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طرح قطار شهرى در همدان اجرا مى شود
2
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يادداشت روز

2

فرهنگ گذشت احيا شود
 1- مردم اســتان همــدان را مردمانى 
با ســابقه بلند تاريخى و داراى فرهنگ و 
تمدنى كه معرف فرهنگ و تاريخ و تمدن 
ايران اســت، مى شناســند؛ البتــه به لحاظ 

وضعيت استان در شاخص منابع انسانى..

2000 حاجى در انتظار  
زيارت خانه خدا 

كرونا 
راه حج را 

بست!

 رئيس شوراى اسالمى شهر همدان از نامگذارى 
2 معبر در ســطح شهر همدان به نام «سردار شهيد 
حاج ميرزا محمدسلگى» و «مدافعان سالمت» خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اســالمى شهر 
همــدان؛ كامران گردان در بيســت ويكمين صحن 
شورا، گفت: در اين جلســه پيشنهاد شد به منظور 
قدردانــى از مقام «ســردار شــهيد حــاج ميرزا 
محمدســلگى» با هدف حفــظ آرمان هاى انقالب 
و نظــام جمهورى اســالمى ايران، بلوار بهشــت، 
حدفاصل ميدان امام حســن مجتبــى(ع) تا منطقه 

سيلو به نام سردار بزرگ و بى ادعا نامگذارى شود.
گــردان افــزود: همچنين به منظور پاسداشــت و 
قدردانــى از تــالش كادر درمانــى و پزشــكى، 
پرستاران، بهياران و تمامى نيروهاى خدوم عرصه 
ســالمت كه در خط مقدم مبارزه با ويروس كرونا 
مؤثر واقع شده اند، خيابان حكما، حدفاصل بلوار 
شاهد و بلوار شهيد مطهرى به منظور همجوارى با 
بيمارستان آموزشى و درمانى بعثت به نام «مدافعان 

سالمت» مزين شد.
  ايده ايجاد «پارك امداد» بررسى

 خواهد شد
وى در ادامه بر اساس پيشنهاد جمعيت هالل احمر 
همدان مبنى بر طراحى پارك موضوعى با موضوع 
«امداد» در شــهر همدان همراه بــا درنظر گرفتن 
المان هاى آموزشــى به منظور آموز ش هاى بصرى 
امدادى و نجات و كمك هاى اوليه براى نخستين بار 
در دنيا، گفت: اين پيشنهاد، ايده بسيار خوبى است 
كــه قابليت بررســى در صحن شــورا را دارد؛ از 

اين رو نيازمند طرحى جامع و مناسب بدون آزمون 
و خطاســت كه اگر الگويى در دنيا مطرح اســت، 

استقبال خواهيم كرد تا ماندگار شود.
گردان بــا تأكيد بــر طراحى مناســب المان هاى 
شــهرى در حوزه آموزش امداد و نجات، ادامه داد: 
جايگزين كردن المان هاى آموزشى امداد و نجات 
به جاى المان هاى غيردائمى در سطح شهر به ويژه در 

پارك هاى حاشيه اى نيز مى تواند مدنظر قرار گيرد.
وى ضمــن قدردانى از همــت صادقانه نيروهاى 
تالشــگر جمعيت هالل احمر اســتان به ويژه در 
حوزه پيشــگيرى از ويروس كرونا، معتقد اســت: 
مديريت شهرى در مسائل امداد و نجات، آموزش 
شــهروندى، حوادث شــهرى و... تقريباً عملكرد 
مناسبى داشته اشت كه اميدواريم روند مناسب ترى 

هم دنبال شود.
رئيس شــوراى شــهر همدان در پايان با تأكيد بر 

پيگيرى جدى مصوبات شــورا، گفت: پاسخگوى 
به موقع و منطقى شهردارى به شورا بايد مورد توجه 
قرار گيرد و همچنين با توجــه به حضور نماينده 
شهردارى در صحن شورا، بايد تمامى مباحث مورد 

تأكيد اعضاى شورا، انتقال داده شود.
 بادامى نجــات: بهره گيــرى از ظرفيت 
مجلس  بودجه  كميســيون  همدانى  رئيس 

براى توسعه استان
نايب رئيس شوراى شهر همدان هم در ادامه جلسه 
با توجه به اينكــه حميدرضا حاجى بابايى، نماينده 
مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى، 
رياســت كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات را 
برعهده گرفته است؛ گفت: اين كميسيون تخصصى 
مجلس  در  كميســيون ها  جــزو تأثيرگذارتريــن 

محسوب مى شود.
حميد بادامى نجــات پيشــنهاد داد: انتظار مى رود 

تمامى مسئوالن استان به ويژه حوزه مديريت شهرى 
همــدان از ظرفيت حضور مؤثــر رئيس همدانى 
كميســيون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس، 
حداكثر بهره بردارى براى توســعه اســتان و شهر 

همدان داشته باشيم.
وى اظهــار كــرد: در ايــن زمينه مى تــوان ضمن 
بهره گيــرى از ظرفيت موجود، نســبت به تعريف 
كدهاى بودجه اى و تأمين محل اعتبارات مناســب 
و تخصيص آن به ويژه در حوزه مديريت شــهرى 

اقدام شود.
 قراباغى: همدان، امن ترين منطقه از نظر 

اسكان
رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى 
شوراى شــهر همدان نيز با تأكيد بر اهميت حوزه 
فعاليت جمعيت هالل احمر، گفت: فرهنگ سازى 
در حوزه امداد و نجات در بين عموم جامعه بسيار 
اثرگذار است؛ از اين رو پيشنهاد مى كنيم كه ظرفيت 
مســاجد و محل تجمع مردم در پارك ها به منظور 
ارائه آموزش هاى كمك هاى اوليه براى كمك هاى 

اوليه، بهره گيرى شود.
حسين قراباغى افزود: آموزش هاى اوليه، ضرورتى 
اجتناب ناپذير اســت كه ضمن دسترســى به يك 
خالصه كامل و جامع، ســعى بر اين اســت تا با 
ساده سازى روش هاى آموزشى، موجب شناخت و 

يادگيرى بهتر مردم در زمينه امداد و نجات شود.
وى با بيان اينكه خوشــبختانه همــدان به دليل دارا 
بودن توده باتوليت موجب شده گسل زلزله، فعال 
نشود؛ عنوان كرد: همدان، امن ترين منطقه كشور از 

نظر اسكان، شناخته مى شود.

طبق قانون 
اداره آرامستان 
همدان با اوقاف 

است
كل  اداره  عمومــى  روابــط  مســئول   
ــدان  ــتان هم ــه اس ــور خيري ــاف و ام اوق
محــدوده  اراضــى  وقــف  از  خبــر 
ــام محــل تدفيــن  ــا ن آرامســتان همــدان ب
ــتان داد. ــف گورس ــان وق ــا هم ــوات ي ام

خســرو محمــدى در گفت وگــو بــا ايســنا، 
بــا اشــاره بــه اينكــه از منظــر قانــون اداره 
آرامســتان همــدان بــه عهــده اداره كل 
ــت،  ــتان اس ــه اس ــور خيري ــاف و ام اوق
افــزود: اراضــى آرامســتان وقفــى بــوده و 
طبــق قانــون متولــى اداره موقوفــات اداره 

ــه اســت. ــور خيري ــاف و ام اوق
ــاف و  ــه اداره كل اوق ــان اينك ــا بي وى ب
امــور خيريــه تابــع قوانيــن كشــورى 
اســت، اعــالم كــرد: مــا مشــكلى بــا هيــچ 
ارگانــى نداشــته و بــراى اداره آرامســتان از 

ــم. ــت مى كني ــورى تبعي ــن كش قواني
محمــدى تصريــح كــرد: تخريب هــا و 
ــه  ــده در محوط نشســت هاى به وجــود آم
آرامســتان بــر اثــر شــرايط جــوى و قدمت 
ــچ عوامــل انســانى در  ــوده و هي ــه ب منطق
آن دخيــل نيســت، ضمــن اينكــه مرمــت 
و بازســازى مناطــق درحــال انجــام اســت 

ــود. ــرف مى ش ــه زودى برط و ب
ــاى  ــه بحث ه ــاره ب ــا اش ــه ب وى در ادام
واگــذارى  دربــاره  آمــده  به وجــود 
آرامســتان بــه شــهردارى خاطرنشــان كرد: 
شــهردارى همــدان تاكنــون به صــورت 
مســتقيم درخواســت بازگردانــى مديريــت 
آرامســتان به شــهردارى را نداشــته اســت.

ــه داد: به تازگــى در صحــن  محمــدى ادام
ــا  ــد و ب ــرح ش ــنهادهايى مط ــورا پيش ش
ــات در اداره  ــان موقوف ــى كارشناس بررس
كل اوقــاف، مقــرر شــد طبــق قانــون 
ــف  ــت واق ــودن ني ــخص ب ــف و مش وق
تدفيــن  به منظــور  وقــف  بــر  مبنــى 
ــده  ــه عه ــه ب ــن مجموع ــوات، اداره اي ام

اداره كل اوقــاف باشــد.
وى در پايــان اداره كردن نيــت واقفان و 
درســتى در انجام امور نيات را امرى دقيق 
و نيازمنــد كارشناســى دانســت و گفت: 
در گذشــته اگر اداره آرامســتان به عهده 
شــهردارى بود، بحث اجراى امينانه نيات 
واقف بررسى نشده بود اما درحال حاضر با 
توجه به وقفى بودن زمين و اداره موقوفات 
با اداره اوقاف تمام شــبهات برطرف شده 

است.

رئيس شوراى شهر همدان اعالم كرد

نامگذارى 2 معبر به نام سـردار شهيد سلگى و مدافعان سالمت
كشف 30 كيلوگرم موادمخدر

 در عمليات مشترك پليسى در همدان
 فرمانده انتظامى اســتان همدان از كشف 30 كيلوگرم موادمخدر در عمليات 

مشترك پليسى در همدان خبر داد.
بخشــعلى كامرانى صالح در گفت وگو با فارس با اشــاره به كشف 30 كيلوگرم 
ترياك با لفافه اظهار كرد: اين ميزان موادمخدر در شهرستان مالير كشف شد كه 

دستگيرى 2 قاچاقچى را نيز به همراه داشت.
وى در تشريح اين خبر گفت: در پى تالش هاى اطالعاتى كاركنان پليس مبارزه 
با موادمخدر استان، اين باند بزرگ قاچاق كه اقدام به انتقال ترياك از استان هاى 

جنوبى به همدان مى كرد، شناسايى شد.
فرمانده انتظامى اســتان همدان افزود: با توجه به اشــراف روى شيوه و شگرد 
اعضاى باند و با هدايت اطالعاتى و عملياتى كاركنان پليس مبارزه با موادمخدر 
اســتان و شهرســتان مالير در يك عمليات هوشــمندانه بــا به كارگيرى اصل 

غافلگيرى خودروى سوارى متهمان شناسايى و متوقف شد.
وى گفت: اشــراف اطالعاتى كاركنان پليس مبارزه بــا موادمخدر عرصه را بر 
قاچاقچيان در سطح استان تنگ كرده و موجب شده قاچاقچيان موادمخدر نتوانند 

به راحتى به اهداف شوم و پليد خود برسند.
كامرانى صالح در ادامه ســخنانش از توقيف يك محموله برنج قاچاق به ارزش 
300 ميليون ريال در همدان خبر داد و گفت: در راســتاى مبارزه با قاچاق كاال، 
مأموران پليس امنيت اقتصادى استان با تشديد كنترل بر خودروهاى عبورى در 
ايستگاه شهيد زارعى يك دستگاه خودروى نيسان حامل بار قاچاق را شناسايى 

و متوقف كردند.
وى افزود: در بازرســى از كاميون تعداد 44 كيسه 10 كيلويى برنج قاچاق بدون 

هرگونه مجوز گمركى به ارزش 300 ميليون ريال كشف شد.

ثبت نام تسهيالت 6 ميليون تومانى 
براى مشاغل آسيب ديده

 مديركل راه و شهرسازى همدان از ثبت نام تسهيالت 6 ميليون تومانى براى 
مشاغل آسيب ديده از كرونا در حوزه حمل و نقل برون شهرى خبر داد.

داريوش حسينى اظهار كرد: شيوع ويروس كرونا از ابتداى اسفندماه سال گذشته، 
تعطيلى 2 ماهه تعداد زيادى از مشاغل به ويژه  در حوزه حمل و نقل برون شهرى 
را در پى داشــته كه سبب متضرر شدن بسيارى از رانندگان شاغل در اين حوزه 
شده است. وى ادامه داد: با هدف جبران بخشى از خسارات وارده به اين مشاغل 
در اثر شــيوع ويروس كرونا تفاهمنامه اى بين وزارت راه و شهرسازى و تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى امضا شــده كه بر اســاس آن تسهيالت 6 ميليون تومانى به 
رانندگان مســافرى بين شهرى با نرخ سود 12 درصد و با بازپرداخت 24 ماهه و 

تنفس 4 ماهه درنظر گرفته شده است.
به گزارش فارس، مديركل راه و شهرسازى استان همدان بيان كرد: رانندگان پس 
از دريافت پيامك مى توانند نسبت به تكميل ثبت نام خود در سامانه كارا به آدرس 

https://kara.mcls.gov.ir اقدام كنند.
وى يادآور شد: در هماهنگى با ســازمان هاى تابعه وزارت راه، تعريف سطوح 
نمايندگان اســتانى از طريق ســتاد وزارتخانه انجام گرفته و مسئوليت نظارت 
فرابخشى بر عملكرد ســامانه و ايجاد دسترسى براى كاربران سازمان هاى تابعه 
وزارت راه بــراى خدمت دهــى به رانندگان ناوگان حمل و نقل برون شــهرى 
در راســتاى دريافت تســهيالت به اداره هماهنگى حمل و نقل اداره كل راه و 

شهرسازى استان واگذار شده است.
حسينى خاطرنشــان كرد: اداره هماهنگى حمل و نقل اداره كل راه و شهرسازى 
اســتان هماهنگى  الزم را در اين باره انجام داده و براى كاربران معرفى شــده در 
همدان و ساير شهرستان هاى استان حساب كاربرى را ايجاد كرده و بر فرايندهاى 

اين سامانه در سطح استان نظارت دارد.

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

راهتان هستيم
هم

چشم مسئوالن روشن!

 مرغ 
باز َپركشيد

■ رئيس اتحاديه: با بازرسان صنعت و معدن به بازار آمده ايم تا دليل 
افزايش قيمت را بررسي كنيم

■ فروشنده مرغ: قيمت بر اساس بار رسيده تعيين مي شود و فروشنده 
دخالتي در آن ندارد

نماينده هاى استان 
دركدام كميسيون هاى مجلس 

حضور داشته اند؟

مهلت ثبت نام اينترنتى كتاب درسى تمديد شد

ثبت نام گروهى 
راه چاره منـاطق دورافتـاده
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

فرهنگ گذشت احيا شود
 1- مردم اســتان همدان را مردمانى با سابقه بلند تاريخى و داراى 
فرهنگ و تمدنــى كه معرف فرهنگ و تاريخ و تمدن ايران اســت، 
مى شناســند؛ البته به لحاظ وضعيت استان در شاخص منابع انسانى و 
مديريت نيروهاى بومى، ايراداتى به پشــتوانه قرار ندادن اين ويژگى 
در ارتقاى سرمايه انسانى استان و ورود مديرانى از استان هاى ديگر به 
همدان كه با توجه به ســابقه تاريخى نبايد نيازمند اين واردات باشد، 

وارد است.
اما جداى از اين مباحث، آنچه اكنون اهميت دارد، كمرنگ شــدن يا 
رنگ باختن برخى فرهنگ هاى اصيل همچون گذشت و روحيه رأفت 

بين مردم است.
2- در هفته قوه قضاييه، رئيس كل دادگســترى استان نشست خبرى 
با خبرنگاران برگزار كرد. برگزارى اين نشســت بازگوى چند تغيير 

اساسى در رويكرد قوه قضاييه در استان بود.
ابتدا اينكه اين نشست خبرى و دعوت مجدد از رسانه ها و خبرنگاران 
براى يارى دســتگاه قضا در مبارزه با فساد و پاسخ به مطالبات مردم، 
اتفاقى مبارك در رويكرد به رسانه ها و خبرنگاران به عنوان نمايندگان 

افكار عمومى و چشمان بيدار مردمى است.
رويكردى كه مى تواند دورانى درخشــان را از تعامل بين رســانه ها و 

دادگسترى در عدالت گسترى رقم بزند.
پس از آن، ســخنان رئيس كل دادگسترى اســتان، نشان از مطالعه و 
آسيب شناســى و اقدام علمى براى اجراى عدالت در استان داشت و 
نمايانگر اصالحاتى اساسى در دادگسترى استان با آگاهى از وضعيت 

موجود و حركت درست براى رسيدن به نقطه مطلوب است.
3- شايد در گذشته كســب رتبه در داشتن باالترين رقم زندانيان در 
غرب كشــور، افتخارى براى دســتگاه قضا محســوب مى شد اما در 
رويكرد حبس زدايى ضرورت آسان نبودن صدور حكم زندان، استفاده 
از مجازات جايگزين و تبديل زندان به محلى براى نگهدارى مجرمان 

خطرناك، مورد توجه است.
به همين دليل است كه عدالت خواه به كسب اين رتبه افتخار نكرده و 
از صفت متأســفانه براى اين اتفاق كه پيش از مديريت وى رخ داده، 

استفاده كرده است.
4- بخشى از برنامه عدالت خواه براى كاستن زندانيان و حبس زدايى كه 
نتايج شيرين آن در جامعه محسوس است، تشكيل ستاد تأليف قلوب، 
كميته مصلحين، آگاه ســازى قضات از احكام جايگزين و زمينه سازى 
براى اســتفاده حداكثرى زندانيان از عفوهاى مناسبتى و عفو رهبرى 

است.
 ايــن روند در اختصاص يك هفتم عفو رهبرى به زندانيان همدان در 
عيد سعيد فطر مشهود اســت و تعداد زندانيانى كه مشمول اين عفو 
شــدند، 2 برابر تمام زندانيانى است كه در ده سال گذشته شامل عفو 

شده اند.
5- در مجازات جايگزين حبس نيز دســتاورد عدالت خواه، بســيار 
ارزشــمند و تاريخى است به گونه اى كه مجموعه قضايى استان در ده 
ماه گذشته با اجراى قانون مجازات جايگزين حبس از تحمل 2 هزار 

ماه زندان توسط محكومان جلوگيرى كرده است.
آثار و بركات اين جايگزينى قطعا شــامل حال افــرادى كه قرار بود 
به زندان بروند، خانواده هاى آنها و جامعه شــده است و اين اقدام از 
هدررفت 2 هزار ماه عمر افراد در زندان پيشگيرى و ارزش اين زمان 

را به نفع جامعه تغيير داده است.
6- دستاورد ديگر عدالت خواه در مديريت دادگسترى استان، كاستن 
از ورود پرونده هــاى قضايى و حل و فصــل دعاوى پيش از مرحله 
دادرسى با تشكيل ستاد تأليف قلوب و كميته مصلحين و كاهش مدت 

زمان انتظار براى رسيدگى با افزايش دادگاه ها بوده است.
نتيجه اين اقدامات قرار گرفتن دستگاه قضايى همدان در جمع 5 استان 
برتر كشور در شاخصه مصالحه است كه نشانگر تالش و اولويت قرار 
دادن اصل اصالح ذات البين در پرونده ها و ســوق دادن آنها به سمت 

صلح و سازش است.
7- گزارش عدالت خواه در نشســت خبرى و نگاهى به دستاوردهاى 
قوه قضا در استان، حكايت از حركت تحولگرايانه در دادگسترى استان 
دارد و اين گزارش موفقيت در اجراى برنامه ها با رويكرد كادرسازى 
و بهره گيرى از نيروى جوان در اين دســتگاه و تشــكيل ستاد تأليف 
قلــوب و كميته مصلحين، برنامه محور كردن قضات و حبس زدايى را 

نمايان مى كند.
اما در ادامه اين مسير، مردم استان مى توانند دادگسترى را بيشتر يارى 
كنند و از فرهنگ بخشش و گذشت در دعاوى بيشتر استفاده كرده و 
مصالحه را پررنگ تر از گذشــته و آنچنان كه شايسته مردم با فرهنگ 

استان است، دنبال كنند.
ايــن رويه عدالت خواه در كنار همراهى مــردم، همدان را مى تواند به 
اســتانى با كمترين زندانى و با امنيت، آسايش و آرامش بيشتر و باالتر 

در آينده نزديك تبديل كند.

راه اندازى 3 سامانه براى برگزارى امتحان مجازى 
در دانشگاه بوعلى

 معاون آموزشى و تحصيالت تكميلى دانشگاه بوعلى سينا از راه اندازى3 سامانه براى 
برگزارى امتحان مجازى در دانشگاه بوعلى سينا خبر داد.

حســن ســارى خانى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: ســامانه درس افزار، فراديد و 
ادوب كانكت 3 ســامانه درنظر گرفته شــده براى برگزارى امتحان پايان ترم در دانشگاه 
بوعلى سينا هستند؛ همچنين به اساتيد اين اختيار داده شده كه مى توانند درصورت رضايت 

دانشجو از هر سامانه ديگرى كه به آن تسلط دارند، استفاده كنند.
وى افزود: درصورت بروز مشكل هنگام برگزارى امتحان، دانشجويان مى توانند با ليست 

شماره تلفن هاى اعالم شده به تفكيك دانشكده ها تماس بگيرند، به طورى كه از هر دانشكده 
يك كارشــناس هنگام برگزارى آزمون ها در دسترس است، عالوه بر اين توصيه مى شود 

دانشجويان هنگام بروز مشكل با اساتيد نيز در تماس باشند.
ســارى خانى با اعالم اينكه در مقطع كارشناســى امتحان حضورى نداريم، بيان كرد: در 
دســتورالعمل مصوب شوراى دانشگاه كه به اساتيد اعالم شده، براى تمام دروس تئورى 
كارشناسى، امتحانات به صورت غيرحضورى برگزار خواهد شد، مگر اينكه شرايطى پيش 
بيايد كه دانشــجو به هيچ وجه نتواند امتحان غيرحضورى بدهد، به صورت استثنا و براى 
موارد خاص مى توانند دانشجو را براى امتحان حضورى بخواهند، در اين صورت اساتيد 

مجاز هستند در موارد خاص يك يا 2 دانشجو را حضورى بخواهند.
معاون آموزشــى و تحصيالت تكميلى دانشگاه بوعلى سينا خاطرنشان كرد: در برگزارى 

امتحان حضورى استاد بايد مطمئن شود دانشجو دسترسى به اينترنت يا تجهيزات مناسب 
را ندارد. ســارى خانى در رابطه با نتيجه برگزارى آزمون آزمايشى كه جمعه شب برگزار 
شد، توضيح داد: نتيجه آزمون براى ما رضايت بخش بود اما براى دانشجويان ممكن است 

اين گونه نبوده باشد.
وى ادامه داد: حوزه IT ما اين آزمون را به عنوان تســت ســامانه طراحى كرده بود. ما كل 
دانشجويانى كه كالس تئورى داشتند را كه نزديك به 9 هزار نفر مى شوند در يك كالس 
قرار داده بوديم و مى خواســتيم ببينيم اگر اين تعداد بخواهند همزمان به سرور دسترسى 

داشته باشند چه اتفاقى مى افتد.
وى افزود: تحليل ما تحليل خوبى بود و نتايج بسيار خوبى به دست آورديم اما از ديدگاه 

دانشجويان دسترسى به سامانه خيلى سخت بود و خيلى ها نتوانستند وارد آزمون شوند.

مهلت ثبت نام اينترنتى كتاب درسى تمديد شد

ثبت نام گروهى 
راه چاره مناطق دورافتاده

طرح قطار شهرى در همدان اجرا مى شود
اين روزها خبر ميرســد با ديگر پرونده توسعه شهر بار طرح قطار 

شهرى باز شده است.
در همين راســتا شــهردار همدان در گفت و گو با تسنيم، با بيان اينكه 
به دنبال توسعه متوازن در تمام شهر همدان هستيم اظهار كرد: با وجود 
مشكالت اقتصادى حاكم بر كشــور در اجراى پروژه هاى شهردارى 

همدان روند رو به رشدى حاكم است.
عباس صوفى، افزود: در ســال 99 آسفالت معابر را زودتر از هميشه 
آغاز كرديم و از فروردين تا پايان خرداد بيش از 40 هزار تن آسفالت 

در معابر شهر توزيع شده است.
شــهردار همدان با اشــاره به اينكه درصورت مساعد بودن وضعيت 
جوى امسال همه كوچه هاى خاكى همدان را آسفالت مى كنيم، گفت: 
يكى از مهم ترين اهداف مديريت شهرى همدان ساماندهى، تعريض 
و زيباسازى ورودى هاى شــهر است كه در 2 سال گذشته با جديت 

پيگيرى شده و همچنان ادامه دارد.
صوفى توسعه فضاى سبز شهر همدان را از ديگر اولويت هاى مديريت 
شــهرى خواند و عنوان كرد: عمليات ســاخت پارك 100 هكتارى 
واليت درحال انجام است و پس از پايان مطالعات پارك 250 هكتارى 

اكباتان، كلنگ ساخت آن زده مى شود.
وى تصريح كرد: عمليات ســاخت 2 پارك 6 هكتارى در كوى خضر 
و بلــوار آيت ا... نجفى درحال پيگيرى اســت. ضمن آنكه ســاخت 

بوستان هاى كوچك منطقه اى نيز با جديت درحال پيگيرى است.
شــهردار همدان با اشــاره به توجه ويژه مديريت شــهرى به ورزش 
شهروندى و محالت اظهار كرد: در سطح بوستان هاى منطقه اى به ويژه 
در مناطق كم برخوردار 17 چمن مصنوعى ورزشــى درحال ساخت 
اســت. صوفى تأكيد كرد: با پيگيرى هاى شاهرخى، استاندار همدان 
و حاجى بابايى، نماينده مــردم همدان در مجلس و همراهى رئيس و 
اعضاى شــوراى اسالمى شــهر به دنبال اجراى طرح قطار شهرى در 

همدان هستيم.
وى اجراى طرح انتقال آب هاى سطحى، پياده روسازى، جداره سازى 
رودخانه هــا، جداكــردن فاضــالب از آب رودخانه هــا، تعريض و 
بازگشــايى معابر، اجراى فاز دوم تقاطع غيرهمسطح غدير و نوسازى 
ناوگان حمل و نقل عمومى را از ديگر اقدامات مديريت شهرى همدان 
خواند و گفت: در اين هفته بيش از 30 پروژه عمرانى با اعتبارى بالغ بر 
216 ميليارد ريال در شهردارى منطقه 4 همدان افتتاح يا كلنگ زنى شد.

قدردانى حفظ آثار از مديريت شهردارى 
منطقه يك همدان

 در مراســم پيشكســوتان عرصه فرهنگ و شــهادت كه در تاالر 
همايش باغ موزه دفاع مقدس برگزار گرديد، مديركل حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس از اقدامات مســعود دهبانى صابر، مدير منطقه 
يك شــهردارى همدان در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت قدردانى و 

تشكر به عمل آورد.
ظفرى با بيان اينكه زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدا و تبيين سبك 
زندگى آنها يكى از اقدامات مهم در همه دستگاه ها است، عنوان كرد: 
همه ما امروز امانتدار خون شهيدان هستيم و بايد با برنامه ريزى مناسب 
نسبت به ترويج فرهنگ ايثار و ايثارگرى اقدام كنيم. اقدامات فرهنگى 
مناسب در اين زمينه بهترين و مناسب ترين روش زنده نگه داشتن ياد 
شــهدا است كه هم اكنون نيز اقتدار و امنيت كشور جمهورى اسالمى 
ايران در سايه خون اين عزيزان است. وى در ادامه برنامه با قدردانى از 
دهبانى صابر گفت: مجموعه مديريت و كاركنان شهردارى منطقه يك 
همدان همواره در امر ترويج فرهنگ ايثار و شهادت پيش قدم بوده و از 
تالش هايى كه در اين زمينه انجام شده است قدردانى و تشكر مى كنم.

1- تعيين تكليف نهايى اعتبارنامه تاجگردون در صحن علنى و توسط 
نمايندگان انجام مى شود. گويا كميسيون تحقيق اعتبارنامه تاجگردون 
را تأييد و گزارش اقدامات را به هيأت رئيسه داده است. گفتنى است 
پيش از اين نيز اعتبارنامه تاجگردون در شــعبه بررسى تأييد شده بود 

كه مجلس آن را نپذيرفت.
2- يكى از نمايندگان مجلس اقدام به برگزارى كالس هاى آنالين فن 
بيان كرده اســت. گويا اين نماينده كه از شهرستانى محروم به مجلس 
آمده است، با اين اقدام به دنبال افزايش درآمد است. گفتنى است اين 
نماينده براى بازاريابى و برگزارى كالس از بستر اينستاگرام كه بحث 

فيلتر آن از سوى مجلس داغ شده، استفاده مى كند.
3- برخــى تاالرها و باغ هاى اســتان ممنوعيت برگزارى مراســم را 
رعايت نمى كنند.گويا برگزارى و رزور تاالر و باغ براى مراسم، درحال 
بازگشــت به روال عادى است. گفتنى اســت اعالم شده حضور در 

مراسم جمعى با حداقل 50 مبتال به كرونا همراه است.
4- يك بانك مقصِر افزايش قيمت ســكه اعالم شده است. گويا اين 
ادعا از ســوى يك اقتصاددان مطرح شده است. گفتنى است وى ادعا 
كرده اين بانك ســكه را با قيمت باالتر از بازار خريدارى و تقاضاى 
كاذب ايجاد كرده است. گفتنى است در افزايش قيمت هاى پيشين نيز 

برخى بانك ها عملكردى مشابه داشته اند.
5- هم خانگى 2 خانواده در يك واحد براى كاهش قيمت اجاره براى 
آنها در همدان مشــاهده نشده اســت. گويا اين اتفاق در پايتخت رخ 
داده اما از ســوى اتحاديه امالك تكذيب و غيرشــرعى خوانده شده 
است. گفتنى است بر اساس آمار 6 ميليون و 600 هزار خانوار ايرانى 
مستأجر هستند كه با توجه به شرايط اقتصادى كشور، شرايط سختى 

را در تأمين سرپناه اجاره اى تجربه مى كنند.

 ثبت ســفارش كتاب هاى درســى  ســال 
تحصيلــى جديــد اينترنتى شــده اســت تا 
كتاب هاى درســى از كتابفروشــى ها توزيع 
نشــود و فروش و توزيع آن از طريق سامانه 
الكترونيكى و ثبت سفارش كتب درسى انجام 

شود. 
بنا بر گفته هاى روابط عمومى آموزش و پرورش 
همدان، دليل اصلى ثبت  سفارش و توزيع از 
طريق سامانه را به صرفه تر بودن مى داند؛ زيرا 
در اين روش توليد بر اســاس تقاضا خواهد 

بود و توليد مازاد به حداقل مى رسد.
اين خبرى است كه در 2 هفته گذشته به نقل 
از مســئوالن آموزش وپرورش اعالم شده و 

حاال كم كم كم وكاستى ها از راه مى رسند. 
حــاال اما دانش آمــوزان عشــايرى و مناطق 
محروم، استان همدان از نبودِ زيرساخت هاى 
مناســب اينترنتى و نبودِ امكان دسترســى به 
موبايل هــاى جديد براى اتصــال به اينترنت 
براى همه خانواده ها عاملى شــده كه گروهى 
از دانش آمــوزان كه در گذشــته از آموزش 
مجازى هم محروم بودند، براى ثبت  سفارش 
كتاب هــاى درســى به صــورت اينترنتى نيز 
دچار مشــكل شــده اند.  همين عوامل سبب 
شده تا والدين دانش آموزان با كپى شناسنامه  
روبه روى ســوپرماركت ها و يا كافى نت هاى 
اطراف روستاى خود بروند تا از ثبت سفارش 

اينترنتى كتاب هاى درسى عقب نمانند. 
خيلــى از اهالى روســتاهاى اطــراف هم به 
هميــن روش عمل مى كنند تــا از اين قافله 
عقب نمانند. اين هــا را اهالى يكى از همين 
روســتاهاى همدان مى گويد و مى افزايد: «ما 

حداقــل امكانــات را نداريم، چه برســد به 
اينترنت و گوشــى مدل باال! مثل اينكه وقتى 
تصميــم مى گرفتند، ما را فرامــوش كردند، 
بى كتاب كه نمى شــود بچه فرســتاد مدرسه، 

اينها هم مثل ما بى سواد و بدبخت شوند؟»
رضــا، دانش آموز همين روســتا اســت، او 
مى گويد: «چندماه اســت مدرسه نمى رويم، 
از كجا مى دانســتم؟ بيكار كه نيستم، سركار 
مــى روم و كمظك خرج خانه ام. براى ثبت نام 
مجبورم 2 تا روستا از روستاى خودمان باالتر 
بروم، روســتاى ما كه از ايــن چيزها ندارد. 
اصال همين جورى مى روم مدرســه، باالخره 

مدرســه مى داند از كجا مى تواند كتاب براى 
ما تهيه كند.»

در همين راستا معاون پژوهشى و برنامه ريزى 
آموزش و پــرورش همــدان در گفت وگو با 
همدان پيــام بيان كرد: ثبت نــام اينترنتى براى 
خريــد كتاب هاى درســى دانش آموزان به 2 

روش فردى و گروهى انجام مى شود.
ياســر نانكلى افزود: در روش فردى خود 
دانش آمــوز اقدام به ثبت نــام مى كند و در 
روش گروهى كه بيشتر براى مناطق محروم 
درنظر گرفته شده اســت، ثبت نام به شكل 
مديرآموزگار  يــا  و  مدير  توســط  گروهى 

مى شود. انجام  روستا 
ــام كتــب درســى  ــان اينكــه ثبت ن ــا بي وى ب
در همــدان داراى رتبــه ســوم كشــورى 
ــى 96  ــرد: در دوره ابتداي ــوان ك ــت، عن اس
ــام  ــه ثبت ن ــدام ب ــوزان اق ــد دانش آم درص
كردنــد و در دوره متوســطه هــم 85 درصــد 

ــده اند. ــام ش ــام ثبت ن ــه انج ــق ب موف
وى تأكيد كرد: آخريــن تاريخ ثبت نام كتب 
درســى 2 تيرمــاه بود كه به دليــل جا ماندن 
برخى دانش آموزان از ثبت نام براى ســفارش 
كتاب، در صدد هســتيم مهلت مجددى براى 

جاماندگان درنظر بگيريم.

 بر اســاس گفته هاى رئيس كل دادگسترى 
همدان، دســتگاه قضايى نبض سالمت كشور 
اســت؛ بنابراين نبايد فعاالن در اين دســتگاه 

آلوده فساد شوند.
محمدرضا عدالتخــواه در قدردانى از قضات 
و كاركنــان نمونه همدان اظهار كرد: شــرايط 
زندگى براى تمامى اقشار سخت شده اما اين 
ســختى ها بهانه و عاملى براى خروج افراد از 

مدار تقوا نيست.
وى بيان كرد: دســتگاه قضايى از ابتدا نشــان 
داده انحراف ها را برنمى تابد و در دوره كنونى 
رئيس قوه قضائيه نيز برنامه سند تحول مبتنى 
بــر گام دوم انقالب ارائه دادنــد كه يكى از 
محورهاى اين سند سالم سازى دستگاه قضايى 

از درون و بيرون است.
رئيس كل دادگسترى همدان افزود: برخى افراد 
ســودجو با عنوان كارچاق كن و دالل در كنار 
حوزه هاى قضايى فعاليت دارند، با وجود اين، 

سالم سازى دستگاه قضايى در اولويت است.
عدالتخواه ادامــه داد: در ده ماهه گذشــته با 
توجه به حضور پرشــمار و بازديد از شــعب 
قضايى شهرســتان ها و بخش هــاى مختلف 
شاهد رگه هايى از انحراف و فساد نبوديم، البته 

تخلفات سطحى و انضباطى وجود داشت.
وى با بيان اينكه تاكنون قاضى در همدان سلب 
صالحيت نشده است، تأكيد كرد: همه كاركنان 
دادگســترى بايد عالوه بر كنتــرل رفتار خود 

مراقب فعاليت همكاران نيز باشــند؛ چنانچه 
فردى مسيرى اشتباه كه آينده آن سقوط است 
را مى پيمايد براى حفظ شأن، جايگاه و عنوان 

اين همكار بايد به وى تذكر داد.
رئيس كل دادگسترى همدان اظهار كرد: همه 
فعاالن در دســتگاه قضايى بايد براى ارتقاى 
ســالمت و سالم ســازى اين مجموعه تالش 
كنند و اين وظيفه تنها بر عهده حفاظت، واحد 
نظارت و ارزشــيابى دادگســترى و مجموعه 

مديريت دادگسترى نيست.
عدالتخواه نظارت، پايش و بررسى پرونده هاى 
معوقه، استفاده از توان مردم براى افزايش صلح 
و ســازش را از ديگر اولويت هاى دادگسترى 
همدان دانســت و بيان كرد: دادگســترى اين 
استان سال گذشته رتبه نخست صلح و سازش 

را كسب كرد، امسال نيز در جمع 5 استان برتر 
قرار گرفت.

وى افزود: از ديگــر موضوعات مهم اتقان و 
اســتحكام آرا است، بر اين اســاس با توجه 
به كاهش شــمار ورودى پرونده ها به شــعب 
تجديدنظر، مى طلبد دقت نظر بيشــترى داشته 

و آراى قضايى را در چند صفحه تحليل كرد.
رئيس كل دادگســترى همــدان گفت: فعال 
كردن نرم افزار برنامه قاضى محور «ساتت» در 
دســتور كار است و به زودى در اختيار قضات 
دادگاه هــاى كيفــرى يك و 2 انقــالب قرار 

مى گيرد.
همچنين براى ارزيابى كار دادســراها بر روى 
پرتال قــرار گرفته تا ارزيابــى آراى بدوى و 

تحقيقات دادسرا صورت گيرد.

عدالتخواه اظهار كرد: كاهش جمعيت كيفرى 
در ســند تحول مورد تأكيد اســت، البته بايد 
موضــوع به معناى بخشــش و آزادى اراذل و 
اوباش، مفسدان اقتصادى، محاربان، قاتالن و 

آدم ربايان نيست.
وى ادامه داد: همدان باالترين رقم عفو زندانيان 
را در كشور به دســت آورده است؛ يعنى از 3
هزار و 700 نفرى كه عيد فطر امسال مشمول 
عفو رهبرى شــدند 541 نفر مربوط به همدان 

بود. 
افــزود:  همــدان  دادگســترى  كل  رئيــس 
درحال حاضر 2 هزار نفر در نوبت عفو هستند 
و كميســيون مركزى عفو قوه قضاييه بر روى 
همدان متمركز شــده، درحالى كه در ده سال 
گذشــته، كمتر از 300 نفر از زندانيان همدان 

مشمول عفو شدند.
عدالتخــواه بــا تأكيد بر اينكه عــالوه بر قوه 
قضاييه، سياســت مجلس شوراى اسالمى نيز 
بر روى كاهش جمعيت كيفرى اســت، ادامه 
داد: ده ماهه گذشته 450 هزار ساعت مجازات 
جايگزيــن حبس معــادل 2 هزار مــاه انجام 
شــد، درحالى كه اين افراد پيش تر راهى زندان 

مى شدند.
در اين آئين از كاركنان دادگسترى در 2 بخش 
قضــات و كارمندان كه از نظــر عملكردى و 
فعاليت هاى فرهنگى شــاخص بودند، تجليل 

شد.

275 ميليون مترمكعب 
آب صرفه جويى شد
 انســداد چاه هاى غيرمجاز اين استان از سال 93
تاكنون موجب صرفه جويى 275 ميليون مترمكعب 

آب در اين استان شده است.
مديرعامل شركت آب  منطقه اى استان همدان اظهار 
كرد: دولت بــراى جلوگيرى از افت آب زيرزمينى، 
طرح «تعادل بخشى منابع آب زيرزمينى» را مصوب 
كرد كــه اين طرح شــامل 15 بنــد از جمله براى 
جلوگيرى از برداشت هاى غيرمجاز و مصرف بهينه 
آب كشــاورزى بود و اجراى آن از سال 93 در همه 

استان ها آغاز شد.
منصور ستوده در گفت وگو با ايرنا خاطرنشان كرد: 

با ابالغ اين طرح 3 مؤلفه انسداد چاه هاى غيرمجاز، 
جلوگيرى از برداشت اضافه چاه هاى مجاز و نصب 
كنتورهاى هوشمند بر روى چاه ها در دستور كار قرار 

گرفت.
وى گفت: 4 هزار و 100 حلقه چاه غيرمجاز از سال 
93 تاكنون در اين اســتان مسدود شده و به چاهاى 
مجاز نيز اجازه نداديم بيش از ظرفيت آب زيرزمينى 

استفاده كنند.
ســتوده با بيان اينكه 4 هزار و 750 كنتور هوشمند 
بر روى چاه ها نصب شــده ،است افزود: از سال 93

تاكنــون نه تنها ســطح آب زيرزمينى همدان كاهش 
نيافته بلكه در برخى دشت ها نظير نهاوند، تويسركان 
و اســدآباد بــاال هم آمــده و اين وضعيت نشــان 
مى دهد كه با اقدام ســازه اى، فرهنگى، نرم افزارى و 
سخت افزارى مى توان آب را مديريت و ذخيره كرد.

وى ادامــه داد: با توجه به مصــرف 2/1 ميليارد متر 
مكعب آب در اســتان، حدود 90 درصد اين آب در 
بخش كشاورزى، حدود 135 ميليون متر مكعب در 
بخش آب شرب شهرى و روستايى و 73 ميليون متر 

معكب در بخش صنعتى مصرف مى شود.
مديرعامل شركت آب  منطقه اى استان همدان افزود: 
در هر 3 بخش كشــاورزى، صنعت و خانگى بايد 
صرفه جويى داشــته باشــيم اما بيشترين توان خود 
را بايد در اســتان به بخش كشــاورزى كه بيشترين 

مصرف را دارد معطوف كنيم.
ســتوده پيشــنهاد داد: براى كاهش مصرف آب در 
بخش كشــاورزى به جاى محصــوالت پُرآب بر به 
سمت كشت محصوالت كم آب نظير گياهان دارويى 

و كشت هاى گلخانه اى پيش رفت.
مديرعامل شركت آب  منطقه اى استان همدان اظهار 

كرد: با ميانگين بارندگى 330 ميليمتر در ،سال حجم 
نزوالت جوى در همدان به حدود 6 ميليارد و 680
ميليون متر مكعب مى رسد، البته بخشى عمده اى از 

اين آب تبخير و تعرق مى شود.
ســتوده ادامه داد: 2/1 ميليارد متر مكعب از نزوالت 
جوى، تجديدپذير و قابل اســتفاده هستند كه از اين 
ميزان نزديك به 2 ميليــارد متر مكعب معادل بيش 
از 97 درصــد آب تجديدپذيــر در همدان مصرف 
مى شود، درصورتى كه طبق استاندارد جهانى بايد زير 

60 درصد استفاده شود.
وى افــزود: افزايــش مصــرف آب هــاى تجديدپذير 
در ســال هاى گذشــته موجــب افــت شــديد ســطح 
ــور  ــتان به ط ــى دشــت هاى اس ــر زمين ــاى زي آب ه
متوســط ســاالنه يــك متــر شــده بــود و ظــرف 40

ســال گذشــته ســطح آب بيشــتر دشــت ها حــدود 
ــده كــه در دشــت كبودراهنــگ  ــر پاييــن آم 20 مت

ايــن ميــزان بــه 40 متــر رســيده بــود.

دستگاه قضايى نبض سالمت كشور است
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كسب جايزه نقاشى بلغارستان 
توسط كودك 6 ساله شيرين سوئى

 حســنا اسكندرى، كودك 6 ســاله شيرين سو در مسابقات نقاشى 
بنسكا كشور بلغارســتان شركت كرد و ديپلم افتخار و مدال برنز اين 

مسابقات را از آن خود كرد.
در آئيــن تجليل از ايــن مدال آور بين المللى كشــورمان كه به همت 
شهردارى شيرين ســو برگزار گرديد: ســيد مصطفى موسوى ضمن 
عرض خير مقــدم به مدعويــن و تبريــك والدت حضرت فاطمه 
معصومه(س) و روز دختر بيان كرد: شهر شيرين سو يكى از شهرهاى 
منتخب استان براى كسب عنوان شهر دوستدار كودك در سطح كشور 
انتخاب شــده است و اقدامات خوبى در حوزه هاى مختلف از جمله 

عمرانى، فرهنگى و اجتماعى درباره كودكان درحال انجام است.
شهردار شيرين سو ضمن ارائه گزارشــى از عملكرد شوراى كودكان 
در شيرين ســو بيان كرد: در بخش عمرانى پروژه محور سالمت براى 
كودكان و نوجوانان با پيشرفت فيزيكى 80 درصد درحال انجام است 
كه اين پروژه از محل درآمدهاى داخلى بود و به زودى به بهره بردارى 

مى رسد.
وى ادامــه داد: در حوزه بهبود عبور و مرور و ورزش، اقداماتى نظير 
خط كشــى خيابان ها و بهسازى معابر شهر شيرين سو از پروژه هاى در 

دست اقدام براى كودكان است.
موسوى در ادامه بيان كرد: نخستين شوراى كودكان در سطح كشور در 
شهر شيرين سو تشكيل شده و تاكنون جلساتى را نيز با اعضاى منتخب 
كودكان شهر برگزار و نقطه نظرات ايشان نيز دريافت شده و شهردارى 
نيز تمام توان خود براى افزايش رفاه و آسايش كودكان به كار گرفته و 

از نظرات آنها استفاده  مى كند.
شهردار شيرين سو با اشــاره به افتخارآفرينى دختر اهل شيرين سو در 
مسابقات نقاشى در كشور بلغارستان براى كشور عزيزمان ايران و شهر 
شيرين سو بيان كرد: شهر شيرين سو داراى استعدادهاى ناب است كه 
با فراهم شدن شرايط مى توانند شكوفا شده و موجبات افتخارآفرينى 

براى كشور در عرصه هاى مختلف ملى و بين المللى شوند.
با توجه به آغاز كار كارگروه شهر دوستدار كودك در شهر شيرين سو 
اعالم مى كنيم ضمن فراهم كردن تمامى زمينه هاى رشــد و اســتعداد 
كودكان مستعد شهر، تمام توان خود را براى حمايت همه جانبه از آنها 

به كار خواهيم بست.
مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان ضمن تشكر 
از شــهردار شيرين سو به دليل برگزارى آئين تجليل از كودك مدال آور 
اســتان و توجه به كودكان گفت: شهر شيرين سو جزو شهرهاى برتر 
استان در حوزه كودك بوده و توجه مديريت شهرى به حوزه كودكان 

قابل قدردانى است.
بهناز ضرابى زاده ضمن تأكيد به اهميــت برنامه ريزى اقدامات حوزه 
كودكان و نظرخواهى از ايشــان افزود: خوشبختانه رويكرد شهردارى 
شيرين ســو بر اين منوال بوده و در همين راســتا نخستين انتخابات 

شوراى كودكان در سطح كشور نيز در شهر شيرين سو برگزار شد.
وى با اشاره به محروميت بخش شيرين سو بيان كرد: با توجه به شرايط 
موجود در بخش شيرين سو و نيز كمبود امكانات آن، يكى از كودكان 
خوش ذوق شيرين ســو موفق به كسب رتبه برتر در مسابقات نقاشى 
در كشور بلغارســتان گرديده كه اين نشانگر آن است كه محروميت 
نمى تواند مانع پيشــرفت گردد و با ايجاد شــرايط مناســب و تالش 
مضاعف مى توان به قله افتخار رسيد و اميدواريم كه در آينده نه چندان 
دور شاهد درخشش اســتعدادهاى ناب در حوزه هاى مختلف بخش 

شيرين سو باشيم.
وى در ادامه با اشــاره به مشــكالت كانون پرورش فكرى كودكان و 
نوجوانان شيرين سو گفت: كانون محل  شكوفايى استعدادها است كه 
اگر شرايط و امكانات الزم در آن فراهم گردد، مى تواند موجب رشد و 
شكوفايى نوجوانان و كودكان عزيز گردد، بنابراين از مسئوالن محترم 
بخش تقاضا دارم تا با همكارى با اين اداره كل، ما را در رفع مشكالت 

كانون بخش يارى كنند.
در ادامه امام جمعه شيرين ســو ضمن تبريك ايــام دهه كرامت بيان 
كرد: شيرين ســو داراى اســتعدادهاى بالقوه فراوان است و مى توان 
از اين اســتعدادها در راستاى پيشــرفت و تعادل بخش و شهرستان 
اســتفاده  كرد. حجت االسالم منصورى افزود: حضرت معصومه(س) 
داراى فضائل معنوى بسيارى است و همان طور كه در زيارتنامه ايشان 
نيز بيان شــده است، يكى از شفاعت كنندگان در دنيا و آخرت است؛ 
بنابرايــن دختران عزيز مى توانند با تأســى از ايــن بانوى بزرگوار به 

درجات باالى معنوى و موفقيت برسند.
در ادامه بخشــدار شيرين ســو نيز با اشــاره به ظرفيت هاى فرهنگى 
شيرين سو گفت: بخش شيرين سو يك بخش فرهنگى است و از ديرباز 
فعاليت هاى گسترده فرهنگى در آن صورت گرفته و زادگاه بسيارى از 

فرهيختگان و هنرمندان سرشناس كشورى است.
سيد ايوب موسوى منور افزود: تمام توان خود را براى حل مشكالت 
بخش به ويژه درحوزه كودك به كار گرفته و جلساتى را نيز با مسئوالن 
شهرستانى و استانى براى حل مشكالت كانون پرورش فكرى برگزار 
كرده كه انشــاا... با كمك تمامى دستگاه هاى بخش بتوانيم مشكالت 

را حل كنيم.
در پايان از كودك افتخارآفرين، خانم حســنا اســكندرى و مربى وى 
خانم ستاره طاقتى احسن با اهداى مدال برنز مسابقات بين المللى، لوح 

سپاس و هدايايى قدردانى شد.

فرماندار اسدآباد:
بيش از نيمى از روستاهاى اسدآباد 

نانوايى ندارند
 نانوايى هايى بدون كارت ســالمت و تندرســتى اجازه فعاليت 
نداشته و براى فعاليت حتمًا بايد كسانى كه در واحد نانوايى مشغول 

هستند، كارت سالمت داشته باشند.
فرماندار شهرســتان اســدآباد در كميســيون تعزيرات و آرد و نان 
شهرستان اســدآباد، اظهار كرد: شهرستان اسدآباد داراى 124 واحد 
نانوايــى بوده كه از اين تعداد 96 واحد نانوايى يارانه اى شــهرى و 
روستايى، 28 واحد آزادپز بوده و از 102 روستاى اسدآباد 57 روستا 

نانوايى ندارد.
مجيد درويشــى با بيان اينكه به ازاى هر هزار نفر يك واحد نانوايى 
بايد وجود داشــته باشــد، افزود: 35 روســتا از 71 روستاى بخش 
مركزى و 9 روســتا از 31 روستاى بخش پيرسلمان نانوايى ندارند و 
نبود نانوايى در اين تعداد روستا با جمعيت زير هزار نفر بوده كه به 
همين دليل نانوايى هاى موجود روســتايى، روستاهاى همجوار خود 
را نيز به صورت تجميعى تحت پوشــش قــرار داده اند، ضمن اينكه 
اين روستاها از شهر و يا نان خانه پزى نيز نان خود را تهيه مى كنند.

درويشى با اشــاره به اينكه مردم روستايى همچون گذشته به پخت 
نــان خانه پزى رغبت بيشــترى پيدا كرده اند كه بايــد آرد خانه پزى 
به دســت اين روســتاها با چارچوب هاى دقيق برسد، تصريح كرد: 
بخشدارى ها موظف هســتند روستاهايى را كه متقاضى آرد نان پزى 
هستند، شناســايى كرده و با نظارت اصولى دهياران، آرد نان پزى را 

به دست اين افراد برسانند.
وى كل ســهميه يارانه شهرســتان براى 96 نانوايى يارانه اى را 683
هــزار و 160 كيلوگرم اعالم كرد و گفــت: درحال حاضر تعداد 14
واحد ســنگكى، 3 واحد مجتمع، 6 واحد بربرى، 4 واحد گرده پزى 
نيز در شهرســتان داراى فعاليت هســتند كه قرار شده نانوايى هاى 

فانتزى پز، يارانه اى و گرده پزى ها صنف و صنعت شوند.
درويشــى در ادامــه با تأكيد بر ســالمت و بهداشــت نانوايى هاى 
سطح شهرســتان و لزوم دارا بودن كارت سالمت توسط واحدهاى 
نانوايى خاطرنشان كرد: بايد نظارت بر بهداشت و تب سنجى تمامى 

نانوايى ها توسط دانشكده علوم پزشكى انجام گيرد.
وى همچنين با اشاره به آغاز برداشت گندم از مزارع سطح شهرستان 
از هفته جارى گفت: ميزان گندم مورد نياز شهرســتان براى مصرف 
امســال 33 هزار تن بوده كه نظارت و دقت در تحويل گندم توسط 
كشــاورزان مهم بوده و رصد دقيق نيروى انتظامى و امنيتى در رابطه 

با خارج نشدن گندم از شهرستان ضرورت دارد.
فرماندار شهرســتان اســدآباد با بيان اينكه با كشاورزان و كسانى كه 
گندم توليدى منطقه را از شهرستان خارج مى كنند، برخورد مى شود، 
افــزود: در ســالجارى در بيش از 34 هــزار و 500 هكتار از مزارع 
شهرســتان كشت جو و گندم ديم و آبى توسط كشاورزان اسدآبادى 
انجام گرفته كه از اين ميزان كشــت افزون بر 16 هزار و 500 هكتار 
به كشــت جو ديم و آبى و 18 هزار هكتار به كشت گندم جو و آبى 

اختصاص دارد.
وى بــا اشــاره به پيش بينى برداشــت 63 هزار تن گنــدم از مزارع 
شهرستان در سالجارى بيان كرد: ظرفيت كل سيلو و انبارهاى موجود 
شهرســتان 118 هزار تن بوده كه از اين ميزان ظرفيت، در حدود 95
هزار تن ظرفيت خالى براى انبار گندم توليدى امســال شهرســتان 

پيش بينى شده است.

برداشت گشنيز از مزارع نهاوند آغاز شد

 مدير جهاد كشاورزى نهاوند از آغاز برداشت گشنيز از 6 هزار و 
200 هكتار از مزارع زير كشت اين محصول خبر داد.

كريم حاج باباعلى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: كار برداشــت 
گشــنيز از 6 هزار و 200 هكتار از مزارع زير كشت اين محصول در 

سطح شهرستان آغاز شد.
وى گفــت: بــا توجه به برآورد ميزان برداشــت 2 تــن در هكتار، 
پيش بينى مى شــود از اين ميزان زمين كشــت شده 12 هزار و 400
تن گشنيز برداشت شــود كه در مقايسه با سال گذشته 300 درصد 

افزايش داشته است.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند افزود: نهاوند با توجه به آب 
و هواى مســاعد قطب اصلى توليد گشنيز در كشور است به گونه اى  
كه 70 درصد مجموع محصول توليدى در اين شهرســتان به دست 

مى آيد.
وى افزود: محصول توليدى گشــنيز در نهاونــد تقريبا به طور صد 
درصد و خام از كشــور خارج مى شــود و ارزش افــزوده آن عايد 

كشاورزان ما نمى شود.
حاج باباعلى با بيان اينكه محصول گشــنيز در معيشــت خانوار از 
ارزش بااليى برخوردار اســت، افزود: با توجه به اينكه در ســطح 
شهرستان كارگاه هاى فرآورى وجود ندارد، اين گياه به صورت فله اى 
به پاكستان صادر شده و سود زيادى به دست كشاورزان ما نمى رسد.
وى در پايان گفت: با توجه به اينكه نام گشنيز با نهاوند گره خورده 
اســت، بايد اقدامات الزم از سوى مسئوالن امر براى ثبت جهانى آن 
به عمل آيد تا ضمن معرفى آن به دنياى خارج، هرچه بيشــتر بتوان 

براى كشور ارزآفرينى كرد.

آمادگى نيروگاه مفتح براى توليد حداكثرى برق 
در پيك تابستان

 واحدهاى بخار نيروگاه شــهيد مفتح همدان و واحدهــاى گازى دورود براى توليد 
حداكثرى برق در پيك تابستان امسال در آمادگى كامل قرار دارند.

مديرعامل نيروگاه شهيد مفتح همدان گفت: تعميرات نيروگاه طبق برنامه زمان بندى شده 
با موفقيت به پايان رســيده و نيروگاه هاى همدان و دورود براى توليد حداكثرى در پيك 

تابستان بدون يك مگاوات محدوديت آمادگى كامل دارند.
عبدالمجيد ديناروند افزود: با پايان فصل زمســتان و لزوم آماده سازى واحدها براى اوج 

تابســتان، جلسات متعدد كارشناسى تشــكيل و با شناسايى نقاط ضعف و درنظر گرفتن 
شرايط خاص حاكم بر صنعت برق و تحريم هاى اقتصادى عليه كشور، فصل تعميرات با 

تمركز بر رفع محدوديت هاى توليد از ابتداى اسفند آغاز شد.
ديناروند با تشــريح شرايط خاص كشور و شــيوع ويروس كرونا در ماه هاى اخير اظهار 
كرد: با محدوديت زمانى تعيين شــده، ناچار به انجام همزمان تعميرات 2 واحد در اوج 
ويروس كرونا در فروردين امسال شديم كه اقدامى جهادى و فداكارانه توسط پرسنل هر 

2 نيروگاه بود.
مديرعامل نيروگاه شهيد مفتح با اعالم رفع كامل محدوديت واحدها در دوره تعميرات و 
توليد 1000 مگاوات در پيك روز و شب در هفته پايانى خردادماه، اقدامات انجام شده در 

اين حوزه را اقدامى ارزشمند برشمرد كه توانست عوارض و مشكالت استفاده از سوخت 
مايع در نيروگاه را كه به محدوديت واحدها منجر شده بود، برطرف كند.

وى با اشــاره به پايدارى واحدهــاى نيروگاه و پايين بودن نرخ خــروج اضطرارى اين 
مجموعه تصريح كرد: عملكرد نيروگاه در تابستان امسال و توليد مطمئن و پايدار توسط 
اين نيروگاه مى تواند مشــاركت فعالى در كنترل فركانس شبكه سراسرى برق به ويژه در 

منطقه غرب كشور به همراه داشته باشد.
ديناروند هدفگذارى مجموعه را توليد مطمئن و پايدار در پيك تابستان و تحقق شعار سال 
كه همان «جهش توليد» اســت، برشمرد و تأكيد كرد: با همت و همدلى كاركنان پرتالش 

نيروگاه هاى همدان و دورود تكرار موفقيت هاى گذشته دور از دسترس نيست.

  ماليــر - ســحر يوســفى - خبرنــگار 
همدان پيــام: پــس از درخواســت مكــرر 
خبرنگاران، نشســت فصلــى فرماندار مالير 
با حضــور فرمانده انتظامى، رئيس ارشــاد و 
فرهنگ اســالمى و معاون سياسى و اجتماعى 
فرماندارى برگزار شد. موضوع قابل تأمل اين 
بود كه نشست خبرى با دعوت فرمانده انتظامى 
تغيير ماهيت داد و به نشســت خبرى فرمانده 
انتظامى با محوريت هفته مبارزه با مواد مخدر 
تبديل شــد و فرماندار از خبرنگارن خواست 
پرسش هاى خود را در اين زمينه مطرح كنند. 
البته با درخواست خبرنگاران درباره برگزارى 
نشست تخصصى فرماندار با اصحاب رسانه، 
فرماندار قول مســاعد برگزارى اين نشســت 
را در فرصت مناســبى داد، شــايان ذكر است 
به مناسبت تولد حضرت معصومه(س) و روز 
دختر، فرمانــدار از بانوان خبرنگار حاضر در 

جلسه تجليل كرد. 
در ابتدا فرماندار مالير با اشاره به اقدامات انجام 
شده درباره مبارزه با مواد مخدر اظهار كرد: در 3
ماه نخست سالجارى نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، كشفيات مواد مخدر 14 درصد افزايش  
يافته و در مقايســه سال 98 نسبت به سال 97

افزايش 16 درصدى داشته است.

 قدرت ا... ولدى با بيــان اينكه 9 كمپ ترك 
اعتياد در شهرســتان ماليــر فعاليت مى كند، 
افزود: يك كمــپ مخصوص بانوان در مالير 
وجود دارد، در سال 98 بيش از 2 هزار و 690 
معتاد در كمپ ها مســتقر شــدند و به 24 نفر 
از بهبوديافتگان 987 ميليون تومان تسهيالت 

اشتغال زايى اعطا شده است.
وى در ادامــه بــه 14 مركــز تخصصــى در 
حوزه بهداشــت و درمان در شهرســتان كه 
متادون درمانــى انجام مى دهند، اشــاره كرد و 
گفت: در ســال 98 بيش از 3 هزار نفر در اين 
مراكز بهداشــتى براى درمــان اعتياد خدمات 

دريافت كردند.
90 درصد مبتاليان كرونا در مالير 
نتيجه حضور در مراسم عروسى و عزا 

بوده است
ولدى با گريزى به افزايش شيوع مجدد كرونا 
از هفته گذشته در مالير افزود: محدوديت هاى 
جديدى در شهرســتان اعمال شده است كه 
مســدود كردن بهشــت هاجر، لغو برگزارى 
مراســم عزا و چاپ نكردن اعالميه توســط 

چاپخانه داران ازجمله اين موارد است.
وى باتأكيد بر اينكه 90 درصد مبتاليان جديد 
كرونا به دليل حضور در مراسمات عروسى و 

عزا گرفتار اين اين بيمارى شده اند، بيان كرد: 
تاالرها بر اســاس بخشــنامه  در مناطق زرد و 
سفيد حداكثر با 50 درصد ظرفيت و با رعايت 
تمام پروتكل هاى بهداشــتى اجازه برگزارى 
مراســم هاى مختلف را دارنــد و نيز از مردم 
خواســت كه در راستاى پيشگيرى از بيمارى 
تمام جوانب بهداشتى و پروتكل هاى وزرات 

بهداشت را رعايت كنند.
 رشــد 14 درصدى كشفيات انواع 

موادمخدر در مالير 
فرمانده انتظامى مالير نيز در اين نشست با بيان 
اينكه در 3 ماه نخســت امسال هيچ گونه جرم 
خشن و آزاردهنده اى در مالير وجود نداشته 
عنوان كرد: شاهد كاهش 15 درصدى سرقت 
در مالير بوده ايم و بيش از 95 درصد سارقان 
منازل، دســتگير و اموال ســرقتى به مالكان 

تحويل داده شده است.
محمدباقر ســلگى، مبارزه بــا موادمخدر را 
مبارزه اى جــدى و مداوم دانســت و افزود: 
كشــفيات موادمخدر در 3 ماهه نخست سال 
14 درصد افزايش يافته اســت و در اين راستا 
6 بانــد تهيــه و توزيع موادمخدر در ســطح 

شهرستان شناسايى و متالشى شده است.
وى با اشــاره به افزايش 7 درصدى برخورد 

بــا خرده فروشــان موادمخــدر تصريح كرد: 
هيچ مــكان و محل امنى بــراى عرض اندام 
خرده  فروشان و معتادان متهاجر در شهرستان 
ماليــر وجود ندارد و ايــن روند نيز همچنان 

ادامه خواهد داشت.
ســلگى به عضويت 4 هزار نفــر در انجمن 
معتــادان گمنام و فعاليت اثربخش اين انجمن 
در حــوزه ترك اعتياد موادمخدر اشــاره كرد 
و گفت: نيروى انتظامــى از هر ارگانى كه در 
چارچوب قانون حركت كند و ياريگر نيروى 
انتظامى در حوزه تــرك اعتياد به مواد مخدر 

باشد حمايت مى كند.
وى با بيان اينكه تعالى رفتار و خوشايندسازى 
محيط در دســتور كار پليس قرار دارد، گفت: 
در ســالجارى يــك ميليــارد و 300 ميليون 
تومان در حوزه ارتقاى ســطح دانش پليس و 

خوشايندسازى محيط اختصاص يافته است.
فرمانــده انتظامى در پايان خاطرنشــان كرد: 
به صورت جزيــره اى عمل كــردن، نتيجه اى 
نخواهد داشــت و نيروى انتظامــى به تنهايى 
نمى تواند در مبارزه با موادمخدر توفيقى داشته 
باشد، موفقيت در اين مسير نيازمند كارگروهى 
و همــكارى تك تــك مردم و دســتگاه هاى 

اجرايى است.

مالير نقطه امن فروش مواد مخدر ندارد

برنامه هاى آستان 
قدس رضوى 
شهرستان بهار 
در دهه كرامت

 بهار - طيبه ايزدى - خبرنگار همدان پيام: 
مسئول دفتر آســتان قدس رضوى شهرستان 
بهار از هزينه كردِ يــك ميليارد و 517 ميليون 
تومان در سال 98 توسط آستان قدس رضوى 

شهرستان بهار خبر داد.
عبدا... رجبى گفت: 27 ميليــون تومان براى 
135 نفــر زيارت اولى در 3 كاروان زيارتى در 
سال گذشته هزينه شد، هزينه رفت و برگشت 
توسط خيرين بهارى و اسكان و تغذيه توسط 

آستان قدس رضوى مشهد انجام شد.
وى اعــالم كرد: بــراى اطعــام محرومان و 
نيازمندان و زائران كربال 57 ميليون و 975 هزار 

تومان، عيادت و دلجويى از محرومان و بيماران 
سرطانى و جانبازان 51 ميليون تومان، براى تهيه 
جهيزيه براى زوج هاى جوان نيازمند به جهيزيه 
128 ميليــون و 600 هزار تومان هزينه شــده 
است.وى تصريح كرد: سبد كاال براى نيازمندان 
در 8 مرحلــه بــا اعتبار 326 ميليــون و 897
هزار تومان توزيع شــد كه اعتبار آن از محل 

كمك هاى خيرين بهارى تأمين شد.
رجبى اظهار كرد: كمك نقدى بالعوض به مبلغ 
16 ميليون و 965 هزار تومان، اعطاى تسهيالت 
به مبلغ 250 ميليون تومان با ســود 4 درصد، 
كمك به بيماران شامل هزينه هاى دارويى، عمل 
جراحى، كمك بيمارستان، دندانپزشكى به مبلغ 
26 ميليــون و 134 هزار تومان صورت گرفته 
و در حوزه اشــتغال و كارآفرينى 1 ميليارد و 
500 هزار تومان هزينه شــده است. وى توجه 
به مســائل فرهنگى را از رويكرد هاى آستان 
قدس رضوى برشمرد و گفت: در مناسبت هاى 
مختلف برنامه هاى فرهنگى با اعتبارى بالغ بر 

107 ميليــون و 303 هزار تومان انجام شــده، 
همچنين صد ساعت كالس آموزشى در مناطق 
محروم توســط اردوهاى فرهنگى جهادى در 
روستاهاى شهرســتان و مسكن مهر برپا شده 
كه در هر كالس 200 تا 450 نفر شركت كننده 
در كالس هاى گلدوزى، نقاشى، رياضى، زبان، 

قران، مشاوره و روانشناسى شركت كردند.
وى مبلغ نقدى جمع آورى شده از مردم را 365

ميليــون و 700 هزار تومان اعالم كرد و گفت: 
در سال گذشته مبلغ مذكور توسط آستان قدس 
رضوى شهرستان بهار جمع آورى شد. رجبى 
اعالم كرد: 450 خير به صورت ثابت و دائمى 
و برخى خيرين به صورت مقطعى به آســتان 
قدس رضوى شهرســتان بهار كمك مى كنند. 
مسئول دفتر آســتان قدس رضوى شهرستان 
بهــار تصريح كــرد: يك هزار كيســه آرد در 
راســتاى كارآفرينى براى رشته برى، پختن نان 
و گــرده به صورت رايگان در اختيار افراد قرار 
گرفته و آستان قدس رضوى شهرستان بهار در 

اشتغال به كار زنان سرپرست خانوار در خياطى 
و بافندگى اقداماتى داشــته و در صدد ايجاد 
محلى، بــراى فروش توليدات آســتان قدس 
است و دولتى ها بايد زمينه فروش يا صادرات 
را فراهم كنند.  رجبى افزود: 2 منزل مسكونى 
و 5 ســرويس بهداشــتى و 3 مورد ايزوگام با 
اعتبار 115 ميليــون و 700 هزار تومان، هزينه 
رفت و برگشت اعزام افراد براى اردوهاى هاى 
جهادى با اعتبار 3 ميليون تومان توسط آستان 
قدس رضوى شهرستان بهار انجام شده است. 
 وى اعالم كرد: آستان قدس رضوى شهرستان 
بهار جزو شهرســتان هاى پيشــرو در جذب 
نــذورات و صدور قبوض كمك در كشــور 
اســت و همچنين در اســتان داراى رتبه برتر 
است. رجبى از جذب 130 گوسفند قربانى در 
سال گذشته در شهرستان بهار خبر داد و گفت: 
برخى از مردم هزينه سالگرد اموات را توسط 
آستان به نيازمندان مى رسانند كه اقدامى بسيار 

خداپسندانه است.

 رزن - فاطمه كوكبــى جالل - خبرنگار 
همدان پيام:  بيست وهفتم آبان ماه 97 مصادف 
با شب 18 ماه صفر، يكى از ساكنان شهرستان 
رزن در حين كار ساختمانى دچار حادثه شده 

و جان خود را از دست مى دهد.
محســن رضايى كه كارگر ساختمانى بود در 
عمليات ســاختمانى از شــيروانى ساختمان 
ســقوط مى كند كه اين حادثه به مصدوميت 

و بيهوشى وى منجر مى شود.
تعــدادى از كارگــران ســاختمان به كمك 
اهالى، مصدوم را به بيمارســتان رزن و سپس 
بيمارستان بعثت همدان منتقل مى كنند اما بر 

اثر شدت جراحت، مصدوم جان مى بازد.
وضعيت اقتصــادى خانواده مرحوم بســيار 
ضعيف اســت و از سوى ديگر هزينه كفن و 
دفن و مجلس ختم نيز به اين خانواده تحميل 
مى شود. آنها به 2 موضوع شكايت و دريافت 
ديه و رضايت فكر مى كنند. آنها پس از چند 
روز گزينــه دوم را انتخاب مى كنند و در اوج 

نابه سامانى مالى رضايت مى دهند.
تالش كرديم در اين رابطه با برادر محســن 
رضايى، گفت وگو كنيم كه در ادامه مى خوانيد.

محمد رضايى در اين رابطه مى گويد: ساعت 
11 ظهــر بود، به مــن خبر دادنــد كه براى 
محســن اتفاقى افتاده و او را به بيمارســتان 
رزن منتقــل كرده اند. سراســيمه خودم را به 
بيمارســتان رســاندم؛ حال و روز محسن را 
كه ديدم بيمارســتان دور ســرم چرخيد، از 
گوش محســن خون جارى شده بود و كادر 

بيمارستان در تالش بودند او را احيا كنند.
حادثه مى گويد: محســن  محمد درباره روز 
به محض سقوط از شيروانى بيهوش مى شود، 
پــس از احيــا در بيمارســتان رزن، او را با 

آمبوالنس به بيمارســتان بعثت همدان منتقل 
كردند، محســن در كما بود و پزشــك هاى 
بيمارستان بعثت وضعيت او را وخيم گزارش 
داده و اعالم كردند كه مرگ مغزى شده است.
محمد مى گويد: پس از 2 روز، از بيمارستان 
بعثــت تمــاس گرفتند و گفتند كه محســن 
به دليــل مرگ مغــزى احتمال برگشــت به 

زندگى اش در حد صفر است.
 شما مى توانيد درصورت تمايل اعضاى او را 
اهدا كنيد، با اين كار ياد او براى هميشه زنده 

خواهد ماند.
محمد مى گويد: با اينكه لحظه ســختى برايم 
بود اما به زنده نگه داشــتن اعضاى محســن 
مايــل بودم. بالفاصله خانــواده را در جريان 
گذاشــتم و آنها را قانع كردم كه اين امر خدا 
پسندانه را انجام دهيم. هرچند براى خانواده 
به ويژه مادرم خيلى ســخت بود ولى فرداى 

آن روز به همراه خانواده براى مقدمات اهداى 
عضو راهى همدان شديم. فرم هاى رضايت را 
امضا كرديم و قرار شد ساعت 11 محسن را 

براى اهداى عضو به تهران منتقل كنند.
محمد بــا بغضى كه در گلويــش گير كرده 
اســت، مى گويد: حدودا ساعت 8 تا 9 شب 
بود كه از بيمارســتان تماس گرفتند و گفتند 

محسن تمام كرده است.
 فرداى آن روز براى گرفتن جسد او به بعثت 
همدان مراجعه كردم و كادر بيمارســتان به ما 
گفتند بايد مراحل قانونى پرونده طى شود و 
شما بايد برگه شــكايت خود را نيز ضميمه 
پرونده كنيد؛ تا اين ساعت ما قصد شكايت از 
كارفرماى محسن را نداشتيم اما به دليل روند 
قانونى كار، شــكايت نامه اى تنظيم كرديم و 

قصد داشتيم چند روز بعد رضايت دهيم.
او اظهار مى كنــد: از آنجايى كه معتقديم اين 

اتفاق عمدى نبود، چند روز بعد به اتفاق دايى 
بــزرگ و مادر و برادرم بــه دفتر امام جمعه 
مراجعه كرديم و با بخشش مبلغ 110 ميليون 
تومان ديه خانواده كارفرما را از نگرانى نجات 
داديم. اميدواريم خــدا قبول كند و بار مثبت 
چنين كارهايى در جامعه بازتاب خوبى داشته 

باشد.
امام جمعه شهرستان رزن نيز در اين باره گفت: 
در روز ميالد حضــرت فاطمه معصومه(س)
خانواده رضايى با خدا معامله كردند. بخشش 
ديه تكميل كننده كار اهداى عضو مرحوم بود 

كه سبب نورانيت وى شد.
حجت االسالم والمسلمين عبدالعظيم موالزاده 
ادامه داد: اميدواريم خانواده مرحوم رضايى با 
گذشت از حق قانونى و شرعى خود، فرهنگ 
ايثار و بزرگى را مانند هميشه ترويج و اشاعه 

كنند.

بخشش ازآن مردان بزرگ است

گذشت خانواده رزنى از ديه فرزند خود
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آمريكا حقى براى توسل به سازوكارهاى 
پيش بينى شده در برجام ندارد

 وزراى امــور خارجه چين و ايران در ديدارى از يكجانبه گرايى قلدرمآبانه 
آمريــكا انتقاد كرده و حمايت قاطع خود را از چندجانبه گرايى و اصول حقوق 

بين الملل اعالم كردند.
به گزارش فارس، وانگ يى روزگذشته در گفت وگوى ويدئويى با محمدجواد 
ظريف، ضمن مخالفت پكن با تغيير مفاد برجام و قطعنامه 2231، تصريح كرد: 

آمريكا حقى براى توسل به سازوكارهاى پيش بينى شده در برجام را ندارد.
ــه  ــه نام ــاره ب ــا اش ــام و ب ــن از برج ــع چي ــت قاط ــر حماي ــد ب ــا تأكي وى ب
ــل متحــد  ــازمان مل ــركل س ــت و دبي ــوراى امني ــس ش ــه رئي ــر خــود ب اخي
ــه  ــراى توســل ب ــى ب ــام حق ــروج از برج ــس از خ ــكا پ ــرد: آمري ــار ك اظه

ــدارد. ــه را ن ــن رابط ــده در اي ــى ش ــازوكارهاى پيش بين س

اروپايى ها شرمنده ما هستند
 اين اواخر آمريكا و رژيم صهيونيستى به آژانس فشار آوردند و من مى ترسم 
اين شــيادان آژانس انرژى اتمى را آلوده كنند. آنهــا آژانس را وادار كردند كه 

نبش قبر كند.
به گزارش ايســنا، رئيس جمهور در جلســه امروز هيــأت دولت گفت: آنها 
مى خواهند آژانس را از مســير خود منحرف كنند، البته پاسخ قاطع دادن براى 
ما آســان است اما بناى ما همكارى با آژانس است و اين مبنا را همچنان حفظ 

مى كنيم اما آژانس هم بايد توجه كند كه از مسير قانونى خود منحرف نشود.
حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى گفت: اروپايى ها خيلى شرمنده ما 
هســتند؛ زيرا به وظايف قانونى خود در برجام عمــل نكرده اند، آنها تلفنى و 
حضورى از ما عذرخواهى مى كنند اما آنها هم نبايد خود را آلوده كنند ما چنين 

توقعى از كشورهاى اروپايى نداريم. 

رژيم صهيونيستى درحال فروپاشى 
سياسى و اجتماعى است

 رژيم جعلى صهيونيســتى از درون با بحران فروپاشــى سياسى و اجتاعى 
مواجه اســت و حتى نخســت وزير جنايتكار اين رژيم براى تشــكيل دولت 
اشغالگر خود ماه هاست با بحران داخلى مواجه است. به گزارش ايسنا، رئيس 
مجلس شــوراى اسالمى روزگذشته در ديدار با صالح الزواوى، شيخ السفراى 
خارجى مقيم تهران و ســفير فلسطين در جمهورى اسالمى ايران، گفت: مقوله 
فلسطين پيش از آنكه سياسى باشد، مسأله اسالم است. محمدباقر قاليباف افزود: 
رژيم صهيونيستى تصور مى كرد با گذشت زمان و تغيير نسل، جوانان فلسطينى، 
ســرزمين و تاريخ خود را از ياد مى برند درحالى كه برخالف گذشت 7 دهه از 
اشغال سرزمين تاريخى فلسطين، جوانان اين سرزمين با وجود سختى، آوارگى 

و جنگ نسبت به حفظ ارزش ها، اهداف و سرزمين خود مصمم تر شده اند.

محمد ترابى
ــل  ــالح و تكمي ــى، اص ــور بررس  به منظ
ــه  ــى ك ــاى قانون ــت و طرح ه ــح دول لواي
نماينــدگان و يــا شــوراهاى عالــى اســتان ها 
بــر طبــق اصــول 24 و 102 قانــون اساســى 
ــه و  ــور تهي ــد و به منظ ــس مى  دهن ــه مجل ب
ــف  ــام وظاي ــاى الزم و انج ــد طرح ه تمهي
ديگــرى كــه طبــق قانــون بــه عهــده مجلس 
ــيون هايى در  ــت كميس ــده اس ــته ش گذاش

ــردد. ــكيل مى  گ ــس تش مجل
هر نماينده به جز رئيس مجلس ملزم اســت 
عضويت يكى از كميسيون هاى دائمى را كه 
براى آن انتخاب و تعيين مى  شــود بپذيرد و 
درصورت تمايل مى  تواند در كميسيون هاى 
ديگر مجلس بــا حق اظهارنظر و بدون حق 

رأى شركت كند.
ضــرورى  مجلــس  كــه  مــواردى  در 
تشــخيص دهــد طبــق اصــل هفتادوپنجــم 

قانــون اساســى اختيــار وضــع برخــى 
خــود  كميســيون هاى  بــه  را  قوانيــن 

مى كننــد. تفويــض 
همچنيــن مطابــق اصــل هشــتادوپنجم قانــون 
ضــرورى  مــوارد  در  مجلــس  اساســى، 
مى توانــد اختيــار وضــع برخــى قوانيــن را بــا 
رعايــت اصــل هفتــادودوم به كميســيون هاى 

داخلــى خــود تفويــض كنــد.
در مــدت 4 ســاله حضــور نماينــدگان 

ــاى  ــال اعض ــر س ــتان، ه ــردم در بهارس م
ــده  ــاب ش ــى انتخ ــيون هاى تخصص كميس
ــيون ها  ــن كميس ــه اي ــأت رئيس ــراى هي و ب

انتخابــات برگــزار مى شــود.
از اين رو به دليل تصميمات تازه لحاظ شده 
براى تعيين اعضاى كميسيون هاى تخصصى 
در مجلس يازدهم ســوابق نمايندگان استان 
همــدان در ادوار مختلف مجلس شــوراى 

اسالمى را در ذيل مرور مى كنيم.
نمايندگان استان همدان در يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى (1399 - به بعد)

سمت در كميسيونسال چهارمسال سوم سال دوم كمسيون در سال اول حوزه انتخابىنماينده مجلس شوراى اسالمى 
رئيسبرنامه و بودجه و محاسباتهمدان و فامنينحميدرضاحاجى بابايى
سخنگو آموزش و تحقيقات همدان و فامنيناحمد حسين فالحى
دبيركشاورزى، آب و منابع طبيعىماليراحد آزاديخواه
دبيرانرژى ماليرهادى بيگى نژاد
برنامه و بودجه و محاسبات بهار و كبودراهنگعيسى جعفرى

سخنگوبرنامه بودجه و محاسبات تويسركانمحمدمهدى مفتح
برنامه بودجه و محاسبات نهاوندعليرضا شهبازى
اجتماعى رزنحسن لطفى

اجتماعى اسدآبادكيومرث سرمدى واله

نمايندگان استان همدان در دهمين دوره مجلس شوراى اسالمى (1398 - 1394)
سمت در كميسيون سال چهارمسال سوم سال دوم كمسيون در سال اول حوزه انتخابىنماينده مجلس شوراى اسالمى 

شوراها و امور شوراها و امور داخلى كشورشوراها و امور داخلى كشورهمدان و فامنينامير خجسته 
داخلى كشور

عضو هيأت رئيسه اصل 90

برنامه و بودجه و برنامه و بودجه و محاسباتبرنامه و بودجه و محاسباتهمدان و فامنينحميدرضا حاجى بابايى
محاسبات

برنامه و بودجه و 
محاسبات

دبيرفرهنگىفرهنگىفرهنگىفرهنگىماليراحد آزادى خواه
عضو هيأت رئيسه قضايى و حقوقىقضايى و حقوقىقضايى و حقوقىقضايى و حقوقىماليرمحمد كاظمى

قضايى و حقوقىقضايى و حقوقىقضايى و حقوقىقضايى و حقوقىبهار و كبودراهنگمحمد على پورمختار
برنامه و بودجه و برنامه و بودجه و محاسباتبرنامه و بودجه و محاسباتتويسركانمحمد مهدى مفتح

محاسبات
برنامه و بودجه و 

محاسبات
سخنگو 

تدوين آئين نامه داخلى 
مجلس

تدوين آئين نامه داخلى 
مجلس

تدوين آئين نامه 
داخلى مجلس

تدوين آئين نامه 
داخلى مجلس

انرژىانرژىانرژىانرژىنهاوندحسن بهرام نيا
اجتماعى اجتماعى اجتماعى اجتماعى رزنحسن لطفى
بهداشت و درمان بهداشت و درمان بهداشت و درمان بهداشت و درمان اسدآباداكبر رنجبرزاده

نمايندگان استان همدان در نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى (1394 - 1390)
سمت در كميسيون سال چهارمسال سوم سال دوم كمسيون در سال اول حوزه انتخابىنماينده مجلس شوراى اسالمى 

انرژىانرژىانرژىانرژىهمدان و فامنينابراهيم كارخانه 
رئيس شوراها و امور داخلى كشورشوراها و امور داخلى كشورشوراها و امور داخلى كشورشوراها و امور داخلى كشورهمدان و فامنينامير خجسته 

عمرانعمرانعمرانعمرانماليرعلى نعمت چهاردولى
دبيربهداشت و درمان بهداشت و درمان بهداشت و درمان بهداشت و درمان ماليراحمد آريايى نژاد

رئيس اصل 90 قانون اساسىاصل 90 قانون اساسىاصل 90 قانون اساسىاصل 90 قانون اساسىبهار و كبودراهنگمحمد على پورمختار 
شوراها و امور داخلى كشوراجتماعىميان دوره اىتويسركانمحمد مهدى مفتح
امنيت ملى و سياست امنيت ملى و سياست خارجىنهاوندمهدى سنايى

خارجى
امنيت ملى و سياست امنيت ملى و سياست خارجى

خارجى
آموزش و تحقيقات و فناورىآموزش و تحقيقات و فناورىآموزش و تحقيقات و فناورىآموزش و تحقيقات و فناورىرزنعطاءا... سلطانى صبور

صنايع و معادن صنايع و معادن صنايع و معادنصنايع و معادناسدآبادبهروز نعمتى
نظارت بر اصل 44 قانون 

اساسى
نظارت بر اصل 44 قانون اساسى

نمايندگان استان همدان در هشتمين دوره مجلس شوراى اسالمى (1390 - 1386)
سمت در كميسيون سال چهارمسال سوم سال دوم كمسيون در سال اول حوزه انتخابىنماينده مجلس شوراى اسالمى 

حضور در وزارتخانه آموزشاصل نود قانون اساسىهمدان و فامنينحميدرضا حاجى بابايى
عمرانعمرانعمرانعمرانهمدان و فامنينمحمدكاظم حجازى
تحقيقتحقيقتحقيقماليرامين حسين رحيمى

سخنگو قضايى و حقوقىقضايى و حقوقىقضايى و حقوقىقضايى و حقوقى
برنامه و بودجه و محاسباتبرنامه و بودجه و محاسباتبرنامه و بودجه و محاسباتبرنامه و بودجه و محاسباتماليرحسن ونايى
كميسيون كشاورزى، آب و كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعىبهار و كبودراهنگعيسى جعفرى

منابع طبيعى
كميسيون كشاورزى، آب و 

منابع طبيعى
كميسيون كشاورزى، آب و 

منابع طبيعى
سخنگو 

صنايع و معادنصنايع و معادنصنايع و معادنصنايع و معادنتويسركانشهريار طاهرپور
امنيت ملى و سياست خارجىامنيت ملى و سياست خارجىامنيت ملى و سياست خارجىفرهنگىنهاوندمهدى سنايى

سخنگو برنامه و بودجه و محاسباتبرنامه و بودجه و محاسباتبرنامه و بودجه و محاسباتبرنامه و بودجه و محاسباترزنمحمدمهدى مفتح
رئيستدوين آئين نامه داخلى مجلستدوين آئين نامه داخلى مجلستدوين آئين نامه داخلى مجلس

عضو هيأت رئيسهبهداشت و درمان بهداشت و درمان بهداشت و درمان بهداشت و درمان اسدآباداكبر رنجبرزاده 

نمايندگان استان همدان در هفتمين دوره مجلس شوراى اسالمى (1386 - 1382)
سمت در كميسيون سال چهارمسال سوم سال دوم كمسيون در سال اول حوزه انتخابىنماينده مجلس شوراى اسالمى 

همدان و فامنينابراهيم كارخانه 
امنيت ملى و سياست خارجىامنيت ملى و سياست خارجىامنيت ملى و سياست خارجىامنيت ملى و سياست خارجىهمدان و فامنينحميد رضا حاجى بابايى

مشترك اليحه مديريت خدمات كشورى
تدوين آئين نامه داخلى مجلستدوين آئين نامه داخلى مجلستديون آئين نامه داخلى مجلستدوين آئين نامه داخلى مجلس

بهداشت و درمان بهداشت و درمان بهداشت و درمان بهداشت و درمان ماليربيژن شهبازخانى
عضو هيأت رئيسه قضايى و حقوقىقضايى و حقوقىقضايى و حقوقىقضايى و حقوقىماليرحسن زمانى فر
امينت ملى و سياست خارجىامينت ملى و سياست خارجىامينت ملى و سياست خارجىامينت ملى و سياست خارجىبهار و كبودراهنگرضا طاليى نيك
تويسركانمرتضى فضلعلى

عمران عمران عمران عمران نهاوندمحمد تقى كاويانى پور
برنامه و بودجه و محاسباتبرنامه و بودجه و محاسباتبرنامه و بودجه و محاسباتبرنامه و بودجه و محاسباترزنمحمدمهدى مفتح

تدوين آئين نامه داخلى مجلستدوين آئين نامه داخلى مجلستدوين آئين نامه داخلى مجلستدوين آئين نامه داخلى مجلس
بررسى الزامات اجراى اصل 44 قانون اساسى

رئيس تدوين آئين نامه داخلى مجلستدوين آئين نامه داخلى مجلستدوين آئين نامه داخلى مجلستدوين آئين نامه داخلى مجلساسدآبادمحمد باقر بهرامى 
مشترك اليحه مديريت خدمات مشترك اليحه مديريت خدمات كشورى

كشورى
مشترك اليحه مديريت خدمات مشترك اليحه مديريت خدمات كشورى

كشورى
رئيس 

نمايندگان استان همدان در ششمين دوره مجلس شوراى اسالمى (1382 - 1378)
سمت در كميسيون سال چهارمسال سوم سال دوم كمسيون در سال اول حوزه انتخابىنماينده مجلس شوراى اسالمى 

همدان و فامنينحسين لقمانيان 
امنيت ملى و سياست خارجىامنيت ملى و سياست خارجىامنيت ملى و سياست خارجىامنيت ملى و سياست خارجىهمدان و فامنينحميدرضا حاجى بابايى

تدوين آئين نامه داخلى مجلس تدوين آئين نامه داخلى مجلس تدوين آئين نامه داخلى مجلس تدوين آئين نامه داخلى مجلس 
ماليربيژن شهبازخانى
قضايى و حقوقىقضايى و حقوقىقضايى و حقوقىقضايى و حقوقىماليرمحمد كاظمى
بهار و كبودراهنگرضا طاليى نيك

امنيت ملى و سياست خارجىامنيت ملى و سياست خارجىامنيت ملى و سياست خارجىامنيت ملى و سياست خارجىتويسركانمحسن تركاشوند 
صنايع و معادن صنايع و معادن صنايع و معادن صنايع و معادن نهاوندمحمدرضا على حسينى عباسى

رزنمحمد پيران
اسدآبادذبيح اله صفائى

نمايندگان استان همدان در پنجمين دوره مجلس شوراى اسالمى (1378 - 1374)
سمت در كميسيون سال چهارمسال سوم سال دوم كمسيون در سال اول حوزه انتخابىنماينده مجلس شوراى اسالمى 

عضو هيأت رئيسهمحاسبات و بودجه و امور مالىمحاسبات و بودجه و امور مالىمحاسبات و بودجه و امور مالىمحاسبات و بودجه و امور مالىهمدان و فامنينحميدرضا حاجى بابايى
عضو هيأت رئيسهامور دفاعىامور دفاعىامور دفاعىامور دفاعىهمدان و فامنينمرضيه حديدچى
امور زنان، جوانان و خانوادهامور زنان، جوانان و خانوادهماليرالهه راستگو

عضو هيأت رئيسهامور ادارى و استخدامىامور ادارى و استخدامىامور ادارى و استخدامىامور ادارى و استخدامى
پست و تلگراف و نيروپست و تلگراف و نيروپست و تلگراف و نيروپست و تلگراف و نيروماليرحسن رضا زمانى فر

على يعقوبى

امور كشاورزى و عمران امور كشاورزى و عمران روستاهاامور كشاورزى و عمران روستاهابهار و كبودراهنگ
روستاها

امور كشاورزى و عمران روستاها

تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق
بررسى الحاق تعاون روستايى به وزارت 

تعاون
عضو هيأت رئيسهشوراها و امور داخلى كشورشوراها و امور داخلى كشورشوراها و امور داخلى كشورشوراها و امور داخلى كشورتويسركانمرتضى فضلعلى

پست و تلگراف و نيروپست و تلگراف و نيروپست و تلگراف و نيروپست و تلگراف و نيرونهاوندمحمدرضا على حسينى عباسى
عضو هيأت رئيسهامور برنامه و بودجهامور برنامه و بودجهامور برنامه و بودجهامور برنامه و بودجهرزنمحمدمهدى مفتح
كار و امور اجتماعىامور دفاعىاسدآبادذبيح ا.. صفايى

نمايندگان استان همدان در چهارمين دوره مجلس شوراى اسالمى (1374 - 1370 )
سمت در كميسيون سال چهارمسال سوم سال دوم كمسيون در سال اول حوزه انتخابىنماينده مجلس شوراى اسالمى 

طرح استخدامى كاركنان مجلس كار و امور اجتماعى همدان و فامنيناحمد حبيبيان 
شوراى اسالمى

محاسبات و بودجه و امور مالى مجلسمحاسبات و بودجه و امور مالى مجلسمحاسبات و بودجه و امور مالى مجلسمحاسبات و بودجه و امور مالى مجلس
سياست خارجه سياست خارجه سياست خارجه سياست خارجه همدان و فامنينجالل ساداتيان 

تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق
تلفيق برنامه توسعه تدوين آئين نامه داخلى مجلس ماليركاظم ميرولد

امور برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه 
اصل 90 و 88 قانون اساسىاصل 90 و 88 قانون اساسىاصل 90 و 88 قانون اساسىاصل 90 و 88 قانون اساسىماليرعبد ا... نوروزى ميشنى

عضو هيأت رئيسه امور كشاورزى و عمران روستاها امور كشاورزى و عمران روستاها امور كشاورزى و عمران روستاها امور كشاورزى و عمران روستاها بهار و كبودراهنگعلى يعقوبى
اصل 90 و 88 قانون اساسىاصل 90 و 88 قانون اساسىاصل 90 و 88 قانون اساسىتويسركانمحمد نقبايى

نهاونداحمد زمانيان 
كميسيون امور ادارى و استخدامى كميسيون امور ادارى و استخدامى كميسيون امور ادارى و استخدامى رزنمحمدمهدى مفتح
رئيسامور ادارى و استخدامىامور ادارى و استخدامىامور ادارى و استخدامىامور ادارى و استخدامىاسدآبادمحمدباقر بهرامى

نمايندگان استان همدان در سومين دوره مجلس شوراى اسالمى (1370 - 1366)
سمت در كميسيون سال چهارمسال سوم سال دوم كمسيون در سال اول حوزه انتخابىنماينده مجلس شوراى اسالمى 

بررسى قوانين شوراى انقالب و نهادهاى انقالبكمسيون خاص تعاونى همدان و فامنينعلى آقامحمدى
قبل انقالب

بررسى قوانين شوراى انقالب 
و قبل انقالب

عضو هيأت رئيسه امور برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه 
بهدارى و بهزيستى و امداد و تأمين همدان و فامنينغالمحسين آقايى

اجتماعى 
بهدارى و بهزيستى و امداد 

و تأمين اجتماعى 
بهدارى و بهزيستى و امداد و 

تامين اجتماعى 
فرهنگ و آموزش عالى

امور برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه ماليركاظم ميرولد
آيين نامه داخلى مجلس آئين نامه داخلى مجلسماليرعبد ا... نوروزى ميشنى

مسكن و شهرسازى و راه  مسكن و شهرسازى و راه  و ترابرى
و ترابرى

مسكن و شهرسازى و راه  مسكن و شهرسازى و راه  و ترابرى
و ترابرى

عضو هيأت رئيسه 

نهادهاى انقالبنهادهاى انقالبنهادهاى انقالبنهادهاى انقالببهار و كبودراهنگعلى مثبت(فاضل همدانى)
كار و امور اجتماعىكار و امور اجتماعىكار و امور اجتماعىكار و امور اجتماعىتويسركاننادر كاووسى

مسكن و شهرسازى و راه  مسكن و شهرسازى و راه  و ترابرىنهاونداحمد زمانيان 
و ترابرى

مسكن و شهرسازى و راه  مسكن و شهرسازى و راه  و ترابرى
و ترابرى

عضو هيأت رئيسه 

فرهنگ و آموزش عالىفرهنگ و آموزش عالىفرهنگ و آموزش عالىرزناحمد رهبرى
قانون نحوه اداره مناطق آزاد صنايع دفاع نظامىاسدآبادذبيح ا... صفايى

تجارى و صنعتى
امور دفاعىامور دفاعىامور دفاعىامور دفاعى

نمايندگان استان همدان در دومين دوره مجلس شوراى اسالمى (1366 - 1362)
سمت در كميسيون سال چهارمسال سوم سال دوم كمسيون در سال اول حوزه انتخابىنماينده مجلس شوراى اسالمى 

رئيسامور برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه همدان و فامنينهاشم حميدى
امور برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه همدان و فامنينعلى آقامحمدى

امور خارجه امور خارجه امور خارجه رسيدگى به زمين هاى زراعى و احيا و واگذارىماليرمحمدصالح احمدوند
عضو هيأت رئيسه تدوين آئين نامه داخلى مجلس تدوين آئين نامه داخلى مجلس تدوين آئين نامه داخلى مجلس تدوين آئين نامه داخلى مجلس ماليرمهدى شاملو محمودى

امور خارجه امور خارجه امور خارجه امور خارجه 

بهار و كبودراهنگعلى مثبت (فاضل همدانى)
امور اقتصادى و دارايىرسيدگى به قانون تعاونى اقتصاد ايران 

فرهنگ و آموزش عالىفرهنگ و آموزش عالىفرهنگ و آموزش عالىفرهنگ و آموزش عالى

امور خارجه امور خارجه امور خارجه امور خارجه تويسركانغالمحسن رهبر پور
مسكن و شهرسازى و راه و ترابرىمسكن و شهرسازى و راه و ترابرىمسكن و شهرسازى و راه و ترابرىمسكن و شهرسازى و راه و ترابرىنهاونداحمد زمانيان 

رزنابوالفضل رحمانى اصل
كار و امور اجتماعى و امور كار و امور اجتماعى و امور ادارى و استخدامىاسدآبادمحمدباقر بهرامى

استخدامى 
عضو هيأت رئيسه امور ادارى و استخدامىامور ادارى و استخدامى

نمايندگان استان همدان در اولين دوره مجلس شوراى اسالمى (1362 - 1358)
سمت در كميسيون سال چهارمسال سوم سال دوم كمسيون در سال اول حوزه انتخابىنماينده مجلس شوراى اسالمى 

محاسبات و بودجه و امور مالى محاسبات و بودجه و امور مالى مجلس محاسبات و بودجه و امور مالى مجلس محاسبات و بودجه و امور مالى مجلس همدان و فامنينهاشم حميدى
مجلس 

رئيس

رئيسامور خارجهامور خارجهامور خارجهاصل 90 قانون اساسىهمدان و فامنينعلى آقا محمدى 
رسيدگى به سواالتامور قضايى و حقوقى امور قضايى و حقوقىامور قضايى و حقوقىماليراسماعيل معزى
عضو هيأت رئيسه آموزش و پرورشآموزش و پرورشآموزش و پرورشآموزش و پرورشماليرمرتض كتيرايى
آموزش و فرهنگ و تحقيقات آموزش و پرورشآموزش و پرورشبهار و كبودراهنگكاظم اكرمى 
تويسركانمصطفى كيائى
مسكن و شهرسازى و راه و ترابرىمسكن و شهرسازى و راه و ترابرىراه و ترابرىنهاونداحمد زمانيان 

رئيسشوراها و امور داخلى مجلس شوراها و امور داخلى مجلس شوراها و امور داخلى مجلس شوراها و امور داخلى مجلس رزن محمدباقرمحى الدين انوارى
كار و امور اجتماعى و امور ادارى و اسدآبادفتحعلى صاحب الزمانى 

استخدامى 
عضو هيأت رئيسه 

ارشاد و هنر اسالمى و وسايل ارتباط حضور از ميان دوره اىاسدآبادعلى حمزه اى
جمعى

ارشاد و هنر اسالمى و وسايل 
ارتباط جمعى

نماينده هاى استان دركدام 
كميسيون هاى مجلس حضور داشته اند؟

توضيح: 1- برخى 
جداول خالى به دليل 
در دسترس نبودن 
اطالعات است

2- تحليل هاى جداول 
در شماره هاى بعدى 
منتشر مى شود
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بهداشتنكتهدانشگاه
كنكور بدون تغيير حتى در شهرهاى قرمز 

برگزار مى شود
 ســخنگوى سازمان سنجش آموزش كشــور گفت: زمان آزمون هاى كشورى با 
هماهنگى ستاد ملى مديريت ويروس كرونا تعيين شد و كنكور بدون تغيير زمان حتى 

در شهرهاى وضعيت قرمز هم با رعايت پروتكل برگزار مى شود.
فاطمه زرين آميزى در گفت وگو با مهر افزود: زمان آزمون هاى ملى كشورى از جمله 
كنكور دكترى، كنكور كارشناســى ارشد و كنكور سراسرى سال 99 با هماهنگى با 
ســتاد ملى مديريت ويروس كرونا تعيين شد و تمام داوطلبان از اين زمان بندى آگاه 
بودند و ســازمان سنجش آموزش كشور نيز براى هر آزمون 2 نوبت مهلت تغيير و 

ويرايش حوزه امتحانى براى داوطلبان درنظر گرفت.
وى گفت: فاصله صندلى هاى داوطلبان نسبت به گذشته بيشتر شده است و در برخى 
حوزه ها اين فاصله ها حداقل 1 تا 2 متر شــده و در برخى ديگر از حوزه ها تا 1 تا 6

متر هم افزايش يافته است. 

تأكيد WHO بر شيردهى مادران مبتال به كوويد-19
سازمان جهانى بهداشت WHO تأكيد كرد: مادران شيرده مبتال به بيمارى كوويد-19

بايد به تغذيه نوزاد با شير خود ادامه دهند.
به گزارش ايسنا، ســازمان جهانى بهداشت از زنانى كه به بيمارى كوويد-19 مبتال 
شــده يا مشكوك به بيمارى هستند، درخواســت كرد تا تغذيه نوزاد با شير مادر را 

ادامه دهند.
بنابر اعالم كارشناسان سازمان جهانى بهداشت فوايد تغذيه با شير مادر بر خطر انتقال 

ويروس كرونا از طريق مادر آلوده ارجحيت دارد.
ســازمان جهانى بهداشت اعالم كرد: محققان به بازبينى نتايج مطالعات انجام گرفته 
روى مادران آلوده به كوويد-19 يا مشــكوك به بيمارى و نوزادان آنان اقدام كردند. 
در مجموع 153 مادر آلوده به اين ويروس مورد بررسى قرار گرفتند. همچنين نمونه 
شير 46 مادر مورد آزمايش قرار گرفت. تمامى اين مادران به بيمارى كوويد-19 مبتال 

بوده درحالى كه نتيجه تست كروناى 13 نوزاد مثبت بوده است.

عوارض مصرف خودسرانه دگزامتازون
 فــوق تخصص مراقبت هاى ويژه، با بيان اينكه اگرچه نتايج مطالعات حكايت از 
تأثير دگزامتازون بر درمان بيماران حاد كرونايى دارد، نســبت به مصرف خودسرانه 

اين دارو هشدار داد. 
به گزارش مهر، ســيدمحمدرضا هاشــميان، درباره اثربخشــى مصــرف داروهاى 
ضدالتهاب و به ويژه دگزامتازون ها در مبتاليان به كوويد 19، گفت: به طوركلى براى 
بيمارانــى كه در بخش هاى مراقبت هاى ويژه بســترى و تحت درمان قرار مى گيرند 
3 آيتم اســتفاده از داروهاى ضدويروس و ضدالتهاب، ويتامين ها و اكسيژن درمانى 

به صورت بسيار پيشرفته در دستور كار است.
وى افزود: مطالعاتى كه درباره اثربخشــى دگزامتازون ها انجام شده بيانگر اين مهم 
است كه استفاده از اين داروها وضعيت بيماران بسترى دچار سندرم حاد تنفسى در 
بخش هاى مراقبت هاى ويژه را بهبود بخشــيده و به ميزان قابل توجهى مى تواند از 

وخامت حال بيماران بكاهد.

اعطاى كارت خريد اعتبارى به اعضاى صندوق 
ذخيره فرهنگيان تا سقف50 ميليون

 مديرعامل صندوق ذخيــره فرهنگيان از اعطاى كارت خريد اعتبارى به فرهنگيان 
عضو مؤسسه با اعتبار 5 تا 50 ميليون تومان خبر داد. به گزارش ايسنا، مهدى نيكدل، 
با اشــاره به انعقاد قرارداد با بانك هاى عامل گفت: اين طرح به همت شــركت فرايند 
نوين فرهنگيان، ابتدا به صورت پايلوت در استان سمنان انجام مى شود و سپس به تدريج 
فرهنگيان سراسر كشور از مزاياى اين طرح بهره مند خواهند شد. وى سقف اعتبار اين 
كارت را 50 ميليون تومان اعالم كرد و افزود: شــاخص هايى مانند سابقه عضويت در 
صندوق ذخيره فرهنگيان، درصد واريزى به صندوق و همچنين ســوابق حساب هاى 

بانك (خوش حسابى) مبناى تخصيص اعتبار از 5 ميليون تا 50 ميليون تومان است.

تست كرونا براى چه كسانى رايگان است؟
 وزير بهداشــت درباره هزينه هاى تشــخيص و درمان اعالم كرد كه در مواردى كه 
ما تشخيص دهيم الزم است يك نفر تست كرونا بدهد، هزينه رايگان خواهد بود، اما 

كسانى كه خودشان عالقه دارند تست بدهند طبق تعرفه بايد هزينه را بپردازند.
به گزارش ايســنا، سعيد نمكى درباره آخرين يافته هاى علمى پيرامون واكسن و درمان 
ويروس كرونا، گفت: تا امروز هيچ داروى خاصى در دنيا براى كوويد 19 كشف نشده 
است. وزير بهداشــت ادامه داد: جمهورى اسالمى ايران هم روى واكسن هاى مرتبط 
با كوويد 19 كار گســترده اى را آغاز كرده است؛ 2 تيم بسيار برجسته در شركت هاى 
دانش بنيان درحال فعاليت هستند كه من هم با آن ها همكارى دارم، ما راه بسيار خوبى 

را پيش رفته ايم، اما هنوز زود است كه براى پرده بردارى از آن اقدام كنيم.

پرداخت مطالبات مراكز طرف قرارداد بيمه سالمت
 سرپرســت سازمان بيمه ســالمت، اعالم كرد كه پرداخت مطالبات ارديبهشت ماه 

بخش دولتى از بيمه سالمت، هفته آينده به اتمام مى رسد.
به گزارش مهر، طاهر موهبتى گفت: در سالجارى مطالبات بخش خصوصى بيمارستان ها 
و پاراكلينيك تصويربردارى، آزمايشگاه و داروخانه ها را تا ارديبهشت پرداخت كرده ايم 
كه اتفاق كم نظيرى است. افزود: مطالبات ارديبهشت ماه بخش دولتى نيز هفته آينده به 
اتمام مى رسد. وى گفت: در سال 97 داروخانه ها 3 ماه و نيم طلبكار بودند اما در سال 
98 اين طلب به 2 ماه رســيد. در بخش دولتى نيز آبان و آذر را در ســال 98 پرداخت 
كرديم و در مجموع 3 تا 3/5 ماه بدهى داريم. اين درحالى است كه در سال 96 بدهى 

سازمان بيمه سالمت، 11 تا 13 ماه بود.

از مانع كرونا هم سالمت عبور كنيم، ديو 
گرانى نمى گذارد زندگى كنيم

مهدى ناصرنژاد»
  امروزه در جامعه ايران كه برهه بســيار خطرناك و دشوارى را 
در تاريخ چندين هزار ســاله خود تجربه مى كند، 2 چالش بزرگ بر 
سر راه دولت و مردم وجود دارد كه اين 2 به رغم وجود چالش هاى 
ديگرى در حوزه هاى سياســت داخلى و بين المللى، بيشترين وقت 
و ســرمايه هاى ملى و عمومى را درگير خود ســاخته است. اين 2

چالش عمــده، يكى بيمارى خطرناك و مرمــوز كوويد 19يا همان 
كرونا است.

 با گذشــت نزديك به 5 ماه از شــيوع اين ويروس در كشورمان و 
بــا وجود اميدوارى هاى خوش بينانه اى كه در هفته ها و ماه هاى اوليه 
نســبت به ناپايدارى آن وجود داشــت، اما با گزارش ها و آمارهاى 
رســمى منابع پزشــكى، مى بينيم كه تازه مرحله اوج گيرى شديدتر 
اين ويروس مرگبار در تابســتان ايران آغاز شده و معلوم نيست چه 

مشكالت ويران كننده اى از اين بابت در انتظارمان است. 
ــن  ــران، اي ــه اي ــا در جامع ــا كرون ــاط ب ــف بار در ارتب ــه تأس نكت
اســت بــا وجــود اينكــه آگاهــى و جديــت مــردم بــراى شكســت 
ــل  ــن در عم ــد، وليك ــش مى ياب ــه روز افزاي ــا روزب ــى كرون قطع
اين گونــه نيســت و شــواهد نشــان مى دهــد كــه هشــدارهاى 
ــد  ــردم دارن ــد م ــذار نيســت و به نظــر مى آي ــز تأثيرگ مســئوالن ني
لجوجانــه و بســيار نامعقــول برعكــس عمــل مى كننــد! ايــن همــان 
خصلــت ناشــكيبايى مردمــان ايرانــى اســت كــه وقتــى از اجبــارى 
ــل  ــى عم ــل قديم ــه آن ضرب المث ــد ب ــتوه مى آين ــته به س ناخواس
ــل از  ــار»، غاف ــم يكب ــيون ه ــار و ش ــرگ يكب ــه «م ــد ك مى كنن
ــردم  ــام م ــاى تم ــى اســت و پ ــكل جهان ــك مش ــا ي ــه كرون اينك
ــك  ــا ي ــز كرون ــبت ني ــان نس ــه هم ــت و ب ــان اس ــان در مي جه
مســئوليت جهانــى اســت و هــر فــردى نوعــًا نمى توانــد بــه تبــع 
ــم  ــا تصمي ــردم دني ــه جــاى م ــا ب بى حوصلگــى خــودش از كرون

ــدازد!  ــه خطــر بين ــان را ب ــرد وجــان جهاني بگي
امــا موضوع دوم و خطرناك تر مبتالبــه جامعه خودمان، گرانى هاى 
فزاينــده و همه گيــر قيمت ها در تمام حوزه هــا و حيطه مصرف و 
نياز اســت كه همه مردمان و مســئوالن مى دانند و نيازى به تكرار 
عذاب آور آن نيســت! امــا به نظر مى آيد تمام مشــكالت مربوط به 
گرانى هاى لجام گسيخته در كشــورمان ارتباط منطقى با تحريم هاى 
اقتصادى و كمبود مواد اوليه و صرفًا افزايش دســتمزد ها و اين جور 
فاكتورهــا ندارد و پاى عوامل نابخرد و ســودجو و هيزم بيار معركه 

در ميان است!!!.
ــد  ــد درص ــاى ص ــه و كااله ــواد اولي ــى م ــاط برخ ــن ارتب در اي
ضــرورى از خــارج وارد مى شــود كــه عقــًال قيمــت توزيــع 
چنيــن كاالهايــى هــم قابــل نظــارت و كنتــرل مى باشــد امــا دليــل 
قانع كننــده گرانــى قيمــت محصــوالت صــد درصــد توليــد داخــل 
چــه مى توانــد باشــد، معلــوم نيســت! نظيــر قيمت هــاى بهــت آور 
ــا  ــدا ت ــه از ابت ــى و چهارفصــل ك ــار فصل ــره ب ــوه و ت ــب مي اغل
انتهــاى نوبرانــه آنهــا، كســى رنــگ و روى ارزانــى قيمــت آن را در 
هيــچ كجــاى كشــور و از جملــه شــهر و اســتان خودمــان نديــده 
و به ظاهــر هــم نخواهــد ديــد، زيــرا طبــق معمــول تاريــخ اقتصــاد 
ــرون  ــا و دخالــت عوامــل واســطه گر در داخــل و بي ــا، پ ســنتى م
ــوذ  ــه نف ــًا دامن ــت و قاعدت ــان اس ــار در مي ــوه  و تره ب ــن مي ميادي
و دخالــت واســطه ها و گردنه بند هــاى اقتصــادى بــه باغ هــا و 

ــد. ــم مى رس ــزارع ه م
به طــور يقين هيچ كشــاورز و باغــدار و توليدگــر زحمت كش و 
رنج برى در بخش كشــاورزى كشــورمان هرگز قيمــت عادالنه و 
به حق براى توليدات خود را مزه مزه نخواهد كرد چون كشــاورز و 
باغدار و اين گونــه توليدكننده ها نه هنر و فرصت و راه باراندازهاى 
عمده فروشى را بلد هستند و نه قاعده حساب و كتاب بازار مصرف 
را مى دانند و به ناچار عرصه تاخت و تاز سودجويى و كاله بردارى را 

به واسطه ها واگذار مى كنند! 
قطعــا فقــدان تشــكل هاى اقتصــادى و تصميم گيــرى متمركــز 
ــى  ــى و دام ــاورزى و باغ ــد كش ــاى تولي ــوص در كانون ه به خص
موجــب ســردرگمى زحمت كشــان توليدكننــده مى شــود. متأســفانه 
ــاى  ــن تعاونى ه ــتا و همچني ــش و روس ــالمى بخ ــوراهاى اس ش
روســتايى نيــز در ايــن ارتبــاط يــا ورود پيــدا نمى كننــد يــا ضعيــف 
ــاى  ــه بخش ه ــد و در نتيج ــى مى مانن ــر باق ــرده و بى اث ــل ك عم
توليــد روســتايى در جامعــه مــا بــدون متولــى تشــكيالتى اســت و 
تــا مادامــى كــه ايــن ضعــف بــزرگ برطــرف نشــود، قصــه هميــن 

خواهــد بــود. 
در اين ارتباط حتى مى توان گفــت، ضرورت صادرات و ارزآورى 
محصوالت كشــاورزى نيز نقش عمده اى در گران شدن قيمت هاى 

مصرف داخلى ندارد. 

ابرار: دولت براى رفع محروميت قدمى برنداشت
 هنوز كفش هاى چينيش وارد نشده كه بپوشه قدم برداره!!

تجارت: رتبه 67 ايران در رده بندى جهانى سرعت اينترنت
 اين هم نباشه كه زنان خانه دار بيكار مى شن!!

اعتماد: پاس كرونا به كوكائين
 مى خواد گل برگردون بزنه شايد تو جهان شناخته بشه؟!
همدان پيام: دهه كرامت 30 درصد از عليصدر تخفيف بگيريد
 اين هم از دست و دل بازى كرونا! باز بگيد كرونا بَِده!!

جام جم: منتظر تورم باالى 20 درصد باشيم
 اين هم بازى با جيب هاى خالى!!
ابتكار: خير و شر كرونا براى سينما

  پشت سر كرونا غيبت كنى با ماسك مى رى اون دنيا!!
شرق: راهى جز سهميه بندى كاالها وجود ندارد

 دست دولت بر دامن كوپن كرونايى 
اطالعات: رئيس جمهور: شوك بازار ارز گذراست

 كاش مسير عبورش رو هم مشخص مى كرديد پس؟!
همدان پيام: همدان جزو 10 استان اول در نزاع

 بالخره همدان يه جايى اول شد!!
ايــران: نمايند تبريــز در مجلس: 100هزار ميليــارد تومان به جيبب 

نورچشمى ها رفت
  احتماال جيبشون بزرگ دوخته شده؟!

آفتاب: مسئوالن همچنان وعده مى دهند
 مگه نمى دونى مسئول بى وعده مثل زنبور بى عسله!!

تجارت: پشت پرده آشفته بازار ارزى
 احتماال دارن قايم باشك بازى مى كنن؟!

خراسان: رد پاى كارت هاى اجاره اى بازرگانى در چالش ارزى 
 احتماال كفششونو ضدعفونى نكردن رد پاشون مونده!!

شرق: پشت بام ها شبى 50 هزار تومان اجاره داده مى شود
 به اين مى گن عشق در خانه هاى بى سقف!!

جام جم: مجرى غيرايرانى شبكه افق: همه فكر مى كنند من ايرانيم 
  احتماال مقاومتت در برابر مشــكالت اقتصادى خيلى زياده به 

خاطر اينه!!

ضرورت ايجاد كميته هاى تخصصى براى 
ارتقاى سالمت شهروندان و اقتصاد شهرها

 هفتميــن جلســه هيأت 
اجرايــى مجمع شــهرداران 
آســيايى با عنوان «بهداشت 
شهرهاى  شــهرى  اقتصاد  و 
آســيايى در همه گير پس از 
به صورت  ويــروس»  كرونا 

ويدئوكنفرانس برگزار شد. 
عمومى  روابط  گــزارش  به 
اين  در  همدان،  شــهردارى 
دوشــنبه  روز  كه  نشســت 

برگزار شــد، شــهرداران و نماينــدگان تمامى شــهرهاى عضو و 
كارشناسان مدعو شركت داشتند و تجارب ملى و اقدامات انجام شده 
در بحث كنتــرل و مبارزه با ويروس همه گير كرونا را به اشــتراك 

گذاشتند.
همچنين سياســت ها و برنامه هاى اصلى در شــرايط كنونى و آينده 
شــهرهاى عضو براى حفاظت از ســالمت، امنيت، ايمنى، معيشت، 
اقتصاد و مشــاغل شهره و شــهروندان مطرح و تبيين شد و حناچى، 
شــهردار تهران و فاطما شــاهين، شــهردار غازيانتپ تركيه به عنوان 
سخنرانان اين مراسم به بيان آخرين اقدامات انجام شده درباره ويروس 

كرونا و شرايط پس از اين ويروس پرداختند.
مشــاور عالــى شــهردار همــدان در ادامــه در جمــع هيــأت اجرايــى 
مجمــع شــهرداران آســيايى اظهــار كــرد: مديريــت بحــران يكــى از 
مهم تريــن مباحــث در بــروز حــوادث غيرمترقبــه اســت كــه بايــد 
ــه  ــش رو را ب ــاى الزم، مشــكالت پي ــنجى و پيش بينى ه ــا نيازس ب

حداقــل برســانيم.
حســن محمدى افزود: ويروس كرونا به دليل ناشناخته بودن و شيوع 
گســترده آن نه تنها ســالمت جامعه بلكه اقتصاد كشورها و به تبع آن 
شهردارى هاى سراسر جهان را تحت شعاع قرار داد كه در كنار نكات 
منفــى اين ويروس هولناك، بايد از ايــن ظرفيت به وجود آمده براى 
آماده ســازى براى مقابله بــا حوادث احتمالى در آينــده برنامه ريزى 

مناسب و كارشناسى تهيه و تدوين شود.
محمدى ضمن بيان برخى اقدامات انجام شــده توســط شــهردارى 
همدان در ماه هاى اخير در رابطه با پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا، 
عنوان كرد: با توجه به شــيوع گسترده اين ويروس مرگبار كه تمامى 
كشورها جهان را دربرگرفته است، توجه به سالمت بهداشتى و روانى 
شــهروندان بيش از پيش ضرورى اســت كه در ايــن ميان اهميت و 
نقش شــهردارى ها در اداره امور شــهرها غيرقابل انكار است، از اين 
رو معتقدم تشــكيل كميته هاى تخصصى براى ارتقاى سالمت فردى 
و روانى شــهروندان و همچنين پويايى اقتصاد شهرها با هدفگذارى 

مناسب ضرورت دارد.
در ادامه اعضاى هيأت اجرايى مجمع شهرداران آسيايى به بيان آخرين 
ديدگاه ها، نظرات و تجارب خود درباره پيشگيرى و مبارزه با ويروس 

كرونا و راه هاى پيشنهادى برون رفت از وضعيت كنونى پرداختند.
در پايــان نيز مظفرى دبير كل مجمع و فاطما شــاهين، رئيس مجمع 
درباره صورت هاى مالى، ميزبانى نشست بعدى، نحوه تعيين اعضاى 
هيـــأت اجرايى مجمع و ساير موضوعات نكاتى را مطرح و به بحث 

و تبادل نظر گذاشتند.

 ضوابط سرمايه گذارى 
صندوق هاى تأمين 
اجتماعى و بازنشستگى 
ابالغ شد
 ضوابــط كلى مديريت وجــوه، ذخاير و 
سرمايه گذارى در صندوق هاى تأمين اجتماعى 
و بازنشستگى كشور از سوى شوراى عالى رفاه 

و تأمين اجتماعى ابالغ شد.
به گزارش ايســنا، مصوبه شوراى عالى رفاه 
و تأمين اجتماعى با عنوان «آئين نامه(ضوابط 
كلــى) نحــوه مديريــت وجــوه، ذخاير و 
سرمايه گذارى هاى دستگاه هاى اجرايى دولتى 
و عمومــى غيردولتى فعــال در قلمروهاى 
مختلف نظام تأمين اجتماعى و ســازمان ها، 
مؤسســات و صندوق هاى بيمه اجتماعى و 
بازنشستگى كشــور» كه به تصويب وزراى 
عضو شــورا و تأييد و توشيح رئيس جمهور 

رسيده، براى اجرا به ادارات ابالغ شد.
سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه هاى 
كشور، بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى، 
آموزش و پرورش، راه و شهرســازى، دفاع 

و پشتيبانى نيروهاى مسلح، امور اقتصادى و 
دارايى و همه صندوق هاى بازنشستگى كشور 

دستگاه هاى مخاطب اين آئين نامه هستند.
پيش نويس ضوابط سرمايه گذارى صندوق هاى 
بازنشستگى در سال گذشته(1398) با حمايت 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در دستور كار 
معاونت رفاه اجتماعى و دبيرخانه شوراى عالى 
رفاه و تأمين اجتماعى قرار گرفت. اين مصوبه 
پس از بررســى هاى فنى و كارشناســى الزم 
و دريافت نظرات تخصصى كارشناســان و 
نمايندگان دستگاه هاى عضو شوراى عالى رفاه 
و تصويب وزراى عضو شــوراى عالى رفاه و 
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، به تأييد 

و توشيح رئيس جمهورى نيز رسيد.
اصــالح اســاس نامه صنــدوق حمايــت 
ضوابــط  و  آينده ســاز  بازنشســتگى  و 
ســرمايه گذارى صندوق هاى بازنشســتگى 
توسط شــوراى عالى رفاه و تأمين اجتماعى 
با مشــاركت ذى نفعان صندوق در كارگروه 
تلفيــق دبيرخانه و با حضــور نمايندگان و 
شوراى عالى  عضو  دستگاه هاى  كارشناسان 
رفاه و همچنين دريافت نظرات متخصصان 
حوزه هاى اقتصــادى، اجتماعى و حقوقى 

مطابق با قانون تهيه شد.
بر اساس ماده 17 قانون ساختار نظام جامع 
رفاه و تأمين اجتماعى، وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى مكلف است نسبت به بررسى 
و اصالح اساس نامه همه صندوق هاى بيمه 
اجتماعــى فعال در كشــور اقــدام كرده و 
مراتب را به تأييد شوراى عالى رفاه و تأمين 
اجتماعى برســاند. اصالح اين اساس نامه ها 
بايد به نحوى باشــد كه تركيب كلى اركان 
آنهــا شــامل هيأت امنــا، هيــأت مديره، 

مديرعامل و هيأت نظارت باشد. 
از مهم ترين اهــداف قانونگذار در اصالح 
اســاس نامه صندوق هاى بيمه اجتماعى كه 
سال گذشــته با مديريت وزير تعاون، كار 
و رفــاه اجتماعى در دســتوركار معاونت 
رفاه اجتماعى و دبيرخانه شوراى عالى رفاه 
و تأميــن اجتماعى قرار گرفــت، مى توان 
بــه موضوعاتــى مانند افزايش مشــاركت 
ذى نفعان در اداره امور صندوق، گســترش 
و تعميم انواع پوشــش هاى بيمه اجتماعى، 
افزايش تــاب آورى و پايــدارى صندوق، 
رعايت حقوق بيمه شــدگان و نســل هاى 
تحت پوشش، نظارت الزم در اداره صندوق 

و اصل تضمين دولت اشاره كرد.
همچنين از ديگر مصوبات مهم شوراى عالى 
رفاه و تأمين اجتماعى، مى توان به تصويب 
فعال  صندوق هاى  ســرمايه گذارى  ضوابط 
در قلمرو بيمه اجتماعى، بر اســاس تكليف 
مقــرر در بند (هـ) ماده 15 قانون ســاختار 
نظــام جامع رفاه و تأمين اجتماعى اشــاره 

كرد.
از مهم تريــن ويژگى هــاى ايــن مصوبــه 
تصريــح بر رعايت اصول ســرمايه گذارى 
بهينــه (امنيت، شــفافيت و ســودآورى)، 
مديريت  حاكميــت  منافع،  تعــارض  نبود 
حرف هــاى و تخصصى و رعايت صرفه و 

صالح نسل هاى تحت پوشش است. 
همچنيــن تعييــن حوزه هاى متنــوع براى 
ســرمايه گذارى با انعطاف الزم و متناسب 
با وضعيــت هر يــك از صندوق ها، تأكيد 
بــر روزآمد كردن پرتفوى ســرمايه گذارى 
و رعايــت ســقف هاى مقــرر در قانــون 
سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى و 
ايجاد سازوكار نظارتى الزم براى تحقق اين 
موضوعات نيز از مهم ترين نكات ذكر شده 

در ضوابط است.

نيلوفر بهرمندنژاد»
 نگرانى ها نسبت به آغاز موج دوم شيوع 
كرونــا همچنان افزايش پيدا كرده اســت و 
حمــل و نقل عمومى كه جزو خطوط اصلى 
و مهم يك شهر به شمار مى آيد، نقش مهمى 
در جابه جايــى مســافران دارد و بايد نيازها 
و مشــكالت و چالش هاى اين بخش مورد 

بررسى قرار بگيرد.
شــيوع كرونا در كشــور به تمام بخش هاى 
موجود آســيب وارد كرده اســت از جمله 
بخش حمــل و نقل عمومى كــه با چالش 
بيشــترى روبه رو شــده و با توجه به اينكه 
جمعيت زيادى روزانه با حمل و نقل عمومى 
ســروكار دارند همين موضوع احتمال انتقال 

ويروس را دوچندان مى كند.
با توجه به تأكيد مســئوالن و دســتورالعمل   
صادر شده از سمت ستاد ملى مبارزه با كرونا 
براى حفظ سالمت، از شهروندان و مسافران 
درخواســت شده اســت كه در هنگام عبور 
و مــرور از مكان هاى پــردد به دليل ازدحام 
جمعيت در زمان اســتفاده از وســايل نقليه 
عمومى استفاده فراگير از ماسك و دستكش 
ضرورى اســت تا امكان انتقال اين ويروس 

خطرناك كاهش يابد.
همدان پيــام  خبرنــگار  ميدانــى  گــزارش 
اتوبوس هــاى  و  تاكســى ها  وضعيــت  از 
رانندگان تاكسى  درون شهرى، نشان مى دهد 
و اتوبوس در جابه جايى مســافران با رعايت 
فاصله گــذارى اجتماعى، همــكارى خوبى 
داشــته و با ضدعفونى كردن وسايل نقليه و 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى سعى دارند از 

شيوع بيشتر اين ويروس پيشگيرى كنند.
يكــى از رانندگان تاكســى در گفت وگو با 
همدان پيــام گفت: «پس از آغاز مجدد موج 
كرونا، براى ضدعفونى كردن وسايل نقليه از 
سوى اتحاديه ســازمان تكسيرانى هيچ گونه 
كنترل و مديريتى انجام نشده است و همين 
موجب شده كه هزينه هاى زيادى را از جيب 
خودمان براى خريــد مواد ضدعفونى كننده 

صرف كنيم.»
يكى ديگر از رانندگانى كه تمايلى به معرفى 
خود نداشت، اين گونه صحبت خود را آغاز 

كرد: «بســيارى از مســافران اصال ماسك و 
دستكش استفاده نمى كنند و درصورت تذكر 
دادن هم برخورد مناســبى با ما ندارند و تنها 
درخواســت ما رانندگان از شــهروندان اين 
اســت كه خودشان هم مســائل بهداشتى را 
رعايــت كنند؛ به دليل اينكه ما روزانه با افراد 
بيشــترى در ارتباط هســتيم، هم خودمان و 
هم خانواد ه هايمــان در معرض بيمارى قرار 

داريم.»
 سوار كردن 4 مسافر 
در تاكسى تخلف است

رئيس ســازمان تاكسيرانى همدان با بيان اين 
مطلب گفت: باتوجه به اينكه برخى رانندگان 
به قانــون فاصله گــذارى اجتماعــى پايبند 
نيســتند، در چند روز گذشــته بيش از 200

تاكسى به پاركينگ منتقل شده است. 
ميالد كريمى اظهار كرد: پس از اعالم ســتاد 
مقابله با كرونا مبنى بر رعايت فاصله گذارى 
اجتماعى در نــاوگان عمومى، تصميم گيرى 
شده است كه تاكسى داران حداكثر 3 مسافر 

را در تاكسى سوار كنند. 
وى با بيــان اينكه نظارت هــا در چند روز 
گذشــته شديدتر شــده اســت، گفت: اگر 

راننــده اى تخلــف كند به ســرعت جريمه 
خواهــد شــد، در خودروهــاى ون نيز اين 

نظارت ها جدى تر است. 
كريمى اظهار كرد: از شهروندان مى خواهيم 
اگر تاكسى ها را در سطح شهر مشاهده كردند 
كــه برخالف اين قانون عمل مى كنند با ارائه 
پالك تاكســى متخلف به صــورت تلفنى يا 
پيامكى به ســازمان تاكسيرانى اعالم كنند تا 

با اين افراد برخورد جدى شود.
 رئيــس ســازمان تاكســيرانى در رابطه با 
نوع جريمــه درنظر گرفته شــده، بيان كرد: 
رانندگانــى كه از اين قانون ســرپيچى كنند 
خودروى  آنها تا 2 روز بــه پاركينگ منتقل 

خواهد شد. 
وى در ادامــه بيان كرد: براى اينكه رانندگان 
نيز از طرح فاصله گــذارى اجتماعى متضرر 
نشــوند در جلساتى با مســئوالن، تميهداتى 
انديشــيده شده اســت كه درصورت قطعى 

شدن اعالم خواهد شد.
يك راننده اتوبوس درون شــهرى نيز گفت: 
«هرشــب به طور مرتب تمامى اتوبوس هاى 
مشــخص  ســاعت  يك  در  درون شــهرى 
ضدعفونى مى شوند و بيشــتر رانندگان هم 

سعى دارند در حد امكان از ماسك و دستكش 
اســتفاده كنند و تنها مشكلى كه وجود دارد، 
اين است كه مسافران اصال توجهى به اجراى 
طرح فاصله گذارى ندارند و به صورت 2 نفره 
در كنــار هم قرار مى گيرند، با توجه به اينكه 
به  آنها اطالع رسانى شده است كه از وجه نقد 
استفاده نكنند و ارائه كارت بليت الكترونيكى 
الزامى است به اين موضوع توجهى نمى كنند.

درون شهرى  اتوبوسرانى  معاونت  سرپرست 
همــدان در اين بــاره نيز بيان كــرد: تمامى 
اتوبوس ها در ســاعت 21 توســط پيمانكار 
بخــش مربوطــه گندزدايــى و ضدعفونى 
مى شوند و همچنين به رانندگان توصيه شده 
اســت كه حتما از ماسك و دستكش به ويژه 

در هنگام دريافت وجه نقد استفاده كنند.
بابــك اســدى در ادامه افزود: بســيارى از 
مســافران كم حوصله هستند و اصال توجهى 
به رعايت بهداشت فردى ندارند و حتما بايد 
طبق عالمتى كه روى هر صندلى مشــخص 
شده، بنشــينند. هر يك از مسافران خودشان 
بايد بهداشت را رعايت كنند و اين بايد براى 
همگان نهادينه شــود، به دليل اينكه مديريت 

اين جمعيت انبوه دشوار است.

فاصله گذارى ها چگونه رعايت مى شود؟ 

چالش حمل و نقل عمومى 
با اوج گيرى مجدد كرونا

يام
ن پ

مدا
س: ه

عك
/



Y K

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

پنجشنبه  5 تير ماه 1399  شماره 3785

6
اقتصـاداقتصـاد

نگاه

خبر

 eghtesad@hamedanpayam.com

ارز

كورسوى اميد مردم را قطع نكنيد
 پس از مشخص شدن منتخبان مجلس يازدهم، بسيارى از فعاالن 
اقتصادى بر اين عقيده استوار هستند كه بيشتر وقت و انرژى مجلس 
صرف تنش با دولتى مى شود كه يك سال از عمر آن بيشتر باقى نمانده 
و ايــن مورد مجلس را از وظيفه اصلى خويــش كه قانون گذارى در 

حوزه هاى مختلف كشور است دور نگه مى دارد.
چه بسا مى بايست مجلس هوشيارانه از حواشى به دور باشد و دولت 
خســته را به كار وادارد تا در اين شرايط حساس كورسوى اميد مردم 

قطع نشود.
اما امروز با انتخاب اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس، بارقه اميد بر 
خاكستر اقتصادى كشور زده شده و بسيار مايه خوشحالى و خرسندى 
است كه در كميسيون اقتصادى مجلس افرادى كارشناس، باتجربه و با 
دانش اقتصادى حضور دارند و مسئوليت خطير در اين زمان حساس 
كه مهم ترين مشكل كشور بحث معيشت است را پيگيرى و براى حل 
آن قدم بر مى دارند. نظر به اينكه مقام معظم رهبرى در روز نخســت 
آغاز به كار مجلس يازدهم مهم ترين مسأله پيش رو در كشور را اقتصاد 
نام برده اند، به عنوان يك فعال اقتصادى كه ساليان طوالنى در اين مسير 
پر فراز و نشيب قدم برداشــته ام چند نصيحت برادرانه براى عزيزان 

كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى دارم:
- حمايت از كارآفرينان كه قلب اقتصادى يك كشور هستند در قالب 

سياست هاى تشويقى و حمايت هاى بيمه اى و مالياتى.
- اصالح قوانين پولى و مالى كشور براى جلوگيرى از كاهش ارزش 

پول ملى.
- تقويت صادرات با حذف قوانين زائد و دســت وپاگير و تسهيل در 

برگشت ارز صادراتى و حمايت هاى گمركى.
- تدوين اليحه تعارض منافع ويژه مديران ذى نفع اقتصادى دولتى.

- واگذارى شــركت هاى زيان ده دولتى به منظور افزايش بهره ورى به 
بخش خصوصى.

- تشكيل كميته هاى تخصصى متناسب با بحران اقتصادى ايران امروز.
- بهره گيرى از تجارب تشــكل ها، اصناف و اتاق هاى بازرگانى براى 

تدوين قوانين كاربردى.
سعيد اشتياقى

زمان آزادسازى مابقى سهام عدالت اعالم شد
 ميزان به نقل از معاون ســازمان خصوصى سازى نوشت: شوراى 
عالى بورس درنظر دارد در يك ســال و به صورت تدريجى اقدامات 

الزم براى آزادسازى باقى سهام عدالت را انجام دهد.
حســين عاليى معاون سازمان خصوصى سازى گفت: تصويب پروسه 
آزادسازى ســهام عدالت در اختيار شوراى عالى بورس است كه قرار 
است برنامه ريزى هاى الزم براى آزادسازى باقى سهام را در چند مرحله 

در دستور كار قرار دهد.
به گزارش خبرآنالين، وى اعالم كرد، براساس صحبت هاى انجام شده 
قرار است تا شــوراى عالى بورس در يك سال و به صورت تدريجى 
اقدامات الزم براى آزادسازى باقى سهام عدالت را انجام دهد، اما نحوه 

اجراى آن تاكنون به ما ابالغ نشده است.
عاليى خاطرنشان كرد: پرتفوى سهام عدالت از جمله سهم هاى بسيار 
خوبى است و تأكيد ما به مشموالن اين سهام براى انتفاع از اين درآمد 

آتى نگهدارى از اين سهم ها است.
معاون ســازمان خصوصى ســازى به افرادى كه روش غيرمستقيم را 
انتخاب كرده اند، اشــاره كرد و گفت: ســاز و كار روش غيرمستقيم 
درحال دنبال شدن است، پرتفويى در اين زمينه به شركت سپرده گذارى 
اعالم شــده و اين شركت قرار است براساس پرتفوى اعالمى افرادى 
كه روش غيرمستقيم را اعالم كردند، وارد شركت هاى سرمايه گذارى 
استانى شده و از طريق اين شركت ساماندهى شوند. عاليى خاطرنشان 
كرد: شــركت سرمايه گذارى استانى قرار است تا وارد بورس شود كه 

زمان بندى آن توسط شوراى عالى بورس اعالم خواهد شد.

صرافى هاى غيربانكى 
مى توانند منابع ارزى بخرند

 بانك مركزى اعالم كرد كه صرافى هاى غيربانكى مى توانند نسبت 
به خريد منابع ارزى از طريق بانك هاى عامل اقدام كنند.

به گزارش ايســنا، طبــق اعالم بانك مركزى به منظــور تأمين به موقع 
نيازهاى وارداتى كشــور از يك سو و نيز با توجه به عرضه حواله هاى 
ارزى درهــم امارات، يوان چين، روپيه هند، يورو، لير تركيه و ســاير 
اســعار توسط بانك مركزى در بازار ارز كشــور از طريق سامانه نيما 
از ســوى ديگر، صرافى هاى غيربانكى مى توانند نسبت به خريد منابع 
ارزى ذكر شده، بر مبناى گواهى هاى ثبت آمارى تأييد شده، از طريق 

بانك هاى عامل اقدام كنند.
طبق اين گزارش، در اين باره ادارات بين الملل بانك هاى عامل، نهايت 
همــكارى را با صرافى هاى غيربانكى در تعامل با اداره بين الملل بانك 

مركزى براى تأمين ارز انجام خواهند داد.

بازار ارز را چه عاملى آرام مى كند؟
 يك فعال اقتصادي مى گويد: براى مشــخص شدن نتيجه اقدامات 

فعلى بانك مركزى در بازار ارز بايد مدتى صبر كرد.
مهــرداد عباد اظهار كرد: آن طور كه رئيس كل بانك مركزى مى گويد، 
اين بانك با ارزپاشــى در بازار مخالف است و از اين رو براى كنترل 
قيمت ارز و توقف قيمت ها طرح هاى بلندمدت ترى را در دستور كار 
دارد كه يكى از آنها، افزايش فشار بر صادركنندگانى است كه ارز خود 

را به كشور بازنگردانده اند.
وى با اشاره به لزوم تفكيك ميان صادركنندگانى كه تعهد ارزى خود 
را ايفــا كرده و افرادى كه اين مســئوليت را اجرايى نكرده اند، گفت: 
متأسفانه برخى افراد بنا به داليل مختلف از سال 97 تاكنون تعهد ارزى 
خود را اجرايى نكرده اند و عدد اين تعهدات رفع نشده نيز كم نيست 
و در برخى حوزه ها به اندازه نياز كشور براى واردات برخى كاالها در 
طول يك سال است. از اين رو در شرايطى كه دست دولت در دريافت 
ارز بسته اســت، افزايش فشــار بر اين افراد براى بازگشت ارزشان، 

مى تواند نتيجه مثبت داشته باشد.
بــه گفتــه ايــن فعــال اقتصــادى، تــا ايــن فشــارها جــواب بدهــد و 
ميــزان ارز وارد شــده بــه كشــور افزايــش يابــد، بــه چنــد هفتــه زمان 
نيــاز خواهــد بــود و بــراى ديــدن اثــرات آن در بــازار احتمــاال بايــد 

چنــد هفتــه صبــر كــرد.
عباد درباره برنامه هايى كه بــراى كاهش نرخ ارز در بلندمدت امكان 
اجرا دارد نيز گفت: يكى از اصلى ترين مســائلى كه پيش نياز ثبات و 
آرامش در بازار ارز اســت، بهبود روابط بين المللى و ارتباط با اقتصاد 
جهانى اســت. ما براى آنكه بتوانيم تجارت خود را گســترش داده و 
ارزش پول ملى را افزايش دهيم، نياز به آن داريم كه روابط بين المللى 

خود را بيشتر كنيم.
وى ادامه داد: از اين رو مهم ترين ســيگنالى كه مى تواند روى بازار ارز 
تأثير مثبت بگذارد، دادن خبرى خوش در حوزه روابط بين الملل است. 
در كنــار آن ما چه بخواهيم و چه نخواهيم نفت در اقتصاد ما تأثيرى 
جدى دارد و محدود بودن فــروش اين محصول تأمين منابع و مواد 

اوليه را دشوار كرده است. 
از اين رو بايد ديد در بلندمدت اين عوامل چه تغييراتى خواهند كرد و 

چه تأثيرى بر بازار ارز خواهند گذاشت.
قيمت ارز در طول روزهاى گذشــته بار ديگر صعودى شده و بانك 

مركزى اعالم كرده دليل اين اتفاق شوكى جديد به اين بازار است.

براى حفظ ارزش پول ملى و كمك به رشد اقتصادى
نرخ سود سپرده گذارى بانك ها در بانك مركزى 12 درصد شد

 هيأت عامل بانك مركزى در راستاى اجراى قانون پولى و بانكى كشور براى حفظ ارزش پول 
ملى و كمك به رشــد اقتصادى، در جلسه ديروز ترتيبات جديد اجراى سياست پولى را تصويب 
كرد كه بر اساس مفاد دستورالعمل «عمليات بازار باز و اعطاى اعتبار در قبال دريافت وثيقه توسط 
بانك مركزى»، نرخ ســود ســپرده گذارى نزد بانك مركزى را با 2 واحد درصد افزايش در سطح 

12 درصد تعيين كرد.
به گزارش ايســنا، بانك مركزى اعالم كرد كه آخرين اطالعات به دســت آمده از عملكرد بخش 

واقعى اقتصاد نشان مى دهد، رشد اقتصادى بدون نفت در مسير صعودى قرار گرفته است.
از طرف ديگر، نرخ تورم از تورم هدف اعالم شده (22 درصد) فاصله دارد. بر اين اساس، هيأت 
عامل بانك مركزى در راســتاى اجراى قانون پولى و بانكى كشــور براى حفظ ارزش پول ملى 
و كمك به رشــد اقتصادى، در جلسه چهارشــنبه 4 تيرماه 1399 ترتيبات جديد اجراى سياست 
پولــى را تصويب كرد.  بر اين اســاس، هيأت عامل بانك مركزى بر اســاس مــواد (6) و (11) 
دســتورالعمل «عمليات بازار باز و اعطاى اعتبار در قبال دريافت وثيقه توسط بانك مركزى»، نرخ 
ســود سپرده گذارى نزد بانك مركزى را با 2 واحد درصد افزايش در سطح 12 درصد تعيين كرد. 
اين تصميم با هدف كاهش دامنه داالن نرخ ســود اتخاذ شده است و از روز شنبه 7 تيرماه 1399 

اجرا مى شود.

اصالحيه  فراخوان مناقصه 
مورخ 99/04/04

اداره كل منابع طبيعى و آبخيز دارى استان همدان

ــركان   ــتان تويس ــوران شهرس ــوزه كنج ــوبگير ح ــاى رس ــداث بنده ــروژه اح پ
ــه  ــرآورد اوليــه ب رديــف  12  جــدول  چــاپ شــده  در مــورخ 99/04/04 مبلــغ ب
ــال  ــركت در مناقصــه 312,000,000 ري ــن ش ــغ تضمي ــال و مبل 6,203,016,044  ري

اصــالح مــى شــود.
(م الف 455)

آگهي حصر وراثت
آقاى عبدا... صالحى خو داراى شماره شناسنامه  35 به شرح دادخواست كالسه 180/99ش112ح از 
اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان خانم دانه پهلوان 
به شــماره شناســنامه  419 در تاريخ 99/03/06 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفيه منحصر است به: 1- عبدا... صالحى خو فرزند عبادا... به شماره شناسنامه35 
فرزند متوفى، 2- صفيه صالحى خو فرزند عبادا...  به شماره شناسنامه16 فرزند متوفى، 3- صديقه 
صالحى خو فرزند عبادا...  به شماره شناسنامه3170 فرزند متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 171)

حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهى مزايده فروش زمين  (نوبت اول) 

روابط عمومى شهردارى اللجين

قيمت پايه بر حسب هر مترمربعمتراژ مبلغ سپرده زمين مورد نظر رديف 

6 قطعه زمين در خيابان 30 1
مترى حافظ با كاربرى تجارى 

34/000/000 ريال 81/600/00048 ريال 

شــهردارى اللجيــن بــه اســتناد مــاده 13 آئيــن نامــه مالــى شــهردارى هــا و مجــوز شــماره 294/م/ش شــوراى شــهر اللجيــن در نظــر دارد نســبت 
بــه فــروش شــش قطعــه از زميــن هــاى خــود اقــدام نمايــد. شــركت كننــدگان مــى تواننــد بــا توجــه بــه شــرايط ذيــل پيشــنهاد خــود را بــا 
ــا يكشــنبه مورخــه  ــه حســاب ســيباى شــماره 0106885349009 در پاكــت در بســته و الك و مهــر شــده ت انضمــام فيــش واريــزى ســپرده ب

99/04/16 بــه دبيرخانــه شــهردارى تحويــل و رســيد اخــذ نماينــد.
شرايط: 

قيمت پايه كارشناسى به شرح ذيل مى باشد:
1- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

2- كليه هزينه هاى آگهى، كارشناسى و ... كه در اثر مزايده حادث گردد، به عهده برنده مزايده خواهد بود.
3- به پيشنهاداتى كه فاقد سپرده، مشروط، مخدوش يا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- برنــده مزايــده موظــف اســت ظــرف مــدت يــك هفتــه پــس از اعــالم كتبــى يــا تلفنــى شــهردارى جهــت واريــز مبلــغ كل بهــاى ملــك 
مــورد نظــر بــه صــورت نقــد بــه حســاب شــهردارى مراجعــه در غيــر ايــن صــورت ســپرده واريــزى شــركت در مزايــده بــه نفــع شــهردارى 

ضبــط خواهــد شــد.
5- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. پيشنهادات واصله در روز دوشنبه در مورخه 99/04/17 بازگشايى و 

قرائت خواهد شد.
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 2-34522061(081) تماس حاصل نمائيد.

نوبت اول: 99/04/05 -  نوبت دوم: 99/04/12
(م الف 172)

غزل اسالمي »
 پــس از گران شــدن قيمــت دالر، طال، 
ســيمان، ميلگرد و اقالم ديگر نوبت به مرغ 
رســيد. در 2 روز گذشــته قيمت مرغ به 20 

هزار تومان در همدان رسيد. 
قيمــت مرغ تا هفته گذشــته ده هزار و 500 
تومان در مغازه هاي ســرگذر و با چند هزار 
نوســان در فروشگاه هاي ســطح شهر تا 14

هــزار تومان فروخته مي شــد. امــا يك باره 
قيمت آن در روز سه شنبه به 18 هزار و 500
تومان در بــازار و بيش از 20 هزار تومان در 

مغازه هاي سطح شهر رسيد.
ــه  ــي اســت ك ــش قيمــت درحال ــن افزاي اي
ــدان  ــى در هم ــرغ و ماه ــه م ــس اتحادي رئي
كــه خــود در يكــي از خيابان هــاي همــدان 
ــروز  ــي دارد، دي ــرغ و ماهي فروش ــازه م مغ
ــس از  ــه پ ــود ك ــرده ب ــالم ك ــنا اع ــه ايس ب
تيــم  بــا  به ســرعت  قيمت هــا،  افزايــش 
بازرســى اتــاق اصنــاف و ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان بــه بــازار آمده ايــم 

ــتيم! ــال بررســى موضــوع هس و درح
يكى از فروشندگان مرغ در بازار، قيمت مرغ 
گرم در همدان را هر كيلوگرم 18 هزار تومان 
اعالم كرد و گفت: نرخ بر اســاس بار رسيده 
تعيين مى شود و فروشندگان هيچ دخالتى در 

آن ندارند.
فروشــنده يكي از فروشــگاه هاي زنجيره اي 

هم گفت: 2 روز اســت كــه مقدار مرغي كه 
به فروشگاه مي آيد كمتر شده اما همين مقدار 
كم هــم وقتي مردم مي آينــد و قيمت آن را 
مي بينند، تعجب مي كنند و خيلي ها نمي خرند 

و مي روند.
صاحب يكي از مرغ فروشــي هاي باالي شهر 
همدان هم گفــت: مرغ را 20 هــزار تومان 

مي فروشم و كمتر هم نمي دهم.

 ستاد تنظيم بازار تصميم گرفت
پس از اينكه قيمت مرغ در چند روز گذشته 
بــا افزايش حدود 80 درصدي مواجه شــد، 
ستاد تنظيم بازار كشور جلسه اي تشكيل داده 
و قيمــت مصوب مرغ گرم آماده پخت را 15

هزار تومان اعالم كرد.  طبق مصوبه، قرار است 
استانداران به اختيار خود به اضافه 5 درصد كمتر 

يا بيشتر قيمت مرغ را تعيين كنند.

مرتضى رضايى، معاون امور دام وزارت جهاد 
كشاورزى گفته است: هزينه هاى توليد انواع 
مواد پروتئينى تغيير پيدا كرده و اين تغييرات 
توســط ســازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان و تشــكل هاى مربوط به مواد 
پروتئينى محاســبه و در كارگروه تنظيم بازار 
قيمت مواد پروتئينى اعمال شده كه به زودي 

اعالم مى شود.

چشم مسئوالن روشن!

 مرغ باز َپركشيد
■ رئيس اتحاديه: با بازرسان صنعت و معدن به بازار آمده ايم تا دليل افزايش قيمت را بررسي كنيم

■ فروشنده مرغ: قيمت بر اساس بار رسيده تعيين مي شود و فروشنده دخالتي در آن ندارد

 درحالــى گزارش هاى رســمى از اين حكايت 
داشــت كه هر چند محدود، ولــى فاصله طبقاتى 
كاهش يافته است كه مسئوالن مركز آمار دليل آن را 
كاهش قدرت خريد دهك هاى باال و افزايش درآمد 

دهك هاى پايين اعالم كرده اند.
به گزارش ايسنا، به تازگى مركز آمار ايران گزارشى 
از شاخص ضريب جينى در سال 1398 اعالم كرد 
كه نشان داد نسبت به سال گذشته با كاهش همراه 
بوده است؛ به طورى كه در سال گذشته در كل كشور 
ضريب جينى 0/3992 بوده اســت كه در مقايسه با 
ســال1397 كه 0/4093 گزارش شده بود، كاهش 
داشت. همچنين در خانوارهاى شهرى از 0/3828

بــه 0/3940 و در خانوارهاى روســتايى از حدود 
0/3595 به 0/3539 كاهش يافته بود.

اين درحالى اســت كــه ضريب جينــى يكى از 
شاخص هاى تحليلى توســعه درآمد است كه بين 
صفر تــا يك قرار دارد و هر چقــدر به عدد صفر 
نزديك تر باشد، نشان دهنده توزيع مناسب ثروت و 
هــر اندازه از صفر فاصلــه گرفته و به يك نزديك 
شود، نشــان دهنده افزايش فاصله طبقاتى بين مردم 

يك كشور است.
در شــرايطى در اوضاع اقتصــادى موجود، اعالم 
كاهــش ضريب جينى و به نوعــى كاهش اختالف 
طبقاتى با خود ابهاماتى به همراه داشت كه مركز آمار 
دليل آن را تغييرات رخ داده در پايان ســال گذشته 

اعالم كرده است.
 كمك ها، دهك هاى پايين را باال آورد

بر اســاس توضيح رئيس مركز آمار ايران، از داليل 
عمده بهبــود ضريب  جينى را مى تــوان بهبود در 
دهك هاى پايين درآمدى به دليل كمك ســازمان ها 
و نهادهاى دولتى به آنها اشــاره كرد. كمك ساالنه 
اين ســازمان ها به خانوارهــا در 3 دهك پايين در 
سال 1398، در مناطق شهرى 2/8 برابر و در مناطق 
روســتايى 3/5 برابر اين كمك ها در 3 دهك مشابه 

سال 1395 بوده است.
اگرچه توضيح مشخصى از سوى جواد حسين زاده 
درباره نحوه كمك به دهك هاى پايين مطرح نشده 
است، اما مى توان به پرداخت كمك هاى معيشتى از 
آبان ماه سال گذشته اشاره كرد كه از بين 78 ميليون 
يارانه بگير، حدود 60 ميليون نفر گزينش شــد تا به 
آنهــا مبلغى در هر ماه پرداخت شــود كه از محل 
افزايش قيمت بنزين براى دولت ايجاد شــده بود. 
در ايــن بين 3 دهك باالى درآمدى از دريافت اين 

كمك كنار گذاشته شدند.
در عين حال كه در اواخر ســال گذشته و با شيوع 
ويــروس كرونا، بســته هاى حمايتى براى اقشــار 
آســيب پذير درنظر گرفته شد كه در يك مورد بين 
200 تا 600 هزار تومان براى حدود 3 ميليون بدون 

درآمد بود كه پرداخت آن از اســفندماه آغاز شده 
است كه اين كمك نيز دهك هاى باالى درآمدى را 
در بــر نمى گرفت. البته در جريان افزايش كمك به 
دهك هاى پايين، شرايط تورمى و افزايش هزينه ها 
به ويژه در ماه هاى پايانى سال گذشته عمدتا به دليل 

شيوع ويروس كرونا نيز قابل توجه است.
 كاهش قدرت خريد دهك هاى باال

اما رئيس مركز آمار در رابطه با وضعيت دهك هاى 
باالى درآمــدى نيز اين گونه توضيح داده اســت: 
باتوجه به محاســبات شاخص قيمت مصرف كننده 
بــه تفكيك دهك هــاى درآمدى در ســال 1398
دهك هــاى باالى درآمدى با متوســط تورم ماهانه 
باالترى در مقايســه بــا دهك هــاى پايين مواجه 
بوده اند، بر اين اســاس دهك هــاى باالى درآمدى 

به طور نسبى با كاهش قدرت خريد بيشترى مواجه 
شده اند.

به گفته وى، تورم دهكى شاهدى بر كاهش قدرت 
خريد خانوارها در دهك هاى باالست؛ به طورى كه 
تورم در دهــك اول 33/9 درصد و در دهك دهم 
36/6 درصد است. در سال 1398 دهك اول به طور 
ميانگيــن با تورم ماهانــه 1/5 درصد و دهك دهم 
با ميانگين تــورم ماهانه 1/8 درصــد مواجه بوده 
است كه اين گواهى بر كاهش نسبى قدرت خريد 

دهك هاى باالى درآمدى در سال 1398 است.
رئيس مركز آمار با بيــان اينكه هر 2 حالت درباره 
دهك باال و پايين در ســال 1398 رخ داده است و 
نتيجه آن كاهش ضريب جينــى در اين دوره بوده 
اســت، يادآور شد: صرفا كاهش يا افزايش ضريب 
جينى نشان دهنده بهبود و يا افول وضعيت معيشت 
خانوارها نيســت بلكه نشــان دهنده نحوه توزيع 
درآمدهــا در بين خانوارهاى كشــور در يك دوره 
مشخص اســت و براى ارزيابى وضعيت معيشت 
خانوار در كنار شاخص ضريب جينى بايد از ساير 

شاخص هاى مكمل هم استفاده كرد.

قدرت خريد دهك باال كم
 درآمد دهك پايين زيـاد!

شير خام 2900 تومان
گرانى 28 درصدى لبنيات در بازار

دبيــر ســتاد تنظيــم بــازار گفــت: مجــوز افزايــش قيمــت محصــوالت لبنــى مشــمول 
ــا ســقف 28 درصــد صــادر شــد. ــذارى از متوســط 22 درصــد ت نرخ گ

بــه گــزارش مهــر، محمدرضــا كالمــى اظهــار كــرد: در ايــن جلســه از ســتاد تنظيــم بــازار 
قيمــت شــير خــام بــه ازاى هــر كيلوگــرم 2 هــزار و 900 تومــان تعييــن و اجــازه داده شــد 
ــه فــروش  ــرخ ب ــر از ايــن ن ــا پايين ت ــر ي ــر شــرايط ايــن محصــول 7 درصــد باالت ــا ب بن

برســد.
ــت  ــش قيم ــوز افزاي ــيرخام، مج ــت ش ــش قيم ــر از افزاي ــن متأث ــه داد: همچني وى ادام
ــا ســقف 28 درصــد  ــذارى از متوســط 22 درصــد ت ــى مشــمول نرخ گ محصــوالت لبن

صــادر شــد.
دبيــر ســتاد تنظيــم بــازار تأكيــد كــرد: در جلســه ديــروز ســتاد تنظيــم بــازار تأكيــد شــد 
كــه نــرخ تمــام اجنــاس بــر روى آن درج شــود و نهادهــاى نظارتــى بــر اينكــه افزايــش 
قيمت هــا بيــش از نــرخ مصــوب نباشــد، نظــارت مســتمر داشــته باشــند ضمــن اينكــه 
ــت  ــازمان حماي ــه س ــارف را ب ــت نامتع ــش قيم ــه افزاي ــم هرگون ــردم مى خواهي از م

ــرد. ــرار گي ــرى ق ــورد پيگي ــا م ــد ت اطالع رســانى كنن
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بدهى 2 ميليون يورويى پرسپوليس 
به خارجى ها

 باشــگاه پرســپوليس مبلغ قابل توجه و در حدود 2 ميليون دالر به 
بازيكنان و مربيان پيشين خارجى خود بدهكار است.

اين روزها كه بحث بدهى باشگاه پرسپوليس به «برانكو ايوانكوويچ» داغ 
است، اين مسأله مطرح شده كه ميزان دقيق بدهى هاى خارجى باشگاه 

پرسپوليس چه مقدار است. 
پس از پيگيرهاى ايرنا، مشخص شــد كه باشگاه پرسپوليس حدود 2

ميليون يورو بدهى خارجى دارد كه قرار است اين مبلغ از محل مطالبات 
خارجى اين باشــگاه و درآمدهاى داخلى سرخپوشان تأمين شود. على 
رغبتى، عضو همدانى هيأت مديره باشــگاه پرسپوليس اين موضوع را 

تأييد كرد.

دستورالعمل مسابقات ليگ ابالغ شد
 رئيس سازمان ليگ با ارســال نامه اى به عوامل برگزارى مسابقات 
ليگ كشــورى دستورالعمل برگزارى مسابقات در شرايط كوويد 19 را 

ابالغ كرد.
به گزارش ســايت رسمى فدراســيون فوتبال، حيدر بهاروند با ارسال 
نامه اى به مديران كل اداره ورزش اســتان ها، رؤساى هيأت هاى فوتبال 
استان ها و مديران عامل باشگاه هاى ليگ برتر و دسته اول، دستورالعمل 
برگزارى مسابقات ليگ فوتبال ايران در شرايط كوويد 19 را ابالغ كرد.

در همين راســتا ميزبانى تيم ها در شرايط خاص فعلى منوط به استقرار 
تمامى الزامات مندرج در دستورالعمل است.

اشنايدرلين به نيس پيوست
 بازيكن سابق منچستر يونايتد و كنونى اورتون با نيس به توافق نهايى 

رسيد و به طور رسمى به اين تيم پيوست.
به گزارش اســكاى اسپورت، مورگان اشــنايدرلين هافبك فرانسوى 
اورتون پس از پشت سر گذاشتن تست پزشكى نيس به اين تيم پيوست.
باشــگاه نيس فرانسه در پيامى نوشت: براى تقويت خط دفاعى خود با 

بازيكن باتجربه اى مثل اشنايدرلين به توافق نهايى دست پيدا كرديم.
طبق اعالم باشگاه نيس فرانسه پس از آغاز رسمى فصل نقل و انتقاالت 

اشنايدرلين هم به رسانه ها معرفى مى شود.

 AFC خط و نشان
به تيم هاى ليگ قهرمانان آسيا

 كنفدر اســيون فوتبال آســيا براى تيم هايى كه با بهانه كرونا قصد 
انصراف از حضور در ليگ قهرمانان آسيا را دارند، خط و نشان كشيد.

نشــريه االتحاد امارات خبر داد: كنفدراســيون فوتبال آســيا به اخبار 
منتشرشــده مبنى بر احتمال كناره گيرى برخى باشگاه ها از حضور در 
ليگ قهرمانان آسيا 2020 به دليل شيوع ويروس كرونا واكنش نشان داد.

AFC براى باشــگاه ها خط و نشــان كشــيد و اعالم كرد درصورت 
كناره گيرى تيمى از ادامه ليگ قهرمانان آسيا 2020 بايد عواقب سنگينش 
را بپذيرد. هر تيمى درصورت انصــراف از ليگ قهرمانان بايد غرامت 
ميليون دالرى پرداخت كند و به مدت 2 سال از حضور در اين رقابت ها 

محروم خواهد شد.
كنفدراســيون فوتبال آسيا قصد دارد ادامه مسابقات ليگ قهرمانان آسيا 
2020 را به صورت متمركز در نيمه دوم ماه ســپتامبر(اواخر شهريور) 

برگزار كند.

پيام رئيس كميته المپيك ژاپن 
براى آغاز فعاليت هاى ورزشى

 رئيس كميته المپيك ژاپن با ارســال پيامى به همه كشورها از آغاز 
فعاليت هاى ورزشى در اين كشور خبر داد.

به گزارش فارس، ياسوهيرو ياماشيتا رئيس كميته المپيك ژاپن در پيامى 
به همــكاران بين المللى خود اعالم كرد، توكيــو به تدريج فعاليت هاى 

ورزشى خود را آغاز مى كند.
وى گفــت: ما به آرامى درحال راه اندازى زندگى اجتماعى هســتيم و 
اقدامات پيشگيرانه را هم در فعاليت هاى روزمره به دليل شيوع ويروس 

كرونا درنظر مى گيريم.
اين پيام روز سه شنبه به مناسبت سالروز المپيك فرستاده شده است.

ياماشــيتا توضيح داد: مركز ملى آموزش ورزشكاران ژاپن با برداشتن 
شــرايط اضطرارى دوباره باز شده است و كميته برگزاركننده و توكيو 

2020 گام به گام به سمت بازى هاى المپيك توكيو پيش مى روند.
بازى هاى المپيك توكيو قرار است مرداد سال آينده برگزار شود.

بيژن حيدرى مصدوم شد!
 داور بين المللى استان همدان در تست گيرى كميته داوران مصدوم 

شد.
مســعود مرادى، داور بازنشسته كشور با اعالم اين خبر به ايلنت درباره 
آغار مجدد مسابقات ليگ برتر فوتبال اظهار كرد: به طبع بازيكنان و تيم ها 
از آمادگى خودشــان دور شده اند و اگر بخواهند پس از اين در كوران 
مسابقات قرار بگيرند، دشــوار خواهد بود. داوران هم شايد بتوانند در 
اين مدت آمادگى جسمانى خود را حفظ كنند اما بايد قضاوت كنند و 
در مسابقات باشند تا از نظر روحى و روانى آماده باشند و تجربه داشته 
باشند.  مرادى درباره عملكرد بيژن حيدرى، اظهار كرد: با اينكه حيدرى 
خودش جراح است اما من شنيدم كه در گردهمايى داوران در تمرينات 
دچار آسيب ديدگى شد كه براى ايشــان آرزوى سالمتى مى كنم؛ زيرا 

فوتبال ما به چنين داورى سخت نياز دارد.
براى بيژن حيدرى داور خوب همدانى آرزوى ســالمتى و بازگشت به 

مستطيل سبز داريم.

ورزش زورخانه اى نماد هويت و تاريخ 
ايرانيان است

 اســتان همدان يكى از استان هاى 
و  زورخانــه اى  ورزش  در  موفــق 
پهلوانى اســت كه در سال هاى اخير 
رشد و پيشرفت خوبى را كسب كرده 

است .
مجمع انتخاباتى هيــأت ورزش هاى 
زورخانه اى و كشــتى پهلوانى استان 
جوهرى،  مجتبى  حضــور  با  همدان 

رئيس فدراســيون ورزش هاى زورخانه اى و كشــتى پهلوانى كشور، 
جهانشــير، مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان و اعضاى مجمع 
اين هيأت در سالن اجتماعات اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 
برگزار شــد. رئيس فدراسيون ورزش زورخانه اى و كشتى پهلوانى در 
اين جلسه گفت: ورزش زورخانه اى نماد هويت و تاريخ ايرانيان است 
كه براى ترويج و توسعه اين ورزش نبايد منتظر ايجاد زورخانه باشيم.
مجتبى جوهرى ضمن ابراز رضايت از ورزش زورخانه اى و كشــتى 
پهلوانى استان همدان خاطرنشان كرد: استان همدان يكى از استان هاى 
موفق در ورزش زورخانه اى و پهلوانى است كه درسال هاى اخير رشد 
و پيشرفت خوبى كسب كرده اســت، همدان در حوزه جوان، تأليف 
كتاب و پيشكســوت، در نوع خود بســيار فعال بوده و از استان هاى 
مطرح كشور است. وى به لزوم توسعه و ترويج ورزش زورخانه اى و 
پهلوانى در بين نوجوانان و جوانان تأكيد كرد و افزود: توســعه كمى و 
كيفى ورزش زورخانه اى و كشتى پهلوانى لزوما نيازمند زورخانه نيست 
بلكه اين ورزش را بايد در بين خانواده ها و اماكن ورزشى و فضاهاى 

عمومى ترويج دهيم.

مجوز برگزارى مسابقات 
ليگ دسته دوم و سوم صادر شد

 ستاد مقابله با كرونا در ورزش مجوز برگزارى مسابقات ليگ دسته 
دوم و سوم صادر شد.

به گزارش وب سايت دى اسپورت؛ ستاد مقابله با كرونا در ورزش در 
اطالعيه شــماره 17 خود مجوز برگزارى مسابقات ليگ دسته دوم و 

سوم باشگاه هاى كشور را صادركرد.
در اطالعيه اين نهاد پزشكى در ورزش ايران آمده است؛ در مكان هايى 
كه مجوز تمرين صادر شــده است، برگزارى مسابقات بدون تماشاگر 
بالمانع خواهد بود. همچنين در اطالعيه صادر شــده باشگاه هاى ليگ 
دسته دوم و سوم موظف شــده اند تست PCR را از تمامى اعضا و 

عوامل تيم هاى خود هنگام برگزارى مسابقات انجام دهند.
شفيعى راد مســئول برگزارى مسابقات ليگ دسته دوم در گفت وگوى 
اختصاصى با خبرنگار دى اســپورت ضمن تأييد اين خبر اظهار كرد: 
با صدور اين اطالعيه مجوز برگزارى مســابقات صادر شــد اما براى 
عملياتى و رســمى شدن اين موضوع بايد نامه مربوطه به سازمان ليگ 

ابالغ شود .

خاكسار دوباره سكاندار 
ورزش زورخانه و پهلوانى شد

 غالمرضا خاكســار 4 سال ديگر 
در سمت رئيس هيأت استان همدان 

ابقا مى شود.
هيأت  رئيــس  انتخابــات  مجمــع 
حضور  بــا  پهلوانــى  و  زورخانــه 
زورخانه  فدراسيون  رئيس  جوهرى، 
و پهلوانى و اعضــاى مجمع برگزار 
شد. در اين مجمع خاكسار با كسب 

15 رأى از 15 رأى مأخوذه توانســت 4 ســال ديگر در سمت رئيس 
هيأت پهلوانى و زورخانه ابقا شود.

1

2

3

پيشخوان

آگهى تاسيس، تغييرات شركت
تاســيس شــركت ســهامى خــاص بهــرو انتقــال مــاد درتاريــخ  1399/04/01بــه شــماره ثبــت 14176 بــه شناســه ملــى  14009221710 ثبت و امضــا ذيــل دفاترتكميل 
گرديــده كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. موضــوع فعاليــت :طراحــى و ســاخت انــواع پمــپ هــاى ســانتريفيوژ جهــت انتقال 
مــواد در صنايــع غذايــى، لبنــى، نوشــيدنى، كنســتانتره، روغــن، رنــگ و رزيــن، شــيميايى، پتروشــيمى، كيــك و شــيرينى، شــكالت، آرايشــى و بهداشــتى، معدن 
تخليــه و ترخيــص و تحويــل كاال ارائــه خدمــات و تعميــرات كليــه ماشــين آالت صنايــع غذايــى، لبنــى، نوشــيدنى، كنســتانتره، روغــن، رنــگ و رزيــن، شــيميايى، 
پتروشــيمى، كيــك و شــيرينى، شــكالت، آرايشــى و بهداشــتى، معــدن، نفــت و گاز، دارويــى اعــم از توليدكننــدگان داخلــى و خارجــى ارئــه خدمــات بازرگانــى 
شــامل اخــذ نمايندگــى تجــارى بــراى كاالهــاى مجــاز كشــور توزيــع و پخــش كاالهــاى مجــاز مشــاوره در زمينــه ســاخت فــرآورده هــاى غذايــى، آرايشــى 
ــده  ــه پمــپ هــاى صنعتــى (ســانتريفيوژ، غليــظ كــش، دن ــرات كلي ــه خدمــات و تعمي ــه كاالهــاى مجــاز ارائ ــور واردات و صــادرات كلي و بهداشــتى انجــام ام
اى، لوبريكنــت، جريــان محــورى و جريــان شــعاعى، نفــت و گاز) اعــم ازتوليــدات داخلــى و خارجــى ســاخت ماشــين آالت صنايــع غذايــى، لبنــى، نوشــيدنى، 
كنســتانتره، روغــن، رنــگ و رزيــن، شــيميايى، پتروشــيمى، كيــك و شــيرينى، شــكالت، آرايشــى و بهداشــتى، معــدن، نفــت و گاز، دارويــى فعاليتهــاى انبــاردارى 
جهــت توزيــع و پخــش كاال ارائــه مشــاوره در زمينــه طراحــى خطــوط توليــد صنايــع غذايــى، نوشــيدنى، لبنــى، آرايشــى و بهداشــتى داللــى و حــق العمــل كارى 
و نمايندگــى تجــارى طراحــى و ســاخت انــواع پمــپ هــاى غليــظ كش(لــوب پمــپ) جهــت انتقــال مــواد غليــظ و رقيــق همگــن و ناهمگــن در صنايــع غذايــى، 
لبنــى، نوشــيدنى، كنســتانتره، روغــن، رنــگ و رزيــن، شــيميايى، پتروشــيمى، كيــك و شــيرينى، شــكالت، آرايشــى و بهداشــتى، معــدن درصــورت لــزوم پــس از 
اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربــط مــدت فعاليــت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مركــزى 
، شــهر همــدان، محلــه جواديــه ، خيابــان جعفــرى ، بــن بســت بهــار ، پــالك 134 ، طبقــه همكــف كدپســتى 6517719196  ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت 
اســت از مبلــغ  5,000,000 ريــال نقــدى منقســم بــه 1000 ســهم 5,000 ريالــى تعــداد 1000 ســهم آن بــا نــام عــادى مبلــغ 1,750,000 ريــال توســط موسســين طــى 
گواهــى بانكــى شــماره 75 /99/2602ص مــورخ 1399/02/07 نــزد بانــك بانــك پاســارگاد شــعبه مهديــه همــدان بــا كــد 2602 پرداخــت گرديــده اســت والباقى در 
تعهــد صاحبــان ســهام مــى باشــد اعضــا هيئــت مديــره آقــاى مرتضــى والــى اعلــم بــه شــماره ملــى 0065351436 و بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره بــه 
مــدت 2 ســال و بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال خانــم فرانــك جعفــرى رشــته رودى بــه شــماره ملــى 0073635316 و بــه ســمت عضــو هيئت 
مديــره بــه مــدت 2 ســال خانــم شــبنم فراهانــى دلجــو بــه شــماره ملــى 3860371983 و بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت منشــى 
هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال آقــاى ميــالد قــادرى فــرح بــه شــماره ملــى 3875429591 و بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت 
رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت مديرعامــل به مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــركت از قبيل 
چــك ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا عقــود اســالمى و همچنيــن كليــه نامــه هــاى عــادى و ادارى باامضــاء مديــر عامــل همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. 
اختيــارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان آقــاى فرشــاد فراهانــى دلجــو بــه شــماره ملــى 3874511911 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل بــه مــدت يك 
ســال مالــى آقــاى ســيد محمــد رســول رضــوى همدانــى بــه شــماره ملــى 3874544011 بــه ســمت بــازرس اصلــى بــه مــدت يــك ســال مالــى روزنامــه كثيــر 
االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن گرديــد. ثبــت موضــوع فعاليــت مذكــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى باشــد. 

(890466) 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان

اماكن ورزشى نرخ گذارى شدند
 بــا توجه به شــرايط همه گيرى كوويد 19 و دســتورالعمل هاى 
صادره از ســتاد ملى مبارزه با كرونا، نشست متوليان ورزش استان و 
باشــگاه ها براى نرخ گذارى اماكن ورزشى استان در سال 99 برگزار 
شد و شهريه هاى باشگاه ها پس از تأييد مراجع ذى صالح به مسئوالن 

باشگاه ها و هيأت هاى ورزشى استان اعالم خواهد شد.
معــاون ورزشــى اداره كل ورزش و جوانــان اســتان بــا اعــالم ايــن 
ــا  ــروس كرون ــرى وي ــه شــرايط همه گي مطلــب گفــت: باتوجــه ب

ــا در  ــا كرون ــارزه ب ــى مب ــتاد مل ــتورالعمل هاى صــادره از س و دس
ــن  ــايى اماك ــوه بازگش ــى، نح ــكى ورزش ــيون پزش ورزش، فدراس
ورزشــى و از ســرگيرى فعاليــت هــاى مربوطــه در اســتان همــدان 

تدويــن و بــراى اجــرا اعــالم شــد.
عباس قهرمانى ضمن تأكيد بر ســاماندهى اماكن ورزشى گفت: ما 
ســاالنه طبق قانون بايد اماكن ورزشــى و هزينه هايى كه مردم براى 
ورزش پرداخــت مى كنند را مــورد ارزيابى قرار دهيــم تا به يك 

استاندارد مناسب نزديك شويم .
وى ضمن ضرورى دانســتن بررســى كار اماكن ورزشــى افزود: 

اين بازنگرى بر اســاس فاكتور هايى چون كيفيت اماكن ورزشــى، 
اســتانداردهاى موجود در آنها، مقدار شهريه هايى كه مردم مى توانند 
براى ورزش در اين اماكن بپردازند و هزينه هاى حامل انرژى در اين 

اماكن انجام مى شود.
قهرمانــى در رابطه با نرخ گذارى اماكن ورزشــى افزود: با توجه به 
شرايط همه گيرى كوويد 19 نحوه بازگشايى اماكن ورزشى و از سر 
گيرى فعاليت هاى مربوط جلســه نرخ گذارى جديد در صورتجلسه 
به دســتگاه هاى اجرايى مربوط ابالغ و پــس از تأييد مراتب اعالم 

مى گردد.

بارسلونا از سد بيلبائو 
گذشت

 تيم فوتبال بارســلونا در ديدار برابر 
اتلتيكوبيلبائو به ســختى صاحب برترى 
يك بر صفر شــد و به صــدر جدول 

بازگشت.
تيم فوتبال بارسلونا كه رقابت شديدى با 
رئال مادريد براى كسب عنوان قهرمانى 
دارد در ورزشــگاه خالى از تماشــاگر 
نيوكمــپ به مصاف بيلبائــو رفت و با 
برترى  صاحب  راكيتيچ»  «ايوان  تك گل 

شد.
با اين اوصاف، بارسلونا شكست مقابل 
بيلبائو در بــازى رفت ليگ و همچنين 
باخت برابر اين تيــم در جام حذفى را 

جبران كرد.
شاگردان «كيكه ســتين» با اين پيروزى 
به امتياز 68 رســيده و موقتا راهى صدر 

شدند.
پيش از اين نيــز، اتلتيكومادريد با يك 
گل در زمين لوانته پيروز شــد و ديدار 
وايادوليد با ختافه به تساوى يك بر يك 

انجاميد.

اينتر هنوز شانس 
قهرمانى دارد

 سرمربى اسبق تيم فوتبال يوونتوس 
تكــرار قهرمانى در ســرى A را براى 
دشوار  ســارى  مائوريتسيو  شــاگردان 

مى داند.
به گزارش ايلنا، مارچلو ليپى، ســرمربى 
اسبق تيم ملى فوتبال ايتاليا و يوونتوس 
معتقد است شاگردان مائوريتسيو سارى 
كار دشوارى براى تكرار عنوان قهرمانى 

در سرى A دارند.
ليپى گفــت: «مــن 15 روز پيش گفتم 
كه اگر اينتــر بتواند در ديدار معوقه اش 
ســمپدوريا را شكســت دهد، مى تواند 
فاصله اش با صــدر جدول و يوونتوس 
را بــه 6 امتياز كاهش دهد. حاال كه اين 
اتفــاق رخ داده، اگرچه اينتر ديگر نبرد 
مستقيمى با يوونتوس ندارد، اما هنوز هم 
مى تواند در بين يكى از مدعيان قهرمانى 
اين فصل سرى A جاى داشته باشد. من 
فكر مى كنم اينتر براى فتح اســكودتو تا 

پايان فصل مبارزه خواهد كرد.»

حضور خبرنگاران در 
ورزشگاه ها آزاد مى شود

 سازمان ليگ در تالش است مقدمات 
حضــور خبرنگاران را در هفته هاى آتى 

مسابقات ليگ فراهم كند.
برتر  ليگ  مسابقات  ايلنا،  گزارش  به 
و  شد  آغاز  گذشــته  شب  از  فوتبال 
5 عــكاس در هر  قرار اســت فقط 
حضورداشته  ورزشــگاه ها  در  بازى 
باشــند. البته سازمان ليگ در تالش 
اســت مقدمات حضــور خبرنگاران 
را در هفته هاى آتى مســابقات ليگ 
بتوانند  رسانه  اصحاب  تا  كند  فراهم 
پوشــش  را  مســابقات  نزديــك  از 

بدهند.
در اين فاصله كه رســانه ها نمى توانند 
در ورزشــگاه ها حضور داشته باشند از 
طريق ويدئوكنفرانس مى توانند اخبار را 

پوشش دهند.

 سومين دوره جشنواره المپياد استعدادهاى 
برتر كشور به تعويق افتاد.

مديــركل ورزش و جوانان اســتان با اعالم 
ايــن خبر به همدان پيام گفت: ســومين دوره 
جشــنواره المپياد استعدادهاى برتر كشور كه 
همه ساله در تابســتان برگزار مى شد، به دليل 
شــيوع ويروس كرونا به تعويق افتاد و قرار 

است اين رقابت ها در بهمن ماه برگزار شود.
محسن جهانشير افزود: تمام توان خود را براى 
حضور پرقدرت در اين رقابت ها به كار بسته  
و هيأت هاى استان را براى حضور قدرتمند و 

قوى در اين رقابت ها ترغيب كرده ايم.
وى ادامه داد: سال گذشته آنچه انتظار داشتيم 
محقق نشــد و اميد دارم كه در سالجارى به 

اهداف تعيين شده دست پيدا كنيم.
جهانشــير تصريح كرد: امســال 65 رشته در 
قالب 31 هيــأت در اين رقابت ها شــركت 
خواهند داشــت كه نسبت به سال گذشته 30

رشته كاهش يافته است.
وى ابراز اميدوارى كــرد: هيأت ها با انتخاب 

استعدادهاى برتر بتوانند نسبت به سال گذشته 
نتايج بهترى كســب كنند. هنوز ميزبانان اين 
رقابت ها تعيين نشده است و ما همچون سال 
گذشــته خواهان ميزبانى چند رشته در استان 
هستيم و اميدوارم با فروكش كردن كرونا اين 
رقابت ها برگزار شــود و بتوانيــم نتايج قابل 

قبولى بگيريم.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان با اعالم 
ايــن مطلب اظهار كرد: در ســال 99 تكميل 
پروژه هاى نيمه تمام باالى 70 درصد پيشرفت 
در اســتان ها در اولويــت كارى قرار دارد كه 
طبق بررسى هاى انجام شده 7 پروژه ورزشى تا 
پايان سال 99 در استان همدان به بهره بردارى 

مى رسد.
جهانشــير درباره بالكليف مانــدن زورخانه 
بين المللــى همــدان بيــان كــرد: زورخانه 
بين المللى همدان از نظر فضاى كار در كشور 
بى نظير خواهد بــود و به طور قطع مى توانيم 
بگوييم چنيــن زورخانه اى با ابعاد موجود در 

كشور درحال حاضر نداريم.

وى عنوان كرد: تا به امروز يك ميليارد و 600
ميليون تومان براى اين پروژه هزينه شــده و 

اسكلت آن اجرايى شده است.
جهانشــير بــا اشــاره بــه زمــان تكميــل 
2 درحال حاضــر  گفــت:  پــروژه  ايــن 

ــروژه  ــن پ ــراى اي ــار ب ــن اعتب ــل تأمي مح
ــار  ــارد اعتب درنظــر گرفته ايــم كــه يــك ميلي
اســتانى و 2 ميليــارد اعتبــار ملــى نيــاز دارد 
و درصــورت محقــق شــدن ايــن اعتبــارات 
ابتــداى  تــا  پــروژه  تكميــل  پيش بينــى 

فرورديــن ســال 1400 خواهــد بــود.
وى افزود: در تالش هســتيم زيرساخت هاى 
ورزشى نيمه تمام استان همدان را سر و سامان 
دهيم و پروژه ورزشــى بالتكليفى در همدان 
نداشــته باشيم .در سال 99 تكميل پروژه هاى 
نيمه تمــام بــاالى 70 درصد پيشــرفت در 
اســتان ها در اولويت كارى قرار دارد كه طبق 
بررســى هاى انجام شــده 7 پروژه ورزشى تا 
پايان سال 99 در استان همدان به بهره بردارى 

مى رسد.

چندين بازيكن پاس 
مشكوك به كرونا شدند 

 از اردوى پاس خبر مى رســد كه چند بازيكن اين تيم مشكوك 
به كرونا شدند.

تيم فوتبال پاس كه از چندى پيش تمرينات خود را براى مســابقات 
ليگ آغاز كرده اســت و در ورزشگاه حاج بابايى درحال آماده سازى 
خود است در روزهاى اخير با مشكالت جديدى روبه رو شده است.
از اردوى اين تيم خبر مى رســد كه چند بازيكن اين تيم مشكوك به 
داشتن عاليم ويروس كرونا هستند. مديررسانه اى پاس با تأييد اين 
مطلب گفت: روز گذشــته مهاجم گلزن پاس مشكوك به كرونا شد 
و در آستانه آغاز رقابت ها با مشــكل روبه رو شديم. ميثم ناصرنژاد 
افزود: مســعود رمضانى در روزهاى اخير مشكوك به كرونا است و 
در تالش هستيم تا با انجام تست هاى پزشكى افراد مبتال را جدا كرده 
و در قرنطينه نگه داريم. وى ادامه داد: هم اكنون چند بازيكن اين تيم 
مشــكوك به كرونا هســتيد و به همين دليل در بازى روز گذشته با 
خوشــه طاليى حسين جودكى، پويا ميرزايى، مسعود رمضانى، على 
مالمير و رضــا ايار بازيكنانى بودند كه به دليل بيمارى و مصدوميت 
نتوانستند پاس را همراهى كنند.  قرار است در روزهاى آينده دوباره 

از بازيكنان وكادر فنى و عوامل پاس تست كرونا گرفته شود.

پاس تسليم خوشه طاليى شد 
 تيم فوتبال پاس همدان كه خــود را براى آغاز رقابت هاى ليگ 
دســته دوم آماده مى كند. در يك ديدار تداركاتى به مصاف تيم دسته 
اولى خوشــه طاليى ساوه رفت و شكست 3 بر يك را در اين بازى 
دوستانه قبول كرد. پاس كه در اين بازى چند بازيكن خود را به دليل 
مصدوميت و ابتال به بيمارى كوويد 19 در اختيار نداشــت تا دقايق 
پايانى يك بر يك مساوى بود اما در واپسين دقايق دوبار دروازه اش 
باز شد تا با قبول شكست برابر تيم قدرتمند خوشه طاليى به همدان 

بازگردد.
در اين ديدار حسين فاضلى، سجاد اژدر و احسان پورشيخعلى براى 
تيم خوشه طاليى ســاوه گلزنى كردند و تك گل پاس را نيز عارف 
اكبرى به ثمر رســاند. على قربانى، ســرمربى پاس در اين ديدار با 
ميــدان دادن به جوانان تالش كــرد تا نقاط ضعف و قوت تيم خود 
را شناسايى كند و با رفع ضعف ها با قدرت قدم به رقابت هاى ليگ 

2 بگذارد.
حســين جودكى، پويا ميرزايى، مسعود رمضانى، على مالمير و رضا 
ايار بازيكنانى بودند كه به دليل بيمارى و مصدوميت نتوانستند پاس 
را در اين ديدار همراهى كنند. اين ديدار در ورزشــگاه شهيدچمران 

ساوه و به ميزبانى خوشه طاليى برگزار شد.

برگزارى جشنواره المپياد برگزارى جشنواره المپياد 
استعداد هاى برتر در بهمن ماهاستعداد هاى برتر در بهمن ماه

فعاليت مدارس 
ورزشى ممنوع شد

 با توجه به شيوع كرونا، ايجاد و راه اندازى 
مدارس ورزشى كه به صورت تيمى و برخورد 
ورزشكاران با يكديگر فعاليت دارند، تابستان 

امسال در استان همدان ممنوع است.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان با اعالم 
اين مطلب گفــت: تنها رشــته هايى كه بين 

ورزشــكاران برخورد صــورت نمى گيرد و 
پروتكل هاى  به همراه  اجتماعى  فاصله گذارى 
بهداشتى رعايت مى شود، مجاز به راه اندازى 

مدارس ورزشى فصل تابستان هستند.
محسن جهانشــير بيان كرد: رشته هايى نظير 
كشــتى، فوتبال، جودو، كاراتــه، تكواندو و 
ساير رشــته هايى كه برخورد بين ورزشكار 
وجود دارد، به دليل شيوع كرونا و پيشگيرى 
از انتقال ويروس حق تشكيل مدرسه ورزش 

را ندارد.

 با اعالم سرپرســت دپارتمان داورى، هيچ 
داور وسطى در ليگ برتر به كرونا مبتال نيست 
و مشــكلى براى قضاوت در ليــگ نوزدهم 

ندارد.
به گزارش ايســنا، پس از اينكه روز دوشنبه از 
تمامى داوران وسط تست كرونا گرفته شد و از 
آن ها براى حضور در كالس هاى توجيهى براى 
ادامه ليگ نوزدهم دعوت شد، امروز مشخص 
شــد كه تست تمامى داوران وسط ليگ برترى 
منفى است و داوران دعوت شده هيچ مشكلى 
براى قضاوت در 9 هفته باقى مانده از ليگ فصل 

جارى ندارند. عليرضا سهرابى، رئيس دپارتمان 
داورى ضمن تأييد اين خبر گفت: پس ازظهر 
روز دوشــنبه به ما اعالم كردنــد كه به جز 3

مورد مشكوك، تست ساير داوران منفى است 
و صبح امروز نيز به من خبر دادند تست دوم و 
نهايى آن 3 داور نيز منفى بوده و داوران ما هيچ 
مشكلى براى حضور در ميدان ندارند. امروز نيز 
قرار اســت تست كرونا از كمك داوران سراسر 
كشور گرفته شــود تا تيم هاى داورى ايران در 
ســالمت كامل، بازى هاى باقى مانــده از ليگ 

نوزدهم را قضاوت كنند.

تست كروناى داوران وسط ليگ برترى منفى شد
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باباطاهر

جشنواره تئاتر 
برگزار مى شود؟ 

ــا  ــركل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى همــدان ب مدي
ــراى ميزبانــى  ــه آمادگــى كامــل اســتان ب اشــاره ب
از بيســت و هفتميــن جشــنواره بين المللــى تئاتــر 
ــراى برگــزارى ايــن  كــودك و نوجــوان گفــت: ب
ــوز  ــدور مج ــرى و ص ــر تصميم گي ــداد منتظ روي

ــا هســتيم.  ســتاد ملــى كرون
به گزارش ايســنا، احمدرضا احســانى اظهار كرد: 
برگزارى جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 
تابع تصميم و سياست هاى ستاد ملى كروناى كشور 
اســت و تاكنون مصوبه اى مبنى بر اجازه برگزارى 
اين رويداد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ابالغ 

نشده است.
وى با بيان اينكه بســيارى از رويدادهاى فرهنگى 
كشور همچون نمايشــگاه كتاب بر اساس تصميم 
ســتاد ملى كرونا لغو شــده اســت، گفت: بخش 
بين المللى برخى جشنواره ها مانند تئاتر عروسكى، 
موســيقى و فيلم فجر نيز بر همين اســاس حذف 

شده است.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان خاطرنشان 
كرد: شــيوع بيمــارى كرونــا پرواز بســيارى از 
كشــورهاى خارجى را لغو كرده و بى ترديد بخش 
بين المللــى جشــنواره تئاتر كــودك و نوجوان را 

تحت الشعاع قرار مى دهد. 
احســانى تأكيد كرد: حفظ ســالمتى هموطنان به 
برگزارى اين رويداد ارجعيت دارد و هر زمانى كه 
مسئوالن كشور براى اجراى بيست و هفتمين دوره 

جشنواره تصميم بگيرند ما آمادگى داريم.
وى افزود: آمادگى انتشار فراخوان و انجام كارهاى 
مقدماتى را داريم تا جشــنواره را در آبان و آذرماه 
برگزار كنيم اما احتمال همه گيرى بيمارى كرونا در 

اوايل پاييز كار را دشوار مى كند.
مديــركل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى همــدان 
نمايــش  ســالن هاى  تجهيــز  و  تعميــر  بــه 
ــرى و  ــم و كس ــت: ك ــرد و گف ــاره ك ــتان اش اس
ــر و  نواقــص موجــود در بخــش صــوت و تصوي
زيرســاخت هاى ديگــر درحــال جبــران اســت تــا 
ــيم. ــال باش ــنواره امس ــراى جش ــى ب ــان خوب ميزب

احســانى يادآورى كرد: به پشــتوانه قول مســاعد 
اســتاندار همدان مشــكلى براى تأمين منابع مالى 
جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان نداريم 
و فضاى اســتان براى ميزبانى از بيست و هفتمين 

دوره اين رويداد مهيا است.
آبان ماه ســال گذشته بيســت و ششمين جشنواره 
بين المللــى تئاتر كودك و نوجــوان با حضور 52 
اثر نمايشى از 13 اســتان كشورمان و هفت كشور 

خارجى در همدان برگزار شد. 

خريد و فروش عتيقه  در 
فيس بوك و اينستاگرام ممنوع

 شــركت فيس بوك بــراى مقابله بــا تجارت 
غيرقانونى آثار باســتانى در فضاى آنالين، فروش 
هرگونه عتيقه جــات را در پلتفرم هــاى اجتماعى 

زيرمجموعه خود ممنوع كرد. 
به گــزارش روزنامه هنر، فشــارها از جانب گروه 
ديده بــان ����� و بى.بى.ســى درباره اســتفاده 
قاچاقچيان از فيس بوك بــراى تجارت غيرقانونى 
آثار باستانى، در نهايت اين غول فناورى را به تغيير 

سياست هاى خود وادار كرد.
گرگ مندل، مدير سياست گذارى عمومى فيس بوك 
در بيانيه اى اعالم كرد: براى حفاظت از آثار باستانى 
و كاربرانمان، از امروز (23 ژوئن- 3 تير 99) تبادل 
و خريد و فروش تمام آثار تاريخى را در فيس بوك 

و اينستاگرام ممنوع مى كنيم.
تاريخــى  اشــياى  از  منتشرشــده  عكس هــاى 
به ســرقت رفته چون ســنگ قبرهاى عتيقه متعلق 
به كشــور ســوريه و قالى هاى ايرانى نيز مشمول 
اين دســتورالعمل جديد شــده و به اين ترتيب از 

فيس بوك و اينستاگرام حذف مى شوند.
گروه ����� ســال گذشــته گزارشى را با عنوان 
بازار ســياه فيس بوك براى عتيقه جات منتشر كرد. 
اين گزارش نشــان مــى داد قاچاقچيــان از پلتفرم 
فيس بوك براى تبليغ آثار باســتانى چون موزاييك، 
بخش هايى از معمارى بناهاى تاريخى و تابوت هاى 
فرعون اســتفاده مى كنند. اين افراد سودجو پيش از 
اقدام به استخراج و سرقت اشياى ارزشمند تاريخى، 
ابتدا از اين طريق براى آن ها مشترى پيدا مى كردند. 
نتايج بررسى هاى بيشــتر نشان داد يك سوم از اين 
نوع پســت هاى فيس بوكى از طرف كاربران مستقر 

در مناطق درگير جنگ منتشر مى شود.

عرض اندام خانه مسافرها 
در مقابل هتل ها

 نايب رئيس مجمع هتلداران استان همدان با تأكيد بر اينكه هتلدارى 
شــغلى زيان آور است، گفت: هتلداران از درون و بيرون مشكل دارند و 

شرايط مطلوب نيست.
منصور شعبانى جو در دومين نشست تخصصى كرونا و كسب و كارهاى 
آســيب ديده اظهار كرد: در سال هاى گذشته در فضايى قرار گرفتيم كه 
به ســمت هتل سازى رفتيم اما ديديم خبرى هم نيست و امسال در كنار 

مشكالت موجود كرونا هم اضافه شد.
وى بــا بيان اينكه كرونا معضلى اســت كه به هتلدارى اضافه شــده و 
مشــخص نيســت تا چه زمانى ادامه دارد، تصريح كرد: به گفته معاون 
رئيس جمهور كرونا ويروســى هزار چهره است و با وجود مشكالت 
پيشــين تبديل به يك معادله چند مجهولى تبديل شده كه مانده ايم چه 

كنيم؟
اين هتلدار با تأكيد بر اينكه هتلدارى به ســمت ورشكستگى مى رود، 
خاطرنشان كرد: به دستور دادستان هتل ها تعطيل شده و مسافرت ها هم 

كه صفر شده و هتل ها مانده اند با هزينه هاى فراوان!
وى با اشــاره به افزايش 2 برابرى قيمت ها، گفت: با هزار مكافات نرخ 
نامــه هتل ها را 20 درصد افزايش داديم اما امروز مجبور هســتيم با 50 
درصد تخفيف اتاق هاى خود را اجاره دهيم و از آن طرف پشت سر هم 

قبوض اخطار برق، آب و ... به سمت هتل ها سرازير شده است.
بــه گزارش ايســنا، وى با تأكيد بر اينكه هتل ها بايد به ســمت كاهش 
هزينه ها بروند، تصريح كرد: انتظار داريم شــوراى شهر همانطور كه در 
سال هاى گذشته عوارض پروانه ساختمانى هتل ها را به حداقل و صفر 
رســانده و سرمايه داران را به سمت هتل سازى هول داده و اكنون درگير 

هستند، به كمك بيايد و حداقل هزينه پسماند از هتل ها دريافت نشود.
نايب رئيس مجمع هتلداران اســتان همدان با بيــان اينكه در هتلدارى 
هــم قاچاق وجود دارد، افزود: خانه مســافرهاى مجــاز و غيرمجاز به 
قدرى گردن كلفت شــده اند كه تنه بر تنه هتل هــا مى زنند و با هتل ها 
رقابت مى كنند. وى با تأكيد بر اينكه خانه مســافرها، هتل ها را به چالش 
كشيدند، بيان كرد: دستور قضايى جمع كردن كارتن به دست ها كارساز 
نبوده و جمع نشدند. ما مخالف فعاليت خانه مسافرها نيستيم بلكه بايد 

ساماندهى و قانونمند كار كنند.
اين فعال گردشگرى درباره تسهيالت كرونايى، اظهار كرد: اين تسهيالت 
پولى اســت كه اگر بيايد بايد بالفاصله هزينه شود و فقط جاى زخمش 

باقى خواهد ماند.
وى با اشــاره به اينكه كرونا دســت و پاى همه را بسته است، به ارائه 
راهكار پرداخت و يادآور شــد: هتل ها بايد هزينه هاى خود را مديريت 
كنند و از طرفى انسجام مديريتى در اليه هاى مختلف بايد به وجود بيايد.
شعبانى جو با تأكيد بر اينكه تصميماتى كه گرفته مى شود عملياتى شود، 
گفــت: خيلى از تصميمات در اليه هاى پايين و كارشناســى به ويژه در 

بانك ها عملياتى نمى شود.

سازمان جهانى گردشگرى آغاز مسئوالنه 
فعاليت هاى اين حوزه را خواستار شد 

 ســازمان جهانى گردشگرى ضمن اعالم آمادگى خود براى حمايت 
از صنعت گردشــگرى و مشــاغل مرتبط به آن، خواستار آغاز مجدد و 

مسئوالنه فعاليت هاى اين صنعت شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، با فروكش كردن شــيوع كرونا، 
فعاليت صنعت گردشــگرى به تدريج در تعدادى از كشــور ها از ســر 
گرفته مى شود؛ سازمان جهانى گردشگرى (UNWTO) هم داده هاى 

جديدى را منتشر كرد.
ايــن داده ها نحوه و ميزان تأثير شــيوع ويــروس كرونا روى وضعيت 
صنعت گردشــگرى را نشان مى دهد. سازمان جهانى گردشگرى با رفع 
محدوديت هاى ســفر با تأكيد بر لزوم مسئوليت پذيرى، ايمنى و امنيت، 

داشتن تعهد معتبر براى حمايت از جهانگردى را الزامى مى داند.
 آغاز مجدد و مســئوالنه فعاليت صنعت گردشــگرى در 

اولويت است
برداشــته شــدن تدريجى محدوديت هــا در برخى كشــور ها، ايجاد 
كريدور هاى مسافرتى، از سرگيرى برخى پرواز هاى بين المللى و تقويت 
پروتكل هاى ايمنى و بهداشــت از جمله اقدامــات دولت ها براى آغاز 

مجدد فعاليت صنعت گردشگرى است.
زوراب پولوليكاشــويلى دبيركل سازمان جهانى گردشگرى در اين باره 
گفت: «كاهش ناگهانى و گســترده تعداد گردشگران، مشاغل وابسته به 
صنعت گردشگرى و اقتصاد را تهديد مى كند. بنابراين بسيار مهم است 

كه آغاز مجدد گردشگرى در اولويت قرار بگيرد. 
سازمان جهانى گردشــگرى با بازگشايى فعاليت صنعت گردشگرى به 
صورت جدى از اين بخش و مشاغل مربوط به آن حمايت و از اقدامات 
انجام شــده توسط اتحاديه اروپا و كشور هايى از جمله فرانسه و اسپانيا 

براى حمايت اقتصادى از جهانگردى استقبال مى كند.

با ارسال نامه اى به وزير ميراث فرهنگى ابراز شد
تمجيد و دعوت دبيركل جهانى گردشگرى

 از ايران 
 دبيركل سازمان جهانى گردشگرى در نامه اى به وزير ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى از اقدامات دولت جمهورى اسالمى ايران، 
هنگام شــيوع كوويد19 تمجيد و از اين كشور براى حضور در صد و 
دوازدهمين نشست شــوراى اجرايى UNWTO درگرجستان دعوت 

به عمل آورد. 
به گزارش ميراث آريا، زوراب پولوليكاشــويلى در نامه اى از تالش هاى 
ســازنده دولت ايران هنگام شــيوع كوويد19 قدردانــى كرد و گفت: 
مجموعه اقداماتى كه وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
ايران مطابق با دستورالعمل ها و توصيه هاى UNWTO به عمل آورده، 
به عنوان اقدامى مؤثر در كاهش تأئير اين بحران برگردشــگرى، شايسته 
تمجيد اســت. وى با ارج نهادن و حياتى دانســتن حضور على اصغر 
مونسان بر مسند اين وزارت خانه، افزود: ميان همه بخش هاى اقتصادى، 
گردشــگرى ســخت ترين ضربه را خورده و تأثير ويرانگر اين بحران، 
هزينه هاى ســنگينى روى معيشت مردم و تالش هايمان براى رسيدن به 

اهداف توسعه پايدار گذاشته است.
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مريم مقدم »
 وزارت حج عربستان درحالى كه هر 
روز به تعداد كشورها و زائران انصرافى 
بهداشــتى  نگرانى هاى  به دليل  حج  از 
اضافه مى شد، ســرانجام روز دوشنبه 
دوم تيرماه اعالم كرد: حج امســال با 
حضور تعداد محدودى از شــهروندان 
و خارجى هاى مقيم عربســتان برگزار 
خواهد شد. وزير بهداشت عربستان نيز 
خبر داد كه فقط كســانى مى توانند در 
حج امسال شركت كنند كه كمتر از 65 
سن سال داشته باشند و بيمارى مزمن 
يا زمينه اى در ارتباط با ويروس كرونا 

نداشته باشند.
87هزار و 550 حاجى ايرانى در انتظار 
حج بودند اما با لغو اين مراســم براى 
شــهروندان خارج از عربستان، نوبت 
اين زائران هم به حج آينده موكول شد. 
سازمان حج كشورمان اعالم كرده است 
95 درصد اين زائــران براى حج 99 
ثبت نام كرده بودند كه هر يك در قسط 
پرداخته اند،  تومان  ميليون  نخست، 25 
رقمى بالــغ بر 2هــزار و 79 ميليارد 

تومان. حاال با لغو حج، سرنوشت اين پول براى 
حاجى ها مورد سوال است

2 هزار 150 زائــر همدانى در قالب 15 كاروان 
هم از همدان امسال از رفتن به حج جاماندند .

 هيچ مبلغى نزد ســازمان حج و زيارت 
باقى نمانده است

رئيس سازمان حج و زيارت استان همدان در اين 
زمينه كه پول حاجى ها چه مى شود؟ در گفت وگو 
بــا همدان پيام گفت: مبالغ دريافتــى از زائران به 
حســاب بانك مركزى براى خريد ارز واريز شده 
اســت و از وجوه دريافتى حجاج ثبت نام شــده، 
هيچ مبلغى نزد سازمان حج و زيارت باقى نمانده 

است.
محســن ســاغرچى عنوان كرد: بــا تعطيلى حج 
اولويت تشــرف و نوبت زائران محفوظ است و 
تالش مى كنيم كه براساس صرفه و صالح زائران 
قيمــت ارزى را كه از هيأت دولــت مصوبه آن 
دريافت شــده اســت را تثبيت كنيم و اصل پول 
ارز را براى زائرانى كه ثبت نام كردند ذخيره كنيم.

وى گفت: مترصد دريافت مصوبه اى از شــوراى 
عالى حج هســتيم كه بتوانيم نرخ را تثبيت كنيم و 
از همه كســانى كه ثبت نام مى كنيم همه مبلغ حج 
را از آنها خواهيم گرفت ممكن است بتوانيم آن 3 
هزار دالر را براى هر نفر تثبيت كنيم ممكن است 
برخى حجاج به هر دليــل بگويند كه حج منتفى 

شده است و پول ما را برگردانيد. 
رئيــس ســازمان حج و زيــارت گفــت: ما در 
پيش بينى هــاى خودمان آورديم كه اگر كســى از 
حجاج خواهان استرداد وجوه پرداختى خود بود 
با جايگزين كردن نفــرات بعدى در اولويت هاى 

و  را جايگزين كرده  اســتان وى 
با  برگردانند.  را  حاجــى  آن  پول 
توجه به اينكه قسط نخست شامل 
يك ميليون تومان ســپرده اوليه به 
انضمام سود آن و مابه التفاوت تا 

22 ميليون تومان بوده است.
زائران   خســارت متوجه 

ايرانى نخواهد شد
به اين ترتيب به نظر مى رسد اگرچه 
عربســتان با تصميمــى كه براى 
محدود»  «حِج  مراســم  برگزارى 
گرفــت، زيان مالى تــا 6 ميليارد 
دالرى را متحمــل خواهد شــد، 
اما مســئوالن حج ايران مى گويند 
اين خسارت متوجه زائران ايرانى، 
دولت ايران و حتى ساير كشورها 
نخواهد شد، مشروط بر اينكه در 

قرارداد با عربستان بند «فورس ماژور» و يا شرايط 
اضطرارى وجود داشته باشد.

 19 ـ  زيــارت  و  حــج  ســازمان  رئيــس 
احتمــال  ايــن  درحالى كــه  فروردين مــاه 
ــو  ــج را لغ ــم ح ــتان مراس ــود عربس ــرح ب مط
ــاى  ــا طرف ه ــرارداد ب ــود: در ق ــه ب ــد، گفت كن
خدمات دهنــده عربســتانى، بنــدى بــا عنــوان 
ــود دارد  ــرارى وج ــاده» و اضط ــرايط «فوق الع ش
ــرارداد  كــه در صــورت برگــزار نشــدن حــج، ق
ــل  ــده منتق ــال آين ــه س ــات، ب ــه خدم ــوط ب مرب
ــران  ــه ضــررى متوجــه زائ شــده و از ايــن ناحي

نمى شــود. ايرانــى 
على رضــا رشــيديان اين نكته را يك بــار ديگر، 

به تازگى يادآور شــده است: 
از  يــك  هيــچ  در  ايــران 
قراردادهايــى كــه براى حج 
بسته (مســكن، حمل و نقل 
درون شــهرى و ...) مكلــف 
بــه پرداخــت هزينــه اى به 
زيرا  نيست؛  ســعودى  طرف 
در تمــام آن قراردادهــا بند 
و  دارد  وجود  «فورس ماژور» 
اگر به هر دليل دولت عربستان 
حجاج ايرانى  مانع از حضور 
شود، دولت ايران هيچ تعهدى 
بابــت پرداخــت بــه طرف 
اما  داشت،  نخواهد  عربستانى 
از طرف ديگر موظف اســت 
صرف و صالح زائر را درنظر 

بگيرد.
هيــأت وزيــران، نــرخ ارز تخصيصــى بــراى 
قيمت گذارى حج 1399 را بالغ بر 10 هزار تومان 
تعيين كرده بود و ســازمان حج و زيارت بر اين 
اســاس، در اسفندماه 98، هزينه سفر حج را براى 
هر نفر، متغير از 32/5 ميليون تا حدود 41 ميليون 
تومــان اعالم كرد و از زائران خواســت اين مبلغ 
را در 2 قســط پرداخت كنند كه مرحله نخســت 
25 ميليون تومان دريافت شــد و پرداخت قسط 
دوم و باقى مانده آن هزينه، به نهايى شدن تصميم 

عربستان موكول شد.
وى به تازگــى در يــك گفت وگــوى راديويــى 
توضيــح داده اســت: ســال گذشــته متوســط 
ــال  ــود، امس ــان ب ــون توم ــج 25 ميلي ــت ح قيم

تومــان  ميليــون   35 حــج  قيمــت  ميانگيــن 
شــده اســت. قيمــت ارز مصــوب كــه از بانــك 
مركــزى بــراى حــج امســال گرفتــه شــد، 
ــا  ــه ســال گذشــته افزايــش داشــت ام نســبت ب
متأســفانه بــا وضعيــت اقتصــاد ناشــى از كرونــا، 
ايجــاد  مشــكالت  و  ظالمانــه  تحريم هــاى 
ــه در  ــرايطى ك ــى و ش ــاد بين الملل ــده در ابع ش
بــازار ارز شــاهديم و بــا توجــه بــه اينكــه پــول 
مرحلــه نخســت از زائــران گرفتــه شــده اســت، 
ــه اى  ــه مصوب ــتيم ك ــن هس ــال اي ــدت دنب به ش
ــام  ــا ثبت ن ــم ت ــى حــج بگيري ــوراى عال را از ش
ــول  ــن پ ــم و اي ــل كني ــال 99 را تكمي ــج س ح
را بــا نــرخ ارز مصــوب امســال، در بانــك 
ــن  ــه همي ــى ك ــا زائران ــم ت ــره كني ــزى ذخي مرك
امســال ثبت نــام كــرده و وجــوه خــود را واريــز 
ــج  ــه ح ــوب 99، ب ــرخ ارز مص ــا ن ــد، ب كرده ان

ــوند. ــزام ش ــده اع آين
وى تأكيــد هم كــرده كه اگر عربســتان مازاد بر 
سهميه حج امسال (87 هزار و 550 نفر)، ظرفيت 
اضافه اى را به ايران داد، هزينه ها و ثبت نام زائران 

جديد، تابع نرخ مصوب سال آينده خواهد بود.
ســازمان حج و زيارت در بيانيه اى مشترك با بعثه 
مقام معظم رهبرى روز سه شــنبه ســوم تيرماه، در 
پى تصميم عربســتان، رســما از حضور نداشــتن 
زائــران ايرانى در حج 1399 اطــالع داد و اعالم 
كرد: «سهميه زائران ايرانى براى حج آينده محفوظ 
خواهد مانــد». اين ســازمان درحال حاضر درباره 
شــرايط انصــراف از حج، سرنوشــت هزينه هاى 
دريافت شده از حاجى ها، محل و شكل ذخيره آن، 

اطالع رسانى رسمى و قطعى نداشته است. 

2000 حاجى در انتظار  زيارت خانه خدا 

كرونا راه حج را بست!

 رئيس كميســيون گردشــگرى شــوراى شهر 
همدان با اشــاره به اينكه كروناويروس خســارت 
زيادى به بخش گردشگرى وارد كرده است، گفت:  
گردشگرى به دليل حفظ جان مردم و عبور از كرونا 

مجبور شد سكوت كند.
مسعود ملكى در دومين نشست تخصصى كرونا و 
كسب و كارهاى آسيب ديده اظهار كرد: كروناويروس 
و شعار «در خانه بمانيم» كه در دنيا مرسوم شد نقطه 
مقابل شــعار گردشگرى كه به سفر برويم بود، قرار 
داشــت و گردشگرى براى حفظ جان مردم و عبور 
از كرونا سكوت كرد و خسارات زيادى متحمل شد.

وى با بيان اينكه خدمات گردشــگرى قابل انباشت 
نيســت، افــزود: هتلــدار، هواپيما و تأسيســات 
گردشگرى نمى تواند اموالش را مانند ساير مشاغل 

نگهدارى كند زيرا دچار ضرر و زيان مى شود.
معاون گردشگرى شركت عليصدر خاطرنشان كرد: 
دبيركل ســازمان جهانى جهانگردى اعالم كرد كه 
كرونا بين 5 تا 7 سال آينده هم به گردشگرى آسيب 
وارد خواهد كرد يعنى اين گونه نيست كه اگر كرونا 

مهار شود گردشگرى به حالت سابق برمى گردد.
به گزارش ايرنا، وى با اشاره به اينكه پيش بينى شده 
در ســال 2020 در دنيا 440 ميليون نفر كاهش سفر 
داشته باشــيم، ادامه داد: در استان همدان در 3 ماهه 
نخست ســال تنها 10 درصد نسبت به سال گذشته 
استقبال از سفر شده است و در شركت عليصدر نيز 
اگر 30 درصد نسبت به سال گذشته گردشگر داشته 

باشيم، بسيار خوب عمل كرده ايم.
ملكى با اشــاره به اينكه شــوراى جهانى ســفر و 
گردشــگرى اعالم كرده اقتصاد جهانــى با تهديد 
روبه روست، گفت: رئيس شوراى جهانى گردشگرى 
در نامه اى به رؤساى جمهور كشورها خواسته براى 
نجات 50 ميليون شــغل در وضعيت فعلى استمداد 

بطلبند.
رئيس كميسيون گردشگرى شــوراى شهر همدان 
خاطرنشــان كرد: حمايت از تأسيسات گردشگرى، 
پرداخت وام سفر و برداشتن ماليات سفر براى سال 
2020 پيشنهاد شــوراى جهانى خطاب به دولت ها 

بوده است.

وى با اشاره به اينكه در نُرم جهانى در زمينه استقبال 
از توريست خارجى چندين سال است پايين هستيم، 
بيان كرد: انقالب و جنگ ناامنى مى شود به طورى كه 
در سال 57 توريســت خارجى ايران 500 هزار نفر 
بود اما در اثر جنگ 10 ســال عقب افتاديم ، پس از 
كرونا هم براى رســيدن به نــرم جهانى خيلى بايد 

تالش كنيم.
اين مدرس دانشگاه با تأكيد بر اينكه كشور ما تحريم 
گردشگرى اســت و به كرونا هم ربطى ندارد، ادامه 
دهد: تحريم گردشــگرى لطمه هاى زيادى به ما زده 
است به طورى كه اقدامات ترامپ در زمينه گذرنامه 
ايران، بى حرمتى در مرزها و تبليغات در شبكه هاى 

رسانه اى به شدت باال رفته كه آمار استقبال را كاهش 
داده است.

وى با بيان اينكــه راهكار نجات ما از اين وضعيت 
حمايت بخــش دولتى اســت، خاطرنشــان كرد: 
وضعيــت وضعيت خوبى نيســت و حمايت هاى 
مالياتــى براى تــداوم مانــدگارى و زنــده ماندن 

گردشگرى خوب است.
ملكى يكــى ديگر از راهكار رونق گردشــگرى را 
گردشگرى داخلى دانست و اظهار كرد: ما در تحريم 
هستيم و از طرفى براى ورود گردشگر خارجى هم 
هزينــه بااليى بايد بپردازيم بنابراين بايد به ســمت 
گردشــگرى داخلى برويــم كه پيشــنهاد ما رونق 

گردشگرى محلى است.
معاون گردشگرى شركت ســياحتى عليصدر بيان 
كرد: در پذيرش توريســت خارجــى در رده 60 به 
باال هستيم و نسبت به هم رده هاى خود خيلى پايين 
هســتيم، بنابراين بايد به ســمت رونق گردشگرى 

داخلى و محلى برويم.
وى با اشــاره به اينكه كرونــا و در خانه بمانيم 
عــوارض دارد و ســبب افســردگى در جامعه 
مى شــود، ادامــه داد: ســير و ســفرها يكى از 
برنامه هاى اوقات فراغتى اســت كه سبب ايجاد 
شــادى و شادابى در بين مردم مى شود و با توجه 
به اينكه اوضاع اقتصادى ما به گونه اى نيســت كه 
ارزبرى به خارج داشــته باشيم رســالت ما بايد 

توجه به گردشگرى داخلى باشد.

رئيس كميسيون گردشگرى شوراى شهر همدان:
گردشگرى براى نجات جان مردم مجبور به سكوت شد

اولويت  حــج  تعطيلى  با 
زائران  نوبت  و  تشــرف 
تالش  و  اســت  محفوظ 
مى كنيــم كه براســاس 
زائران  صــالح  و  صرفه 
قيمت ارزى را كه از هيأت 
دريافت  آن  مصوبه  دولت 
كنيم  تثبيت  را  است  شده 
و اصل پــول ارز را براى 
زائرانى كه ثبت نام كردند 

ذخيره كنيم


