بايد به ســمت تحكيم بنيان خانواده 
برويــم و عوامل خطر و محافظ را باهم به آنها 
معرفى كنيم، اظهار كرد: وقتى در بستر خانواده 
يكى از افراد، اعتياد داشته باشد، ضريب اينكه 
ساير افراد به داليل مختلفى مانند كنجكاوى 

درگير مصرف موادمخدر شوند، باالتر است.
حاتمى با بيان اينكه بانوان بســتر اصلى و امن 
خانواده هســتند، توضيح داد: زنان در جامعه 
نقش مولد دارنــد و وقتى خانم ها دچار اعتياد 
شــوند، سالمت نسل آينده و فرزندآورى دچار 

خطر مى شود.
وى ادامــه داد: با گرايش  خانم ها به موادمخدر 
كه منبع آرامش در خانواده هســتند، شالوده 
خانواده بهم مى ريزد و رفتارهاى پرخطر بعدى 
آنها مانند روســپى گرى، انتقــال بيمارى هاى 
مقاربتى و كارتن خوابى نمود بيرونى مناســبى 

ندارد.
اين كارشــناس حوزه اعتياد در رابطه با نقش 
رسانه ها در جهت پيشگيرى از اعتياد خانم ها، 
خاطرنشان كرد: رسانه ركن اساسى دموكراسى 

است و با توليدات رسانه اى 
و ضريب نفــوذى كه دارد 
بايد عوامل خطر و محافظ 

را به افراد معرفى كند.
وى بــا بيــان اينكــه در 
مقوله   2 اعتيــاد  حــوزه 
اصلــى داريم كــه بايد به 
گفت:  شــود،  توجــه  آن 
مبحــث كالن در ســطح 
درمان محور  مبحث  كشور 
پيشــگيرى محور  تا  است 
سياســتگذارى ها،  تمام  و 
اعتبارات  و  برنامه ريزى ها 
بــا وجود اينكه هميشــه 

مى خواهيــم پيشــگيرى كنيم، بــه رويكرد 
درمان محور تخصيص داده مى شــود و رويكرد 
درمان محور بر رويكرد پيشــگيرى محور قالب 
اســت اما اگر بخواهيم در بخش درمان تمركز 
كنيم هزينه ها بــاال مى رود و مداخله به هنگام 

انجام نمى شود.
حاتمى با اشــاره به اينكه اعتياد ديگر از شكل 
ســنتى خارج شــده و تجارت موادمخدر پس 
از اســلحه و نفت بزرگ ترين تجارت پرســود 
دنياســت و اگر از اين مسأله غافل شويم ضرر 
خواهيم كرد، يادآور شد: همه پيامدهاى اعتياد 
در خانم ها و آقايان مى طلبد در برنامه ريزى ها 
با توجه به وضعيت موجود برنامه ريزى كنيم نه 

آنچه خودمان تصور مى كنيم.
وى تصريــح كرد: متأســفانه بــه بخش هاى 
پيشگيرى توجه نكرديم و اعتياد را به عنوان تابو 
براى خانم ها درنظر گرفتيم اما اين مسائل بايد 
گفته شــود و تمام تالش ما اين باشد اعضاى 
خانواده متناسب با نقش خود در شكل صحيح 
و بستر مناســب آموزش ببينند تا بار هيجانى 

آن كاهش يابد.
اين كارشــناس حوزه اعتياد بيان كرد: ما بايد 
در تمام برنامه ريزى هاى حــوزه موادمخدر از 
جامعه شناســان و روان شناســان صاحب نظر 
واقعــى بدون نگاه سياســى و حزبى بخواهيم 
حضور داشته باشــند و به يك برنامه اجرايى 

برسيم.
وى اظهار كرد: در شوراى هماهنگى موادمخدر 
بيــش از 20 ارگان عضــو هســتند و بودجه 
دريافت مى كنند و هر ســال آمارهاى فراوانى 
از اقدامات انجام شده مى دهند اما كار درستى 
صورت نگرفته زيرا منتج به نتيجه خوبى نشده 

است.
حاتمى در پايان خاطرنشان كرد: قانون جامع 
مبارزه با پيشــگيرى اعتياد بايد بازنگرى شود 
زيرا افزايش تعداد دســتگاه ها به نتيجه قابل 
قبولى نرسيده است؛ بنابراين بايد فقط 2 يا 3

دستگاه متولى اين امر شوند.

اداره كل  پيشــگيرى  معاون 
بهزيســتى اســتان همدان 
نيز در گفت وگو با ايســنا، از 
وجود 3 كمــپ ترك اعتياد 
خبر  استان  در  خانم ها  براى 
داد و اظهار كرد: مراكز ماده 
15 بهزيســتى و يــا همان 
اعتياد،  تــرك  كمپ هــاى 
افراد  و  هســتند  خودمعرف 
بــا تمايــل، ميــل و انگيزه 
شخصى خود به آنجا مراجعه 

مى كنند.
كرد:  تصريح  احسانى  شجاع 
نگهدارى  براى  اجبارى  هيچ 
اين افراد در كمپ ها نيست و هر زمان بخواهند 
مى توانند از مركز خارج شــوند اما معموالً در 
خانم ها كمتر اين اتفاق مى افتد و خانم ها نسبت 

به آقايان كمتر از كمپ ها خارج مى شوند.
وى ادامه داد: علت اين مســأله اين اســت كه 
خانم هــا ممكن اســت از نظر ظاهــرى دچار 
مشــكل شــوند و از اعضاى خانواده خجالت 
بكشــند، بنابراين معمــوالً در خانم ها ميزان 

رضايت و آمار بهبود نســبت به آقايان بيشتر 
است.

معاون پيشــگيرى اداره كل بهزيستى استان 
همــدان با بيــان اينكــه خانم هايــى كه به 
كمپ هاى تــرك اعتياد مراجعــه مى كنند از 
خانم  خانه دار تا شــاغالن هستند، مطرح كرد: 
اين افراد به ســبب محدوديت هاى شغلى و يا 
خانوادگى خسته شده اند بنابراين تمايل دارند 

مصرف مواد را ترك كنند.
وى بــا بيان اينكه 3 كمپ تــرك اعتياد براى 
خانم ها در شهرســتان هاى همــدان، مالير و 
نهاونــد وجود دارد، خاطرنشــان كرد: در اين 
مراكز پزشك، روانشناس و مددكار حضور دارد 
تــا به افراد كمك كنند حتــى درصورت لزوم 
مددكار، پيگيرى هاى پــس از ترخيص را هم 

انجام مى دهد.
احســانى در پايان يادآور شــد: اگر خانم هايى 
كه از مركــز ترك اعتياد خارج مى شــوند به 
گروه هــاى NA بپيوندنــد، صيانــت پس از 
ترخيص را انجام دهند و نگاه حمايتى خانواده 
را داشته باشــند، امكان گرايش دوباره آنها به 

موادمخدر كمتر است.

يك متخصص مغز و اعصاب:
نوشيدنى هاى كافئين دار سردرد را 

تشديد مى كند
 يــك متخصص مغــز و اعصاب دربــاره روش هاى درمان ســردرد 
تشريح كرد: براى بهبود ســردرد بهتر است از مصرف زياد نوشيدنى ها 

و موادغذايى حاوى كافئين خوددارى شود.
عبــاس بختيــارى در گفت وگو با ايســنا، تبيين كرد: نوشــيدنى ها و 
موادغذايى كافئين دار ســردرد را تشديد مى كند و بهتر است به جاى 
آن از دمنوش ها استفاده كرد البته دمنوش ها هم بايد با توجه به تجويز 
پزشك مصرف شــود زيرا زياده روى در مصرف دمنوش موجب تشديد 
ســردرد مى شــود و افرادى كه بدون تجويز پزشــك دمنوش مصرف 

مى كنند بايد ميزان مصرف آنها متعادل باشد.
وى با توجه به وارد شــدن به فصل سرما و شرايط كنونى ويروس كرونا 
مطرح كرد: ســينوزيت يكى از علل شايع ســردرد در افراد و به ويژه در 
كودكان است كه براى كاهش اين نوع سردرد بايد سيستم ايمنى بدن را 
با مصرف ويتامين D و منيزيم باال ببريم تا از اين نوع سردرد پيشگيرى 

كنيم.
بختيارى تصريح كرد: ســردردهاى ناشــى از اضطراب و افسردگى كه 
در كــودكان بروز مى كند، اغلب به علــت دخالت دادن كودكان در كار 
بزرگســاالن اتفاق مى افتد كه براى جلوگيرى از اين نوع ســردرد نبايد 

خانواده ها بدون تجويز پزشك قرص به كودك بدهند.
وى با اشــاره به اينكه نبايد بدون تجويز پزشــك قــرص و  دارويى به 
كودكان داد، گفت: براى درمان اين نوع ســردرد در كودكان بهتر است 
اول خانواده ها رفتارشــان را اصالح كنند و اگر نتيجــه اى نداد بايد به 

روانپزشك مراجعه شود تا پزشك داروى مورد نياز را تجويز كند.
اين متخصص مغز و اعصاب در ادامه يادآور شد: خانواده ها بايد پيش از 
مراجعه به روانپزشك جزئيات سردرد را يادداشت كنند تا پزشك بتواند 
براساس سن و نوع سردرد دارو تجويز كند، حتى در طب سنتى بايد با 

توجه به سن و نوع سردرد دارو و دمنوش متناسب تجويز شود.
وى اعالم كرد: پس از تشخيص، گرفتن شرح حال بيمار و مشخصات 
ســردرد كه ضربان دار اســت يا خير؟ به مرحله معاينه مى رســيم تا 
بتوانيــم از حركت ســالم  اندام ها، تعادل و ... اطــالع پيدا كنيم، اگر 
نتوانســتيم از طريق آزمايش مراحل تشخيص را انجام مى دهيم، اگر 
از طريق آزمايش هم نتيجه اى حاصل نشــد مى توان از سى تى اسكن و 

MRI استفاده كرد.

فرمانده انتظامى شهرستان خبر داد
كاهش 50 درصدى تصادفات 
فوتى و خسارتى در اسدآباد

 فرمانده انتظامى شهرســتان اســدآباد از كاهش 50 درصدى 
تصادفات فوتى و خسارتى درون شهرى در 9 ماهه سالجارى نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته در اين شهرستان خبر داد.
افشــين يارى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به كاهش 37 درصدى 
مجموع تصادفات خســارتى، جرحى و فوتى درون شهرى در سطح 
شهرســتان طى مدت فوق افزود: اهم اقدامات انجام شــده در اين 
مدت از جمله اصالح نقاط حادثه خيز، آموزش گســترده قوانين و 
مقــررات راهنمايى و رانندگى و حضور پررنگ همكاران در ســطح 
معابر و محورها، همكارى خوب مردم و همراهى مســئوالن در اين 

بين مثال زنى بوده است.
وى در ادامــه با بيان اينكه تصادفات جرحى در شهرســتان در 9

ماهه امســال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22 درصد كاهش 
يافته اســت، خاطرنشــان كرد: طى مدت فوق اعمال جرائم نيز در 
شهرســتان با افزايش ده درصدى و توقيــف خودروهاى مزاحم و 
متخلف با افزايش 24 درصدى همراه بوده كه اين اقدامات به منظور 
حفظ ســالمت مردم و جلوگيرى از بروز تصادفات و خســارت هاى 

مالى و جانى بوده است.
يارى افزود: طى مدت فوق 44 درصد كشــفيات انواع موادمخدر در 
شهرستان افزايش داشــته و از آنجا كه مقابله با سوداگران مرگ و 
عرضه كنندگان موادمخدر، يكى از اولويت هاى مأموريتى پليس در 
سالجارى به شمار رفته، اجراى طرح هاى انتظامى در پاكسازى نقاط 
آلوده و همچنين مبارزه با قاچاقچيان و خرده فروشان موادمخدر با 
جديت تمام ادامه خواهد داشت كه در اين مدت دستگيرى سارقان 

41 درصد و كشف انواع سرقت ها 35 درصد افزايش يافته است.

مدير آموزش و پرورش شهرستان خبر داد
اهداى 10 تبلت به دانش آموزان

 نيازمند نهاوند
 مدير آموزش و پرورش شهرســتان نهاوند از اهداى 10 دستگاه 
تبلت به دانش آموزان كم برخوردار نهاوند توسط خّيرين نيكوكار از 

استان تهران خبر داد.
محمدحسين دارايى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: با توجه به 
شــرايط كرونايى، يكى از نيازهاى اصلى دانش آموزان براى شركت 
در كالس هاى غيرحضورى، داشتن تبلت و يا گوشى هوشمند است.

وى افزود: در روزهاى اخير طى اقدامى ارزشــمند و خداپســندانه، 
خّيرين نيكوكار و گرانقدرى از استان تهران، تعداد ده دستگاه تبلت 
بــا ارزش بيش از 300 ميليون ريال بــراى دانش آموزان نيازمند و 

بدون گوشى شهرستان تهيه و به آنها اهدا كردند.
دارايى با بيان اينكه در ســايه اين همدلى، تعدادى از دانش آموزان 
نيازمندى كه به علت نداشتن گوشى از برنامه هاى متنوع آموزشى 
محروم مانده بودند، امكان حضور در شــبكه شاد را پيدا كردند، از 
اين نيكوكاران گرانقدر و تمام خّيرينى كه با اهداى گوشى هوشمند 
و تبلت زمينه  بهره مندى دانش آموزان از آموزش هاى مجازى شبكه 

شاد را فراهم مى آورند، تشكر و قدردانى كرد.

افزايش آالينده هاى صنعتى 
در آسمان همدان

 كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان از افزايش 
آالينده هاى صنعتى در آسمان استان خبر داد.

روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كــرد: پايدارى و ثبات 
نســبى جّو در منطقه باعث شده آالينده هاى توليدى نتوانند از آن 
خارج شوند و درحال حاضر شاهد افزايش آالينده ها در محيط هاى 
صنعتى و شــهرى هستيم. وى با بيان اينكه تا پايان هفته وزش باد 
هم نخواهيم داشت و اين مسأله خود باعث خارج نشدن آالينده ها از 
جّو است، خاطرنشان كرد: ديروز در آسمان استان ابرناكى مشاهده 
مى شد و از امروز تا پايان هفته نيز آسمان استان صاف خواهد بود.

كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان با بيان اينكه تا 
پايان هفته ثبات نسبى دما را داريم، مطرح كرد: انتظار تغيير دماى 
محســوس تا پايان هفته را نداريم، شايد يك يا 2 درجه تغيير دما 

داشته باشيم.

 ضعف اينترنت درگيرودار بى مهرى دست اندركاران 
مخابرات شهرستان كبودراهنگ بالتكليف مانده است.

گويا تصميمات براى هدايت زندگى ها به سمت فضاى 
مجازى در كشــور به ويژه در مناطــق دورافتاده نياز به 
تقويت بيشتر زيرساخت هاى اينترنت دارد زيرا در اين 
روزها ضعف اينترنت توان مســئوالن مربوطه كشور را 
زير ســؤال برده و به نظر مى رسد حل اين مشكل نياز 
به ورود مديران توانمند و اختصاص اعتبارات ملى دارد.

طبق نظر برخى مردم روســتاهاى دورافتاده شهرستان 
كبودراهنگ، موضوع ضعف اينترنت در شهرستانى كه 
80 درصد جمعيت آن را روستائيان تشكيل مى دهند، 

پذيرفتنى نيست.
در قرنى كه زندگى ها در بســتر فضاى مجازى شــكل 
مى گيرد، تعدادى از مردم روســتاهاى كمتربرخوردار 
شهرســتان كبودراهنگ به ويژه تعدادى از روستاهاى 
بخش محروم گل تپه بايد براى گشــودن در هاى فضاى 

مجازى راه طوالنى و پرهزينه اى را طى كنند.
پس از ســال ها كه فضاى مجازى همــه نقاط زندگى 
بشــر حتى نقل و انتقال نقدينگى كشاورز و دامدار در 
دورافتاده ترين روستاهاى كشور را به خود اختصاى داده 

است، مردم تعدادى از روستاهاى شهرستان كبودراهنگ 
هنوز هم پس از ســال ها ارتباطشان را در تماس تلفنى 
خالصــه كرده انــد و به علــت ضعف زيرســاخت هاى 
مخابراتى بايد براى كوچك ترين ارتباط توســط فضاى 
مجازى هزينه سنگينى بپردازند تا يك تراكنش انجام 
شــود، به طورى كه اگر همان كار را حضورى در ادارات 
انجام دهند زمان و هزينه اى كه صرف مى شــود، بسيار 

پايين تر از خريد بسته هاى اينترنتى است.
نمونه آن ناموفق بودن برنامه شاد در برخى روستاهاى 
شهرستان كبودراهنگ اســت زيرا برنامه شاد طرحى 
است كه شــايد دانش آموزان و معلمان در مركز استان 
بتواننــد از آن براى تدريس و تحصيــل بهره ببرند اما 
در مناطقى كه مســافت زيادى با مركز شهرســتان و 
بخش هاى تابعه دارند، به علت ضعف زيرســاخت هاى 
اينترنتى و نبود پهناى باند وســيع بــراى جابه جايى 

داده ها، اين طرح موفق نيست.
ايــن روزها ضعــف اينترنت در بيشــتر روســتاهاى 
كبودراهنگ از جمله «چاله َكند» نيز به تنشــى بزرگ 
تبديل شــده و ادارات مخابرات شهرستان كبودراهنگ 
و استان را درگير خود كرده است و مسئوالن مخابرات 

كبودراهنگ حل مشــكل را به يــك مصاحبه خالصه 
كرده اند.

اگرچه در برخى روستاهاى بخش شيرين سو و گل تپه با 
تالش و پيگيرى روحانيون مستقر و فرهنگيان و خيرين 
در روستاها هر از چند گاهى دستگاه واى فاى و گوشى 
هوشمند به تعداد انگشت شمار در اختيار دانش آموزان 
روستاها قرار مى گيرد اما اين اقدامات تنها ُمسكن است 

و چاره درد نيست!
مدير مخابرات شهرســتان كبودراهنــگ نبود بودجه 
را علت ضعــف اينترنت مى داند، اين درحاليســت كه 
كبودراهنگ از ظرفيت هاى اقتصادى برخوردار است و 
دست اندركاران مخابرات شهرستان مى توانند با جذب 
درآمدهــاى اقتصادى و تعامل با مديران شــهرك هاى 
صنعتــى مانند ويــان كبودراهنگ پــروژه اينترنت را 

به صورت پيمانكارى به آنها واگذار كنند.
پــس در همه موارد پذيرفتنى نيســت كه بودجه هاى 
كالن حالل مشكالت اينترنت روستاهاى كبودراهنگ 
اســت زيرا اگر مديران ذيربط از جمله مدير مخابرات 
زحمت پيگيرى به خود بدهند مشــكل ضعف اينترنت 

در روستاها قابل حل است.

ناتوانى مخابرات در تأمين اينترنت كبودراهنگى ها

اعتياد زنانه 
نسل آينده رامى سوزاندنسل آينده رامى سوزاند
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رويكرد دولت نسبت به منابع جديد 
درآمدى بودجه مثبت است

  رئيــس جمهورى با بيان اينكــه دولت با توجه به نظر مقام معظم 
رهبرى درخصوص سهم صندوق توسعه ملى از درآمد نفت، اصالحيه 
الزم را در مورد درآمد بودجــه ارائه مى كند، گفت كه رويكرد دولت 

نسبت به منابع جديد درآمدى بودجه مثبت است.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى رياســت جمهورى، حجت االســالم 
والمسلمين حسن روحانى در جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت، 
گفت: با توجه به نظر مقام معظم رهبرى درخصوص ســهم صندوق 
توســعه ملى از درآمد نفت، دولت اصالحيــه الزم را در مورد درآمد 
بودجه پيشــنهادى ارائــه مى كند و همزمان حداكثــر صرفه جويى در 
مصــارف را اعمال خواهد كرد. وى خاطرنشــان كرد: رويكرد دولت 
نسبت به منابع جديد درآمدى در بودجه كه بر اقتصاد كشور آثار تورمى 
نداشته باشد، مثبت است اما بايد 2 مالك واقعى بودن درآمدها و تحميل 

نشدن فشار بر مردم به طور دقيق مورد توجه قرار گيرد.

پاسخ ايران به ترور سردار سليمانى
 لزوما نظامى نيست

  ســفير كشــورمان در عراق در گفت وگويى به آخرين تحوالت 
سياسى ايران و عراق و منطقه از جمله ترور شهيد سليمانى و حمالت 

اخير به سفارت آمريكا پرداخت.
به گزارش ايسنا، ايرج مسجدى در اين گفت وگو هرگونه ارتباط ايران 

با حمالت اخير به سفارت آمريكا در عراق را رد كرد.
وى با اشــاره به آتش سوزى كنسولگرى ايران در روزهاى اعتراضات 
عراق گفت: كنسولگرى ها در داخل كشورها بايد از محافظت برخوردار 
شــوند. وى تأكيد كــرد: همكارى هاى دوجانبه در روزهاى ســردار 
سليمانى در رابطه با موضوع جنگ با داعش بود اما همكارى هاى امروز 
ايران و عراق مسائل اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى را شامل مى شود، 
ما در امور عراق دخالت نمى كنيم و سياست هاى خود را به اين كشور 
تحميل نمى كنيم. مسجدى تأكيد كرد: ترور شهيد سليمانى و ابومهدى 
المهندس يك جنايت تاريخى اســت و پاســخ به اين جنايت به طور 
مســتقيم پايگاه آمريكايى را هدف قرار داد و مسئوليت حمله ايران به 
پايگاه آمريكا در عراق بر عهده واشنگتن است. ما عراق را ميدانى براى 
تسويه حساب قرار نداديم و تنش ميان ايران و آمريكا بعد پاسخ ما به 

ترور شهيد سليمانى متوقف شد.
وى گفت: انتقام ترور شــهيد ســليمانى لزوما نظامى نيست و اخراج 
نيروهاى آمريكايــى از منطقه به مثابه انتقام خون وى اســت. مصوبه 
پارلمان عراق مبنى بر خروج نيروهــاى آمريكايى يك تصميم ملى و 

شجاعانه است و عراق در حادثه ترور مقصر نيست.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه:
تفكرات ليبراليستى مسير اقتصادى كشور 

را با ضعف مواجه كرد

 ضعفى كه در كشــور داريم از ســوى كسانى اســت كه ادعاى 
انقالبى گرى دارند و تفكر ليبراليســتى اين افراد در مســير اقتصادى 

ضعف ايجاد كرد.
بــه گزارش مهر، رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس شــوراى 
اســالمى در مراســمى كه به صورت مجازى برگزار شد با بيان اينكه 
مقام معظم رهبرى شــرط تقوا را بصيرت مى دانند، افزود: بايد بدانيم 
در چه زمانى سخن بگوييم و چه زمانى سكوت كنيم، چه زمانى فريد 
بزنيم و چه زمانى آهسته سخن بگوييم و به موقع هر آنچه الزم است 

را انجام دهيم.
 تفكرات ليبراليستى كشور را در مسير اقتصادى 

با ضعف مواجه كرد
حميدرضا حاجى بابايى با بيان اينكه آنچه ضعف داريم از سوى كسانى 
اســت كه ادعاى انقالبى گرى دارند، ادامه داد: هر تفكر ليبراليستى كه 
در ذهن اين افراد وجود داشت براى كشور در مسير اقتصادى ضعف 
ايجاد كرد. نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه خانواده شــهدا در گروگان تفكر اقتصادى ليبراليسيتى است كه 
برخى در 40 ســال در كشــور ايجاد كرده اند، ابراز داشت: اين افراد 
در هر دوره كه بودند آســيب زدند و در دوران دفاع مقدس زمين گير 
شــدند. وى با بيان اينكــه امروز بايد بدانيم رهبــر معظم انقالب بر 
ثروت هاى داخلى، نيروى انسانى موجود و دانش و فناورى در كشور 
اعتقاد دارند، افزود: ما وابسته به هيچ كشورى نيستيم، البته اين به معناى 
ارتباط برقرار نكردن با ديگر كشورها نيست اما اعتقاد ما بر اين است 

كه با عزت با ديگران ارتباط بگيريم.
رئيس فراكســيون فرهنگيان مجلس با بيان اينكه ژله هاى سياســى و 
اقتصادى كشور نمى توانند سرپا بايستند، افزود: ما بايد سرپا بايستيم، ما 
در سياست، اقتصاد و جنگ يادگرفتيم سرپا بايستيم و بايد سرپا شهيد 

شويم و اين حرف اول و آخر شهيدان بوده است.
وى با بيان اينكه امروز هم انقالب پرقدرت از اين معبر عبور خواهد 
كرد، اظهار داشــت: اين ملت شكوفايى الزم را به دست خواهد آورد، 

اقتصاد كشور اقتصاد قدرتمندى است.
 بودجه تحويل داده شــده به مجلس توان اداره كشور 

را ندارد
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
بودجه تحويل داده شده به مجلس توان اداره كشور را ندارد، ابراز كرد: 
با منابع احتمالى و مصارف قطعى نمى توان براى كشــور بودجه ريزى 

كرد اما بايد توجه داشت كه نظام توان اداره كشور را دارد.
حاجى بابايى با بيان اينكه وظيفه ما تقويت نظام جمهورى اسالمى ايران 
است، افزود: بودجه 1400 نياز به جراحى هاى بزرگ دارد، رابطه نفت 
با دولت بايد شــفاف شود، منابع و مصارف بايد شفاف شود و ما در 

اين زمينه پيگيرى جدى خواهيم كرد.
 بايد مشكالت را خارج از جنجال هاى سياسى برطرف كرد

نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى با تأكيد بر اينكه 
قــدرت اقتصادى با آنچه امروز در كشــور مى بينيم متفاوت اســت، 
تصريح كرد: بايد مشــكالت را خارج از جنجال هاى سياسى برطرف 
كرد، اقتصاد نياز به بصيرت دارد و بايد با اشــرافى گرى و نه زندگى 

خوب ديگران، برخورد كنيم.
وى با بيان اينكه بايد با اشــرافى گرى كه در برخى از گوشه هاى نظام 
رسوخ كرده، بايســتيم، ادامه داد: اگر مى خوردند اشكالى نداشت اما 

با حركاتشان مردم را خون به دل مى كنند، ما براى نظام مى جنگيم.
 بايد نفس كسانى گرفته شود كه نفس مردم را گرفته اند

رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
قوه قضائيه اقدامات خوبى را انجام داده اما هزاران گام برنداشته وجود 
دارد، افزود: بايد نفس كسانى گرفته شود كه نفس مردم را گرفته اند، ما 
انقالبى گرى را قبول داريم و فرقى نمى كند فرد متخلف از كدام جناح 

است و بايد با آن برخورد شود.
حاجى بابايــى با بيان اينكه جمهورى اســالمى ايران انســان هايى از 
جنس رهبرى مى خواهد، ادامه داد: اين انسان ها نجات كشور را دنبال 
مى كنند، جمهورى اسالمى نيازمند انسان هاى سالم است كه در كنار و 

مانند مردم زندگى كنند.
وى با بيان اينكه كشــور نيازمند شهيد ســليمانى ها است، ابراز كرد: 
كســانى بايد در كشور سمت بگيرند كه شبانه روز كار كنند، خالصانه 

براى نظام كار كنند و توقعى از نظام نداشته باشند.
 شهادت شهيد سليمانى در تفكر ترامپيست تأثيرگذار 

است
نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى با تأكيد بر اينكه 
شهادت شهيد سليمانى در تفكر ترامپيست تأثيرگذار است، افزود: ملت 
ايران با چشم خود ديدند كه جمهورى اسالمى به دليل اين شهادت ها 
ايستاده است، ما با كســى جنگ نداريم اما از خودمان دفاع مى كنيم، 

ما به دنبال تفكر صلح براساس شرف و مصلحت در منطقه هستيم.
رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى تأكيد كرد: 
نيازمند بصيرت در كشور هستيم، آمريكا مى گويد در امنيت ملى بايد 
حــرف اول را بزند، مردم ما بصيرت و امنيت بااليى دارند و اين مردم 
لياقت شــرايط خوب معيشتى و عدالت اجنتماعى هستند و مسئوالن 

بايد نسبت به اين امر توجه داشته باشند.

تأكيد ظريف بر تغييرناپذيرى مرزهاى بين المللى
 وزير امور خارجه جمهورى اســالمى ايران در تماس تلفنى روزگذشته با 
همتاى ارمنســتانى بر موضع ايران مبنى بر تغييرناپذيرى مرزهاى بين المللى و 

حساسيت در اين زمينه تأكيد كرد.
به گزارش فارس، محمدجواد ظريف در گفت وگو با آرا آيوازيان با ابراز تأسف 
از جنگ اخير (بين ارمنستان و جمهورى آذربايجان بر سر منطقه قره باغ) و ابراز 
همدردى با خانواده هاى كشته شدگان اين جنگ، موضع جمهورى اسالمى ايران 
مبنى بر تغييرناپذيرى مرزهاى بين المللى و حســايت كشورمان در اين زمينه را 
مورد تأكيد قرار داد. وى همچنين پايان اين مناقشــه را زمينه ساز همكارى هاى 
چندجانبه كشورهاى منطقه برشمرد و با ابراز خرسندى از توسعه همكارى هاى 
اقتصــادى بين بخش هاى خصوصى 2 كشــور از آمادگى ايران براى توســعه 

همكارى هاى اقتصادى با ارمنستان در دوره جديد خبر داد.

ارسال اليحه اصالحى بودجه 
در دستور كار نيست

 رئيس جمهورى به ســازمان برنامه و بودجه اين اختيار را داده است كه با 
شــرط حفظ شــاكله و كليت بودجه در اين زمينه تصميم بگيرد، ارسال اليحه 

اصالحى بودجه در دستور كار دولت نيست.
بــه گزارش ايرنا، ســخنگوى دولت روزگذشــته در نشســت خبرى گفت: 
پيشــنهاداتى در مجلس هم براى تأمين منابع مالى مطرح مى شود كه اينها مورد 
بحث قرار گرفت، به نظر مى رسد برخى از اين پيشنهادات نيازمند مطالعه بيشتر 
است و اجراى همه آنها در كوتاه مدت ميسر نيست. اين پيشنهادها هم در دولت 

كار كارشناسى خواهد شد و ديدگاه دولت در اين باره ارائه مى شود.
على ربيعى در ادامه افزود: در تعامل با كميســيون تلفيق هم، تشخيص دولت 
آن بود كه تغييرات در حدى كه به شاكله بودجه لطمه نزند، قابل اِعمال است.

كليات اليحه بودجه 1400 تصويب شد
 اعضــاى كميســيون تلفيق اليحه بودجه 1400 بــه كليات اين اليحه 

رأى دادند.
بــه گزارش برنا، كليــات بودجه 1400 با 23 رأى موافــق و 19 رأى مخالف 
و يك رأى ممتنع در جلســه ديروز كميســيون تلفيق مجلس شوراى اسالمى 
تصويب شد. كميســيون  تلفيق از روز شنبه وارد بررسى كليات اليحه بودجه 

1400 شده بود.
پس از تصويب كليات اليحه بودجه، كميســيون  تلفيق بررســى اين اليحه در 

بخش هاى درآمدى را آغاز خواهد كرد.
روز گذشته رئيس جمهور درباره اليحه بودجه 1400 نامه اى به مجلس داده بود 
كه اعضاى كميســيون تلفيق در جلسه بعداز ظهر خود، نامه رئيس جمهور در 

مورد اصالح بودجه را نيز بررسى كردند.

آگهي مناقصه خريد انواع گونه هاى گياهي (گل)  (نوبت اول) 

محمد حسين پور  -   شهردار نهاوند

■ شهرداري در رد يا قبول هريك ازپيشنهادها مختار مي باشد.
■ به پيشنهادهاي مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

■ هزينه آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد.
■ اعتبارخريدازمحل اعتبارات داخلي مي باشد.

■ صرفاً پاكتهاي پيشنهاد(ب) و (ج) داراي امضاء الكترونيكي موردپذيرش است.درجلسه بازگشايي پاكتهاي (ب) و (ج) ، اسناد فيزيكي (كاغذي) و اسناد فاقد 
امضاي الكترونيكي (داراي مهرگرم) به هيچ وجه موردپذيرش نيست. 

■ هزينه حمل تا محل تعيين شده توسط شهرداري برعهده برنده مناقصه مي باشد. 
■ هنگام تخليه گل در محل موردنظر شهرداري چنانچه كيفيت وكميت درآن رعايت نگرديده باشدشهرداري نسبت به عودت آن اقدام و كليه ضرر و زيانها 

برعهده فروشنده مي باشد
■ متقاضيان مي بايست از تاريخ 99/10/10 لغايت99/10/18 اسناد را ازطريق سامانه ستاد دريافت و تاپايان وقت اداري مورخ 99/10/30 درسامانه بصورت فايل پي 
دي اف بارگذاري نمايند. -متقاضيان حقيقي وحقوقي جهت شركت درمناقصه مي بايست مبلغ سپرده شركت درفرآيند ارجاع كاررا بصورت وجه نقد به شماره 
حساب 0104868466003 بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند نزد بانك ملي واريز و فيش واريزي را درسامانه ستاد بصورت فايل PDF درج نمايند متقاضيان  

به جاى وجه نقد مي توانند ازضمانت نامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبارآن از تاريخ ارائه حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند. 
كميسيون عالي معامالت مورخ 99/11/01 ساعت 11صبح در محل شهرداري تشكيل و چنانچه حداقل سه پيشنهادارائه گردد .پيشنهادها مفتوح و برنده اعالم 

خواهدشد. (م الف 845)
چاپ آگهي نوبت اول: 99/10/10 

چاپ آگهي نوبت دوم: 99/10/18 

شهرداري نهاوند در نظر دارد بنا به درخواست معاونت خدمات شهري به شماره هاي 99/1/02/16204 و 99/1/02/16203 مورخ 99/09/24 اقدام به خريد انواع 
گونه هاي گياهي (گل) ازمتقاضيان حقيقي و حقوقي واجدصالحيت نمايد، لذا ازمتقاضيان تقاضا مي شود جهت شركت درمناقصه ازطريق سايت ستاد به آدرس  

www.setadiran.ir  اقدام نموده و همچنين شرايط شركت در مناقصه طبق شرايط ذيل مي باشد: 

سپرده شركت برآوردپايهتوضيحاتتعدادشرح رديف
درفرآيندارجاع كار

5/915/000/000300/000/000 ريالسطل 100012گلدانژونى پروس 1
سطل دومترى 1000گلدانسرو طاليى2
سطل 200010گلدانزرشك 3
جعبه 60سه مترى 500گلدانسدروس4
جعبه 60دسته كلنگى 300گلدانلگستروم5
سطل 100010گلدانپيروكانتا6
سطل زباله 500گلدانكاميس پاريس7

سطل 10 دومترى 500گلدانسروناز8
سطل 12 دومترى 500گلدان سروشيراز9
سطل 10 500گلدانسرونقره اى10
سطل 7 1000گلدانابريشم11
سطل 10 دومترى 500گلدانپيچ امين الدوله12
سطل 10 دومترى 500گلدانياس زرد13
سطل زباله دومترى 500گلدانتورى14
سطل 12 دسته شن كش500گلدانزبان گنجشك15
سطل 12 500گلدانكاج مشهد16

 انتخابات سال آينده نسبت به ادوار گذشته 
با چالش هاى متفاوتى رو به رو بوده و به همان 
اندازه نيز حايز اهميت قلمداد مى شــود. يكى 
از چالش هــاى پيش روى انتخابات رياســت 
جمهــورى ســال 1400 كميــت و كيفيت 

كانديداها خواهد بود. 
اين انتقاد همواره بر نوع ثبت نام كانديدا هاى 
انتخابات رياست جمهورى وارد بود كه دامنه 
ثبت نام كننــدگان ميليونى بوده و اين مســأله 
هزينه هاى جانبى براى كشــور داشته است. 
از ايــن رو اصالح قانون انتخابات رياســت 
جمهــورى در دوره  هــاى مختلف مجلس و 
دولت مورد توجه بوده كــه در اين دوره از 

مجلس نيز در دستور كار قرار گرفته است.
 بــا اين حال برخى از مواد ذكرشــده در طرح 
اصالح قانــون انتخابات رياســت جمهورى 
يازدهميــن دوره مجلس شــوراى اســالمى، 
نه تنها دغدغــه منتقدان را رفع نكــرده، بلكه 
شبهات و انتقادات زيادى را متوجه خود كرده 
اســت؛ زيرا يكى ديگر از چالش هاى پيش رو 
تشــابه عملكردى شــوراى نگهبان در تعيين 
صالحيت  نامزد هاى انتخاباتى يازدهمين دوره 
مجلس شــوراى اســالمى در انتخابات 1400
اســت. يكى از انتقاد هاى برخى از مســئوالن 
و فعاالن سياســى به اين مسأله، وجود برخى 
شــروط تعيين صالحيت كانديدا ها بوده، كه 
از معيار هاى مشــخصى اســتفاده نشده است. 
حال شاهد هســتيم كه در طرح اصالح قانون 
انتخابات نه تنها اين شروط را قابل اندازه گيرى 
و سنجش نكرده، بلكه به اعتقاد منتقدان برخى 
شروط تعيين صالحيت كانديدا ها را سليقه اى تر 

كرده است. 
سخنگوى شوراى نگهبان كه در يك سال اخير 
بارها درباره نحوه عملكرد شوراى نگهبان در 
انتخابات اسفندماه 98 و انتخابات سال آينده 
مصاحبــه كرده اســت، روز دوشــنبه نيز در 
گفت وگو با ايلنا درباره انتخابات و شــرايط 
تعيين صالحيــت  كانديداها صحبت كرد كه 

البته واكنش هايى را نيز به همراه داشت. 
عباســعلى كدخدايى در اين گفت وگو درباره 
مجلس  پيشــين  نمايندگان  ردصالحيت هاى 
گفته بود كه تنها صالحيت 75 نفر تأييد نشد، 
اما مردم به 117 نفر رأى ندادند؛ و در پاســخ 
به چرايى ردصالحيــت على مطهرى، گفت: 
دليل ردصالحيت آقــاى مطهرى موضوعات 
اقتصــادى نبوده، بلكه داليــل ديگرى مطرح 
بوده كه به خودشــان نيز گفته شده است. وى 
با يكــى از اعضاى شــوراى نگهبان صحبت 
كرد كه خواســتيم اجازه دهد گفت وگوها با 
دوربين ثبت و ضبط شــود، اما آقاى مطهرى 
اجازه نداد. بهترين راه اين بود كه اجازه مى داد 
آن گفت وگو ضبط شــود تا امروز شاهد اين 

اختالفات نباشيم.
 اظهاراتــم درباره «ابراهيم يزدى» 
«نهــم دى» و «موضــوع حصر» دليل 

ردصالحيت بود
نايب رئيس مجلس دهم در واكنش به سخنان 
سخنگوى شوراى نگهبان درباره ردصالحيت  
خود، تأكيد كرد كه اين مطالب درست نيست 

و پيش تر نيز به آنها پاسخ داده است.
به گــزارش دنيــاى اقتصــاد، مطهــرى نيز 
روزگذشــته  اظهــار كرد: زمانــى كه هيأت 
نظارت بــر انتخابات مــرا ردصالحيت كرد، 

شــوراى نگهبان از بنده دعوت كرد كه براى 
صحبت كردن بــه آنجا بروم. يكى از اعضاى 
حقوقدان شورا و كارشناس پرونده در جلسه 
حضور داشــتند. پس از بحث هــاى متفرقه 
به ويژه درباره نحوه بررسى صالحيت ها، وارد 
موضوع شديم. آن عضو حقوقدان 3 نمونه از 
اظهارنظرهاى من را مطرح كردند و نسبت به 
آنها اعتراض داشــتند و من بر درســتى هر 3

مورد تأكيد كردم.
مطهرى ادامه داد: يكى از مطالبى كه آنها معتقد 
بودند كه نبايــد مى گفتم، اين بود كه در نطق 
خــود در مجلس نهم گفته بودم «نهم دى اگر 
موجب تفرقه شــود ديگر يوم ا... نيست بلكه 
يوم الشيطان اســت.» ايشان گفتند اين خالف 
نظر رهبرى اســت. گفتم يــك، خالف نظر 

ايشان نيست؛ دو، من نظر خودم را گفتم.
وى ادامــه داد: مورد بعدى ســخنى بود كه 

دربــاره مرحوم ابراهيم يــزدى گفته بودم 
كــه «ما با او برخورد خوبــى نكرديم و به 
زندان انداختن آن پيرمرد كار درستى نبود.» 
آن عضو حقوقدان شــوراى نگهبان گفت: 
«ايــن موضوع را نبايد مطــرح مى كرديد، 
زيــرا برخورد با آقاى يــزدى موضع نظام 
بوده اســت.» من پاسخ دادم كه اين موضع 
را قبول نــدارم. موضوع ديگرى كه مطرح 
كردند مسأله رفع حصر خانگى بود. ايشان 
مى گفت: «چــرا درباره رفع حصر صحبت 
كــرده اى؟ بايد مى گفتى پــس از اطالع از 
نظر رهبرى نظر من عوض شد.» گفتم من 

نمى توانم دروغ بگويم.
نماينــده چند دوره پيشــين مجلس يادآور 
شد: پس از اين گفت و گو، عضو حقوقدان 
شــوراى نگهبان را مورد عتاب قرار دادم و 
گفتم «متأسفم كه شما با چنين افكارى عضو 
شوراى نگهبان هســتيد. حيف خون شهيد 
مطهرى كه به زمين ريخت و من امروز اين 
حرف ها را از شما مى شنوم.» بعد بلند شدم 

و جلسه را ترك كردم.
وى تصريح كرد: اصًال هيچ حرفى از اينكه 
فيلمبردارى انجام و گفت وگو ثبت و ضبط 
شــود مطرح نبود. نمى دانم آقاى كدخدايى 

اين حرف ها را از كجا آورده اند.
 تا حاال مى گفتند قاتل ها را اعدام 
شــركت  انتخابات  در  نگو  مى كنند، 

مى كردند
يكــى ديگــر از اظهارات كدخدايــى كه در 
مصاحبه اخير خود توجهــات و انتقادات را 
به خود جلب كرده است، سخنان وى درباره 
نظارت استصوابى شوراى نگهبان بوده است. 

ســخنگوى شــوراى نگهبان در پاســخ به 
اين پرســش كه چگونه مى تــوان نظارت 
اســتصوابى را به گونه اى پيش برد كه جاى 
نگرانى براى هيچ جريانــى از مردم وجود 
نداشته باشد؟ گفت: اگر قانون اصالح شود، 
جاى هيــچ نگرانى ديگر وجــود نخواهد 
داشت. اما منطقاً در نظام سياسى تمام دنيا به 
كسى كه «كالهبردار» يا «قاتل» است اجازه 

نمى دهند كه در مجلس حاضر شود.
اســتفاده وى از كلمه قاتل در پاسخ خود به 
پرسش خبرنگاران از همان ابتدا مورد توجه 
قرار گرفت، از همين رو خبرنگار مربوطه از 
كدخدايى مى پرسد يعنى مى گوييد كه مردم 
يك قاتل را انتخاب مى كنند؟ كه كدخدايى 

در پاســخ به وى اظهــار مى كند:«بله ممكن 
است»، همان طور كه گفته شده اين اظهارات 
از همــان ابتدا مورد توجه فعاالن سياســى و 

اصحاب رسانه قرار گرفته است.
بــه گــزارش خبرآناليــن، عبــاس عبدى 
روزنامه نــگار و فعال سياســى در توئيتى در 
واكنش به اظهارات سخنگوى شوراى نگهبان 
نوشــت: «تا حاال مى گفتند قاتل هــا را اعدام 
مى كننــد، نگو صاف صــاف مى چرخيدند و 
در انتخابات شــركت مى كردند و كسى خبر 
نداشته. بعالوه مردمى كه به قاتل بالفعل رأى 
دهند حتى اگر قاتل را هم ردصالحيت كنيد به 

يك قاتل بالقوه رأى خواهند داد.»
 آيا حــزب توده مى توانســت در 

انتخابات حضور پيدا كند؟
يكى ديگر از اظهارات كدخدايى كه برخى از 
منتقدان با ديده ترديد به آن مى نگرند، واكنش 

وى اســت درباره اظهارات خبرنگار كه گفته 
بود: «امام خمينى(ره) فرمودند كه هر انتخابى 
مردم بكنند و اينكه اشتباه باشد فصل الخطاب 
اســت. ضمن اينكه آقاى هاشــمى در كتاب 
خاطراتشان آغاز نظارت استصوابى را از سال 

71 اعالم مى كنند.»
سخنگوى شــوراى نگهبان در واكنش به اين 
اظهارات گفت: نه؛ از حضرت آيت ا... صافى 
دبير وقت شوراى نگهبان بپرسيد كه مى  گويند 
وقتى ديدم كه اســامى حزب توده در ليستى 
منتشــر شده بود به وزارت كشــور نامه دادم 
كه اينها نمى توانند در انتخابات شركت كنند. 
چون قانون مى گويد ايــن افراد بايد به قانون 
اساسى و اســالم ملتزم باشند. آيا حزب توده 
مى توانست حضور پيدا كند؟ اگر قانون گفت 
كه هيچ مشكلى نباشد، به طبع شوراى نگهبان 

هم حرفى ندارد.
 كور ســوى اميدى بــراى حضور 

بانوان در انتخابات
حضور بانوان در انتخابات رياست جمهورى 
كه در ادوار اخير مــورد توجه برخى فعاالن 
سياســى قرار گرفتــه، در ســيزدهمين دوره 
انتخابات رياســت جمهورى نيز بارى ديگر 

اهميت پيدا كرده است. 
چندى پيش نيــز كدخدايــى در اظهاراتش 
طرفداران حضور بانوان در انتخابات را اميدوار 
كرده بود اما احمد خاتمى عضو جديد شوراى 
نگهبــان آب پاكى را بر اين مســأله ريخت. 
بــا اين حال ســخنگوى شــوراى نگهبان در 
گفت وگوى دوشنبه خود بارى ديگر احتمال 
حضــور زنان در انتخابات ســال آينده را در 

هاله اى از ابهام قرار داد.
كدخدايــى در ايــن مصاحبه گفــت: اگر در 
ثبت نام هاى دوره اخير و در ميان دوره مجلس 
خبرگان توجه كرده باشــيد، برخى از خانم ها 
شــركت كردنــد درحالى كه تا پيــش از اين 
خانم  ها شــركت نمى كردند. اما اين گونه نبود 
كه ممنوعيت يا محدوديتى وجود داشته باشد 
امــا حاال بايد به جلو برويم ببينيم اگر خانم ها 
ثبت نام كردند نظر اعضاى شوراى نگهبان چه 
خواهد شــد. اميدوار هستيم كه خانم ها جزو 

افرادى باشند كه تأييد مى شوند.

بررسى واكنش ها به اظهارات كدخدايى

شركت بانوان در انتخابات 
در هاله اى از ابهام
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نيش و نوش

انجام نخستين تست انسانى واكسن كرونا
 نخســتين تزريق انسانى واكسن ايرانى كرونا با حضور وزير بهداشت، معاون علمى 
رياســت جمهورى، رئيس ســتاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) و تيم تحقيقاتى اين 

واكسن صبح روز گذشته انجام شد.
به گزارش ايســنا، سعيد نمكى در حاشيه آغاز تست انســانى واكسن كروناى ايرانى، 
گفت: روز گذشته يكى از روزهاى بسيار اميدواركننده براى ملت ايران بود كه ما پس 
از مدت ها تالش و پيگيرى همكاران و دانشمندان برجسته كشور در حوزه تكنولوژى 
و داروهاى بايوتك، واكسن كوويد-19 را پس از طى مراحل مختلفى اعم از مطالعات 
و مدل هاى حيوانى و ... توليد كردند و خوشبختانه توانستيم نخستين تزريق را بر روى 

انسان انجام دهيم.
 نخســتين تزريق واكسن ايرانى كرونا براى دختر رئيس ستاد اجرايى 

فرمان حضرت امام(ره)
وى افزود: نخســتين تزريق واكســن كوويد-19 بر روى دختر رئيس ستاد اجرايى 
فرمان حضرت امام(ره) بود. اين پيامى بود به ملت ايران كه چيزى را كه قرار است 
بــه ملت ايران تزريق كنيم، خودمان باورش داريم و قبولش داريم و اگر عارضه اى 
داشــته باشد ما و خانواده هايمان براى نخســتين بار با جان و دل خريداريم. خون 
هيچ كدام مان را ســرخ تر از خون ملت ايــران نمى دانيم و جان افراد خانواده مان را 
عزيزتــر از فقيرتريــن و زحمتكش ترين فرد در دورترين نقــاط محروم اين كوى 

نمى دانيم.

رئيس ســتاد اجرايى فرمان امام(ره) ضمن اشــاره به آغاز تست انسانى واكسن كروناى 
ايرانى نيز بيان كرد: درحال حاضر توانايى داريم كه از 2 يا 3 هفته آينده، ماهانه 1/5 ميليون 
دوز از واكســن كرونا را در ايران طراحى و توليد كنيم. اين درحاليست كه تجهيزاتى كه 
آورده و متصل مى شود، بخشى در داخل قابل تهيه هستند و اين امكان را به ما مى دهند 
تا بتوانيم بيش از 12 ميليون دوز واكسن در ماه توليد كنيم؛ قطعا اگر به اين نقطه برسيم، 
ديگر چيزى به اســم مشكل واكسن نخواهيم داشت. اميدواريم با كمك خدا بتوانيم اين 

اقدامات را پيش بريم.
محمد مخبر گفت: توليد واكســن كرونا در ايــران محصول يك كارگروهى و همكارى 
نزديك وزارت بهداشت، معاونت علمى رياست جمهورى و دانشمندان شجاع كشور با 
ستاد اجرايى فرمان امام(ره) و يك كار بى نظير است كه در تاريخ كشور ماندگار مى شود.

آرمان ملى: خريد واكسن كرونا بدون نياز به FATF؟
 با اين اما و اگرها شايد به نوادگانمون برسه!!
امروز: واريز قطره چكانى پول فروش سهام عدالت 

  قطره قطره تبديل به پول هنگفت مى شه!! 
اخبار صنعت: گرانى با گران فروشى متفاوت است

 بله باحضور پررنگ احتكاركننده ها متفاوت ترم مى شه!!
اقتصاد آينده: مسكن ملى هاى قوطى كبريتى 100000000تومان

 صفراش از متراژ تو ديدتره!!
خراسان: يك ميليون مجرد قطعى

 با اين اوضاع اقتصاد مجردا هم تو مخارجشون موندن؟!!
دنياى اقتصاد: راه عبور از 3 سال سخت

 ديگه اين صعب العبور بودنش نفسارو به شماره انداخته!!
صمت: تب ولرز خشكبار صادراتى

 اينا از اثرات يهو تنها شدن بعد شب يلداس!!
رويش ملت: مجوز اســتفاده از واكسن داخلى زمانى صادر مى شود 

كه به اطمينان برسيم
 يعنى مى خوايد بگيد به اون اطمينان خاطر نرسيدين هنوز!!

بــا  مرغــى  كــود  قيمــت  درصــدى   300 افزايــش  ســبزينه: 
دالالن ســودجويى 

 فقط خــدا ميتونه مرغ و لوازم جانبيش رو از دســت دالال 
نجات بده!!

آفتاب اقتصادى: كيفيت خودروها بايد ارتقا يابد
 داخلى يا خارجى؟!

اقتصاد پويا: تخفيفاتى كه گران تمام مى شوند
 البته تخفيف تو ايران معنى نداره!!

 اسكناس: تخليه حباب در بازارهاى دارايى
 بدون شرح!!

صبح امروز: دور برگردان بن بست مسكن
 فقط حواستون به تقاطع ها باشه!! 

نصف جهان: حلقه مسى جاى حلقه طال را گرفته است
 به زودى به نخى هم بسنده مى كنند!!

آگهـى مناقصه ساماندهي بام (نوبت اول)

محمد حسين پور  -  شهردار نهاوند

  www.setadiran:كليه متقاضيان جهت شركت در مناقصه و گرفتن اسناد مي بايست از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
اقدام نمايند و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تماس 7-33237445-081 داخلي 134 حاصل نمايند.

متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد از مورخ 99/10/10 تا مورخ 99/10/17 دريافت و تا ساعت 12 صبح مورخ 99/10/27 تا 
آخرين روز قبل از كميسيون نسبت به بارگذاري اسناد اسناد بصورت فايل Pdf در سامانه اقدام نمايند.

شهرداري در رد ياقبول هريك از پيشنهاد ها مختار مي باشد .
هزينه انتشار آگهي وديگر هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

كليه كسورات قانوني برعهده برنده مناقصه  مي باشد.
ضمنًا در خصوص تنزيل اسناد خزانه اسالمي برابر بخشنامه ابالغي قابل پرداخت مي باشد.

به پيشنهاد هاي مخدوش ومشروط وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست چهار پاكت نامه (الف ،ب،ج و د) تهيه وبه شرح ذيل تكميل نمايند 

پاكت الف :متقاضيان مي بايست مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانك ملي بنام حساب 
سپرده شهرداري نهاوند واريز وفيش واريزي را در داخل پاكت الف قرارداده  ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نموده ويا به جاي وجه نقد مي توانند 
از ضمانتنامه بانكي ويا اسنادخزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند ، همچنين در سامانه تداركات الكترونيكي 

دولت به صورت فايل pdf بارگذاري شود.
پاكت ب:متقاضيان مي بايست رزومه كاري ،گواهينامه صالحيت پيمانكاري و آخرين تغييرات شركت،فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مدير عامل ورئيس 
هيات مديره ،اسناد مناقصه را در داخل پاكت ب قرارداده ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نمايند ودر سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري 

شود.
پاكت ج: متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را تكميل وامضا ومهر نمايند وآن را داخل پاكت ج قرارداده ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا 

نمايند ودر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به صورت فايل پي دي اف  بارگذاري شود.
مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه ،اسناد مناقصه را بصورت الكترونيكي و فيزيكي تحويل نمايند.محل تحويل نسخه فيزيكي (ضمانت نامه) 

دبيرخانه شهرداري نهاوند و محل تحويل نسخه الكترونيكي سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) ميباشد .
متقاضيان مي بايست هرسه پاكت الف،ب،ج را در داخل پاكت ((د)) قرارداده ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نموده وهمچنين آدرس دقيق وشماره 
تماس شركت را روي پاكت نوشته وتا پايان وقت اداري مورخ 99/10/29 تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند. كه بصورت تحويل نسخه فيزيكي مي باشد 

ومحل تحويل نسخه الكترونيكي سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) مي باشد.
نظارت برنحوه اجراي كار بر اساس نقشه و مشخصات به عهده شهرداري واحد عمران  مي باشد .

كميســيون عالــي معامــالت شــهرداري ســاعت 11 صبــح  مــورخ 99/10/30 تشــكيل و ازطريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولت (ســتاد) در 
كميســيون مناقصــه در محــل (شــهرداري) بازگشــايي و خوانــده مــي شــود. چنانچــه حداقــل ســه پيشــنهاد ارائــه شــده باشــد پيشــنهاد ها 

مفتــوح و برنــده اعــالم خواهــد شــد.
چنانچه برنده مناقصه پس از تاريخ اعالم كميسيون به وي ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط مي گردد 
و بانفر دوم قرارداد منعقد مي شود و چنانچه نفر دوم نيز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد،سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و مناقصه 

تجديد ميگردد. 
(م الف 846)

چاپ آگهي نوبت اول: 99/10/10 
چاپ آگهي نوبت دوم: 99/10/17 

 شــهرداري نهاونــد در اجــراي مــاده 31 آئيــن نامــه مالــي شــهرداريها و بــا رعايــت قوانيــن و مقــررات مالــي و از طريــق آگهــي مناقصــه عمومــي 
پــروژه تكميــل ســاماندهي بــام را بــه شــركتهاي واجــد صالحيــت و مــورد تائيــد ســازمان مديريــت و برنامــه ريــزي اســتان و داراي گريــد حداقل 

5ابنيــه بــا شــرايط ذيــل واگــذار نمايد:

مبلغ پروژه (ريال)نوع پروژه رديف
5/325/000/000

گريد ونوع 
شركت

مبلغ ضمانتنامه 
شركت در فرآيند 

ارجاع كار

محل اعتبار پروژه 
اعتبارات

پروژه ساماندهى بام شامل 1
ميادين بام خاك بردارى،خاك 
ريزى،بتن مگر،اجراى سنگ 
كف و ... مطابق فهرست بهاء 

ابنيه سال 1399

1/275/000/000
اسناد دو ساله

تملك دارايى 270/000/000 ريالحداقل 5 ابنيه
هاى سرمايه اى 

سال 99
1/ 950/000/000
اسناد سه ساله

2/100/000/000
نقد

 شهردار همدان در برنامه بازگشايى معبر محور 
قدر با اشاره به مزاياى تحقق اين پروژه، ايجاد بلوار 

قدر را مصداق عينى مديريت جهادى خواند.
در هر جامعه اى شــهروندان ارتباط گســترده و 
پرتكرارى بــا هر يك از عناصر شــهرى دارند، 
به عنوان مثال مبلمان شــهرى، بهره از المان هايى 
كه حســى خوشايند را همراه با تدبر در ما ايجاد 
مى كنــد، ايجاد پارك هاى تخصصى و عمومى در 
پياده راه هايى  ســاخت  شهر،  سرســبزى  راستاى 
كه انســان را در اولويت قرار مى دهد، طرح هاى 
كه  فرهنگســراهايى  ايجاد  ترافيك،  گره گشــاى 
مهارت آمــوزى مى كننــد و ... به صورت كلى هر 
يك از موارد ذكرشــده و خيلــى از موارد ديگر 
مى توانند تصوير و سيمايى به يادماندنى از فضاى 

شهرى را براى شهروندان بيافرينند.
حال اين مديران شــهرى هســتند كه قادر خواهند 
بــود به هر يــك از خواســته هاى مذكــور جامه 
عمل بپوشــانند و از اين منظر بهبود زندگى كيفى 
شهروندان را موجب شوند. شهردارى منطقه 3 در 
راستاى تحقق تمام و يا بخشى از وظايف و مواردى 
كه جهت رفاه عمومى شهروندان درنظر گرفته شده 
است گام هاى مؤثر و سازنده اى را برداشته و در اين 

مسير از هيچ تالشى فروگذار نكرده است.
 ايجاد، بهســازى و بازسازى زمينه هايى از شهر كه 
نقشــى حياتى در منطقه موردنظر دارند و همچنين 

پيگيــرى و انجام پروژه هايى كــه كمتر مديرى به 
ســراغ آنها مــى رود، همچون پروژه ســالمت و 
طرح هايى مانده بر زمين كه ســال ها به فراموشــى 
ســپرده شده اند و مى تواند گره از مشكالت بخشى 
از مردم بگشــايد؛ از جملــه رويكردهاى منطقه 3

شهردارى همدان بوده است.
در شــرايط امروز زمانى كه در جامعه محلى خود 
با تحقق پروژه اى اثربخش مواجه مى شويد احوالى 
خوش براى شما تداعى خواهد شد، احيا و ساخت 
پروژه هايى كه تحقق آنها نياز به صبر و حوصله اى 
زياد و تالشــى مضاعف دارد از كارهايى است كه 
توسط منطقه 3 شهردارى همدان پايانى شايسته پيدا 
كرده است.بلوار قدر تا 3 ماه پيش رودخانه اى روباز 

بود كه منشأ انواع بيمارى، 
خطر ســقوط، بوى متعفن 
آســيب هاى  و  فاضــالب 
داشت  به همراه  را  بسيارى 

و اكنــون اين فضا با اين ويژگى هــا به بلوارى 35
مترى بدل شده است كه عالوه بر رفع تمام خطرات 
ذكرشــده، موجب افزايش ارزش افزوده امالك و 

رفع معضل ترافيكى منطقه شده است.
اين پروژه با اعتبارى 82 ميليارد ريالى گامى اساسى 

براى افزايش كيفى زندگى شهروندان است.
در مسير تحقق اين پروژه ملكى با ارزش 30 ميليارد 

ريال مورد تملك قرار گرفت.
 ايجاد محور 35 مترى قدر 

از اقدامات شايسته منطقه 3
شهردار همدان در اين باره افزود: در ادامه اقدامات 
عمرانــى و شايســته منطقه 3 شــهردارى همدان، 
پس از بازگشــايى تأثيرگذار محور سالمت، ايجاد 
محور35 مترى قدر كه بين بلوار حضرت امام(ره) 
و ميدان امام حســين(ع) قرار گرفته، مورد توجه و 

در دستور كار قرار گرفت.
به گزارش روابــط عمومى منطقه 3 همدان، عباس 
صوفى با اشــاره به مزاياى ايجاد اين پروژه، عنوان 
كرد: محور قدر منطقه خضر را از بن بســت خارج 
و زمينه روان ســازى ترافيــك را فراهم مى كند و 
همين طور شــرايط كيفى و مناسبى را براى زندگى 

شهروندان از منظر مورد اشاره ايجاد مى كند.
وى با اشــاره به تالشــى كــه كاركنــان منطقه 3

شــهردارى همدان در اين مــدت و در پروژه هاى 
مختلف داشــته اند، افزود: همــكاران اين منطقه از 
شهردارى همدان با صرف زمانى چند ماهه بر روى 
اين محــور و با انجام اقدامــات مختلفى همچون 
ديوارچينى، ايجاد پوشــش براى رودخانه، تملك 
برخى از معابر كه اكنون هم شاهد تخريب معبرى 
در اين راستا هستيد، سعى بر پيشبرد مناسب اجراى 

عمليات داشته است.
 روان سازى ترافيك 

از مزاياى ايجاد محور قدر
مدير منطقه 3 شــهردارى همدان نيز با اشــاره به 
تملك و بازگشايى محور 35 مترى قدر، عنوان كرد: 
اين پروژه نقشى مؤثر و حياتى در منطقه پيرامونى 
دارد و اتصال بزرگراه حضــرت امام(ره) به ميدان 

امام حسين(ع) را ممكن مى كند.
 محمدرضا فيضى منش، با بيان اينكه پس از اجراى 
پروژه سالمت، بى درنگ در راستاى عملياتى شدن 
محــور قدر اقــدام كرديم، مطرح كــرد: همكاران 
موردنظر جهت تحقق اين پروژه در منطقه با صرف 

زمانى چند ماهه تالش مطلوبى را به ثمر نشاندند. 
اين پــروژه عالوه بر مزاياى بســيار، روان ســازى 

ترافيك را نيز به دنبال خواهد داشت.
وى با اشــاره به افتتاح اتاق مادر و كودك در پارك 
شــهروند، عنوان كــرد: پروژه 6 هكتــارى پارك 
گلســتان در همين حوالى و روبه روى روســتاى 
شــورين و همين طور ايجاد پــارك دانش در بلوار 
دانشگاه آزاد و ســنگفرش كردن و محوطه سازى 

سرگذر، در زمره 28پروژه فعال منطقه 3 است.
فيضى منش در پايان در پاسخ به پرسش خبرنگاران 
مبنى بر پيشــرفت پروژه هاى منطقه 3 گفت:به طور 
ميانگيــن پروژه هاى فعــال منطقه پيشــرفت 90

درصدى دارد.

شهردار همدان:

ايجاد بلوار قدر 
مصداق مديريت جهادى است

 در راستاى اجراى طرح اقدام ملى توليد مسكن، 
از تعداد افراد متقاضى اين مسكن ها 3 هزار و 500 
متقاضى در شهرهاى كمتر از صد هزار نفر جمعيت 
در اين اســتان ثبت نام كرد ه اند كه از اين تعداد تنها 
564 متقاضــى به واريز وجه اوليــه اقدام كرده اند، 
بنياد مســكن انقالب اســالمى عمليات ساخت آن 

را برعهده دارد.
به گفته مديركل بنياد مســكن استان، آورده اوليه اين 
طرح به ارزش 40 ميليون تومان است كه 14 متقاضى 
كمتر از 40 ميليــون و 550 متقاضى مبلغ 40 ميليون 

تومان را واريز كرده اند.
ــدام  ــه اجــراى طــرح اق ــا اشــاره ب حســن ظفــرى ب
ملــى و توليــد مســكن در 3 دســته تقســيم بندى 
ــن  ــرح نخســت، زمي ــرد: در ط ــار ك ــوند، اظه مى ش
ــرار داده  ــان ق ــن از متقاضي ــار 3 ت ــاعى در اختي مش
مى شــود و آنهــا بــا دريافــت تســهيالت، واحدهــاى 

ــازند. ــاد مى س ــر بني ــود را زيرنظ خ
وى در جمع خبرنگاران در ادامه تصريح كرد: دســته 
دوم، طرح هاى بنيادســاخت اســت كــه همه مراحل 
عمليات ســاخت و نظارت ســاخت آن بر عهده بنياد 
مسكن اســت، تاكنون يك طرح 120 واحدى در شهر 
همدان و يك طرح 365 واحدى در شــهر نهاوند براى 
آن تعريف شده و عمليات اجرايى آن در قالب تهيه و 
اجراى نقشه، تجهيز كارگاه پى َكنى و پى سازى درحال 

انجام است.
ظفرى خاطرنشان كرد: دســته سوم، طرح هايى است 
كه توسط انبوه سازان اجرا مى شود و با انجام فراخوان 
و برگزارى مناقصه پس از انجــام امور قانونى، براى 
ساخت و استفاده حداكثرى از ظرفيت توليدكنندگان 
مسكن به جامعه هدف در ماه هاى آينده انجام مى شود.

مديركل بنياد مســكن استان افزود: همدان باالى صد 
هزار نفر جمعيت دارد اما با وجود اين، بنياد مســكن 
عمليات ســاخت 120 واحد مسكن ملى در اين شهر 

را بر عهده گرفت.
 125 هزار فقره تسهيالت

 در اختيار روستاييان استان قرار گرفت
ظفرى با اشــاره به اينكه ساخت اين واحدها بر عهده 
بنياد مسكن است، تصريح كرد: از سال 1385 كه طرح 
بهسازى و نوسازى مسكن روستايى تأييد و عملياتى 
شد تاكنون بيش از 125 هزار فقره تسهيالت در اختيار 

روستاييان استان همدان قرار گرفت.
وى افزود: براســاس سرشــمارى سال 1395 نزديك 
به 165 هزار واحد روســتايى بــا جمعيت 199 هزار 

خانوار در روستاهاى استان همدان موجود است.
64 درصد شاخص بهسازى

مسكن روستايى در استان 
مديركل بنياد مسكن استان ادامه داد: شاخص بهسازى 

مسكن روستايى در استان همدان 64 درصد است كه 
در افق سال 1404 بايد به 70 درصد افزايش يابد.

ظفــرى گفت: درحال حاضر شــاخص بهســازى و 
نوســازى خانه هاى روستايى در كشــور 51 درصد 

است.
مديــر كل بنياد مســكن در ادامه افــزود: 40 هزار 
واحد روســتايى ديگر در اســتان همــدان نياز به 
پرداخت تسهيالت براى بهسازى و نوسازى مسكن 
روســتايى دارند كه براى امسال واگذارى ده هزار 
فقره تســهيالت به واحدهاى مســكونى روستايى 

است. يافته  تخصيص 
وى تأكيــد كــرد: 75 هــزار تــن ســيمان هديــه مقــام 
معظــم رهبــرى بــراى ســيل زدگان نــوروز 1398، در 
بيــن 8 هــزار و 743 متقاضــى واجــد شــرايط اســتان 

همــدان توزيــع شــد.
ــه 52 هــزار  ــه اينكــه نزديــك ب ــا اشــاره ب ظفــرى ب
مترمربــع زميــن بــراى اجــراى ايــن طــرح در اختيــار 
ــرد:  ــد ك ــت، تأكي ــه اس ــرار گرفت ــكن ق ــاد مس بني
ــذارى صــد  ــى براســاس واگ ــاى مســكن مل طرح ه
ــى آورده  ــى و مابق ــهيالت بانك ــان تس ــون توم ميلي
متقاضــى ســاخته مى شــود در غيــر اين صــورت 

ــورد. ــكل مى خ ــه مش ــرح ب ــن ط ــراى اي اج
مديــركل بنيــاد مســكن اســتان بــا تأكيــد بــر اينكــه 
ــكل  ــا مش ــت ب ــتان، دول ــهرهاى اس ــطح ش در س
ــان كــرد: بســيارى  ــه رو اســت، بي تأميــن زميــن روب
از متقاضيــان ثبت نــام كننــده به دنبــال برخــى از 
ــا ترديــد  ــاز ب ــغ مــورد ني مصاحبه هــا، از واريــز مبال
ــادى  ــرايط اقتص ــه داد: ش ــده اند.وى ادام ــه ش مواج
حاكــم بــر جامعــه هــدف بــراى متقاضيــان در 
ــد  ــاد تردي ــدى، ايج ــه بع ــاى مرحل ــن آورده ه تأمي

ــرده اســت. ك

زوج هاى جوان روستايى
 در اولويت واگذارى تسهيالت هستند

ظفرى عنوان كرد: براســاس تفاهم نامه صورت گرفته 
در سفر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 
برنامــه و بودجه، 2 هزار فقره ســهميه تســهيالت 
به مســكن محرومين به اســتان همــدان اختصاص 

يافته است.
وى افــزود: بــراى اجراى اين طــرح 2 هزار و 159 
متقاضى شناســايى و بيش از هــزار و 183 متقاضى 
در روســتاها موفق به عقد قرارداد با بانك هاى عامل 
شده اند. ظفرى گفت: بيش از ده ميليارد و 70 ميليون 
تومان كمــك بالعوض نيز در اختيــار مالكان واجد 

شرايط اين طرح قرار داده شده است.
وى با بيــان اينكه 495 روســتا هاى اســتان همدان 
مشــمول طرح مســكن محرومين قرارگرفته اند، بيان 
كرد: شناســايى مشموالن طرح مســكن محرومين با 
اولويت افراد تحت پوشــش كميته امداد، بهزيســتى، 
قشــر محروم بدون مســكن در اين شهرستان انجام 

مى شود.
ظفرى در ادامه خاطرنشــان كرد: پيش بينى مى شود تا 
پايان خرداد ســال 1400 طرح هاى مسكن محرومين 
به بهره بردارى برســد، به همين منظــور افراد بدون 
مسكن در روستاها به ويژه زوج هاى جوان در اولويت 

واگذارى تسهيالت اين طرح قرار دارند.
وى ادامه داد: از 921 روســتاى باالى 20 خانوار در 
752 روســتا طرح هــادى به منظور توســعه عمرانى 

روستا، اجرا شده است.
مديركل بنياد مسكن اســتان در پايان جلسه افزود: با 
اجراى طرح هاى بهســازى و توسعه عمرانى روستاها 
شــاهد مهاجرت معكوس در برخى از شهرستان هاى 

استان همچون فامنين و رزن هستيم.

ساخت 3500 واحد مسكن ملى در استان 
■ مديركل بنياد مسكن: 495 روستا ى استان در طرح مسكن محرومين قرار گرفت
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت

برابــر رأي شــماره 99/1083  مــورخ 99/9/16 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي  وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي خانــم جيــران كيانــى 
ــه شــماره شناســنامه 439 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ يــك  ــد حســينعلى ب فرزن
بــاب ســاختمان بــه مســاحت 123/35 مترمربــع در قســمتى از پــالك 2230 اصلــي واقــع 
در اســدآباد 20 متــرى كاشــانى 18 متــرى آزادگان روبــروى پــارك رضــوان خريــداري بــا 
ــده  ــات ا... فتوحــى محــرز گردي ــى و وف ــان لطــف ا... نعمت ــك رســمي آقاي واســطه از مال
ــي  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــذا به منظ ــت. ل اس
مي شــود، درصورتي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــن آگهــي ب ــخ انتشــار اولي ــد از تاري داشــته باشــند مي توانن
خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ 
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت 
درصــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد. (م الــف 347)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/10

كامران متقى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت

برابــر رأي شــماره 139960326034000934 مورخــه 1399/09/11  هيــأت اول موضــوع قانون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان ناحيــه دو تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي 
آقــاى مهــدى رنجبــران فرزنــد غالمعلى بــه شــماره شناســنامه 1069 صــادره از همــدان در 
شــش دانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 76/49 مترمربــع پــالك 10439 فرعــى از 175 
اصلــى واقــع در حومــه دو همــدان خريــداري از مالــك رســمي آقــاى غالمعلــى رنجبــران 
ــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15  محــرز گرديــده اســت. ل
روز آگهــي مي شــود، درصورتي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
ــه مــدت دو مــاه  اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت درصــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 1312)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/10

موسى حنيفه 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــماره 99/1063-99/09/09 هي ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي  وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاى علــى جمــور 
ــه شــماره شناســنامه 8 صــادره از تويســركان در ششــدانگ يــك  ــى ب ــد محمدعل فرزن
ــع  ــي واق ــالك 66 اصل ــع در قســمتى از پ ــه مســاحت 216/86 مترمرب ــاب ســاختمان ب ب
در اســدآباد پشــت بيمارســتان كوچــه دوم خريــداري باواســطه از مالــك رســمي آقــاى 
نصــرا... فاطمــى محــرز گرديــده اســت. لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــود، درصورتي ك ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي به 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت 
يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم 
نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 344)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/10

كامران متقى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت

برابــر رأي شــماره 139960326034000939 مورخــه 1399/09/11  هيــأت اول/دوم موضــوع 
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــه  ــات مالكان ــه دو تصرف ــدان - ناحي ــك هم ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
بالمعــارض متقاضــي خانــم فاطمــه رنجبــران فرزنــد ترابعلــى بــه شــماره شناســنامه 536 
صــادره از همــدان در يــك بــاب خانــه/ يــك قطعــه زميــن مزروعــي/ يــك قطعــه بــاغ  به 
مســاحت 102/06 مترمربــع پــالك فرعــى از  اصلــى مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 10438 
ــى  ــاى غالمعل ــمي آق ــك رس ــداري از مال ــه دو خري ــع در حوم ــى واق ــى از 175 اصل فرع
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــذا به منظ ــت. ل ــده اس ــرز گردي ــران مح رنجب
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــود، درصورتي ك ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف 
ــي  ــه مراجــع قضاي ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت ــاه از تاري مــدت يــك م
تقديــم نماينــد. بديهــي اســت درصــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 1310)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/10

موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك

8000 متقاضى مسكن ملى در همدان 
نسبت به واريز وجه اقدام كردند

 مدير شعب بانك مسكن استان همدان گفت: 17 هزار و 320 نفر 
در اين اســتان واجد شرايط دريافت مسكن هستند كه از اين تعداد با 
وجود اطالع رســانى هاى صورت گرفته 8 هزار و 110 نفر نسبت به 

واريز مرحله نخست اقدام كردند.
رسول مالمير بيان كرد: 18 هزار و 975 نفر از شهروندان استان همدان 
براى برخوردارى از طرح اقدام ملى مسكن در سايت نام نويسى كردند 
كه از اين تعداد 17 هزار و 320 نفر واجد شرايط تشخيص داده شدند 
و با توجه به تمديد مهلت واريز وجوه توســط مشموالن طرح اقدام 
ملى توســط وزارت راه و شهرســازى 8 هزار و 110 نفر وجه تعيين 

شده را واريز كرده اند.
وى به ايرنا، گفت: 6 هزار و 329 نفر در شهرســتان همدان، 978 نفر 
در مالير، 543 نفر در نهاوند، 131 نفر در بهار، 85 نفر در اسدآباد، 34
نفر در تويسركان و ده نفر در كبودراهنگ از طريق مراجعه حضورى 
به شــعب يا غيرحضورى نسبت به تكميل و واريز قسمتى از مرحله 

نخست واريزى اقدام كردند.
مدير شعب بانك مسكن استان همدان تأكيد كرد: به منظور پيشگيرى از 
ايجاد اختالل، همه مشموالن نسبت به تكميل و پرداخت مابقى مرحله 
نخســت و مراحل بعدى درصورت اعالم وزارت راه و شهرســازى، 

اقدام كنند.
مالمير همچنين درباره آغاز به كار طرح اقدام ملى در همدان گفت: با 
آغاز طرح ملى مســكن چند طرح در همدان آغاز شد كه قرارداد آن 

به زودى در دفتر اسناد رسمى ثبت مى شود.
وى با تأكيد بر لزوم پاى كار بودن مشموالن، سازمان ها و دستگاه هاى 
مرتبط گفت: تسريع در روند اجراى اين طرح مى تواند موجب رونق 

اقتصادى و ايجاد اشتغال در استان همدان شود.
مدير شعب بانك مسكن اســتان همدان به تأمين مالى افزون بر 60

هزار واحد مسكن مهر اشــاره و بيان كرد: بانك مسكن با پرداخت 
تســهيالت مشاركت به 41 هزار واحد شــهرى و بيش از 18 هزار 
واحد روستايى نقش مهمى در ايجاد رونق اقتصادى ايفا كرد و اينك 
در طرح اقدام ملى نيز آماده اســت تا همســو با ساير نهادها و تكيه 
بر توانمندى پرســنل متعهد همه تالش خود را براى به ثمر نشستن 

اين طرح به كار گيرد.
مالمير با قدردانى از شــهروندانى كه در موعد مقرر نســبت به واريز 
مراحل خود اقدام كردند، گفت: استان همدان رتبه هشتم كشور را در 

واريز وجه توسط متقاضى مسكن ملى دارد.
وى ادامه داد: از متقاضيان درخواست مى شود درصورت اعالم واريز 
مراحل بعدى، به منظور قطع زنجيره كرونا و حفظ سالمتى، از مراجعه 
حضورى به شعب خوددارى كرده و با استفاده از ابزارهاى الكترونيكى 

و بانكدارى مجازى نسبت به ايفاى تعهدات خود اقدام كنند.

تبيين پويش ملى «من مادرم، بچه هاى ايران 
فرزندان من» 

 مديركل نوســازى، توســعه و تجهيز مدارس استان در پى ديدار 
با فرمانــدار همدان با ارائه گزارشــى از آخرين اقدامــات اين اداره 
كل در زمينه مدارس شهرســتان و نيز مشــاركت هاى مردمى در امر 
مدرسه سازى، گفت: در طرح آجر به آجر شاهد حضور پررنگ خيرين 
مدرسه ســاز بوده ايم به نحوى كه از لحــاظ ريالى و چه از نظر ميزان 
مشــاركت مردم، جزو استان هاى برتر كشور بوديم و اين نشان دهنده 
دغدغه هم اســتانى ها در ايجاد فضاهاى آموزشى ايمن براى فرزندان 

همين ديار است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل نوســازى توسعه و تجهيز مدارس 
اســتان همدان، محمدحسين مرادى افزود: براى گام دوم طرح پويش 
ملى «من مادرم ، بچه هاى ايران فرزندان من» پيگير مشاركت حداكثرى 
بانوان هستيم و در واقع حضور بانوان، حضور مادران نسل هاى آينده 
خواهد بود و ما عالوه بر مشــاركت اين عزيزان در ســاخت مدارس 
جديــد، به ايجاد فرهنگ وقف و صيانــت و نگهدارى از مدارس نيز 

كمك شايانى خواهيم كرد.
در ادامه اين نشست فرماندار همدان ضمن مثبت ارزيابى كردن روند 
فعاليت هاى اداره كل نوســازى مدارس استان همدان در اجراى كيفى 
پروژه ها از نقش خيرين و مشاركت آنها در امر مدرسه سازى به عنوان 
نقطه قوت اين ســازمان نام برد و گفت: در راســتاى جلب و جذب 
خيريــن فرماندارى همدان آمادگى خــود را جهت حضور اثربخش 
در ايــن فعاليت زيربنايى داشــته و در تمامى حوزه ها در اين راســتا 

كمك حال نوسازى مدارس خواهد بود.

معاون استاندار همدان: 
موانع سرمايه گذاراى برداشته شود

 معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان با تأكيد بــر حمايت دولت از 
سرمايه گذاران، گفت: مديران دســتگاه هاى اجرايى براى رفع موانع پيش روى طرح هاى 

اشتغالزا و توسعه آفرين همت بيشترى داشته باشند.
به گزارش ايرنا، ظاهر پورمجاهد در كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان اظهار 
كرد: مجوزهاى خوبى در زمينه صنعت، كشاورزى و معدن صادر شده است كه برخى از 
آنها براى استقرار واحد خود با معارضان محلى يا مشكالتى مواجه هستند كه نياز به تعامل 

و همكارى بيشتر دستگاه هاى متولى دارد.

وى افزود: اگر خواهان ايجاد شــغل و جذب ســرمايه گذار هســتيم بايد شرايط را براى 
مجريان طرح ها فراهم كرده و مسير را براى آنها هموار كنيم. 

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى همدان افزود: هم اكنون برخى طرح هاى معدنى 
و صنايع مجوز ســاخت گرفته اند اما واحدهاى مخروبه و متروكه اى در حريم آنها وجود 

دارد كه مانع پيشرفت طرح شده است كه بايد تعيين تكليف شود. 
به گفته وى، مجوز و پروانه بهره بردارى واحدهاى راكد كه ده ها سال بدون فعاليت باقى 

مانده اند بايد توسط دستگاه صادركننده باطل و از آمار استان كسر شود. 
پورمجاهد خاطرنشــان كرد: برخــى از طرح ها نيز كه در خارج از شــهرك ها و نواحى 
صنعتى استان درحال ســاخت هستند براى گازكشى دچار مشكل شده اند كه فرمانداران 
و بخشــداران براى رفع گرفتارى آنها بايد تالش كننــد. معاون هماهنگى امور اقتصادى 

اســتاندارى همدان گفت: از تمام ظرفيت و اختيارات اســتان براى تسهيل گرى در امور 
ســرمايه گذاران بايد اســتفاده شــود در مواردى كه در حيطه اختيارات اســتان نيست با 

وزارتخانه هاى مربوطه مكاتبه مى كنيم تا مشكل برطرف شود. 
وى با بيان اينكه نبايد موجب ســرگردانى سرمايه گذاران شويم توصيه كرد: حل و فصل 
مســائل و گرفتارى پيش روى طرح هاى استان در اولويت مديران و رؤساى دستگاه هاى 

اجرايى قرار گيرد. 
پورمجاهد با اشــاره به صدور بيش از 200 مصوبه در ســالجارى براى گره گشــايى از 
بخش توليد اســتان، گفت: در اين ســتاد نمايندگان بانك ها، استاندارى، تأمين اجتماعى 
و دســتگاه هاى اجرايى عضو هستند و هر زمان كه نياز باشد براى رسيدگى به مشكالت 

واحدهاى توليدى اين ستاد جلسه تشكيل مى دهد. 

 هشــتمين آزمون اســتخدامي دستگاه هاي 
اجرايــي با شــركت ده هــزار و 682 نفر در 
روزهاى پنجشــنبه (11دي) و جمعه (12 دي) 
برگزار مي شــود. ايــن آزمــون در حوزه هاي 
انتخابيــه همدان، ماليــر، نهاوند، اســدآباد و 
تويسركان برگزار مي شــود. آن طور كه معاون 
توســعه مديريت و ســرمايه انســاني سازمان 
مديريت و برنامه ريزي اســتان همدان خبر داد: 
572 نفر از شركت كنندگان در آزمون استخدامى 

جذب 16 دستگاه استان خواهند شد. 
عباس كريمي تبار خاطرنشــان كرد: 22 نفر از 
شــركت كنندگان در آزمون اســتخدامى استان 
متقاضى استفاده از ســهميه 3 درصد معلولين، 
26 نفر متقاضى اســتفاده از ســهميه ايثارگرى 
5 درصد، 169 نفر متقاضى اســتفاده از سهميه 
ايثارگرى 25 درصد و 355 نفر متقاضى سهميه 

آزاد هستند.
  نحوه دريافت كارت آزمون

معاون ســازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
همــدان گفــت: كارت شــركت در آزمون از 
روز دوشــنبه 8 دي ماه براي مشاهده و پرينت 
بر روي درگاه اطالع رســاني ســازمان سنجش 
www.sanjesh. آموزش كشــور به نشاني
org قرار گرفته اســت. لذا متقاضيان شركت 
در آزمون، براي شــركت در جلسه امتحان بايد 
در تاريخ تعيين شــده به شــرح فوق به درگاه 
اطالع رســاني مذكور مراجعــه و با وارد كردن 
اطالعات شناســنامه اي )نام، نام خانوادگي، كد 
ملي، ســال تولد و...) و يــا اطالعات ثبت نامي 

)شــماره پرونده و كد پيگيري و ...) از كارت 
شــركت در آزمون خود يك نسخه پرينت تهيه 
و براســاس آدرس و زمان تعيين شده بر روي 
كارت شــركت در آزمون، به حــوزه امتحاني 

مربوط مراجعه نمايند. 
كريمي تبار ادامه داد: بديهي است براي شركت 
در جلســه آزمون همراه داشــتن پرينت كارت 
شــركت در آزمون و همچنين اصل كارت ملي 
و يا اصل شناسنامه عكس دار و ارائه آن الزامي 

است. 
 آدرس و محــل رفع نقــص كارت 

شركت در آزمون
به گفتــه وي، نماينده ســازمان ســنجش در 
روزهاى سه شــنبه (ديروز) و چهارشــنبه دهم 
دي ماه(امروز) صبح ها از ســاعت 8:30 صبح تا 
12 ظهر و بعدازظهرها از ســاعت 14 تا 17 در 

باجه رفع نقص حوزه مربوطه مستقر است. 
كريمي تبــار ادامه داد: براي اطالع آن دســته از 
متقاضياني كه براســاس توضيحــات بند «ب» 
ملــزم به مراجعه به نماينــده رفع نقص كارت 
سازمان مي شوند، شهرستان هاي محل برگزاري 

آزمون به شرح جدول فوق مي باشد. 
وي بــا بيان اينكه، چنانچه كارت شــركت در 
آزمون متقاضى بدون عكس باشد و يا چنانچه 
عكــس روي كارت وي داراي اشــكاالتي از 
جمله فاقد ُمهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه 
باشد ضروري است ضمن همراه داشتن پرينت 
كارت شــركت در آزمون، 2 قطعه عكس 4×3
و كارت ملي يا شناســنامه عكــس دار مطابق 

ســاعت و تاريخ اعالم شــده در بنــد «ج» به 
نماينده ســازمان سنجش آموزش كشور مستقر 
در باجــه رفع نقص حوزه مربوطه تا روز پيش 
از برگزاري آزمون مراجعه نمايند و موضوع را 
پيگيري كرده تا مشــكل برطرف شود. بديهي 
اســت در غير اين صورت فرد به عنوان متخلف 

تلقي مي شود.
معاون ســازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
همدان گفت: در زمان حضور در جلسه آزمون، 
همراه داشــتن پرينت كارت شركت در آزمون، 
اصل كارت ملي و يا اصل شناســنامه عكس دار 

الزامي است.
وي با بيان اينكه آزمون از ســاعت 8:30 آغاز 
مي شــود، گفت: درِ ورودي حوزه هاي امتحاني 
رأس ســاعت 8:00 بســته خواهد شــد، لذا 
متقاضيان الزم است پيش از بسته شدن درهاي 
ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر 

باشند.
معــاون ســازمان مديريت اســتان همــدان با 
تأكيد بر اينكه همراه داشــتن تلفن همراه حتى 
به صــورت خاموش در جلســه آزمون موجب 
محروميت از گزينش در آزمون خواهد شــد، 
اظهــار كرد: حوزه هاى آزمون از تحويل گرفتن 
هرگونه وســايل اضافي از جمله تلفن همراه، 
ماشــين حســاب، كيف دستي، ســاك دستي، 
كتاب، جزوه و ... معذور هستند، بنابراين اكيدا 
توصيه مى شود به غير از مداد سياه نرم پررنگ، 
مدادتراش، پاك كن، يك ســنجاق و يا سوزن و 
اوراق تشــخيص هويتى از همراه داشتن ساير 

جدول 2: فهرست دستگاه هاي استان همدان به تفكيك ثبت نام كنندگان، سهميه هاى قانونى و جنسيت

دستگاه

سهميه قانونى

جمع كل سهميه 3 درصدسهميه 5 درصدسهميه 25 درصدآزاد

مردزنمردزنمردزنمردزن

3633157926110848022921226333اداره كل آموزش و پرورش استان همدان

2402101417293701548بانك توسعه تعاون

145157815191600360پست بانك ايران

311552420160حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي

9650171116406200سازمان انتقال خون ايران

122776711111014258سازمان بهزيستي كشور

541219100041سازمان پزشكي قانوني كشور

2572262117273810587سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

5540191160095سازمان حفاظت محيط زيست

7917914112101296سازمان دامپزشكي كشور

06161801700102سازمان قضايي نيروهاي مسلح

334842460097سازمان ملي استاندارد

04555060162سازمان هواشناسي كشور

23137111051201199وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

00015000015وزارت جهاد كشاورزي (آزمون قراردادي)

444667345863154361429وزارت كشور

51133509405327671569355310682جمع

نام حوزهنام استانرديف
آموزش و پرورش اسدآباداسدآباد1
آموزش وپرورش تويسركانتويسركان2
دانشگاه ماليرمالير3
دانشگاه نهاوندنهاوند4
آموزش و پرورش همدانهمدان5
دانشگاه بوعلي سينا همدانهمدان6
دانشگاه آزاداسالمي واحد همدانهمدان7
دانشگاه پيام نور استان همدان-مركز همدانهمدان8

حوزه هاى برگزارى هشتمين آزمون فراگير در استان همدان

جدول 1: فهرست دستگاه  ها هاي استان همدان به تفكيك سهميه هاى استخدامى، سهميه هاى قانونى و جنسيت

دستگاه
سهميه قانونى 

جمع سهميه 3 درصدسهميه 5 درصدسهميه 25 درصدآزاد
مرد/زنزنمردمرد/زنزنمردمرد/زنزنمردمرد/زنزنمرد

اداره كل آموزش و پرورش استان 
16910008348013801260439همدان

0040010000005بانك توسعه تعاون
0040020000006پست بانك ايران

0010010000002حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي
00900300000113سازمان انتقال خون ايران
001400400100120سازمان بهزيستي كشور

0040030010008سازمان پزشكي قانوني كشور
0040010000005سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
3011001000006سازمان حفاظت محيط زيست
4022000000019سازمان دامپزشكي كشور

1001010000003سازمان قضايي نيروهاي مسلح
0040030000007سازمان ملي استاندارد

3000010000004سازمان هواشناسي كشور
2011010000005وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
وزارت جهاد كشاورزي (آزمون 

0002000000002قراردادي)

0025001000200138وزارت كشور

آزمون استخدامي فردا و پس فردا برگزار مي شود

آزمون مبتاليان به كرونا در بيمارستان

فاصله گذارى  بهداشــتى،  دستورالعمل   
اجتماعى و الزامات بهداشتى

ضمن آرزوى ســالمتى، تندرستى و موفقيت براى 
داوطلبان، براساس آخرين اطالعات درباره راه هاى 
انتشــار ويروس كرونا و مخاطرات احتمالي آن در 
حوزه هاي برگزاري آزمون، انتظار مى رود موارد زير 
را مدنظر قرار داده و براى حفظ سالمتى خود، ساير 
متقاضيان و خانواده هاى محترم خود، آن را رعايت 

نمايند:
1- زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانى را برآورد و 
به موقع در محل آزمون حضور يابيد. حوزه برگزارى 
آزمون از ســاعت 7:00 صبح روز برگزارى آزمون 

آماده حضور شما خواهد بود.

2- براى پيشگيرى از تجمع، حضور خود را به دقايق 
پايانى موكول نكنيد.

3- از تــردد بى مورد در محل آزمون جداً خوددارى 
نماييد.

4- هنگام ورود و خروج به حوزه با ديگر متقاضيان 
فاصله مناسب (حداقل يك متر) را حفظ نماييد.

5-همراه داشتن ماسك 3 اليه معمولى (بدون فيلتر) و 
اســتفاده صحيح از آن (از باالى بينى تا زير چانه)، از 
ابتداى ورود به حوزه برگزارى آزمون تا پايان برگزارى 

آزمون و خروج از حوزه امتحانى الزامى است.
7-در زمان استقرار در محل صندلى از صحبت كردن 

با ساير متقاضيان مجاور جداً خوددارى نماييد.
8- براى بازرسى بدنى و تطبيق عكس با فرد متولى 

همكارى كنيد.
9- از تماس دست ها با چشم، دهان و بينى در حين 

آزمون جداً خوددارى نماييد.
10-هنگام عطسه يا سرفه كردن از دستمال كاغذى 
استفاده نماييد. درصورتى كه دستمال وجود نداشت 

از قسمت داخلى آرنج استفاده كنيد.
11- درصورت داشــتن پرســش ضرورى از عوامل 
اجرايى در طول برگزارى آزمون حتما با رعايت فاصله 

مناسب و داشتن ماسك اقدام به صحبت نماييد.
12-در پايان آزمون تا زمان اعالم خروج از ســالن 
توســط عوامل اجرايي همچنان بــر صندلي خود 
مســتقر باشيد. به پيام هايى كه حاوى نكات اجرايى 
و بهداشتى است و در جلسه آزمون از بلندگو پخش 

مى شود با دقت گوش كرده و به آن عمل كنيد.
13- ســعى كنيد از تماس دســت با سطوحى كه 
اغلب لمس مي شود نظير صندلى ها، دستگيره در ها 
و شيرآالت سرويس بهداشتي و ... خوددارى كرده و 

از دستمال كاغذى استفاده كنيد.
ه- تكميل فرم خوداظهارى:

1-تكميل فرم خوداظهارى ويژه متقاضيان مبتال به 
بيمارى كرونا:

به منظــور ارائه خدمــات به آن دســته از متقاضيان 
ايــن آزمون كه دچار ويروس كرونا شــده اند (اعم 
از بيمارانى كه در بيمارســتان بسترى و يا در منزل 
قرنطينه هستند) اين ســازمان با هماهنگى وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى تدابير ويژه اى 

اتخاذ كرده است. بر اين اساس متقاضيانى كه عالئم 
بيمــارى آنها از تاريــخ 99/9/29 به صورت قطعى 
تأييد شده، الزم است فرم خوداظهارى را كه پيش تر 
تكميل كرده و گواهى مبنى بر داشتن ويروس كرونا 
(تأييديه بيمارستان و يا نتيجه تست يا آزمايش مبنى بر 
مثبت بودن به ويروس كرونا) را در بخش مورد نظر 
بارگــذارى نمايند. متقاضيانى كه اين فرم را تكميل 
نمايند براساس دستورالعمل هاي وزارت بهداشت 
از ساير متقاضيان جدا شده و آزمون آنها در يكى از 
بيمارستان هاى تعيين شده صرفاً در شهرهاى محل 
آزمون به همراه ساير داوطلبان مبتال به ويروس كرونا 

برگزار خواهد شد.
2- تكميل فرم خوداظهارى ويژه همه متقاضيان آزمون:

وسايل جداً خوددارى شود.
كريمي تبــار در پايان گفت: متقاضيــان درصورت 
به وجود آمدن هرگونه مشــكل در فرايند برگزاري 
براي آنها الزم اســت، حداكثر تا تاريخ 99/10/18

از طريق سيســتم پاسخگويي اينترنتي با اين سازمان 
مكاتبه نمايند. بديهي اســت درخواست هاي واصله 
پس از تاريخ فوق قابل بررســي و پيگيري نخواهد 

بود.



C M

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

چهارشنبه  10 دى ماه 1399  شماره 3938

7

خبـر ايران وجهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

حسينى به تركيب اصلى ترابزون برمى گردد
 يك رسانه تركيه خبر داد مدافع ايرانى ترابزون اسپور در هفته آينده 

به تركيب اصلى تيمش برمى گردد.
ســايت «فوتو مچ» تركيه خبر داد فيتور هوگو، مدافع برزيلى ترابزون 
اســپور در بازى هفته گذشته با گاالتاسراى مصدوم شد. وضعيت اين 
بازيكن تاكنون مشخص نيست و هنوز نتوانسته آمادگى خود را كسب 

كند.
عبدا... آوچى به اين بازيكن برزيلى اعتماد دارد درصورت نرسيدن به 
بازى هفته آينده مقابل فاتح كاراگومروك مجيد حسينى مدافع ايرانى 

از ابتدا در تركيب اصلى تيم قرار مى گيرد.
طبق اعالم رســانه هاى تركيه حسينى در آســتانه جدايى از ترابزون 
اسپور در زمستان قرار دارد. اين بازيكن از زمان آمدن آوچى به رأس 

كادرفنى، نيمكت نشين شده است.

مراسم بهترين هاى سال آسيا لغو شد
 رســانه عربستانى از لغو رسمى مراســم بهترين هاى فوتبال سال 

2020 در قاره آسيا خبر داد.
نشريه «الرياضيه» عربستان از منبعى رسمى در كنفدراسيون فوتبال آسيا 
خبر داد مراســم جوايز بهترين هاى سال آسيا به دليل شرايط كرونايى 

لغو شد.
اين منبع رسمى از AFC گفت: قرار شد به 6 بازيكن نامزد در مرحله 
سوم (سالم الدوسرى، اكرم عفيف، عليرضا بيرانوند، توموكى ماكينو، 
احمــد الظفيرى و كيم بو) اكتفا كنيــم و مراحل بعدى نهايى انتخاب 

بهترين بازيكن را لغو كنيم.
وى افزود: اين 6 بازيكن نامزد در ســال 2020 نامشــان در ليســت 
بهترين هاى ســال 2021 قرار خواهد گرفــت. در امتيازدهى ها اكرم 
عفيف با كسب 34 امتياز در رده نخست قرار داشت. سالم الدوسرى با 

33 و احمد الظفيرى با 33 در رده دوم و سوم قرار گرفتند.
با اين خبر مراسم بهترين هاى سال 2020 لغو شد و 6 نامزد بهترين ها 
در ســال 2020 كه يكى از آنها عليرضا بيرانوند دروازه بان ملى پوش 
كشورمان بود به دليل لغو اين مراسم نامشان در ليست 20 بازيكن برتر 

سال 2021 قرار مى گيرد.

سمپدوريا همچنان به دنبال مدافع ايرانى
 باشگاه ســمپدوريا ايتاليا همچنان به دنبال مدافع ايرانى ترابزون 
اسپور اســت. باشگاه ســمپدوريا ايتاليا همچنان به دنبال يك مدافع 
جديد اســت. اين تيم در تابستان گذشته تالش زيادى كرد تا مجيد 

حسينى، مدافع ايرانى ترابزون اسپور را به خدمت بگيرد.
در نقل و انتقاالت زمستانى هم سمپدوريا حسينى را فراموش نكرده 
و همچنان اين بازيكن ايرانى در گزينه هاى اين باشگاه وجود دارد.

نبرد ژنرال و استقالل
 آبى هاى سابق عليه فكرى و شاگردانش

 در هفتــه نهم مســابقات ليگ برتر گل گهر ســيرجان به مصاف 
استقالل تهران خواهد رفت.

در حســاس ترين بازى هفته نهم مســابقات ليگ برتر شاگردان امير 
قلعه نويى در گل گهر سيرجان امروز در ورزشگاه امام على(ع) سيرجان 

ميزبان استقالل تهران خواهد بود.
گل گهر اكنــون با 14 امتياز در صدر جدول قرار دارد و اســتقالل با 
يك بازى كمتر و 12 امتياز در رتبه چهارم. شــاگردان محمود فكرى 
درصورت پيروزى مقابل گل گهر موفق خواهد شــد صدرنشين ليگ 
شود. اما شاگردان فكرى در مقابل قوى ترين خط حمله ليگ برتر كادر 

سخت و دشوارى را پيش رو خواهند داشت.
امير قلعه نويى با ســپاهان، مس كرمان، تراكتور و ذوب آهن به مصاف 
اســتقالل رفته اســت. ژنرال كه 3 بار اســتقالل را قهرمان ليگ برتر 
كرده است حاال رودرروى تيم ســابق خود قرار گرفته و امروز براى 
هجدهمين بار با تيم هاى مختلف برابر اســتقالل صف آرايى مى كند. 
قلعه نويى در 19 ديدار انجام داده برابر اســتقالل صاحب 6 پيروزى،8

شكست و 5 بازى نيز به تساوى انجاميده است.
بهنام برزاى، ميالد زكى پور، گادوين منشــا، آرمين سهرابيان و محسن 
كريمى 5 بازيكن گل گهر هســتند كه تجربه بازى با لباس استقالل را 
در كارنامه خود دارند. منشا كه اكنون با 9 گل زده در 8 بازى در صدر 
جدول گلزنــان ليگ برتر قرار دارد تنها در نيم فصل حضور خود در 
استقالل يك گل به ثمر رساند تا در اين بازى انگيزه الزم را براى اين 

بازى داشته باشد. 

ياران رسانه ملى با پاسارگاد نوين نهاوند 
ديدار مى كند

ــتانه  ــدارى دوس ــه در دي ــد روزجمع ــن نهاون ــارگاد نوي  پاس
ورزشــى  مجموعــه  در  ملــى  رســانه  يــاران  تيــم  ميزبــان 

عليمراديــان در نهاونــد اســت.
رئيــس هيأت فوتبــال نهاوند با اعالم اين خبر گفت: به مناســبت 
فرارسيدن نخســتين سالگرد شهيد قاسم ســليمانى، اربعين شهيد 
فخــرى زاده و گراميداشــت حاج ميــرزا محمد ســلگى، ديدار 
دوســتانه اى بين تيم ياران رســانه ملى و پاسارگاد نوين نهاوند در 

مجموعه ورزشى عليمراديان برگزار خواهد شد. 
شــهريار شــمس، افزود: در اين ديدار عالوه بر اميرحسين ميثاقى، 
قاسم ســيانكى، پوريا خســروى و ميثاق معمارزاده تعداد ديگرى 
از مجريان و خبرنگاران ورزشى مطرح كشور به مربيگرى محسن 

بياتى نيا به نهاوند سفر مى كنند.
وى خاطرنشان كرد: در اين مسابقه همچنين از لباس تيم پاسارگاد 
نوين نهاوند در مسابقات ليگ برتر استان در فصل جديد رونمايى 
خواهد شد و از پيشكســوتان ايثارگر و شهداى فوتبال نهاوند هم 

تجليل مى شود.
اين مســابقه با همكارى هيأت فوتبال شهرستان، مجموعه فرهنگى 
ورزشــى عليمراديان و شــركت همراه تجارت نوين ويانا توسط 

باشگاه پاسارگاد نوين نهاوند برگزار مى شود.
گفتنى است اين بازى از طريق رسانه ملى (شبكه استانى همدان و 

شبكه شما) به صورت زنده پخش شود.

بدهى 30 ميليادى سد راه پاسى ها 
براى ادامه ليگ

 تيم فوتبال پاس بدهى بااليى به مربيان وبازيكنان فصول گذشته 
خود دارد كه اگر تصويه نشود اين تيم نمى تواند ليگ را ادامه دهد.

ــه  ــب ب ــن مطل ــالم اي ــا اع ــدان ب ــاس هم ــال پ ــم فوتب ــر تي مدي
خبرنــگار مــا گفــت: شــرط فدراســيون بــراى حضــور در 
ــا  ــى تيم ه ــل بده ــويه كام ــته دوم، تس ــگ دس ــارى لي فصــل ج
ــال  ــأت فوتب ــس هي ــاى رئي ــا پيگيرى ه ــبختانه ب ــه خوش ــود ك ب
اســتان 2 هفتــه از فدراســيون مهلــت گرفتــه شــد كــه ايــن مهلــت 
ــه پايــان رســيد  ــا شــهردارى بــم ب ــازى ب روز گذشــته پــس از ب
ــكاران خــود  ــا طلب ــد ب ــا باي ــن رقابت ه ــه اي ــراى ادام ــاس ب و پ

ــد. تســويه كن
ميثــم ناصرنــژاد يــادآور شــد: تيــم پــاس 3 ميليــارد و 250 ميليــون 
تومــان در فدراســيون، بدهــى ثبــت شــده دارد كــه بايــد هرچــه 
ســريعتر نســبت بــه پرداخــت آن اقــدام شــود. مســئوالن ارشــد 
اســتان بايــد هرچــه ســريعتر مقدمــات پرداخــت ايــن بدهــى را 

فراهــم كننــد تــا پــاس بتوانــد ليــگ را دنبــال كنــد.
وى خاطرنشــان كــرد: اميــر عظيمــى مديرعامــل تيــم فقــط 
ــرد  ــد ك ــم خواه ــارى را از تي ــادى در فصــل ج ــاى م حمايت ه
ــه رو  ــكل روب ــا مش ــود ب ــت نش ــا پرداخ ــر بدهى ه ــًا اگ و قطع
خواهيــم شــديم و عواقــب آن هــواداران و جامعــه ورزش اســتان 

ــرد. ــد ك را متضــرر خواه
ــر  ــرواز چارت ــا پ ــى ب ــاس صوف ــت عب ــا حماي ــه ب ــاس ك ــم پ تي
ــه همــدان  ــازى ب ــان ب ــود پــس از پاي ــم كرمــان شــده ب راهــى ب

بازگشــت.
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پيشخوان
ميزبانى در ليگ قهرمانان در گرو داشتن 

VAR  است

 در فصل 2020 ليگ قهرمانان آســيا براى نخســتين بار از سيستم 
VAR رونمايى شد و از مرحله يك چهارم نهايى به بعد اين مسابقات، 
صحنه هاى مهم و بحث برانگيز توسط كمك داور ويديويى چك شد. 
تصميماتى كه پرســپوليس اگرچه در مرحله يك چهارم نهايى و بازى 
مقابل پاختاكور از آن سود برد اما در ديدار فينال، كمك داور ويديويى 

باعث شد 2 پنالتى بر ضد پرسپوليس گرفته شود.

براى فصــل جديد ليگ قهرمانان هنوز مشــخص نشــده كه بازى ها 
به صورت متمركز و در قطر يا يك كشــور ديگر برگزار خواهد شــد 
يا اينكه كميته مســابقات AFC مشغول مانيتور كردن وضعيت كرونا 
در كشورهاى قاره آسيا اســت تا درصورت از بين رفتن اين ويروس، 
مسابقات را به شكل سابق برگزار كند. اگر فرض كنيم مسابقات، حداقل 
در مرحله حذفى به صورت غيرمتمركز و رفت و برگشتى برگزار شود و 
از طرف ديگر تيم هاى ايرانى بتوانند به مرحله حذفى مسابقات برسند، 
آن وقت ضرورت ورود سيســتم VAR به ورزشگاه هاى ايران بيش از 
هر زمان ديگرى احساس خواهد شد و 3 ورزشگاه آزادى، فوالد آره نا 

و يادگار امام(ره) هم بايد به اين سيستم مجهز شوند چون اگر بازى هاى 
VAR مرحله حذفى به صورت رفت و برگشت برگزار شود و خبرى از
در ورزشگاه هاى ايران نباشد، ميزبانى از نمايندگان ايران گرفته مى شود.
درباره هزينه سيســتم كمك داور ويديويى هــم صحبت از 300 هزار 
دالر براى هر ورزشــگاه اســت و اگر تيم هاى ايرانى دوست دارند كه 
ميزبان حريفانشان در آسيا باشــند بايد هر طور شده و از هر راهى كه 
امكانش هست VAR را وارد فوتبال ايران كنند زيرا در غير اين صورت، 
ايــن احتمال وجود دارد كه براى دومين فصل متوالى خبرى از ميزبانى 

تيم هاى ايرانى در ليگ قهرمانان آسيا نباشد.

معرفى 4 نامزد نهايى 
ميزبانى جام ملت هاى 

آسيا
نامزدهاى  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون   
نهايى ميزبانى جام ملت هاى آسيا 2027 

را اعالم كرد.
كنفدراســيون فوتبال آسيا از فدراسيون 
فوتبال كشــورمان و كشــورهاى قطر، 
هند و عربستان به عنوان 4 گزينه نهايى 
ميزبانى جام ملت هاى آســيا 2027 ياد 

كرد.
براساس اعالم كنفدراسيون، اين 4 كشور 
به صورت رسمى پرونده هاى خود را در 
مرحله نهايى كانديداتورى براى ميزبانى 
از جــام ملت هاى آســيا 2027 تكميل 

كرده اند.
فدراســيون فوتبال ازبكستان از ميزبانى 
رقابت هاى جام ملت هاى آســيا 2027 
انصراف داد. ايران، عربستان، قطر و هند 
ملت هاى  جام  ميزبانى  نهايى  نامزدهاى 

آسيا 2027 شدند.
بازرسان كنفدراسيون فوتبال آسيا ظرف 
3 ماه آينــده (از ژانويه تا مارس 2021) 
به كشــورمان سفر مى كنند تا از نزديك 
به بررســى امكانات و زيرساخت هاى 

كشورمان بپردازند.

آغاز بازسازى زورخانه 
پورياى مالير

 عمليات بازسازى و تعميرات داخلى 
زورخانه پوريــاى ولى به همت هيأت 
با  پهلوانى  و  زورخانــه اى  ورزش هاى 
همكارى شــهردارى و شوراى اسالمى 
شهرســتان مالير آغاز و درحال انجام 
اســت.در اين عمليات ديوارها، سكوى 
تماشــاچيان، ســقف و گود زورخانه، 
سرويس هاى بهداشــتى و ... مرمت و 

بازسازى مى شوند.

مسابقات 4 جانبه فوتبال 
در بهار

 يــك دوره مســابقات 4 جانبه در 
گراميداشت شهيد سليمانى در شهرستان 

بهار برگزار مى شود.
رئيس هيــأت فوتبال شهرســتان بهار 
با اعــالم اين مطلب به فــارس گفت: 
مســابقات 4 جانبه به مناسبت نخستين 
سالگرد شهادت سپهبد قاسم سليمانى با 
همكارى هيأت فوتبال ، اداره ورزش و 
جوانان، فرماندارى، شهردارى و شوراى 
شــهر، هالل احمر و ســپاه ناحيه بهار 

برگزار مى شود.
حامــد رنجبرصولتــى  ادامــه داد: در 
ايــن مســابقات 4 تيم رســانه ورزش 
همدان، پيشكســوتان بهار، تيم الوند و 
پيشكســوتان اللجين حضور دارند كه 
در استاديوم شهيد سليمانى شهر بهار به 

مصاف هم خواهند رفت.

اصالحيه آگهى مزايده مورخ 99/10/04

شهردارى همدان

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا 
اوراق مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/10/14 تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى 

سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد 

قيمت را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
3-برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف هفت روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 90٪ وجه پيشنهادى اقدام و 10٪ الباقى هنگام 

تنظيم سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 
4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهردارى واريز نموده و هيچگونه تهاترى قابل قبول نمى باشد درصورت عدم واريز نقدى 

وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهردارى ضبط و برابر مقررات اقدام خواهد گرديد. 
5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
7-شركت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 

8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. 
9- متراژ زمين 264/50 متر مربع به ابعاد شماالً به طول 13/85 متر به كوچه 10مترى، شرقًا به طول 19/10 متر به پالك مجاور، جنوبًا به ابعاد 13/85 متر 
به پالك مجاور، غربًا به طول 19/09 متر به پالك مجاور از پالك 20379 بوده كه شهردارى متعهد مى گردد حداكثر ظرف مدت شش ماه سند ثبتى آن را 

تحويل خريدار نمايد. ضمنًا قبل از نقل و انتقال سند و با تنظيم قرارداد واگذارى امكان صدور پروانه ساختمانى ميسر مى باشد.
10- انتقال سند بعد از انجام تشريفات قانونى (ثبتى) متعاقبًا به برنده مزايده ابالغ ميگردد و برنده مزايده مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابالغ 
شهردارى جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه (10٪ باقيمانده) اقدام نمايد در غير اينصورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد 

ضمنا سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگرى كه برنده مزايده وى را كتبا با رضايت نامه محضرى به شهردارى معرفى نمايد انتقال خواهد يافت.
11- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/10/15 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 1376)

 شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش يك قطعه زمين مسكونى از طريق مزايده 
كتبى اقدام نمايد. متقاضيان مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند. 

يف
مبلغ سپرده شركت در مزايده كل مبلغ كارشناسى (ريال)مساحت (مترمربع)مشخصات ثبتىنوع ملك و كاربرىرد

آدرس(ريال)

زمين مسكونى معبر 1
استادان 18مترى 1010/20379264/50158/700/000/00010/000/000/000مترى

ميالد كوچه آبشار

آگهي حصر وراثت
ــه  ــرح دادخواســت ب ــه ش ــنامه  1608 ب ــماره شناس ــرى داراى ش ــاى محمدحســن نظ آق
ــن  ــوده و چني ــت نم ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 112/9900464 از اي كالس
ــخ  ــنامه  12 در تاري ــماره شناس ــه ش ــادروان محمدموســى نظــرى ب ــه ش ــح داده ك توضي
ــوت آن  ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم 1374/06/18 در اقامت
ــماره  ــه ش ــى ب ــد موس ــد محم ــرى فرزن ــن نظ ــت به:1-محمدحس ــر اس ــى منحص متوف
ــد  ــد پســر متوفــى، 2-اكبــر نظــرى فرزن ــد 1339 صــادره از قهاون شناســنامه 1608 متول
محمــد موســى بــه شــماره شناســنامه 1398 متولــد 1353 صــادره از قهاونــد پســر متوفى، 
ــد 1354  ــه شــماره شناســنامه 1399 متول ــد محمــد موســى ب 3-ابوالفضــل نظــرى فرزن
ــه شــماره  ــد محمــد موســى ب ــد پســر متوفــى، 4-حســين نظــرى فرزن صــادره از قهاون
ــد  ــاس نظــرى فرزن ــى، 5-عب ــد پســر متوف ــد 1360 صــادره از قهاون ــنامه 14 متول شناس
محمــد موســى بــه شــماره شناســنامه 3 متولــد 1364 صــادره از قهاونــد پســر متوفــى، 
6-زهــرا نظــرى فرزنــد محمــد موســى بــه شــماره شناســنامه 1396 متولــد 1351 صــادره 
از قهاونــد دختــر متوفــى، 7-فاطمــه قراباغــى فرزنــد حســين بــه شــماره شناســنامه 932 
ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي  ــد همســر متوفــى. اينــك ب ــد 1320 صــادره از قهاون متول
ــر كســي اعتراضــي دارد و  ــا ه ــد ت ــت آگهــي مي نماي ــك نوب ــور را در ي درخواســت مزب
يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه 

تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 281)

قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت

ــون  ــوع قان ــأت اول موض ــماره 139960326006001264 - 1399/08/24 هي ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي مســتقر  ــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق ــن تكليــف وضعيــت ثبت تعيي
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ماليــر تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى 
ــه شــماره شناســنامه 1 صــادره از ماليــر در شــش دانگ  كريــم زرينــى فرزنــد آقامــراد ب
ــى  ــالك  فرع ــمتى از پ ــع قس ــاحت 106/20 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــك ب ــى ي اعيان
ــاره  ــرارداد اج ــر ق ــمى براب ــك رس ــر از مال ــك مالي ــش ي ــع در بخ ــي واق از 2044 اصل
ــده  ــر محــرز گردي ــه مالي ــور خيري ــاف و ام 446116046996121016-1399/06/12 اداره اوق
ــي  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــذا به منظ ــت. ل اس
مي شــود، درصورتي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــن آگهــي ب ــخ انتشــار اولي ــد از تاري داشــته باشــند مي توانن
خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ 
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت 
درصــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد. (م الــف 351)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/10

محمدرضا امينى 
 رئيس ثبت اداره اسناد و امالك شهرستان مالير

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

ــون  ــوع قان ــأت اول موض ــماره 139960326006001273 - 1399/08/25 هي ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي مســتقر  تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
ــى  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالكان ــر تصرف ــك مالي ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت در واح
ــه شــماره شناســنامه 3491 صــادره از ماليــر  ــد علــى اكبــر ب ــم مريــم امينــى فرزن خان
ــماره  ــالك ش ــع پ ــاحت 200/97 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــك ب ــش دانگ ي در ش
فرعــى149 فرعــى از2143 اصلــي واقــع در بخــش يــك ماليــر خريــدارى از مالــك رســمى 

ــده اســت.  ــى محمــد تاجبخــش محــرز گردي ــاى ول آق
ــه 15 روز آگهــي مي شــود،  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــور اطــالع عم ــذا به منظ ل
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته  درصورتي كــه اشــخاص نســبت ب
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را  باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــت  ــي اس ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــع قضاي ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس اعت
درصــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 348)
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محمدرضا امينى 
 رئيس ثبت اداره اسناد و امالك شهرستان مالير

160 پايگاه استعداديابى دووميدانى در همدان راه اندازى مى شود

سليمان رحيمى »
 شهردارى بم صفر...........پاس همدان صفر

داوران: حميدرضا عبداللهى، صدرا... صفرى 
و سجاد باباخانى

بازيكنان شــهردارى بــم: آريا حســن زاده، 
شهاب  صادقى،  محمدجواد  گلستانى،  عرفان 
شهدانژاد، سيدعلى حســينى، ياسر رحيمى، 
اميرعلى عســگريان، حسين رزم پوش، كيوان 
كدخدايى، مهدى شيرى و فرزاد درويش زاده.

سرمربى: اكبر شكرانى
بازيكنان پاس همدان: احمد محرابى، محمد 
آشتيانى، رســول رضايى، اشــكان واحدى، 
رضا كاشــفى، رضا ايار، شاهين اخوى، ميالد 
حسن پور، موسى شهبازى، ابوالفضل زمرديان 

و عرفان فتاحى.
سرمربى: مهدى پاشازاده 

كرمان ورزشــگاه شــهيد باهنر هفته دوم از 
رقابت هاى ليگ دسته دوم كشور

تيم فوتبال پاس كه با حمايت عباس صوفى 
و مديرعامل باشــگاه با يــك فروند چارتر 
راهى كرمان شــده بود براى كسب پيروزى 
قدم به ورزشگاه شهيد باهنر كرمان گذاشت 
تا با شهردارى بم ديدار كند. بمى ها بازى هاى 

خانگى خود را در كرمان برگزار مى كنند.
شــاگردان مهدى پاشــازاده به رغم مشكالت 
مالى با انگيزه اى باال قدم به ميدان گذاشتند و 
براى كسب پيروزى حمالت متعددى را روى 
دروازه حريف تدارك ديدند اما اين حمالت 
پرشــمار راه به جايى نبــرد و در روزى كه 
پاس مى توانست با گل هاى زياد پيروز ميدان 
شــود به دليل بى دقتى مهاجمان در عوارضى 
شهردارى بم گرفتار شــد و نتيجه اى بهتر از 

تساوى كسب نكرد.
پاس با اين مساوى 2 امتيازى شد و در رده هفتم 
جدول قرار گرفت. در ساير ديدارهاى اين گروه 
نيروى زمينى تهران با يك گل مقابل عقاب تهران 

به برترى رسيد، مس شهربابك كه اسب خود را 
براى صعود زين كرده مقابل ســردار بوكان با 3 
گل به پيروزى رسيد تا با 6 امتياز يكه تاز جدول 
باشــد، نفت اميديه با يك گل در قزوين برابر 
شمس آذر به برترى رسيد، شهردارى ماهشهر 
با همين نتيجه ميهمان خود را با شكست بدرقه 
كرد. شاهين بندرعامرى بوشهر 2 بر يك بر شهيد 
قندى يزد فائق آمد و ديدار 2 تيم ميالد تهران و 
شهداى بابلسر با برترى يك بر صفر شمالى ها 

به پايان رسيد.
در پايان هفته دوم اين گروه، تيم مس شــهر 
بابك با 6 امتياز به تنهايى صدر نشــين جدول 

است و تيم هاى
شــاهين بندرعامرى، نفت اميديه، شهردارى 
ماهشــهر و نيروى زمينى تهران با 4 امتياز در 
رده هاى دوم تا پنجــم قرار دارند و تيم پاس 
پس از شهداى بابلســر 3 امتيازى با 2 امتياز 

هفتم است.

توقف پاس در عوارضى شهردارى بم
شهردارى بم صفر................................................................................پاس همدان صفر

160 پايگاه استعداديابى رشته دووميدانى 
در ســطح روســتاها و شــهرهاى مختلف 
اســتان درحال شكل گيرى است و به زودى 
راه اندازى مى شــود. دبير هيأت دووميدانى 
استان با اعالم اين خبر به برنا گفت: مربيان 
استعدادياب هيأت در سطح گسترده نسبت 
به شناسايى نخبه هاى دووميدانى در مناطق 

مختلف استان اقدام مى كنند.

مســعود بنوان يادآور شد: هم اكنون بيش از 
3 هزار دونده در ســطح استان فعال هستند 
و همــدان به لحــاظ قهرمان پــرورى جزو 

استان هاى برتر كشور به شمار مى رود.
وى برگــزارى دورهــاى ارتقــاى داور و 
مربيگرى را جــزو برنامه هاى اصلى هيأت 
دووميدانــى همــدان دانســت و گفــت: 
دووميدانى  فدراســيون  با  الزم  رايزنى هاى 

كشور براى برگزارى اين دوره ها انجام شده 
است.

بنوان خاطرنشــان كرد: اين استان از حيث 
داشــتن دوندگان قهرمان جهانى، آسيايى و 
بين المللى يكى از قطب هاى اصلى ورزش 
دووميدانى كشــور اســت و به طور قطع با 
ارتقاى ســطح دانش مربيــان مى توانيم اين 

روند روبه رشد را به خوبى ادامه بدهيم.
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

ساخت واكسن كروناى ايرانى 
در شرايط سخت

 1- مردم ايران به انجام كارهاى بزرگ در شــرايط سخت و زير 
فشار شــهرت دارند، به همين دليل بســيارى به دشمنان اين ملت 
توصيه كرده اند كه فشار بر مردم ايران براى دست برداشتن از هدفى 
يا داشــته اى مؤثر نخواهد بود، بلكه اين فشــار نتيجه معكوس نيز 

خواهد داد.
البته دشمنان در دشمنى با ملت ايران راه خود را رفته اند و اين ملت 
بزرگ ايران بوده كه براى رهايى از فشــارها يا مقاومت كرده يا در 

عين مقاومت، راهى نو در  انداخته است.
2-  با شــيوع كرونا در جهان، ملت ايران و مردم آزاده جهان، روش 
ديگرى از دشــمنى ها را تجربه كردند كه دشــمنى بى نقاب بود و از 

اقدام به هر عمل غيرانسانى، ابا نداشت.
ممنوعيت واردات دارو و تجهيزات ســاده مانند ماســك از ســوى 
آمريــكا، بســيارى از مردم را در دوران همه گيرى كرونا با مشــكل 
مواجه كرد و زمانى كه شركت هايى در جهان به واكسن دست يافتند، 
اين مخالفت آمريكا با انتقال ارز توســط بانك هــاى ايرانى بود كه 
خريد واكســن توسط ايران را با چالش مواجه كرده بوده و همچنان 

اين چالش به شكلى ديگر ادامه دارد.
3- فشــار تحريم هــا در دوران كرونا دليلى شــد تا امــروز، ايران 
از كشــورى كه نيازمند ماســك و مواد ضدعفونى كننــده بود، به 
صادركننده اين مواد، ماســك و ديگر تجهيزات و لباس هاى پزشكى 
الزم بــراى مقابله با كرونا تبديل شــود و ديگر از اين بابت، نگرانى 

نداشته باشد.
اين خاصيت ايرانى اســت كه از تحريم و فشار با مقاومت و تالش 

علمى و منطقى، فرصت مى سازد و جهانيان را متحير مى كند.
بى جهت نيست كه دشمنان در ارزيابى هاى خود عامل مقاومت مردم 
ايــران و حمايت آنها از آرمان هاى انقالب را دليل اصلى شكســت 
فشارهايى مى دانند كه به زعم آنها مقدار كمى از اين فشارها، انسجام 

هر كشورى را متالشى خواهد كرد.
4- در روزهاى اخير دوگانه نادرستى بين طرفداران واكسن ايرانى و 
واردات واكسن در فضاى مجازى شكل گرفته بود و هر گروه سعى 

در اثبات خود داشت.
اما بايد توجه داشــت كه اين دوگانه، دوگانه درستى نيست و ايران از 
ابتدا بر واردات واكسن و ايمن سازى مردم در كنار تحقيق و پژوهش 
براى دست يافتن به واكسن در ايران تأكيد داشته است و در اين زمينه 

تالش كرده است.
5-  درحالى كه در روزهاى اخير بانك مركزى از تأمين ارز مورد نياز 
براى خريد 16 ميليون دوز واكسن خارجى خبر داد، روز گذشته روز 

بزرگى براى دانش پزشكى و تاريخ پيشرفت هاى آن در ايران است.
ديــروز واكســن ايرانى كرونا بــر روى 3 داوطلب واجد شــرايط 
تزريق شــد. 3 داوطلبى كه به نوعى در ارتباط با مؤسســه اى بودند 
كه براى توليد واكســن تالش داشت و در واقع با داوطلبى سعى در 

اعتمادسازى مردم نسبت به واكسن ايرانى نيز داشتند.
6- هر چند آغاز مطالعه انسانى به معناى رونمايى از واكسن نيست 
اما شواهد نشان مى دهد كه اين مطالعه با توجه به موفقيت در مراحل 
قبلــى در اين مرحله نيز ســربلند از آزمايش ها بيرون خواهد آمد و 

غرور ملى را ارتقا خواهد داد.
اعالم شــده، اگر تأييد نهايى اين واكسن انجام شود در سال 1400
قابليت توليد حداقل 80 تا صد ميليون دوز واكســن تا پايان ســال 

خواهد بود.
همچنين تست انسانى حداقل يك واكسن كروناى ديگر هم به زودى 

با مجوز كميته اخالق در پژوهش وزارت بهداشت آغاز مى شود.
7-  به نظر مى رسد، دانشمندان ايرانى علم پزشكى به واكسن مطمئن 
كرونا بســيار نزديك شــده اند و اين مهــم و كار غرورآفرين را در 
شرايط سخت تحريم و فشارهاى اقتصادى و محدوديت هاى علمى 

براى كشور، انجام داده اند.
از اين منظر كار دانشــمندان ايرانى كار بســيار ارزشمند و متفاوتى 
اســت و با اميد به موفقيت نتيجه تالش آنها، نبايد فراموش كرد كه 
همچنان تا مدت ها پس از اجراى طرح واكسيناســيون كرونا نيز راه 
مقابله با كرونا رعايت اصول 3 گانه شســتن مكرر دست ها، رعايت 

فاصله گذارى اجتماعى و زدن ماسك است.

اهداى بيش از 3000 واحد خون مردم استان
 به ساير استان ها

  اســتان همدان در ذخاير خونى كمبــودى ندارد و بيش 3 هزار واحد 
خون به ساير استان ها ارسال كرده است.

مديركل انتقال خون استان همدان گفت: با شيوع ويروس كرونا و كاهش 
تردد مردم در بيرون از منزل سبب كاهش مراجعه اهداكنندگان براى اهداى 
خون را داشــته ايم و با اين حال هيچ گونه كمبودى در ذخاير خونى استان 

همدان نداريم.

افشــين محمدى، در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: امسال 
تاكنون 24 هزار و 822 واحد خون در استان همدان اهدا شده است.

وى با تأكيد بر اينكه خون مورد نياز بيماران استان به طور كامل تأمين شده 
است، افزود: عالوه بر تأمين خون مورد نياز بيمارستان هاى استان بيش از 3

هزار واحد خون به اســتان هايى نظير گيالن، سيستان و بلوچستان و تهران 
ارسال كرديم.

مديركل ســازمان انتقال خون اســتان همدان با بيان اينكه به طور ميانگين 
روزانه صد نفر براى اهداى خون به اين ســازمان مراجعه مى كنند، گفت: 
در شــرايط نامناســب بودن هوا يا زمان شــدت گرفتن ويــروس كرونا 

تعداد اهداكنندگان كمتر مى شــود. محمدى با اشــاره به اهداى پالسماى 
بهبوديافتگان كرونا بيان كرد: اهداى پالســما بســيار محدود شده و نياز 
بيمارستان ها نيز به خاطر كاهش آمار بيماران بسترى به حداقل رسيده است.

محمــدى با تأكيد بر اينكه در مركز اهداى خون همدان از روش آفرزيس 
استفاده مى شود، گفت: در اين روش تنها اجزاى مورد نياز خون جداسازى 

شده و بقيه آن به بدن بازگردانده مى شود.
مديركل ســازمان انتقال خون اســتان همــدان با بيان اينكه بخشــى از 
اهداكنندگان بين اهداكنندگان مســتمر هستند، اظهار كرد: در مواقع نياز به 

اين افراد فراخوان داده مى شود.

40 درصد ورودى بيمارستان ها 
كم شد

همدان از هرگونه بيمارى دام و طيور 
عارى است

 مديركل دامپزشكى استان همدان معتقد است درحال حاضر استان 
همدان عارى از هرگونه بيمارى دام و طيور است.

به گزارش خبرآنالين، محمودرضا رســولى بــا اعالم اينكه مديريت 
بيمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان نخســتين اولويت دامپزشــكى 
اســتان همدان اســت، افزود: مراقبت فعال اكيپ هاى بررسى و لزوم 
آمادگى ادارات دامپزشــكى در سراسر استان براى پيشگيرى از ورود 

بيمارى آنفلوآنزا مورد تأكيد قراردارد.
مديركل دامپزشكى استان همدان خاطرنشان كرد: با اقدامات پيشگيرانه 
دامپزشــكى از 2 سال پيش تاكنون همدان از اســتان هاى پاك ازنظر 

بيمارى آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان به شمار مى رود.
رســولى بابيان اينكه باتوجه به شــيوع ويروس كرونــا فعاليت هاى 
دامپزشــكى از سوى ســتاد ملى مبارزه با كرونا در زمره فعاليت هاى 
ضرورى قرار گرفته اســت، تصريح كــرد: محدوديت هاى كارى و 
دوركارى پرسنل، تحت هيچ شرايطى نبايد امور جارى را تحت الشعاع 
قرار دهد ضمن اينكه شيوع هرگونه بيمارى در منطقه به بهانه كرونا و 

دوركارى پذيرفتنى نيست.

مصرف گاز در همدان 11 درصد
 افزايش يافت

 ميانگين مصرف روزانه گاز طبيعى مشــتركان استان در چند روز 
گذشــته از دى ماه، 13/5 ميليون متر مكعب ثبت شده است كه اين 
ميزان نســبت به مدت مشابه سال گذشته، 11 درصد افزايش داشته 

است.
مديرعامل شــركت گاز استان همدان گفت: مشــتركان گاز طبيعى 
اســتان در 2 ماهه امســال 11/5 درصد بيشتر نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشته گاز مصرف كرده اند؛ ميزان مصرف گاز طبيعى تا پايان 
آذر ســال 1398 نزديك به 2 ميليارد و 300 ميليون متر مكعب ثبت 

شده بود.
عبــدا... فيــاض در گفت وگــو بــا ايرنــا افــزود: اســتان همــدان 632
ــزان، 585 ــن مي ــه از اي ــى دارد ك ــزار و 420 مشــترك گاز طبيع ه

هــزار و 945 مشــترك خانگــى، 43 هــزار و 178 مشــترك عمومــى 
و تجــارى، 3 هــزار و 226 مشــترك صنعتــى، كشــاورزى، جــزء و 
عمــده، 5 مشــترك نيروگاهــى و 48 بــا جايــگاه مصــرف ســوخت 

گاز طبيعــى خــودرو (CNG) اســت.
وى عنوان كرد: 9 هزار و 929 مشــترك جديد از ابتداى ســالجارى 
به جمع مشــتركان مصرف كننده گاز طبيعى در استان همدان اضافه 

شده اند.
وى افزود: براساس تكاليف قانونى 318 اشتراك گاز طبيعى رايگان، 
در سالجارى به مددجويان كميته امداد امام خمينى(ره) و بهزيستى، 
مسجدها، اماكن مذهبى، حوزه هاى علميه، خانواده شهدا و جانبازان 

واگذار شده است.
مديرعامل شركت گاز اســتان همدان افزود: صد درصد از جمعيت 
شــهرى و 99/8 درصد از جمعيت روستايى شامل 643 هزار و 606

خانوار در استان از نعمت گاز طبيعى بهره مى برند.
فياض تصريح كرد: همدان به عنوان نخســتين و تنها اســتان صنعت 
ســبز كشور معرفى شده كه به تمامى 32 شهر و همچنين  هزار و 27

روستاى باالى 20 خانوار آن گازرسانى شده است.
مديرعامل شركت گاز همدان افزود: روستاهاى باقى مانده نيز كمتر 
از 20 خانــوار جمعيت دارند كه براســاس قانــون نمى توان به آنها 

گازرسانى كرد.
وى اظهــار كرد: با آغاز به كار دولت يازدهــم و از ابتداى مردادماه 
سال 1392 تا ابتداى مردادماه سال 1399، هزار و 718 كيلومتر شبكه 

تغذيه و توزيع گاز در اين استان اجرا شده است.
فياض افزود: در اين مدت 40 هزار و 500 انشــعاب نصب و 156

هزار و 914 مشترك جديد از ظرفيت گاز لوله كشى طبيعى بهره مند 
شدند.

وى بيان كرد: از اين تعداد 141 هزار و 937 مشــترك خانگى،  هزار 
و 592 مشترك صنعتى،  13 هزار و 380 مشترك عمومى و تجارى و 

5 جايگاه CNG پذيرش شده اند.
فياض عنوان كرد: در 7 ســال خدمت دولت تدبير و اميد، در استان 
همدان 2 شــهر به صورت كامل گازرسانى شــدند و درحال حاضر 

تمامى 31 شهر اين استان گازدار هستند.
وى اظهــار كرد: در اين مدت به 294 روســتا گازرســانى و همه 
روســتاهاى باالى 20 خانوار اين استان كه شامل هزار و 32 روستا 

مى شود، از نعمت گاز طبيعى برخوردار شدند.
بهره منــدى  نــرخ  گفــت:  همــدان  گاز  شــركت  مديرعامــل 
خانوارهــاى شــهرى و روســتايى از گاز طبيعــى در اســتان همــدان 
ــوان  ــدان به عن ــتان هم ــال 1397،  اس 99/9 درصــد اســت و در س
ــه  ــانى ب ــه گازرس ــور در زمين ــبز كش ــتان س ــا اس ــتين و تنه نخس

ــد. ــى ش ــتاها معرف ــهرها و روس ش
گاز  مصــرف  در  خواســت  مشــتركان  و  همشــهريان  از  وى 
صرفه جويــى كننــد و اســتفاده از لــوازم گرمايشــى در حــدى 
ــا 20 ــن 18 ت ــتاندارد و بي ــد اس ــاق را در ح ــاى ات ــه دم ــد ك باش

ــه دارد. ــه، نگ درج

1- احتمال شركت محسن رضايى در انتخابات مجلس قوت گرفته 
اســت. گويا تعدادى از نمايندگان درخواســت داوطلبى از وى در 
انتخابات ميان دوره اى مجلس از تهران را داشــته اند. گفتنى اســت 
رضايى هم اكنون از داوطلبان احتمالى انتخابات رياســت جمهورى 

است.
2- حزب مؤتلفه اســالمى به دنبال شناســايى داوطلب حزبى است. 
گويا اين حزب براى معرفى و حمايت از ميرســليم يا بادامچيان در 
انتخابات درحال بررسى است. گفتنى است مؤتلفه در فرايند وحدت 

اصولگرايان نيز حاضر است.
3- حاجى بابايى ســخنرانى مجازى داشته است. گويا وى نخستين 
مسئول همدانى است كه سخنرانى آنالين و مجازى را تجربه مى كند. 
گفتنى اســت اين سخنرانى در مراسم بزرگداشت 9 دى در اصفهان 

بوده كه از فضاى مجازى نيز همزمان پخش شده است. 
4-قيمت موز همچنان صعودى اســت و يك كيلو موز برابر با يارانه 
يك ماهه افراد شده است. گفتنى است دليل اين گرانى نپذيرفتن ثبت 
سفارش موز و كم شدن مجوزها در دست دالل ها بوده است.گفتنى 
است مجوز واردات يك كانتينر موز از آمريكاى التين هم  اكنون 160

ميليون تومان است.
5- برنامه ريزى براى پذيرش گردشگر پس از مهار كرونا در جهان، 
درحال انجام است. گويا در اين برنامه ريزى كشور چين در اولويت 
اول اعزام گردشــگر به ايران قرار دارد. گفتنى اســت لغو رواديد با 

چين در اين اولويت بندى مؤثر بوده است.

 كاهش 40 درصدي ورودي به بيمارستان ها 
به دنبــال اعمال محدوديت هــاي كرونايي در 
همدان اتفاق افتاده اســت، اما ايــن پايان راه 

كرونا نيست.
 به دنبال اعمال محدوديت ها و افزايش ســطح 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي از سوي مردم، 
ورودي  بيمارستان ها تا 40 درصد كاهش پيدا 
كرده  اســت، اگرچه تأثير اين محدوديت ها بر 
كاهش مرگ و ميرهاي ناشي از كرونا به صورت 
تدريجي بوده و تقريبا 30 درصد كمتر شــده 
اســت اما ادامه اين روند نزولي و دستيابي به 
شرايط مطلوب، نيازمند تداوم محدوديت ها و 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي از سوي مردم 
اســت كه بايد با پرهيز از دورهم نشــيني هاي 
خانگي و سفرهاي درون شهري و برون شهري 
و همچنيــن حضــور نداشــتن در تجمعات 
غيرضــرورى، به ادامه اين روند نزولي و قطع 

زنجيره انتقال بيماري كمك كرد.
 كاهش محسوس 
آمار ابتال به آنفلوآنزا

بــر همين اســاس به دنبــال رعايــت اصول 
بهداشتي، آمار آنفلوآنزاي معمولي نيز در پاييز 
امسال به گفته كارشناســان، در همدان بسيار 
پايين بوده اســت، اين كاهــش آمار كامال در 
بيمارســتان ها هم به طور كامل مشخص است 
و مهم ترين دليل آن رعايت اصول بهداشــتي 
فاصله گذاري هاي  ماســك،  پوشش  همچون 
فيزيكي و شستن مرتب دست هاست، اصولي 
كه در سال هاي گذشــته با وجود توصيه هاي 
مكرر اجرا نمي شــد ولي امسال به دليل شيوع 
كرونا رعايت و به كاهش چشمگير آمار ابتال 

به آنفلوآنزا منجر شد.
از طرفى بايد گفت شرايط فعلي اپيدمي كرونا 

بسيار متزلزل و شكننده است و به همين علت 
است كه عادي  انگاري شرايط موجود و رعايت 
نكردن پروتكل ها يا لغو ناگهاني محدوديت ها 
به طور قطع به بازگشت شرايط سخت اپيدمي 
و شــيوع باالي بيماري در سطح جامعه منجر 

خواهد شد.
 احتمال وقوع پيك چهارم

در همين راســتا روابط عمومى دانشگاه علوم 
پزشكى همدان با اشــاره به وضعيت سخت 
بيماري در فصول سرد سال و احتمال تداخل 
آن با ســاير بيماري هاي ريوي و تنفسي اين 
فصل، اظهار كرد: اگر دوباره دورهم نشــيني ها 
و رعايــت نكــردن پروتكل ها آغاز شــده و 
محدوديت ها لغو شــود، به طــور قطع با پيك 

چهارم اپيدمي روبه رو مي شويم.
محمد طاهرى در گفت و گو با همدان پيام گفت: 
مردم در 2 مورد بايد آگاه باشــند؛ نخست اينكه 
يك بار ابتال به اين بيماري به معناي مصونيت و 
ايمني دائم نبوده و احتمال ابتالي دوباره وحتى 
ســخت تر از مرتبه نخست وجود دارد، بنابراين 
بهبوديافتگان نيز بايد تمام اصول بهداشــتي و 
پروتكل ها را همچون گذشته رعايت كنند. مسأله 
دوم اينكه فكر نكنيــم كه درصد زيادي از مردم 
كشور مبتال شده و دچار يك ايمني دسته جمعي 
شده ايم، هنوز درصد مبتاليان به آن نقطه نرسيده 
و در اصل ايجاد ايمني دســته جمعي در اپيدمي 

كرونا امكان پذير نيست.
اين پزشــك متخصص عفونى درباره واكسن 

به عنوان يك مطالبه عمومــي نيز عنوان كرد: 
درحال حاضر 2 مورد از واكســن هاي داخلي 
وارد مرحله كارآزمايي باليني شــده  است كه 
اميدواريم نتايج خوبي به همراه داشــته باشد، 
در رابطه با واردات واكســن هاي خارجي نيز 
مطمئنا اگر شــرايط آن فراهم باشــد از سوي 

وزارت بهداشت و دولت اقدام خواهد شد.
وى همچنيــن درباره آخرين وضعيت بيمارى 
در همدان بيان كرد: تعداد موارد سرپايى در 24
ساعت گذشته 250 مورد گزارش شده و با 14
مورد جديد تعــداد مبتاليان به 9 هزار و 744
مورد رسيده اســت.همچنين با مرگ يك نفر 
تعــداد مرگ و مير در حال حاضر هزار و 406

مورد است.

 آزمــون كتبى و شــفاهى بــراى دريافت 
گواهينامه راهنمايى و رانندگى در همدان آغاز 
شد و اين آزمون در مناطق زرد كرونايى برگزار 

مى شود.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى استان همدان 
بيان كرد: به دنبال شــيوع ويروس كرونا و قرار 
گرفتن شهرستان هاى استان همدان در وضعيت 
قرمز ســپس نارنجى برگزارى آزمون ها طبق 

مصوبه ستاد كرونا لغو شد.
على فكرى در گفت وگو بــا ايرنا اظهار كرد: 
درحال حاضر حدود ده هزار متقاضى دريافت 
گواهينامه اين اســتان در صــف انتظار براى 
شــركت در آزمون بودند كه هم اينك با توجه 
به زرد شــدن وضعيت كرونــا در همدان اين 

آزمون ها درحال برگزارى است.
وى بيــان كرد: با توجه بــه باال بودن تعداد 
رانندگى  گواهينامــه  دريافــت  متقاضيــان 
بنابراين در 2 نوبــت صبح و بعدازظهر در 
5 شهرســتان داراى وضعيت زرد كرونايى 
درحــال برگــزارى اســت و پروتكل هاى 
بهداشــتى براى پيشگيرى از تجمع و شيوع 

مى شود. رعايت  كرونا 
فكرى افزود: 42 آموزشگاه با حدود 700 نيرو 
در اين استان فعال است كه شيوع كرونا كسب 

درآمد اين آموزشــگاه ها را با 
مشــكل مواجه كرده بود و هم 
آموزشگاه ها  اين  فعاليت  اينك 

نيز از سر گرفته شد.
وى ادامــه داد: روزانــه 700

تــا يك هــزار نفر بــه مراكز 
تعويض پالك و شماره گذارى 
مراجعه مى كننــد با وجود اين 
از شــهروندان انتظــار مى رود 
براى پيشگيرى از شيوع كرونا 
براســاس نوبت تعيين شده با 

در دست داشــتن همه مدارك الزم در مراكز 
شــماره گذارى حضور يابند و از آوردن همراه 

به اين محل خوددارى كنند.
براى  تخلــف  ثبت  دوربيــن   66
ايمن سازى مسيرهاى استان نياز است

رئيس پليس راه استان همدان نيز گفت: بيشتر 
جاده هاى اين اســتان دوربين نــدارد و براى 
ايمن سازى محورهاى ارتباطى 66 دوربين ثبت 

تخلف سرعت نياز است.
رضا عزيزى اظهار كرد: درحال حاضر 66 پايه 
دوربين در جاده هاى اين استان نصب شده كه 
58 پايه داراى دوربين و مابقى دچار نقص فنى 

شدند.

و  نرم افــزارى  سيســتم هاى  افــزود:  وى 
ســخت افزارى و تجهيــزات 6 دســتگاه از 
دوربين هاى نصب شده در جاده هاى اين استان 
از جمله 2 دســتگاه دوربيــن در جاده مالير، 
جاده غارعليصدر و جاده همدان - كرمانشــاه 

به سرقت رفته است.
رئيــس پليــس راه اســتان همــدان گفــت: 
درحال حاضر جاده هاى شهرستان كبودراهنگ 
- زنجان، جاده بيجار، شهرســتان تويسركان، 
بخشــى از جاده غارعليصدر تــا راهدارخانه 

سوباشى دوربين ثبت تخلف سرعت ندارند.
عزيزى درباره ضرورت استفاده از دوربين ثبت 
تخلف گفت: با توجه به توســعه شهرنشينى، 

چارت  خودروها  برابــرى  چنديــن  افزايش 
سازمانى و تعداد پاسگاه هاى پليس راه افزايش 
نداشــته اســت و با همان تعداد نيرو محورها 

كنترل مى شود.
وى بيان كرد: در اين شــرايط كه اســتفاده از 
تكنولوژى روز به روز در جهان درحال افزايش 
است، ديگر زمان كنترل سنتى خودروها نيست 
بلكه بايد از ابزار و تجهيزات نوين براى رصد 

جاده ها و تخلف هاى احتمالى استفاده كرد.
رئيس پليــس راه اســتان همدان ادامــه داد: 
دوربين هــاى به كار رفته در جاده ها بايد چهره 
راننده و پالك خودرو را به وضوح نشان داده 
تا براساس آن بتوان به راحتى داشتن گواهينامه، 
كارت خــودرو، معاينه فنى و ديگر مدارك را 

بدون توقيف وسيله نقليه بررسى كرد.
وى گفت: جاده همدان - تهران و همدان - به 
سمت غرب كشور در نزديكى شهر صالح آباد 
به ســامانه هوشــمند توزين درحال حركت 
وســايل نقليه حمل بار مجهز شــده بود كه 
ســارقان اقدام به سرقت تجهيزات اين سامانه 

در صالح آباد كردند.
عزيزى افزود: با توجه به كاهش تردد به علت 
شيوع ويروس كرونا ميزان تخلف سرعت در 9
ماهه سالجارى 43 درصد كاهش داشته است.

 مجيد بيات - خبرنگار همدان پيام: شهردار 
همــدان از بهره بردارى از پارك 250 هكتارى 
در اوايل ســال آينده خبــر داد، اين پارك از 
بى نظيرتريــن پارك هاى جنگلى كشــور در 

همدان خواهد بود.
شــهردار همدان اظهار كرد: درحال حاضر اين 
طرح در مســاحتى به انــدازه 250 هكتار با 

تجهيزات شهردارى در دستور كار قرار گرفته 
و درحال اجرا است.

عباس صوفى با بيان اينكه راه دسترســى اين 
پروژه با بهتريــن روش هاى عمرانى به منظور 
حفظ طبيعت موجود در منطقه، ايجاد شــده 
است، خاطرنشــان كرد: طرح مطالعاتى اين 
پــروژه بزرگ توســط معاونت شهرســازى 

شهردارى همدان انجام شده است.
وى در ادامه حفظ هويت و چشم انداز منطقه 
را بسيار با اهميت دانست و تصريح كرد: تمام 
تالش خود را به كار بسته ايم تا طبيعت منطقه 
حفظ شده و آسيب كمترى به محيط زيست 
منطقه وارد شود.  شهردار همدان هدف اصلى 
اين پروژه را ايجاد فضايى تفريحى براى مردم 
دانست و عنوان كرد: به همين منظور فضايى 
را براى اســتفاده از قايق هــاى پارويى درنظر 
گرفته ايم تا هم مردم از تفريحى سالم بهره مند 

شوند هم طبيعت منطقه آسيب نبيند.
صوفى از ســاخت پل معلق بر روى درياچه 
سد اكباتان را يكى ديگر از برنامه هاى پيش بينى 
شده در اين محدوده دانست و گفت: درحال 
رايزينى با ســرمايه گذاران بخشى خصوصى 

براى ايجاد پل هســتيم و معتقديم اين طرح 
جاذبه گردشــگرى بااليــى در منقطه ايجاد 

مى كند.
وى اظهار كرد: كاشــت ده هزار اصله درخت 
پهن بــرگ در منطقه نيز از ديگــر برنامه هاى 
شهردارى در ســايت گردشگرى و تفريحى 

اكباتان با هدف حفظ طبيعت منطقه است. 
شهردار همدان با اشــاره به اينكه اجراى اين 
پروژه سرانه فضاى سبز در همدان را براى هر 
شهروند به صورت محسوسى افزايش خواهد 
داد، افزود: تاكنون بــراى اجراى اين پروژه 3 
ميليارد تومان هزينه شده و اميدواريم با پايان 
اقدامــات عمرانى و ايجاد زيرســاخت هاى 
مناسب براى حضور مردم، اوايل سال آينده به 

بهره بردارى برسد.

شهردار همدان:

بهره بردارى از پارك جنگلى اكباتان 
در سال آينده

برگزارى آزمون راهنمايى و رانندگى در همدان از سر گرفته شد
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