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شهروندان
 از ترددهاى شبانه 
و غيرضرورى 
خوددارى كنند

انزواى موزه ها 
به لطف كرونا 

تخت ها 
تكميل شدند!

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

صالحيت بيش از 90 درصد از داوطلبان تأييد شده است
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com زن# من _ ماسك _ مى زنم

در ماه مبارك 
رمضان مشترى 
ويژه ما باشيد

شماره تماس:
081-38279011 

واتساپ: 
09226404490

تلگرام: 
09226404490

ايميل: 
info@Hamedanpayam.com

اوقات شرعى همدان - رمضان 1400 شمسى /1442 قمرى
نيمه شباذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحتاريخ

5:196:4613:1619:4720:060:33چهارشنبه 25 فروردين – 1 رمضان
5:176:4413:1619:4820:070:33پنجشنبه 26 فروردين – 2 رمضان
5:166:4313:1619:4920:070:32جمعه 27 فروردين – 3 رمضان
5:146:4213:1619:5020:080:32شنبه 28 فروردين – 4 رمضان

5:136:4013:1519:5120:090:32يك شنبه 29 فروردين – 5 رمضان
5:116:3913:1519:5120:100:31دوشنبه 30 فروردين – 6 رمضان
5:106:3813:1519:5220:110:31سه شنبه 31 فروردين – 7 رمضان

5:086:3713:1519:5320:120:30چهارشنبه 01 ارديبهشت – 8 رمضان
5:076:3613:1419:5420:130:30پنجشنبه 02 ارديبهشت – 9 رمضان
5:056:3413:1419:5520:130:29جمعه 03 ارديبهشت – 10 رمضان
5:046:3313:1419:5520:140:29شنبه 04 ارديبهشت – 11 رمضان

5:026:3213:1419:5620:150:29يك شنبه 05 ارديبهشت – 12 رمضان
5:016:3113:1419:5720:160:28دوشنبه 06 ارديبهشت – 13 رمضان
4:596:3013:1419:5820:170:28سه شنبه 07 ارديبهشت – 14 رمضان

4:586:2913:1319:5920:180:28چهارشنبه 08 ارديبهشت – 15 رمضان
4:576:2813:1319:5920:180:27پنجشنبه 09 ارديبهشت – 16 رمضان
4:556:2713:1320:0020:190:27جمعه 10 ارديبهشت – 17 رمضان
4:546:2613:1320:0120:200:27شنبه 11 ارديبهشت – 18 رمضان

4:536:2513:1320:0220:210:27يك شنبه 12 ارديبهشت – 19 رمضان
4:516:2313:1320:0320:220:26دوشنبه 13 ارديبهشت – 20 رمضان
4:506:2213:1320:0320:230:26سه شنبه 14 ارديبهشت – 21 رمضان

4:496:2213:1320:0420:240:26چهارشنبه 15 ارديبهشت – 22 رمضان
4:476:2113:1320:0520:240:26پنجشنبه 16 ارديبهشت – 23 رمضان
4:466:2013:1320:0620:250:25جمعه 17 ارديبهشت – 24 رمضان
4:456:1913:1220:0720:260:25شنبه 18 ارديبهشت – 25 رمضان

4:436:1813:1220:0720:270:25يك شنبه 19 ارديبهشت – 26 رمضان
4:426:1713:1220:0820:280:25دوشنبه 20 ارديبهشت – 27 رمضان
4:416:1613:1220:0920:290:24سه شنبه 21 ارديبهشت – 28 رمضان

4:406:1513:1220:1020:300:24چهارشنبه 22 ارديبهشت – 29 رمضان

تا پروانگى
از پيله 

تا پروانگى
از پيله 

شهردار همدان خبر داد

اجراى 110 پروژه عمرانى 
و خدماتى درمنطقه يك 

■ پروژه هاى شهردارى منطقه يك با هدف ارتقاى هرچه بيشتر كيفيت زندگى 
شهروندان اجرايى مى شوند

گفت وگوى با امير سرتيپ خليلى به مناسبت روز ارتش و نيروى زمينى:

هماهنگى ميان ارتش و سپاه 
در سطح بااليى قرار دارد 

روز
ت 

داش
خبر خوب براى محيط زيست استانياد

آقاى استاندار
 لطفا همراهى كنيد

 1- در شرايطى كه اخبار منفى و نگرانى ها 
از گســترش كرونا ، بيكارى و... افزايش يافته 

دريافت يك خبر خوب محيط زيستى...
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دست به دعا دست به دعا 
براى حل بحران براى حل بحران 
آب همدانآب همدان

6



Y K

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

يكشنبه  29 فروردين ماه 1400  شماره 4013

2

يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر خوب براى محيط زيست استان؛
آقاى استاندار لطفا همراهى كنيد

 1- در شرايطى كه اخبار منفى و نگرانى ها از گسترش كرونا ، بيكارى 
و... افزايش يافته دريافت يك خبر خوب محيط زيستى حالوتى ديگر 

دارد.
اينكه استاندار استان مركزى به تاالب آق گل آمده و براى احيا و حفاظت 
از اين تاالب برنامه ارائه داده، همان خبر خوبى است كه مى تواند آق گل 

و محيط زيست  اطراف اين تاالب را از نگرانى خارج كند.
2- سالهاست كه دوستداران محيط زيست در استان همدان از كم كارى 
و كم توجهى مسئوالن استان مركزى به آق گل مى نالند و خواستار توجه 

مسئوالن اين استان صنعتى به تاالب مهم آق گل هستند.
اكنون و در شــرايطى كه اهميت تاالب ها براى مردم منطقه به خوبى با 
برنامه هاى اجرا شده از ســوى سازمان حفاظت  محيط زيست، تبيين 
شده، اين اتفاق افتاده و شاهد توجه باالترين مقام اجرايى و مسئول در 

استان مركزى به تاالب آق گل هستيم.
3- تاالب آق گل در مرز دو اســتان همدان از مالير و اســتان مركزى 
قــرار گرفته و زنده بودن آن براى زندگى مردم اين منطقه به ويژه اهالى 

اسالمشهر آق گل اهميت فراوان دارد.
البته بايد توجه داشــت كه بى توجهــى به آق گل و تخريب اين تاالب 
مى تواند آن را به كانون توليــد گرد وغبار تبديل و مردم منطقه را آزار 

فراوان بدهد.
4- ســفر اســتاندار مركزى به آق گل و طرح درخواست چندين ساله 
دوستداران محيط زيست از زبان مديركل حفاظت محيط زيست استان 
همدان مبنى بر اينكه ؛حق آبه پايدار تاالب آق گل تأمين شود و پيشنهاد 
اســتاندار براى تدوين و انعقاد تفاهم نامه استان هاى همدان و مركزى 
براى تصويب طرح مديريت تاالب آق گل، همان راهكارى است كه مى 

تواند آق گل را به ثباتى پايدار برساند.
اين سفر ابتكار هر مديرى در استان بوده و به دعوت هر كس انجام شده 
بسيار اقدامى ارزشمند بوده و تا به اينجاى كار آورده خوبى براى استان 

داشته كه اميد است با همراهى استاندار همدان دائمى نيز شود.
5- در اصطالح مى توان گفت، اســتاندار مركزى با پيشنهاد خود توپ 
را به زمين اســتاندار همدان انداخته است و اكنون ادامه بازى در دست 

استاندار همدان است.
استاندار مركزى پيشــنهاد داده به منظور تصويب طرح جامع مديريت 
زيســت بومى تاالب آق گل دو اســتاندار همدان و مركزى تفاهم نامه 

منعقد كنند.
سيد على آقازاده گفته اســت با امضاى تفاهم نامه توسط دو استاندار، 
برنامه جامع مديريت زيســت بومى تاالب آق گل در شوراى توسعه و 
برنامه ريزى دو استان تصويب خواهد شد و به مرحله اجرايى مى رسد 
و اين موضوع به بهره بردارى صحيح از تاالب و توســعه اكوتوريسم 
و سرمايه گذارى در حوزه گردشــگرى تاالب آق گل همراه با حفظ و 

حراست از آن كمك شايانى مى كند. 
6- اين پيشنهاد هرچند براى اســتان مركزى منافعى چون دستيابى به 
محيط زيست سالم با پيشگيرى از تخريب تاالب آق گل را به دنبال دارد 
اما براى استان همدان به دليل امكان بهره بردارى هاى ديگر از تاالب به 
ويژه در حوزه گردشگرى منافع و آورده هاى بيشترى نيز خواهد داشت.

اكنون تاالب آق گل يك مكان خوب و بكر گردشگرى است كه تاكنون 
بدون زير ساخت و برنامه بوده است اما با انعقاد تفاهمنامه بين دو استان 
مى توان به ايجاد زيرساخت و تدوين برنامه براى آن  نيز فكر كرد و از 

منافع آن برخوردار شد.
7- با شــناختى كه از روحيه اســتاندار همدان و حساســيت وى به 
موضوعات محيط زيســتى و عالقه به حفاظت از محيط زيست داريم، 
انتظــار مى رود وى در زمانى اندك تفاهم نامه با اســتان مركزى درباره 
حفاظت از محيط زيست تاالب آق گل را نهايى كرده و پس از آن براى 
اقتصاد تاالب محور اين منطقه در استان دستور برنامه ريزى صادر كند.

اميد است با خروج استاندار از قرنطينه و حصول بهبودى كامل، شاهد 
امضا و تصويب تفاهم نامه آق گل بين دو استان همدان و مركزى و انجام 

يك كار مهم در حوزه حفاظت از محيط زيست استان و كشور باشيم.

اتمام پروژه هاى نوسازى مدارس نيازمند 315 ميليارد 
اعتبار

 امســال 97 ميليارد تومان اعتبارات دولتــى و 52 ميليارد تومان نيز تحقق خيران بوده 
است، اما براى پيگيرى و اتمام پروژه ها 315 ميليارد تومان مورد نياز است.

در همين راستا مديركل نوسازى،توسعه و تجهيز مدارس استان همدان از وجود 220 خير 
مدرسه ساز در استان خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، محمد حسين مرادى، گفت: طرح مشاركت خيران به 
نام «آجر به آجر» از ابتداى سال گذشته شكل گرفت كه به منظور همين طرح اين امكان 

براى همه فراهم شد كه با هر توان مالى مدرسه ساز شوند.

وى با بيان اينكه در ســطح اســتان 880 خير حقيقى و حقوقى وجود دارد، اظهار كرد: از 
اين تعداد خير 220 نفر صرفا مدرسه ســاز هســتند، اما ديگران به اشكال مختلف در امر 
مدرســه سازى كمك مى كنند كه تاكنون حدود دو هزار كالس درس را ساخته و تحويل 

آموزش و پرورش داده اند.
مرادى ادامه داد: بر اســاس ســند تحول بنيادين ســرانه مطلوب آموزشــى به ازاى هر 
دانش آمورز 8.4 مترمربع اســت كه اكنون ما به ازاى هر دانش آموز 5.2 مترمربع ســرانه 
آموزشى داريم. وى اضافه كرد: در استان همدان دو هزار و 560 مدرسه با 12 هزار و 500

كالس درس وجود دارد كه در اين كالس ها 290 هزار دانش آموز مشغول تحصيل هستند 
كه 71 درصد شهرى و 29 درصد روستايى است.

مديركل نوسازى،توسعه و تجهيز مدارس استان همدان ادامه داد: طرح تخريب و بازسازى 

مدارس از سال 85 در مجلس تصويب شد كه تاكنون اتفاقات خوبى افتاده است به طورى 
كه دو هزار و 20 كالس درس تاكنون در قالب همين اليحه مقاوم ســازى و بازســازى 

شده است.
مرادى با بيان اينكه در حال حاضر هشــت هــزار و 200 كالس درس معادل 65 درصد 
وضعيت مناســب و استانداردى دارند، اضافه كرد: در حال حاضر دو هزار و 500 كالس 

درس نياز به مقاوم سازى دارند و يك هزار و 800 كالس درس نياز به بازسازى دارند.
وى با اشاره به اينكه تاكنون حدود 40 درصد اجراى پروژه با مشاركت خيران بوده است، 
افزود: طبق مصوبه صورت گرفته دولت مكلف اســت به هر ميزانى كه خيران هر استان 
در امر مدرسه ســازى مشاركت داشته باشند به همان ميزان اعتبار در بودجه سنواتى سال 

آينده آن ها لحاظ كند.

طرح «ضيافت همدلى» 
در همدان برگزار مى شود

 معــاون فرهنگى اداره كل اوقــاف و امور خيريه اســتان همدان از 
برگزارى طرح «ضيافت همدلى» در ماه مبارك رمضان خبر داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ، حجت االسالم سيدعلى حسينى، 
گفت: به مناسبت فرارسيدن ماه مبارك رمضان، طرح ضيافت همدلى با 

هدف دستگيرى از نيازمندان از محل موقوفات همدان برگزار مى شود.
وى افزود: در اين طرح دو هزار و 300 ســبد غذايى به ارزش هر سبد 
500 هزار تومان از محل نيات واقفان تهيه و بين نيازمندان توزيع خواهد 

شد.
معاون امور فرهنگى اداره كل اوقاف و امور خيريه اســتان همدان اضافه 
كــرد: توزيع 10 هزار پرس غذاى گرم نيز از محل موقوفات اســتان در 

دستور كار است تا به صورت افطارى در بين نيازمندان توزيع شود.
حســينى عنوان كرد: طبخ غذا و توزيع آن با رعايت كامل پروتكل هاى 
بهداشتى انجام خواهد گرفت و در صورتى كه ستاد مقابله با كرونا مجوز 
الزم براى چنين فعاليت هايى را ارائه نكند قطعا هزينه اين غذا ها به جيره 

خشك تبديل شده و بين نيازمندان توزيع خواهد شد.
وى گفت: با توجه به اينكه اغلب شهرستان ها در شرايط قرمز كرونايى 
قرار دارند، بنابراين برنامه حضورى و اجتماع در بقاع متبركه وجود ندارد 
و روحانيون موضوعات سخنرانى و مداحى را از طريق فضاى مجازى و 
كانال هاى بقاع متبركه در اختيار مردم قرار مى دهند و جزءخوانى قرآن نيز 
در جوار بقاع متبركه ضبط مى شود و از طريق كانال ها به صورت مجازى 
پخش مى شود. معاون امور فرهنگى اداره كل اوقاف و امور خيريه استان 
همدان از برگزارى مراسم «كاروان شادى نسيم كرامت» به صورت گروه 
ســرود در محله ها خبر داد و گفت: اين برنامه به مناســبت والدت امام 

حسن مجتبى (ع) برگزار خواهد شد.

خانواده هاى داراى معلول در استان همدان 
غربالگرى شدند

 سرپرســت معاونت امور فرهنگى و پيشــگيرى بهزيستى استان 
همدان از اجراى برنامه فراگير شناسايى، غربالگرى و مشاوره ژنتيك 

ويژه خانواده هاى داراى 2 معلول به باال در استان همدان خبر داد.
شجاع احسانى در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه اجراى طرح فراگير 
شناســايى، غربالگرى و مشــاوره ژنتيك ويژه خانواده هاى داراى 
معلــول از اقدامات مهم در دولت تدبير و اميد اســت كه از ســال 

گذشته آغاز و اجرا شده است.
وى اظهار داشت: در قالب اين طرح تاكنون بيش از 200 خانوار در 
اســتان شناسايى و 150 خانوار براى مشــاوره و انجام آزمايش هاى 

الزم به متخصصان و مراكز مربوطه ارجاع داده شدند.
به گفته وى جامعه هدف در اين طرح تمامى خانواده هاى داراى چند 
فرد معلول هســتند كه مورد مشاوره ژنتيك قرار مى گيرند تا اگر در 
معرض خطر باشند و احتمال داده شود كه عامل ژنتيكى است براى 

آزمايش ارجاع داده مى شوند.
سرپرست معاونت امور فرهنگى و پيشگيرى بهزيستى استان همدان 
اظهار داشــت: در اين طرح فرد داراى معلوليت زير پوشش سازمان 
WES بهزيستى به همراه مادر براى آزمايش هاى مختلف از جمله
X(آزمايش ژنتيكى)، كاريوتاپ(اختــالالت كروموزومى)، فراجيل

(ســندرم ايكس شــكننده) به صورت غيرلخته اى، كامال رايگان به 
يكى از آزمايشــگاه هاى طرف قرارداد بهزيســتى در استان معرفى 

شدند.
احســانى با اشاره به اينكه خدمات ارائه شده به منظور علت يابى و 
پيشــگيرى از تولد فرزند داراى معلوليت براى خانواده هاى داراى 
معلول انجام مى شود ادامه داد: خانواده هاى نيازمند كه تحت پوشش 

نيستند تنها 20 درصد مبلغ آزمايش ژنتيك را پرداخت مى كنند.
وى، علت حدود 50 درصد از معلوليت هاى مختلف شامل نابينايى، 
ناشــنوايى و عقب ماندگى ذهنى شديد را اختالالت ژنتيكى دانست 
و افزود: اين طرح اقدامى بزرگ براى پيشــگيرى از معلوليت ها در 

10 سال آينده است.
سرپرست معاونت امور فرهنگى و پيشگيرى بهزيستى استان همدان 
با بيان اينكه بزرگترين و مهمترين ســرمايه هاى هر كشورى فرزندان 
سالم، باهوش و خالق آن اســت اظهار داشت: پيشگيرى مهمترين 
اقدام براى كم كردن بيمارهاى ارثى و مادرزادى اســت و مشــاوره 
ژنتيك هسته اصلى آن را تشكيل مى دهد و در واقع اصلى ترين هدف 
مشــاوره ژنتيك، مشــخص كردن خطر وقوع يا تكرار يك بيمارى 

ارثى است.
اســتان همدان داراى 6 مركز مشــاوره ژنتيك است كه سه مركز در 
شهر همدان، يك مركز در اســدآباد و 2 مركز در نهاوند به مراجعه 

كنندگان خدمات رسانى مى كنند.
تعداد معلوالن زير پوشــش سازمان بهزيســتى در استان همدان 45
هزار و 530 نفر است كه بيشترين تعداد مربوط به شهر همدان با 17

هزار و 636 و فامنين با هزار و 332 نفر معلول اســت و 60 درصد 
آنها را مرد و 40 درصد را زنان تشكيل مى دهند.

1- تزريق واكســن كرونا به غيــر از اولويت هاى تعيين شــده در 
واكسيناســيون پاكبان هاى آبادان لو رفته است.گويا تاكنون مشخص 
شده در آبادان و گلســتان شهردار و اعضاى شوراى شهر از سهميه 
واكسن پاكبانان استفاده كرده اند. گفتنى است  در اين ارتباط ادعاهاى 
ديگر همچون تزريق واكسن كروناى سهم كادر درمان به آشنايان و 
فاميل روســاى بيمارســتان ها نيز نيازمند بررسى و گزارش به مردم 

است.
2- دســت بردن در ســرمايه مردم به صورت رسمى توسط بورس 
تاييد شــده است. گويا رئيس سازمان بورس اعالم كرده كمك بازار 
سرمايه به دولت در زمينه تامين مالى بى نظير بوده است. گفتنى است 
طرح تحقيــق و تفحص از بورس در مجلس از ســوى نمايندگان 

ارايه شده است. 
3- مردم در گرانى خودرو به خريد و تردد با موتور ســيكلت روى 
آورده اند. گويا توليد و ثبت ســند موتورسيكلت  در سال 99 نسبت 
به ســال 98، 80 درصد افزايش داشــته اســت. گفتنى است با اين 
رويكرد مردم، الزم است در قوانين مرتبط با موتورسوارى در كشور 

تجديدنظر شود.
4- يكى از داوطلبان رياست جمهورى عالقه خود به مناظره را نشان 
داده اســت. گويا كواكبيان تمامى نامزدهاى اصولگرا و مستقل را به 
مناظره دعوت كرده است. گفتنى است اين دعوت در شرايطى است 
كــه برخى از احتمال حذف مناظــرات تلويزيونى داوطلبان به دليل 

پيشگيرى از هزينه هاى احتمالى خبر داده اند. 
5- برنامه نويــس كالب هاوس براى اندرويد مجبور به درج تبليغات 
در اين نســخه شده اســت. گويا وى كه يك ايرانى است اين اقدام 
را براى كســب درآمد و هزينه براى توســعه اين برنامه عنوان كرده 
است. گفتنى اســت اين برنامه عالوه بر ايران در چندين كشور هم 

استفاده مى شود.

بيداد كرونا در مادستان

تخت ها 
تكميل شدند!

■ تاكنون 45هزار و 268 نفر به طور قطعى به كرونا 
مبتال شده اند و 1711 نفر قربانى مرگ حاصل از آن 

در همدان هستند
 كرونا در شرايطى همدان را تحت تاثيرات 
منفى خود قرار داده اســت كه به زودى شنيدن 
خبر مرگ هاى چند ده نفرى را شاهد خواهيم 

بود.
بر همين اساس اگر آمار رسمى علوم پزشكى 
همدان بر اســاس خط صعودى منحنى پيك 
چهارم مرور كنيم متوجه خواهيم شــد پس از 
شكسته شدن ركورد ابتال به كرونا در فروردين 
1400، بــه زودى مــرگ و مير نيــز ركوردار 

مى شود.
مســتند بر همين آمــار بيماران بســترى در 
بيمارستان هاى اين استان از يك هزار و 500 
نفر، گذشته اســت و گزارشات  دو روز آخر 
هفته گذشته بيانگر آن است كه  متوفيان كرونا 
روز جمعه به 19 نفر، بسترى مثبت 192 نفر و 
مبتاليان سرپايى به 794 نفر رسيده است و در 
همين آمار در روز پنجشنبه گذشته 21 فوتى، 
190 بسترى مثبت و بيش از 700 نفر سرپايى 

مثبت گزارش شده است.
در اين شرايط معاون سياسى استاندارى همدان 
نيز در ستاد اســتانى كرونا از كاهش توجه به 
پروتكل هاى بهداشــتى از ســوى شهروندان 
مى گويــد و از اينكه افرادى بــا بزرگ نمايى 
برخــى كمبودهاى ناشــى از افزايش شــمار 
مراجعه كنندگان به بيمارســتان ها را منتشــر 
مى كنند هدف آن هــا را تضعيف روحيه كادر 
بهداشــت و درمان و زير سوال بردن خدمات 
اين عزيران دانســت و خواســتار شد  كه اين 
موضوع را به دقت رصد و با متخلفان برخورد 

شود.
مصطفى آزادبخت خواســتار بررســى علت 
افزايش آمار مبتاليان به كرونا در همدان شــد 
و اضافه كرد: سياست ستاد استانى كرونا پيرو 
سياست هاى ابالغى از سوى ستاد ملى مقابله 
با ويروس كرونا و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــكى است بنابراين مصوبات بايد 

بدون برهم زدن نظم و آرامش اجرايى شود.
وى گفت: آمارها به دســت آمده گوياى اين 
است كه استان همدان 2 هفته سختى پيش رو 

دارد بنابراين همه مسئوالن بايد تكاليف خود را 
به خوبى انجام دهند و دانشگاه علوم پزشكى 
را در رفع مشــكالت به ويژه تامين اكســيژن 

يارى دهند.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار 
همدان، ويژگــى فعــاالن در مجموعه علوم 
پزشــكى را فرهنــگ و ايثار، وجــود روحيه 
گذشت و گذشتن از منيت ها دانست و افزود: 
جوانان اين مرز و بوم هشت سال دفاع مقدس 
را با مظلوميت، گمنامى و ايثار مديريت كردند 
در اين برهه نيز كادر علوم پزشكى با گمنامى و 

بى ادعا در حال خدمت به مردم هستند.
آزادبخت در پاســخ به گاليــه مندى رييس 
دانشــگاه علوم پزشــكى اســتان همدان از 
وضعيت بانك ها خواســتار بازرسى اعضاى 
ســتاد صيانــت از وضعيت بانك هــا و ارائه 
راهكار و پيشــنهادهاى ســازنده در راستاى 
تصويــب مصوباتى براى كاهــش ازدحام و 

ابتالى كارمندان به كرونا شد.
 ظرفيــت تخت هاى بيمارســتانى 

همدان تكميل شده است
رييس دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان 
نيز اظهار داشت: با اوج گرفتن شيوع ويروس 
كرونــا در پيك چهارم ظرفيــت تخت هاى 

بيمارستانى اين استان تكميل شده است.
رشــيد حيدرى مقدم افزود: شمار تخت هاى 
بيمارستانى موجود در اين استان شامل بخش 
خصوصى، دولتى، تامين اجتماعى و نيروهاى 
مســلح حدود ســه هزار و 200 تخت بوده و 
هم اينك تنهــا بيماران كرونايى بســترى در 
بيمارســتان ها از يك هــزار و 500 نفر عبور 
كرده است. رييس دانشگاه علوم پزشكى استان 
همدان اضافه كرد: آمار باالى فوتى هاى ناشى 
از ويروس كرونا ســبب بروز نگرانى در اين 
مجموعه شــده چرا كه آمار يك روز فوتى و 
بسترى مثبت و سرپايى پنجشنبه هفته گذشته با 
يك ماهه اسفند برابرى مى كند چرا كه اسفند 
سال گذشته 20 تن فوت كردند و مجموع آمار 

بسترى و سرپايى مثبت 900 نفر بود.

حيدرى مقدم ادامه داد: عبور شــمار بيماران 
بسترى در بيمارســتان هاى اين استان از يك 
هزار و 500 نفر، نياز به تجهيزات پزشــكى به 
ويژه اكسيژن ساز و تخت را افزايش داد و در 
بيمارســتان شهرستان رزن در زمينه اكسيژن با 
مشكل مواجه شده بوديم كه با همكارى سپاه 

استان اين مشكل رفع شد.
وى بيان كرد: تاكنون 250 كپســول اكســيژن 
40 ليترى تامين شده است و براى رفع كمبود 
تخت نيز در صدد افزودن 40 تخت جديد به 

تخت هاى بيمارستانى موجود هستيم.
رييس دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان 
با عنوان اينكه نيازمند 2 دســتگاه اكسيژن ساز 
براى نصب در بيمارستان رزن و شهيد بهشتى 
همدان هســتيم اظهار داشــت: سه سد شامل 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى از سوى مردم، 
حوزه بهداشت و سد سوم بيمارستان ها براى 
رويارويى با كرونا در نظر گرفته شده اما برخى 

از اين سدها شكسته شدند.
حيدرى مقدم از رعايت نكردن شيوه نامه هاى 
بهداشــتى از سوى مردم گاليه كرد و گفت: با 
وجود هشدارهاى مكرر علوم پزشكى و ديگر 
مسئوالن اما مردم اين استان خيلى اعتقادى به 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى ندارند به گونه 
اى كه بيشــتر مغازه داران و ساكنان در حاشيه 

شهرها ماسك نمى زنند.
وى بيان كرد: ســد دوم براى رويارويى با اين 
بيمارى حوزه بهداشتى است و هم اينك مراكز 
جامع سالمت پيش بينى شده براى كوويد 19
مملو از جمعيــت و مراجعه كنندگان بوده در 
حاليكه شــمار نيروها و امكانــات موجود به 
نســبت تراكم جمعيت و مراجعه كنندگان به 

اين مراكز محدود است.
رييس دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان 
ادامه داد: سد ســوم نيز بيمارستان ها و مراكز 
درمانى بــوده كه كادر درمان ايثارگرانه در اين 
جبهه تالش مــى كنند با اين وجــود نگران 
دوصدايى در اظهار نظرها بــوده چرا كه اين 
موارد ســبب تضعيف روحيه كادر بهداشت و 

درمان مى شود.
وى با بيان اينكه وحدت و هماهنگى خوبى در 
مجموعه مديران استان براى مديريت اپيدمى 
كرونا وجود دارد از نهادهاى مسئول خواست 
بــا توجه به قرار گرفتن در وضعيت جنگى از 
حاشيه ســازى برخى افراد مغرض براى علوم 

پزشكى جلوگيرى كنند.
رييس دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان 
درباره واكسيناســيون نيز گفت: تاكنون هشت 
هزار دز واكســن عليه ويروس كرونا در اين 
استان تزريق شده است و به زودى تزريق 11 
هزار و 500 دز هم در صورت تحويل واكسن، 

آغاز مى شود
دكتــر حيــدرى مقــدم همچنيــن از بــى 
توجهــى بانــك هــا نســبت بــه رعايــت 
پروتــكل هــاى بهداشــتى انتقــاد كــرد و 
گفــت: بخشــى از كارمنــدان بانــك هــا بايــد 
ــد  ــه دور كارى برون ــاير ادارات ب ــد س همانن
يــا در 2 شــيفت صبــح و بعدازظهــر خدمــات 
ارائــه كننــد در غيراينصــورت شــاهد افزايــش 
ــه در  ــه اى ك ــه گون ــوده ب ــان ب شــمار مبتالي
يــك شــعبه از 9 كارمنــد 6 نفــر آلوده شــدند.
ظرفيت بيمارســتان هاى نهاوند براى 
پذيرش بيماران كرونايى تكميل است

  رئيس نظام پزشكى نهاوند نيز از پر شدن 
ظرفيت بيمارستان ها و اورژانس مراكز درمانى 
اين شهرســتان خبر داد و گفت: موج چهارم 
كرونا در شهرستان نهاوند مانند ديگر شهرهاى 
كشور فراگير شده و به قول مسئوالن بهداشتى 

به صورت موشكى در حال افزايش است.
غالمرضا مسعودى در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد:در نهاوند وضعيت خوبى نداريم و اوضاع 
روســتاهاى بخش مركزى و زرين دشت بدتر 

از ديگر مناطق است.
 تمامى شهرســتان هاى اســتان همــدان در 
وضعيت قرمز كرونايى قرار دارند و براســاس 
اعالم سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى همدان، 
روزانه تعداد زيادى  جان خود را به دليل ابتال 

به كرونا از دست دادند.

 رييس سازمان مديريت و مهندسى شبكه 
حمل و نقل شهردارى از راه اندازى 15 سامانه 

پايش تصويرى ترافيكى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى ســازمان مديريت و 
مهندسى شبكه حمل و نقل شهردارى همدان، 
در اولين ماه از سال جديد عمليات نصب وراه 
اندازى 15 ســامانه پايش تصويرى ترافيكى با 
اعتبار 10 ميليارد ريال و با پيگيرى مدير مركز 

كنترل و واحد فنى سازمان آغاز گرديد.
وحيد غفارى افزود: بررسى وضعيت ترافيكى 
و ثبــت تخلفات رانندگى يكــى از مهمترين 
شاخص هاى مديريت عبور و مرور است كه 
بــراى اين مهم تجهيز مراكز كنترل و پايش به 
سامانه هاى پيشــرفته يكى از الزامات اصولى 
اســت كه با هدايت و حمايت شهردار همدان 
وهمچنين اعضاى شــوراى اســالمى شــهر 
توانستيم بخش مهمى از معابر را به اين فناورى 

مجهز كنيم.
وى تاكيد كرد: بدون شــك هنجارشناســى، 
قانونمدارى، رعايت مقررات رانندگى و تردد 
وسايل نقليه استاندارد در شهر بيشترين اثر را 
در دستيابى به شهر ايده ال دارد بنابراين انتظار 
رفتار صحيح از شهروندان داريم تا هزينه هاى 
كنترل ترافيك به كمترين مقدار برســد و اين 
سرمايه ها براى تجهيز امكانات تسهيل عبور و 

مرور هزينه شود.
غفــارى دربــاره كاربردهــاى ســامانه نظــارت 
تصويــرى بيــان كــرد: شناســايى نقــاط داراى 
ــز، جمــع اورى  ــه خي گــره ترافيكــى و حادث
ــروژه  ــام پ ــت انج ــى جه ــات ترافيك اطالع
ــان  ــى زم ــرل و مهندس ــى، كنت ــاى ترافيك ه
ــى  ــى و رانندگ ــاى راهنماي ــراغ ه ــدى چ بن
در خصــوص تقاطــع هــاى شــهر،  مديريــت 
طرح هــاى مقطعــى نظيــر كنتــرل محدوديــت 
ترددهــا بــر اســاس مصوبــات ابالغــى، 

مديريــت بحــران در حــوزه مديريت شــهرى 
مديريــت  و  معابــر  گرفتگــى  آب  نظيــر 
عمليــات بــرف روبــى، زلزلــه، ســيل و اعمال 
رانندگــى  و  راهنمايــى  تخلفــات  قانــون 
ضمــن پيشــگيرى از بــروز تنــش بيــن پليــس 
ــده  ــور نماين ــا حض ــف ب ــدگان متخل و رانن
ــرل ترافيــك از  ــز كنت ــور در مرك پليــس راه
كاركردهــاى ايــن ســامانه هــا قلمداد ميشــود. 
معاون امور زيربنايى و حمل و نقل شهردارى 
همــدان نيز بيان كرد: ســامانه هــاى نظارت 
تصويرى در چند ســال اخير نقش مهمى در 
بهبود حمل و نقل داشته و باعث شــدهانـد 
رويكرد به چنين سامانه هايى در اكثر شهرهاى 

بزرگ دنيا افزايش يابد.
وحيد على ضميــر افزود: تجزيــه و تحليل 
وضعيت ترافيك و كنترل آن بر اساس تحليل 

صورت گرفته، ره آورد جديد و مهمى در اين 
سامانه هاست و توســعه تجهيزات اين مركز 
بــا توجه به اهميت هوشمندســازى اقدامات 
ترافيكى در اولويتهاى اجرايى سازمان مديريت 
و مهندسى شبكه حمل و نقل شهردارى قرار 

دارد.
در ادامه مديــر مركز كنتــرل ترافيك گفت: 
دوربين هاى نظارت تصويرى با پوشش فضاى 
وســيعى از صحنه هاى ترافيكى، بيشــترين 
اطالعات را از اين صحنه ها دريافت مى كند.

حجــت ا... كريمى جاويد بــا اعالم توجه به 
گســترش شــهر و همچنيــن افزايش حجم 
خودروها و ديدگاه مديريتى سازمان مديريت و 
مهندسى شبكه حمل ونقل مبنى بر انسان محور 
بودن اصول طراحى، به اهتمام مديريت شهرى 
بر توسعه سيستمهاى هوشمند در راستاى تغيير 

رفتارهاى ترافيكى شهروندان مورد تاكيد است.
 وى مهمتريــن كاربردهاى ســامانه نظارت 
تصويرى را به شــرح زير  بيان كرد: شناسايى 
نقاط داراى گره ترافيكى و حادثه خيز ، جمع 
آورى اطالعات ترافيكــى جهت انجام پروژه 
هاى ترافيكى، كنترل و مهندســى زمان بندى 
چراغ هاى راهنمايى و رانندگى در خصوص 
تقاطعات ســطح شــهر ،مديريت طرح هاى 
مقطعى نظيــر كنترل محدوديــت ترددها بر 
اســاس مصوبات ابالغى ، مديريت بحران در 
حوزه مديريت شــهرى نظير آبگرفتگى معابر 
و مديريت عمليات برف روبى، زلزله، ســيل 
واعمال قانون تخلفــات راهنمايى و رانندگى 
ضمن پيشــگيرى از بروز تنــش بين پليس و 
راننــدگان متخلف با حضــور نماينده پليس 

راهور در مركز كنترل ترافيك.

به همت سازمان مديريت و مهندسى شبكه حمل و نقل شهردارى همدان:  

راه اندازى 15 سامانه پايش تصويرى ترافيكى
 با اعتبار 10 ميليارد ريال

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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بيمه شدگان سالمند از 
مزاياى مستمرى دوران پيرى 

بهرمند مى شوند

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خبـر خبـر

در خانه خود افطار كنيد
 در خانه خود افطار كنيد، حتى در مســاجد افطار نكنيد، بگذاريد 
بركت افطار و دعاى مســتجاب لحظه افطار به خانواده و خانه شــما 

تعلق گيرد.
يك مدرس حوزه علميه  به 9 توصيه از مرحوم آيت اهللا كشــميرى، 
عالم ربانى براى ماه رمضان اشاره و اظهار كرد: كميت گرا نباشيد بلكه 
كيفيت جو باشيد، يعنى به دنبال ختم آيات و ادعيه نباشيد بلكه در پى 
هضم آنها باشيد. غذاى اندك را خوب بجويد تا جزء جانتان شود. با 
خود فكر كنيد، آنقدر در سال هاى قبل با ولع زيادخوانى اعمال انجام 

داديد، به كجا رسيديد؟!
منصــوره تكلو در گفت وگو با ايســنا،با بيان اينكــه آغاز ماه مبارك 
رمضان حتما نيت كنيد كه فقط براى "اهللا" روزه بگيريد، تصريح كرد: 
حتما دقايقى از ســاعات رازآميز روزه دارى خود را به برترين عبادت 
يعنى"تفكر" اختصاص دهيد و با خود و خداى خود خلوت كنيد و به 

نوع رابطه حضرت حق با خودتان بينديشيد.
وى افزود: طبق گفته آيت اهللا كشــميرى، يكــى از مهمترين حاالت 
بندگى به ويژه در ماه رمضان، به عنوان توصيه موكد نبى اكرم، "سجده 
طوالنى" اســت، فقط خداوند و اولياى الهى مى دانند هنگام ســجده 
عبوديــت چه بارانى از ابر رحمت و چــه بركاتى از عالم ربوبيت بر 
سر شما مى بارد، پس حتما در روز يك سجده طوالنى داشته باشيد.

وى افطار كردن در خانــه خود را يكى ديگر از توصيه هاى آيت اهللا 
كشــميرى برشمرد و خاطرنشان كرد: تا جايى كه امكان دارد در خانه 
خود افطار كنيد، حتى در مســاجد افطار نكنيد، بگذاريد بركت افطار 

و دعاى مستجاب لحظه افطار به خانواده و خانه ى شما تعلق گيرد.
تكلو ادامه داد: شــما براى خــدا روزه گرفتيد و حضرتش خوان كرم 
گسترده است، پس هنگام افطار براى خدا ناز كنيد، لقمه اول را نزديك 
دهان ببريد اما نخوريد! از خداوند بخواهيد كه"اگر حاجتم را بدهى، 

افطار مى كنم"، اين حالت معجزه مى كند.
وى رمز ماندگارى در ضيافت الهى رمضان را كيمياى "حســن خلق"
دانســت و بيان كرد: مهربانى و حســن خلق در برخورد با فرزندان، 
خويشان و دوستان يكى ديگر از توصيه هاى آيت اهللا كشميرى براى 
ماه مهمانى خدا است، يعنى لحظه عصبانيت و خشم شما همان لحظه 

اخراج شما از اين مهمانى است.
اين مدرس حوزه علميه خواهران شهرستان مالير مطرح كرد: كشتى 
رويايى رمضان سوار بر امواج درياى "اشك" به ساحل نجات مى رسد 
پس از خداى سبحان در اين ماه به ويژه اسحار سحرآميز آن، اشك و 

گريه درخواست كنيد.
وى با بيان اينكه از ابتداى ماه بايد هدفگذارى روزه داران" ليله القدر"

كه جان رمضان است، باشــد، افزود: سعى كنيم شب قدر در ما واقع 
شــود و نه در ماه! از طرفى اين ماه، ماه ربيع القرآن است پس در اين 
بهار قرآنى هر روز يك آيه را انتخاب كرده و تا افطار به طور متناوب 
تالوت و در پيرامون آن تدبر كنيد، اميد اســت كه تا هنگام افطار، آن 

آيه براى شما پرده از رخسار بردارد.
اين مدرس حوزه علميه در پايان يادآور شــد: در سراسر ماه رمضان، 
توجه شــما به روزه دار حقيقى و انســان كامل يعنى امام عصر(عج) 

منقطع نشود.

ظرفيت سد كالن مالير تكميل شده است
 با توجه به بارندگى ها و كنترل سيالب ها به ويژه در فصل زمستان، 
هم اكنون ظرفيت سد كالن صددرصد پُر است و در حال حاضر سد 

خروجى ندارد.
مدير امور منابع آب مالير در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: قبل از 
سال جديد طبق تصميم كميته بحران استان همدان مقدارى از ظرفيت 

آب سد براى كنترل سيالب هاى احتمالى تخليه شد.
محمد مظفرى با بيان اينكه چند مورد ســيالب كه در حوزه سد كالن 
داشــتيم، افزود: با كنترل اين سيالب ها دوباره حجم سد پر شد و در 

حال حاضر خروجى هاى سد كالن بسته شده است.
مدير منابع امور آب مالير با اشاره به كاهش بارندگى هاى امسال گفت: 
در اين راستا ورودى و خروجى سد با توجه به بارندگى ها كنترل و در 

اين زمينه تصميم گيرى مى شود.
مظفرى يادآور شد: قبل از عيد در يك مقطعى خروجى سد كالن يك 
مترمكعب در ثانيه باز شــد تا با اين اقدام آب هاى بى كيفيت و زيرين 

سد خارج  و آبى كه تازه وارد مى شود، جايگزين شود.
وى با اشــاره بــه اليه بندى حرارتــى متداول در ســدها كه موجب 
بى كيفيتى آب مى شــوند گفت: با اين اقدام و كنترل خروجى سد، از 
اين مشــكل و مشــكالت بعدى و همچنين بى كيفيت شدن آب سد 

جلوگيرى مى شود.
مدير منابع امور آب مالير مقدار آب ذخيره شــده در سد كالن را در 
حال حاضر 45/2 ميليون متر مكعب عنوان كرد كه براى بخش شرب، 

صنعت و كشاورزى مورد استفاده قرار مى گيرد.
مظفرى با اشاره به اينكه از روزهاى گذشته آب سد كالن براى استفاده 
شرب شــهروندان ماليرى وارد مدار شده اســت بيان كرد: هر سال 
بخش زيادى از آب ســد كالن سر ريز مى كرد، اما هم اكنون با افتتاح 
تصفيه خانه و خط انتقال آب، ذخيره اين ســد براى تامين آب شرب 

شهر مالير مورد استفاده قرار مى گيرد.
وى ســد كالن را ســرمايه اى براى آينده شــهر مالير دانست و 
گفــت: در حال حاضر ســاالنه 12 ميليون مترمكعب آب شــرب 
شــهر مالير از سد كالن تامين مى شود كه در افق 1415 پيش بينى 
شــده 30 ميليون مترمكعب از آب شرب مورد نياز مردم مالير از 

سد كالن تامين شود.
مظفرى تامين ساالنه 12 ميليون مترمكعب آب شرب شهر مالير، تامين 
چهار ميليون مترمكعب حق آبه هاى كشاورزى پايين دست سد، تامين 
نيم ميليون مترمكعب آب مورد نياز شهرك صنعتى سهند و حدود 5/5
ميليون مترمكعب ســهم زيست محيطى را از اهداف مهم احداث سد 

كالن در شهرستان مالير برشمرد.

طرح هادى در 70 روستاى اسدآباد
 اجرا مى شود

  بنياد مســكن در اجراى طرح هادى در 70 روســتاى شهرستان 
اسدآباد ورود كرده است.

فرماندار شهرســتان اســدآباددر ديدار با رئيس بنياد مسكن اسدآباد 
به مناســبت ســالروز صدور فرمان حضرت امام خمينى(ره) مبنى 
بر افتتاح حســاب 100 تأمين مســكن محرومان و همچنين سالروز 
تأسيس بنياد مسكن انقالب اسالمى، اظهار كرد: تاكنون اجراى طرح 
هادى در 20 روستاى شهرستان پايان يافته است و در 50 روستا نيز 

در دست اجرا قرار دارد.
ســعيد كتابى با بيــان اينكه در رابطه با تهيــه و اجراى طرح هادى 
خوشــبختانه تمامى روستاهاى اســدآباد داراى طرح هادى هستند، 
افزود: روستاهاى زير 20 خانوار به عنوان طرح تعيين محدوده شده 
اند و روستاهاى باالى 20 خانوار نيز طرح هادى آنها تهيه و مصوب 

و ابالغ و توسط بنياد مسكن تحويل دهياران شده است.
كتابى با اشــاره به مهاجرت معكوس در برخى از روســتاهاى اين 
شهرســتان و متقاضى بودن برخى از روســتائيان براى بازگشت به 
روســتاهاى خود خاطرنشــان كرد: در اين رابطه برخى از روستاها 
نيازمند بازنگرى در طرح هادى هســتند كه با تســريع در بازنگرى 
طرح هادى به مهاجرت معكوس و توليد و اشــتغال اين روســتاها 

كمك بسيار زيادى خواهد شد.
وى خدمــات بنيــاد مســكن انقــالب اســالمى در ســطح روســتاها 
را ارزنــده دانســت و تصريــح كــرد: مقــاوم ســازى مســكن 
روســتايى، اجــراى طــرح هــادى، صــدور ســند مالكيــت مســكن 
ــتاهاى  ــژه روس ــه وي ــتاها ب ــى روس ــه آبادان ــه ب ــتايى، توج روس
محــروم و ديگــر طــرح هــاى مختلــف را مــى تــوان از خدمــات 

ــمرد. ــاد مســكن برش ــده بني ارزن
رئيس بنياد مسكن اسدآباد نيز با اشاره به تخصيص، تصويب و ابالغ 
736 فقره تسهيالت مقاوم سازى مسكن روستايى در سال 99 به اين 
شهرســتان گفت: از اين تعداد، 706 فقره به بانك هاى عامل معرفى 
و 278 فقره عقد قرارداد شده كه با توجه به شرايط كرونا تاحدودى 
عقد قراردادها توســط بانك هاى عامل پايين بوده و نياز است طى 
جلسه اى با بانك ها روند اقدام و پرونده محرومان در اولويت قرار 

گيرد و تسهيالت تخصيص يافته جذب شود.
محمدكرم معصومى ســهميه مسكن محرومان اين شهرستان را 325
فقره اعالم كرد و يادآور شد: از اين تعداد سهميه 319 فقره به بانك 

هاى عامل معرفى و 270 فقره عقد قرار داد شده اند.
وى افــزود: در طرح مســكن محرومان در طرح فــوق 50 ميليون 
تومان وام قرض الحســنه و 30 ميليون تومان كمك بالعوض دولت 
توســط بنياد مسكن در اختيار آنها قرار مى گيرد، ضمن اينكه كميته 
امــداد براى هر واحد 25 ميليون تومان به منظور كمك به محرومان 

اختصاص مى دهد.
معصومى خاطرنشان كرد: براساس تفاهم نامه صورت گرفته در سفر 
ســال گذشته معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه، 
2000 فقره ســهميه تسهيالت به مسكن محرومان روستاها به استان 
همدان اختصاص يافت كه از اين ميزان تســهيالت، در مرحله اول 
سهميه شهرســتان اســدآباد 200  فقره و در مرحله دوم 125 فقره 

بوده است.
وى در ادامــه از مقاوم ســازى 44 درصد مســاكن روســتايى اين 
شهرستان خبر داد و خاطرنشان كرد: از 11 هزار 400 واحد مسكونى 
روســتايى اين شهرستان تاكنون 5110 واحد مسكن روستايى مقاوم 

سازى شده است.
شهرســتان  فرمانــدارى  عمومــى  روابــط  گــزارش  بــه 
اســدآباد،معصومى شــاخص اســتان همــدان در بحــث مقــاوم 
ــت: در  ــمرد و گف ــد برش ــتايى را 66 درص ــكن روس ــازى مس س
حــال حاضــر اســتان هايــى چــون رزن و نهاونــد در زمينــه مقــاوم 
ــاى  ــتان ه ــر شهرس ــبت ديگ ــه نس ــتايى ب ــكن روس ــازى مس س

ــتند. ــرو هس ــتائيان پيش ــتقبال روس ــت اس ــه عل ــتان ب اس
ــت:  ــز گف ــتايى ني ــت روس ــند مالكي ــا صــدور س ــه ب وى در رابط
ــر  ــهرهاى زي ــز ش ــتاها و ني ــت مســكن روس ــند مالكي صــدور س
ــه  ــن رابط ــه در اي ــده ك ــاد مســكن محــول ش ــه بني ــوار ب 20 خان
تاكنــون بنيــاد مســكن اســدآباد بــراى صــدور ســند 76 روســتاى 
شهرســتان ورود پيــدا كــرده و 11 هــزار و 500 جلــد ســند صادر و 
تحويــل روســتائيان داده كــه ايــن امــر از نقــش مؤثــرى در كاهــش 
ــوان  ــه عن ــز اســتفاده از ســند روســتايى ب ــكان و ني اختالفــات مال

ــوده اســت. وثيقــه برخــوردار ب

اجراى طرح غربالگرى خانواده هاى داراى
 2 معلول به باال در نهاوند

 رئيــس اداره بهزيســتى شهرســتان نهاونــد از اجــراى طــرح غربالگــرى و مشــاوره 
ژنتيــك ويــژه خانواده هــاى داراى دو معلــول بــه بــاال درايــن شهرســتان خبــر داد.

ــا اجــراى طــرح غربالگــرى مشــاوره  ــر گفــت: ب ــا اعــالم ايــن خب ــم ســلگى ب مري
ژنتيــك ويــژه خانواده هــاى داراى دو معلــول بــه بــاال در شهرســتان نهاونــد تاكنــون 
بيــش از50 خانــوار شناســايى شــده اســت كــه 22 خانــوار بــراى مشــاوره و آزمايــش 

هــاى الزم معرفــى شــده انــد.

ــراى آزمايــش  ــادر ب ــه همــراه م ــرد داراى معلوليــت ب ــن طــرح ف ــزود: در اي وى اف
هــاى مختلــف از جملــه WES، كاريوتــاپ، فراجيــل X و ... بــه صــورت غيرلختــه 
ــتى در  ــراداد بهزيس ــرف ق ــاى ط ــگاه ه ــى از آزمايش ــه يك ــگان ب ــًال راي اى و كام

شهرســتان معرفــى مــى شــوند.
بــه نقــل از روابــط عمومــى اداره بهزيســتى نهاونــد، ســلگى بــا بيــان اينكــه خدمــات 
ــد داراى معلوليــت  ــد فرزن ــى و پيشــگيرى از تول ــه منظــور علــت ياب ــه شــده ب ارائ
بــراى خانــواده هــا انجــام مــى شــود، يــادآور شــد: ايــن طــرح در نهاونــد بــه عنــوان 
ــور  ــاون ام ــا حضــور مع ــاز شــده اســت و ب ــدان آغ ــتان هم نخســتين شــهر در اس

پيشــگيرى و كارشناســان در شهرســتان انجــام مــى شــود.

 درراستاى تكميل المان ها و آثار شاخص 
در مجموعه تفريحى و توريستى «مينى ُورلد»، 
ساخت بناى آرامگاه حكيم ابوالقاسم فردوسى 
به مساحت يك چهارم واقعى در اين مجموعه 

گردشگرى شهر مالير آغاز شد.
شــهردار مالير اظهار داشــت: بناى آرامگاه 
فردوســى در شهر توس مشــهد واقع شده و 
يكــى از زيباترين مقبره هاى ايران اســت كه 
نقشــه جديد آن در سال 1312 تصويب و در 

سال 1313 به پايان رسيد.
حسين بابايى با بيان اينكه پس از چندين سال 
اين بنا دچار نشســت شــد و در سال 1347

بازسازى  دوباره  ســيحون»  «هوشنگ  توسط 
شده اســت، افزود: بناى آرامگاه اصلى داراى 
مســاحت 1043 متر و ارتفاع 18 متر و از هر 
ســو داراى پلكان اســت و از چندين مكعب 
ساخته شده كه بزرگترين آن 28 متر طول دارد.

وى بيان كرد: ســاخت بزرگترين مكعب اين 
المان در مجموعه مينى ورلد مالير، در ابعاد 14

متر به ميزان نصف ابعــاد واقعى و در كل به 
مساحت يك چهارم واقعى ساخته مى شود و 
نماى آن از جنس سنگ مرمريت چينى است.

بابايى با اشاره به ساخت ستون هاى سنگى اين 
آرامگاه در اصفهان، گفت اين ســتون ها كامال 
مشابه ســتون اصلى است و سنگ نوشته هاى 
دور آرامگاه از اشــعار فردوســى نيز ساخته 
خواهد شــد و قرار اســت اين بنا تــا پايان 
اين دوره شوراى اســالمى شهر تكميل و به 

بهره بردارى برسد.
وى يادآور شد: المان هاى جديدى نيز همچون 
باغ دولت آبــاد يزد، چغازنبيل، بوعلى ســينا 

همدان و اســتون هيج انگلستان قرار است به 
اين مجموعه توريســتى و گردشگرى اضافه 
شــود و عمليات عمرانى اين پروژه ها در اين 

مجموعه آغاز شده است.
شهردار تكميل مجموعه مينى ورلد را يكى از 
اولويت هاى شــهردارى در سال جارى عنوان 
كــرد و افزود: در حال حاضر حدود 13 المان 
تاريخى در مجموعه مينى ورلد در دست اجرا 
و تكميل است و براى تكميل اين مجموعه از 

اعتبارات جارى شهردارى هزينه شده است.

بابايــى همچنيــن به پيشــرفت 90 درصدى 
رســتوران سنتى بام مالير اشــاره و بيان كرد: 
مراحل پايانى عمليات عمرانى اين رستوران به 
وسعت 325 متر مربع، به صورت بناى سنتى 
و قديمــى در حال اتمام اســت و داراى يك 
حوض زيباى قديمى در داخل آن و طاق هاى 

هاللى و نماى آجرى است.
وى ادامه داد: محوطه اين رستوران به وسعت 
يك هزار متر مربع با سنگ فرش كامل در دست 
ساخت اســت و براى آن يك آبنماى زيبا در 

2 سطح با وسعت 300 مترمربع ديواره در نظر 
گرفته شده كه طراوت و زيبايى خاصى به اين 
مجموعه مى بخشد و از قسمت جلو رستوران، 

چشم انداز خوبى به سطح شهر مالير دارد.
به گزارش روابط عمومى شــهردار ى مالير 
،وى با بيان اينكه مجموعه تفريحى و توريستى 
بــام مالير نيز در كنــار مينى ورلد در اولويت 
تكميل اســت، ابراز اميدوارى كرد: رستوران 
سنتى بام مالير تا ارديبهشت امسال تكميل و 
براى بازديد كنندگان و استفاده از اين فضا، به 

بهره بردارى برسد
بابايى افزود: در مجموعه تفريحى توريستى بام 
مالير ســه رستوران احداث شده كه رستوران 
كوروش بــراى ارايــه غذاهاى كالســيك، 
رســتوران جزيره بــراى ارايه فســت فود و 
رستوران سنتى براى غذاهاى محلى، سنتى و 
آش و ديزى به متقاضيان و بازديدكنندگان در 

نظر گرفته شده است.
شايان ذكر است، مجموعه تفريحى، توريستى 
و گردشگرى با وسعت 48 هكتار در شمالى 
ترين نقطه شهر مالير در دست اجرا است و 
تاكنون آثار شاخصى همچون تخت جمشيد، 
برج پيزا، پل ورسك، آكروپليس، برج ايفل، 
تاج محل، سى وســه پل، اهــرام ثالثه مصر، 
نيم تنه هاى شــيلى، آرامگاه حافــظ و خيام، 
كاخ خورشيد، ديوار بلند چين، برج قابوس، 
گنبد كابوس، آبشــار نياگارا، باغ مشــاهير و 
سرديس هاى مشــاهير ايران و جهان، ميدان 
شــهدا و المان هاى شــهداى خلبان در اين 
مجموعه نصب شــده و يــا در حال تكميل 

است.

حداقل  داشــتن  با  شــدگان  بيمه   
65ســال ســن تمام،حداقل ده ســال 
تمام ســابقه بيمه پردازى نزد صندوق 
روستاييان  كشــاورزان  اجتماعى  بيمه 
و عشــاير مشــروط برآنكــه مجموع 
ســوابق منتقلــه از ســاير صندوق ها 
توانند  مى  باشــد  تمام  حداقل15سال 
از مزايــاى مســتمرى دوران پيــرى 

شوند.  مند  (سالمندى)بهره 
اجتماعــى  بيمــه  صنــدوق  مديــر 
عشــاير  و  روســتاييان  كشــاورزان، 
همدان نحوه تأثير ســوابق منتقل شده 
از ســاير صندوق هاى بيمه اجتماعى 
بــه مقصد صنــدوق بيمــه اجتماعى 
كشــاورزان، روســتائيان و عشاير در 
احراز شــرايط بازنشستگى و تعهدات 

بلندمدت را تشريح كرد.
مهــدى ســماواتى نحوه تأثير ســوابق 
منتقل شــده از ســاير صنــدوق هاى 
بيمه اجتماعى بــه مقصد صندوق بيمه 

اجتماعى كشاورزان، روستائيان و عشاير 
در احراز شرايط بازنشستگى و تعهدات 

بلندمدت را تشريح كرد.
وى  گفت: در راســتاى اجرايى كردن 
شوراى   ١٣٩٩٫٠۶٫٢۴ مورخ  مصوبه 
عالى رفاه و تأمين اجتماعى و همچنين 
مورخــه   202087 شــماره  ابالغيــه 
وزيــر محترم تعاون،  ١٣٩٩٫١١٫٠۴
كار و رفــاه اجتماعى با موضوع نقل و 
انتقال حق بيمه يا كســور بازنشستگى 
از صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، 
روستائيان و عشاير به ساير سازمانها و 
صندوقهاى بازنشســتگى و يا بالعكس، 
متقاضيــان و بيمه شــدگان با داشــتن 
حداقل 65 ســال ســن تمــام، حداقل 
10 سال تمام ســابقه بيمه پردازى نزد 
كشــاورزان،  اجتماعى  بيمــه  صندوق 
روســتائيان و عشاير مشــروط بر آنكه 
مجموع ســوابق ايشــان در صندوق با 
سوابق منتقله از ساير صندوقها حداقل 

15 سال تمام باشــد ميتوانند از مزاياى 
بهره  (سالمندى)  پيرى  دوران  مستمرى 

مند گردند.
به نقــل از روابط عمومى صندوق بيمه 
اجتماعى كشاورزان روستاييان و عشاير 
استان همدان،ســماواتى  در خصوص 
نحوه احتساب و تأثير سوابق منتقل شده 
در احراز شــرايط از كار افتادگى كلى و 
فــوت غير ناشــى از كار گفت:شــرط 
بهــره مندى از مزاياى مســتمرى فوت 
و ازكارافتادگى كلى غير ناشــى از كار 
براى بيمه شــدگانى كه نسبت به انتقال 
ســوابق خويش به مقصد صندوق بيمه 
اجتماعــى كشــاورزان، روســتائيان و 
عشاير اقدام مينمايند، دارا بودن حداقل 
يك سال سابقه و حداقل 90 روز سابقه 
بيمه پردازى نزد صندوق بيمه اجتماعى 
سال  در  عشاير  و  روستاييان  كشاورزان 
منتهى بــه فــوت و ازكارافتادگى كلى 

خواهد بود.

ساخت بناى آرامگاه فردوسى 
در مجموعه «مينى ورلد»مالير آغاز شد

اينستاگرام  استــخدامى
bazarehamedan

تبريك و تهنيت

29 فـروردين
سالروز ارتش جمهورى اسالمى 

ايران و حماسه آفرينى هاى 
نيروى زمينى قهرمان 

ــهدا،ايثارگران ــاى معززش ــه محضرخانواده ه را ب
ــاع  ــازان،آزادگان، پيشكســوتان 8ســال دف جانب
مقــدس و دالور مــردان ارتــش جمهورى اســالمى 

ــران تبريــك و تهنيــت عــرض مى نمايــم. اي
سرتيپ دوم ستاد- نورخدا شاكرمى
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محمدترابى»
 امــروز (29 فروردين مــاه) به عنوان روز 
ارتش جمهورى اســالمى ايران و روز نيروى 
زمينى نام گذارى شــده است. به اين مناسبت 
با امير سرتيپ حسن خليلى گفت وگو كرديم.

امير ســرتيپ خليلى در ســال 74 از ارتش 
جمهورى اسالمى بازنشته شده است. وى از 
سال 85 مسئول كانون بازنشستگان نيروهاى 
مسلح اســتان بود. ســرتيپ خليلى در حال 
حاضر و پس از جدا شــدن كانون هاى نيروى 
انتظامى، وزارت دفاع و ســتاد مشترك از زير 
مجموعه اين ارگان، مسئول كانون بازنشستگان 
آجا (ارتش جمهورى اســالمى) در اســتان 

همدان شده است. 
خليلــى همچنيــن از بــدو تشــكيل مجمع 
اســتان،  بازنشســتگى  كانون هاى  هماهنگى 
رئيس هيــأت مدير اين مجمع بوده اســت. 
مجمع هماهنگى كانون هاى بازنشستگى استان 
شامل بازنشستگان لشكرى، كشورى، نهادها، 
بانك ها، كارگــرى، تامين اجتماعى و به طور 
كلى تمامــى افرادى كه به عنوان بازنشســته 
محسوب مى شــوند زير مجموعه اين مجمع 

قرار دارند. 
در سوابق سرتيپ خليلى مسئول انجمن ادبى 
بوعلــى، دبير انجمن حافظ خوانى و دو دوره 
رياست خانه شــعر و ادب اســتان نيز ديده 

مى شود. 
از حربه دشمنان خود بيزاريم

آرام و صبوريم ولى هشياريم 
مردان دلير ارتشيم اى مردم 

آسوده بخوابيد كه ما بيداريم
سرتيپ بازنشســته ارتش جمهورى اسالمى 
با تبريــك به مناســبت روز ارتــش گفت: 
ســابقه ارتش و نيروهاى منســجم نظامى در 
ايران به دوره هخامنشــيان بــاز مى گردد. در 
آن زمــان ارتش به دو بخش ســواره نظام و 
پياده نظام تقســيم مى شــد كه به تدريج و بنا 
بر احتياط رسته هاى مهندسى، ارابه(كه بعدها 
به توپ خانه تبديل شدند)، نفت انداز و گارد 

جاويدان به آن ها اظافه شد.
ســرتيپ خليلى افزود: تا پايــان دوره قاجار 
ارتش مدرن به شكل مدرن و امروزى وجود 
نداشت. در ســال 1299 ارتش مدرن توسط 
رضا خان بنيان گذارى شــد. در ســال 1303

نيروى هوايى، در ســال 1334نيروى دريايى، 
در ســال 1314دبيرســتان نظامى و دانشكده 

افسرى تاسيس شدند. 
 ارتش ملى اسالمى

وى در ادامــه تصريح كرد:  پــس از پيروزى 
انقالب اســالمى سال 57، نام ارتش به ارتش 
ملى اسالمى تغيير پيدا كرد و در 23 بهمن ماه 
57 به حكم بنيان گذار كبير انقالب سرلشــكر 

قرنى رئيس ستاد ارتش ملى اسالمى ايران شد. 
 منافقين خواستار
 انحالل ارتش بودند

مسئول كانون بازنشســتگان ارتش جمهورى 
اسالمى در استان در ادامه گفت: بالفاصله بعد 
از پيروزى انقالب، بحث انحالل ارتش توسط 
گروهك هاى منافق از جلمه منافقين و چپ ها 
به شدت پيگيرى مى شــد. طرفداران انحالل 
ارتش يعنى چريك هــاى فدايى خلق، ارتش 
را ارتش خلق مى ناميدند. مجاهدين خلق نيز 
ارتش را ارتش بى طبقه توحيدى مى خواندند. 
حزب توده، چپ ها و گروهك هاى ديگر نيز 
با اين ها همصدا شده بودند و به شدت انحالل 
ارتش را پيگيــرى مى كردند.  خليلى در ادامه 
تصريح كرد: تنها كســى كــه در برابر تمامى 
حجمه گروهك ها، منافقيــن و تجزيه طلبان 
ايســتادگى كردند، امام خمينى (ره) بودند و 

ايشان از انحالل ارتش جلوگيرى كردند. 
 اولين افسرى كه بعد از انقالب

 به كار دعوت شد، من بودم 
وى بــا بيان اينكه ارتش در آن زمان به حالت 
هرج و مرج درآمــده بود،گفت: بنده خاطرم 
هستن كه در آن اوايل در همدان فرمانده تيپ 
نداشتيم، و يك گروه متشكل از چند انقالبى 
پادگان را اداره مى كردند. در آن زمان با درجه 

سروانى مدير مالى تيپ بودم.
ســرتيپ بازنشسته ارتش تصريح كرد: فرداى 
روز پيروزى انقالب اسالمى(22 بهمن) با من 
تماس گرفتند و به پادگان دعوت شــدم. بنده 
اولين افســرى بودم كه بعد از انقالب توسط 
گروه فرماندهى  اســالمى وقت به كار دعوت 
شدم و از من خواسته شد كه به فعاليت خود 

ادامه دهم. 
 عراق به علت هرج و مرج در ارتش 

جرأت حمله به ايران را داشت
خليلــى با بيان اينكه هــرج و مرج در ارتش 

در اوايل انقالب موجب شد تا عراق به خود 
جرعت حمله بــه ايران را دهد، اظهار كرد: با 
شايعات پيرامون انحالل ارتش، برخى اقدامات 
دولت موقت و نابســامانى هايى كه در ارتش 
وجود داشت سبب شد كه در 6 فروردين 58

سرلشــكر قرنى از رياست ستاد ارتش استعفا 
كرد. از اين رو حضرت امام سرلشــكر ناصر 
فربُد به عنوان رئيس ستاد ارتش ملى اسالمى 

برگزيدند. 
 مالقات با امام و نام گذارى 

روز ارتش
مســئول كانون بازنشستگان ارتش جمهورى 
اسالمى در اســتان با بيان اينكه فرمانده ها و 
نظاميان به علت مشــكالت موجود در ارتش 
از حضرت امام وقت براى مالقات حضورى 
خواســتند، گفت: با موافقت حضرت امام با 
درخواســت مالقات حضــورى فرماندهان 
ارتــش، در روز 26 فروردين 58 در پادگان 
فرح آباد پرسنل نظامى و فرماندهان ارتش با 

حضرت امام مالقات كردند. 
خليلــى با بيــان اينكه حضرت امــام در آن 
مالقات به صورت قاطع از ارتش پشــتيبانى 
و حمايت كردند، تصريح كرد: حضرت امام 
فرمودند" من اعالم مى كنم اگر كسى امروز با 
ارتش مخالفت بكند با اســالم مخالفت كرده 
اســت، با پيغمبر اسالم مخالفت كرده است، 
امروز ارتش ما ارتش طاغوتى نيســت ارتش 

محمدى(ص) است".
وى افزود: از روز 28 فروردين 58 نام ارتش 
ملى اسالمى به ارتش جمهورى اسالمى ايران 
تغييــر نام داد، و در همــان رو 28 حضرت 
امــام 29 فروردين را به عنــوان روز ارتش 
نامگذارى كردند و از اين رو از انحالل ارتش 
جلوگيرى به عمل آمــد. در پيام نام گذارى 
روز ارتــش امام خمينى (ره) مقرر شــد كه 
هرساله در اين روز ارتش در شهر هاى بزرگ 

با تمام ســاز و برگ نظامى در مركز شهر ها 
رژه رفته و پشــتيبانى خــود را از جمهورى 

اسالمى و مردم اعالم كنند. 
ســرتيپ بازنشســته ارتش در ادامه افزود: 
امــام خمينــى (ره) آن روز(روز مالقات با 
مى خواهيم،  ارتــش  ما  فرمودند  ارتشــيان) 
ژاندارمرى مى خواهيم، شهربانى مى خواهيم، 
امــا فرماندهــان رده بــاال را نمى خواهيم، 
فرماندهان رده بااليى كه با فســاد اين پست 

ها را گرفته اند. 
 حذف درجات ارتشبد و سپهبد

خليلى افزود: ارتشبدى و سپهبدى از درجات 
نظامى حذف شــدند و حداكثر درجه نظامى 

در كشور سرلشكر شده است. 
وى با بيان اينكه وظيفه ارتش در حال حاضر 
و در قانون اساسى، حفظ استقالل و تماميت 
ارضى كشــور اســت، تصريح كــرد: ارتش 
جمهورى اســالمى از چهار نيــروى عمده 
هوايى، دريايى، پدافند و زمينى تشكيل شده 
است. اين چهار نيرو همراه با سپاه پاسداران 
و نيرو ى انتظامى به عنوان نيروهاى مسلح در 

كشور شناخته مى شوند.
خليلى در ادامه با بيان اينكه در زمانى جنگ 
شروع شــد كه ارتش در ضعيف ترين حالت 
خــود بود، گفت: تنها كســانى كه در جلوى 
ارتش عراق ايستاد، ارتش جمهورى اسالمى 
ايران بود. در ســال اول جنــگ فقط و فقط 
ارتش جمهورى اسالمى در كنار مردم غيور 
خطــه جنوب و غرب كشــور بــدون هيچ 
تجهيزاتى در برابــر حجوم همه جانبه عراق 

ايستادگى كردند. 
 اگر مشكلى پيش آيد ارتش و سپاه 

نداريم، همه به ميدان مى رويم 
وى با تاكيد بر اينكه در كشــور ما تفكيك قوا 
ميان نيروهاى مسلح كه به صورت مجزا عمل 
كنند نداريم، عنوان كرد: ارتش و سپاه هركدام 
كار خــود را انجام مى دهند بــا اين حال در 
بسيارى از زمينه ها هماهنگى كامل ميان آن ها 
وجود دارد. از اين رو اگر براى كشور مشكلى 
به وجــود بيايد ديگر ســپاه، ارتش ، نيروى 
انتظامى و در كل مــن و تو نداريم و همگان 

بايد به ميدان برويم.
سرتيپ بازنشسته ارتش با بيان اينكه جنگ  
در زمــان حال را جنگ يــك كليد و از راه 
دور مى دانند، گفت: شايد در شرايط كنونى 
جنگ ها با پرتاپ بمب افكن ها و موشــك ها 
پيشــرفته آغاز شــود، اما در جنگ و براى 
پيشــبرد آن به نيرو هاى نظامى نياز اســت. 
به فرض مثال عربســتان اعالم كرده بود كه 
چنــد روزه بر يمن پيروز خواهد شــد، اما 
شاهد اين مسئله هستيم كه اين ادعا به كجا 

رسيده است. 

تا انتخـابات
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صالحيت بيش از 90 درصد از داوطلبان 
تأييد شده است

 وزارت كشــور با صدور اطالعيه اى بــا تاكيد بر اين كه صالحيت 
بيش از 90 درصد از داوطلبان تأييد شده است، افزود: افرادى كه در اين 

مرحله تاييد صالحيت نشده اند، فرصت اعتراض دارند.
در پى طــرح برخى نكات و تحليل ها در خصوص تركيب و عملكرد 
هيأت هاى اجرايى انتخابات از سوى تنى چند از فعاالن سياسى، وزارت 
كشــور با صدور اطالعيه اى ضمن ارائه توضيحات در خصوص روند 
تشكيل و تركيب هيأت هاى اجرايى، داده هاى آمارى مرتبط با ثبت نام 

در انتخابات و عملكرد هيأت هاى اجرايى در اين زمينه را منتشر كرد.
بــه گزارش ايرنا، اين اطالعيه پس از مرور مقدمات فوق، در خصوص 
روند تشكيل، تركيب، رويكرد و عملكرد هيأت هاى اجرايى انتخابات 
ششــمين دوره شوراهاى اسالمى شهر و روســتا را به محورهاى زير 

تصريح كرد:
1 - اعضــاى هيأت هاى اجرايى انتخابات، معتمدين مردم هســتند كه 
بر اســاس مواد 36، 37 و 38 قانون انتخابات، از بين اقشــار مختلف 
با گرايش هاى سياســى و اجتماعى گوناگون برگزيده شده و مبتنى بر 
تكليف قانونى و شــرعى خود، به انجام امورات مرتبط از جمله تعيين 

صالحيت ها مى پردازند.
2 - پس از بررســى صالحيت داوطلبان شوراهاى اسالمى شهرها در 
هيأت هاى اجرايى، صالحيت بيش از 90 درصد از داوطلبان بر اساس 

مواد 30 تا 34 و 52 قانون انتخابات، تأييد گرديد.
3 - افرادى كه در اين مرحله تاييد صالحيت نشده اند، بموجب قانون، 
فرصت اعتراض دارند و تالش مشترك همه عوامل اجرائى و نظارت، 

احقاق حق در مسير قانونى خواهد بود.
4 - فرايند بررسى صالحيت داوطلبان شوراهاى اسالمى روستاها هنوز 
آغاز نشــده، لكن تأكيد شده است و حتماً انتظار مى رود كه هيأت هاى 

مذكور بر اساس مّر قانون عمل كنند.
الزم به ذكر است بر اساس تبصره 1 ماده 49 قانون انتخابات شوراهاى 
اسالمى كشور، در فرايند بررسى صالحيت داوطلبان انتخابات شوراهاى 
اسالمى روستاها، صرفاً در خصوص آن دسته از داوطلبان كه مظنون به 
داشــتن يكى از موارد مذكور در ماده 33 اين قانون باشــند، استعالم از 

مراجع چهارگانه صورت مى پذيرد.
5- به منظور صيانت از ســاحت ارزشمند شوراهاى اسالمى به عنوان 
يكى از ثمرات انقالب اسالمى و جايگاهى براى خدمتگزارى به مردم، 
همواره تأكيد بر آن است كه افرادى پاكدست و مورد وثوق مردم، با رأى 
مردم به شوراها راه يابند تا اصول مترقى قانون اساسى براى پيشبرد سريع 
برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و 

ساير امور رفاهى محقق گردد.
در ادامه اطالعيه وزارت كشــور آمده اســت: بر اساس آن چه ذكر شد 
بيان جمالت كلى و مبهم و قضاوت يك طرفه نسبت به عملكرد صدها 
هيأت اجرايى كه هزاران نفر از معتمدين مردم در آن ها عضو هســتند، 
قطعاً به دور از انصاف است و در شرايط حاضر، هجمه به روند برگزارى 
انتخابات از ســوى وزارت كشور، هيأت هاى اجرايى و معتمدين مردم 
تلقى مى شود. خداوند سبحان در قرآن كريم، از جمله در آيه 135 سوره 
شريفه نساء و آيه 8 سوره شريفه مائده، به اين مضمون اشاره مى فرمايد 

كه نبايد دشمنى يا دوستى با گروهى، شما را از عدالت دور كند.
اين اطالعيه با اشــاره به تحليل هاى ناصواب مبتنى بر داده هاى آمارى 
نادرســت راجع به ميزان مشــاركت و ثبت نام در انتخابات شوراهاى 

اسالمى نكات زير را مورد تاكيد قرار داد.
-  ثبت نام داوطلبان براى انتخابات شــوراهاى اســالمى شــهرها و 
روستاها به صورت جداگانه و در دو بازه زمانى توسط وزارت كشور، 

فرماندارى ها و بخشدارى ها انجام شده است.
- در اين دوره بر خالف دوره هاى پيشين، براى اولين بار امكان ثبت نام 
داوطلبان به صورت غيرحضورى با به كارگيرى فناورى هاى نوين فراهم 

شد كه مورد استقبال نيز قرار گرفت.
- بيش از 298 هزار نفر براى شركت در رقابت هاى انتخابات شوراهاى 
شهرها و روستاها ثبت نام كردند كه در قياس با دوره قبل بيش از 8 هزار 
نفر و در مقايسه با دوره چهارم بيش از 32 هزار نفر افزايش يافته است.

هشدار دولت بايدن به اسرائيل 
براى توقف اظهارنظر درباره ايران

 رسانه هاى صهيونيستى گزارش داده اند كه دولت بايدن از اقدام خرابكارانه 
اســرائيل در تاسيسات نطنز ناراضى اســت و در روزهاى اخير از مقامات اين 

رژيم خواسته است تا دست از اظهارنظر درباره ايران بردارند.
به گزارش فارس، يك شــبكه تلويزيونى صهيونيســتى گزارش داده است كه 
دولت جو بايدن رئيس جمهور آمريكا از اســرائيل خواسته است تا اظهار نظر 
درباره ايران را متوقف كنند چراكه اين كار، مانع مذاكرات تهران و واشــنگتن 

براى توافق هسته اى احتمالى جديد است.
در ادامه اين گزارش آمده است كه دولت بايدن از اقدام خرابكارانه اخير رژيم 
صهيونيســتى در تاسيسات هسته اى نطنز ناراضى اســت و اظهارات مقامات 

اسرائيلى درباره اين حمله را "خطرناك" و "شرم آور"دانسته است.

حضور در انتخابات عالقه به سرنوشت خود است 
ــد  ــان باي ــه انتخابم ــم ك ــح دهي ــى توضي ــه خوب ــردم ب ــراى م ــد ب  باي
ــد  ــى توان ــح م ــى انتخــاب صحي ــد و كارشناســى شــده باشــد، يعن هدفمن

ــد. ــع كن ــكالت را رف مش
عضو كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت و گو با ايســنا گفت: 
بدون شــك اصلى ترين و بزرگترين ســرمايه نظام مردم هستند كه هميشه 
پشــتوانه انقالب و اين نظام اســالمى بوده اند، بر همين اســاس حضور در 
انتخابات به نوعى به معناى عالقه نشــان دادن مردم به سرنوشــت خودشان 

است.
مهرداد ويس كرمى افزود: انتظار مى رود مســئولين با مردم صادق باشند چرا 
كــه اين موضوع مردم را دلگرم مى كند، مــردم عالقه دارند در عرصه عمل 

رفتارهاى حق طلبانه از سوى مسئولين شاهد باشند.

مغايرت طرح اصالح قانون انتخابات 
با سياست هاى نظام 

 هيئت عالى نظارت مجمع تشــخيص مصلحت نظام در جلســه با حضور 
آيت اهللا صادق آملى الريجانى و محسن رضايى، رئيس و دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و تمامى اعضاى اين هيئت برگزار شد، مغايرت يا عدم مغايرت 
مصوبــه مجلس در خصوص طرح اصالح موادى از قانون انتخابات رياســت 

جمهورى با سياست هاى كلى نظام بررسى شد.
به گزارش تســنيم، در اين جلســه كه به منظور رعايت شيوه نامه هاى ابالغى 
ستاد مبارزه با كرونا، به صورت حضورى و ارتباط تصويرى با برخى از اعضاى 
هيات برگزار شــد، هيئت عالى نظارت مجمع به اين جمع بندى رسيد كه دو 
مورد از اشكاالت سابق هيئت عالى نظارت همچنان به قوت خود باقى است و 

اشكاالت به شوراى نگهبان ارسال شد.

آگهي مناقصه تهيه وپخش آسفالت  (نوبت دوم)

محمد حسين پور  - شهردار نهاوند

شهرداري نهاوند در نظر دارد جهت روكش آسفالت معابرسطح شهر از طريق آگهي مناقصه عمومي ازطريق پيمانكاران واجد صالحيت و 
با شرايط داراي گرديد راه و باند و تجربه كاري انجام دهد لذا از متقاضيان تقاضا مي شود جهت شركت در مناقصه از طريق سايت ستاد به 

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

* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

* به پشنهادهاي مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

* اعتبار خريد از محل اعتبارات داخلي مي باشد.
متقاضيان مي بايست ازتاريخ 01/21/ 1400 لغايت 1400/01/29 را ازطريق سامانه ستاددريافت و تاپايان وقت اداري مورخ 1400/02/9  درسامانه بصورت فايل 

پي دي اف بارگذاري نمايند.
* متقاضيان حقيقي و حقوقي جهت شركت در مناقصه مي بايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را به صورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 
بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند نزد بانك مهرايران واريز و فيش واريزي را در سامانه ستاد بصورت فايل پي دي اف درج نمايند متقاضيان بجاي وجه 

نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
* شخصيت هاي حقيقي و حقوقي كه داراي تجربه كافي مي باشند در اولويت قرار دارند و مي بايست كارهايي را كه قبًال انجام داده اند در سامانه ستاد به 

صورت فايل پي دي اف درج نمايند.
چنانچه نفراول حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى ضبط وبانفردوم قرارداد منعقد ميگردد وتانفرسوم به همين منوال خواهد بود

* كميسيون عالي معامالت مورخ 1400/02/11 ساعت 11 صبح  روز شنبه در محل شهرداري تشكيل و در صورتى كه حداقل سه پيشنهاد رسيده باشد برنده 
اعالم خواهد شد. (م الف 108)

چاپ آگهي نوبت اول: 1400/01/21
چاپ آگهي نوبت دوم: 1400/01/29     

سپرده شركت در برآورد (قيمت پايه )گريدشرحرديف
مناقصه

آدرس محل اجراى 
پروژه

محدوده شهر نهاوند2/100/000/000 ريال41/446/246/403 ريالراه وباندتهيه وپخش ُآسفالت سطح شهر1

گفت وگوى با امير سرتيپ خليلى به مناسبت روز ارتش و نيروى زمينى:

هماهنگى ميان ارتش و سپاه 
در سطح بااليى قرار دارد 

■ يك سال اول جنگ فقط و فقط ارتش مقاومت كرد

 نشســت مشــترك معاونان و وزيران 
خارجه ايران و 1+4 روزگذشته برگذار شد.

به گزارش ايســنا، اين نشست درباره چشم 
انداز بازگشت آمريكا به برجام و چگونگى 
اطمينان يافتن از اجراى كامل و موثر برجام 
توســط تمامى طرف هــاى برجــام و نيز 

چگونگى ادامه مسير انجام شد.
حاضرين در اين نشســت به بررسى روند 
گفت وگوها در روزهاى گذشــته پرداخته 
در  كارشناســى  گروه هــاى  گــزارش  و 
خصوص حوزه هاى تحريم و هســته اى را 
دريافت كردند.در اين نشســت مقرر شــد 
گفت وگوهــاى دو و چندجانبه و همچنين 
رايزنى هاى فنى در روزهاى آينده ادامه يافته 
و در صورت نياز كميسيون مشترك بار ديگر 

تشكيل جلسه دهد.
مذاكــرات ايــران و 1+4 كــه بــا حضور 
غيرمستقيم هيات آمريكايى انجام مى شود از 
روز پنج شنبه هفته گذشته در گرند هتل وين 
آغاز شد و رايزنى ها به طور چند جانبه و دو 
جانبه و نيز در سطوح كارشناسى و سياسى 
ادامه يافت. موضوعات در دو كارگروه هسته 

اى و تحريم ها دنبال مى شوند.
گفتنى است كه ديپلمات هاى اروپايى بين 
هيات ايرانى و هيات آمريكايى به رياست 
رابرت مالى كه نماينده ويژه رئيس جمهور 
آمريكا در اين مذاكرات است، در حال آمد 
و شد هستند. مقامات ايرانى اعالم كردند 
كه در مذاكرات اخير بر اين مساله تمركز 
داشــتند كه ليستى از تحريم هايى كه بايد 
از سوى آمريكا برداشته شود تهيه و مورد 

توافق قرار گيرد.
سيد عباس عراقچى در اين باره تاكيد كرد كه 
"بدون ليست (تحريم ها) من فكر نمى كنم 
كه بتوانيم پيشرفتى داشته باشيم. بدون اين 

ليست هيچ اتفاقى نخواهد افتاد.
او گفته است كه تهران همچنين آماده است 
ليستى مشابه درباره اقدامات هسته اى كه بايد 

اتخاذ شود، تهيه كند.
بــا اين حال به نظر نمى آيــد تا كنون در 
رابطه با ليســت تحريم هاى مدنظر ايران 
كه بايد از سوى آمريكا رفع شوند تا همه 
طرف ها به برجــام بازگردند موفقيتى به 

دست آمده باشد.

پيام حضرت آيت اهللا خامنه اى به مناسبت روز ارتش :
آمادگى ها را تا سر حد نياز افزايش دهيد

 فرمانده معظم كل قوا به مناسبت سالروز ارتش جمهورى اسالمى و 
حماسه آفرينى هاى نيروى زمينى، پيامى صادر كردند.

به گزارش ايســنا،  حضرت آيت اهللا خامنه اى خطاب به امير سرلشكر 
سيّد عبدالرحيم موســوى فرمانده كل ارتش جمهورى اسالمى ايران 
در اين پيام نوشــته اند: ســالم من را به همه ى كاركنان عزيز ارتش و 
خانواده هاى محترمشان برسانيد. امروز ارتش در صحنه و آماده ى انجام 
مأموريت است. اين آمادگى ها را همچنان تا سر حد نياز افزايش بدهيد 

و نقش آفرينى كنيد.
* ارتش جمهورى اسالمى كلمه طيبّه است.

 امام خامنه اى (مد ظله العالى)
مظاهر مجيدى فرمانده و حجت االسالم حسين عليى مسئول نمايندگى 
ولى فقيه در ســپاه انصارالحسين(ع) اســتان همدان با صدور پيامى 

مشترك فرا رسيدن 29 فروردين ماه، روز ارتش را تبريك گفتند.
به گزارش روابط عمومى سپاه انصارالحسين عليه السالم استان همدان، 
در اين پيام آمده است: 29 فروردين ماه، روز بزرگداشت ايثارگرى ها و 
رشادت هاى غيورمردان سلحشورى است كه سر فرازانه ايستادند و در 
دفاع از حريم واليت و كيان نظام مقدس جمهورى اسالمى و صيانت 
از استقالل و تماميت ارضى جان خود را در طبق اخالص نهادند و در 

اين ميسر نورانى، شهيدانى واالمقام تقديم كردند.
در ادامه اين پيام ياد آور شد: امروز ايران بزرگ مرهون دالورمردى ها 
و حماسه آفرينى هاى ارتشيان انقالبى و غيور در همه عرصه هاى مورد 
نياز نظام و انقالب اســت و بدون شك باالترين افتخار ارتش، اعطاى 
عناوين «ارتش حزب اهللا» و كلمه «طيبه» از ســوى ولى امر مســلمين 

است.
در پايان اين پيام آمده اســت: ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداى 
واال مقام ارتش جمهورى اســالمى ايران و تبريك فرا رســيدن روز 
ارتش به همه فرماندهان و آحاد كاركنان متعهد و واليتمدار ارتش، از 
خداوند متعال عزتمندى و اقتدار روزافزون براى خانواده بزرگ ارتش، 
ظل توجهات حضرت ولى عصر(عج) در سايه زعامت فرمانده معظم 

كل قوا را خواستاريم.

داليل كمبود آب در كشور
 بيش از 90 درصد آب در حوزه كشاورزى و 

صنعت مصرف مى شود
 عضو هيات رئيســه كميســيون انرژى مجلس، اصلى ترين دليل 
كمبود آب در كشــور را عدم اســتفاده از طرح هاى نوين آبيارى در 
حوزه كشــاورزى و عدم استفاده از دستگاه هاى پيشرفته در صنعت 

دانست.
به گزارش خانه ملت، هادى بيگى نژاد به راهكارى جلوگيرى از كمبود 
آب در آستانه فصل تابســتان با توجه به خشكسالى در سال جارى 
اشــاره كرد و گفت: اســتفاده آب براى شرب، صنعت و كشاورزى 
عمده مصارف آب در كشور به شمار مى آيند البته براى مصرف بهينه 
در اين 3 حوزه، طى ســال هاى گذشته سياســت گذارى هايى شده، 
مثال تبيين سيســتمى براى جلوگيرى از بخار شدن آب در نيروگاه ها 
يا ايجاد سيســتم آبيارى قطره اى در حوزه كشــاورزى ازجمله اين 
برنامه ريزى ها است كه بايد به منظور حل معضل كمبود آب به آن ها 

توجه شود.
نماينــده مــردم ماليــر در مجلــس شــوراى اســالمى بــا بيــان اينكــه 
93 درصــد آِب كشــور در حــوزه كشــاروزى و صنعــت مصــرف 
دليــل  اصلى تريــن  كارشناســان  گفتــه  بــه  افــزود:  مى شــود، 
كمبــود آب عــدم اســتفاده از طرح هــاى نويــن آبيــارى در حــوزه 
كشــاورزى و عــدم اســتفاده از دســتگاه هاى پيشــرفته در صنعــت 
ــع مســئوالن حــوزه صنعــت و كشــاورزى كشــور  اســت، در واق
ــور از كشــاورزى ســنتى  ــراى عب از طرح هــا و فكرهــاى جديــد ب

ــد. ــتقبال نمى كنن اس
وى جــدى گرفتن آبخيزدارى را ضرورى دانســت و گفت: تقويت 
منابع زيرزمينى، بهره گيرى از مجموعه گســترده دانش و تجربه براى 
پيشگيرى از فرسايش خاك و ســيالب هاى مخرب، تقويت پوشش 
گياهى و كاهش زيان هاى ســيل هاى ويرانگر و بهره بردارى مناسب و 
درست از منابع طبيعى و كشاورزى ازجمله اقداماتى است كه در حوزه 

آبخيزدارى موجب مديريت منابع آبى كشور مى شود.
عضو هيات رئيسه كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى اظهار كرد: 
همانگونه كه آمارها  نشــان مى دهد در بسيارى از كشورها كه داراى 
منابع آبى بيشــترى از ايران هستند و شرايط آب و هوايى مناسبى نيز 
دارند، ســرانه مصرف آب از كشور ايران پايين تر است، لذا ضرورى 
است در راستاى مديريت بهينه منابع آب و دستيابى به وضع مطلوب 
در آينده و جلوگيــرى از بحران هاى احتمالى بــه دليل كمبود منابع 
ارزشــمند آبى، افزايش بهره ورى اســتفاده از آب از طريق اقداماتى 
همچون مديريت تقاضا و مصرف آب و افزايش آگاهى هاى اجتماعى 

در اولويت مديريت صنعت بزرگ آب و فاضالب قرار گيرد.

شناسايى عامل اقدام خرابكارانه 
در سايت نطنز

 عامل اقدام خرابكارانه در ســايت هسته اى نطنز از سوى وزارت 
اطالعات شناسايى شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضا كريمى عامل اقدام خرابكارانه 
در سايت هسته اى نطنز توسط وزارت اطالعات شناسايى شد.
 وى قبل از حادثه نطنز به خارج از كشور متوارى شده است.

پايان نشست ايران و 4+1
 ادامه گفت وگوها در روزهاى آتى
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نرخ ويزيت پزشكان در سال جارى
 دبير و رئيس دبيرخانه شوراى عالى بيمه سالمت ، درباره جزئيات رشد تعرفه هاى 
سال 1400، گفت: رشد تعرفه هاى امسال حدودا در كل 28.5 درصد بود كه در اجزاى 
مختلفى مانند ويزيت، جزء فنى، جزء حرفه اى، هتلينگ، دارو و دندان پزشــكى تقسيم 
شــده است. سجاد رضوى در گفت وگو با ايســنا افزود: سياست گذارى كه در تعيين 
تعرفه هاى امسال شد، اين بود كه با توجه به الزام اجراى نسخه الكترونيك در كشور كه 
در قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 1400 آمده است و در سال 1399 هم 
بر اجراى آن تاكيد شده بود، سهم اصلى افزايش تعرفه ويزيت را با اين شرط گذاشتيم 
كه به صورت الكترونيك انجام شود. بر اين اساس ويزيت در بخش دولتى و خصوصى 

تقريبا 30 درصد افزايش يافت. 

65 درصد سالمندان مراكز نگهدارى واكسن كرونا 
دريافت كردند

 مدير كل توانبخشــى مراقبتى ســازمان بهزيستى كشــور گفت: بيش از 65 درصد 
ســالمندان مراكز نگهدارى سازمان بهزيستى واكسن كرونا دريافت كردند ومعلوالن هم 
به زودى واكســينه مى شــوند. به گزارش فارس؛ مصطفى سراج با اشاره به اينكه تعداد 
مراكز نگهدارى غيردولتى تحت نظارت سازمان بهزيستى 922 مركز است، گفت بيش از 
65 درصد ســالمندان مراكز بهزيستى واكسن كرونا دريافت كردند و اميدواريم به زودى 
معلوالن هم واكسن كرونا دريافت كنند. با تاكيد بر موفقيت ايران در كنترل كرونا گفت: 
با اينكه مراكز نگهدارى از ســالمندان، معلوالن و بيماران روانى جزو مراكز پر خطر بود 

اما فوتى هاى ما در اين مراكز كمتر از يك درصد كل فوتى هاى كشور در اثر كرونا بود.

پالك مخدوش ها شناسايى مى شوند
 رئيس پليس راهور ناجا در گفت وگو با ايســنا در باره پديده مخدوش كردن پالك 
خــودرو، گفت: ابتدا بايد بگويم كه طبق قانون هر فردى در ارقام و مشــخصات پالك 
وســايل  نقليه موتورى زمينى، آبى يا كشاورزى تغيير داده يا پالك وسيله  نقليه موتورى 
ديگرى را به  آن الصاق كند، براى آن پالك تقلبى به كار برد يا چنين وســايلى را با علم 
به تغيير يا تعويض پالك تقلبى مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا يك سال 
محكوم خواهد شد. سيدكمال هاديانفر، با بيان اينكه طبق قانون دستكارى و تغيير در ارقام 
و مشــخصات پالك عنوان مجرمانه دارد، گفت: افرادى كه به طور آگاهانه اقدام به اين 
عمل كنند ديگر يك تخلف رانندگى مرتكب نشده و بلكه مرتكب جرم و تخلف توامان 
شده اند و قانونگذار نيز براى مجرم مجازاتى عالوه بر جريمه رانندگى درنظر گرفته است.

كاهش 5/6 درصدى تولد در همدان
 مديركل ثبت احوال اســتان همدان از ثبت 23 هزار و 456 واقعه 
والدت و 13 هزار و 737 واقعه فوت در ســال 99 در ســطح اســتان 

خبر داد.
اسد حسن زاده زورمند در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: سال 99 تعداد 
23 هزار و 456 واقعه والدت در اســتان همدان به ثبت رسيده كه اين 

تعداد نسبت به سال 98 كاهش 5/6 درصدى داشته است.
حســن زاده زورمند اضافه كرد: تعداد موارد فوتى نيز 13 هزار و 737
واقعه گزارش شده كه با رشد 26/1 درصدى نسبت به سال 98 همراه 

بوده  است.
وى در رابطه با نرخ ازدواج و طالق ســال 99 در اســتان، مطرح كرد: 
در اين مدت 12 هزار و 519 مورد ازدواج به ثبت رسيده كه نسبت به 
ســال 98 كاهش چهار درصدى داشته و تعداد موارد ثبت شده طالق 
نيز 3968 مورد بوده كه با كاهش 1/1 درصدى نســبت به ســال 98

همراه بوده  است.
حسن زاده زورمند خاطرنشان كرد: تا پايان سال 99 تعداد يك ميليون و 
344 هزار و 981 مورد درخواست اخذ كارت هوشمند ملى اخذ شده 

كه حدود 93.1 درصد واجدين شرايط را شامل مى شود.
وى با اشاره به اينكه در سال گذشته 58 هزار و 173 شناسنامه مكانيزه 
باالى 15 سال صادر شده در حاليكه اين رقم در سال 98 برابر 54 هزار 
و 412 مورد بوده اســت، تصريح كرد: در اين مدت تعداد 24 هزار و 
603 مورد شناســنامه زير 15 سال صادر شده كه اين رقم در سال 98
برابر با 26 هزار و 42 مورد بوده كه نشــان دهنده كاهش 5.5 درصدى 

اين مورد در سال 99 است.
مديركل ثبت احوال استان همدان در پايان بيان كرد: متقاضيان دريافت 
كارت هوشــمند ملى با گرفتن كد دســتورى #60904 يا مراجعه به 

سايت ncr.ir/idcard/ از وضعيت كارت خود اطالع پيدا كنند.

منع روزه دارى براى زخم معده فعال
 فوق تخصص گوارش و كبد با اشاره به بايد و نبايدهاى غذايى در 
روزه دارى يادآور شد: روزه دارى عامل زخم معده نيست، اگر االن دچار 
زخم معده فعال هستيد مى توانيد روزه نگيريد، اما اگر فرد زخم معده 
قبلى داشته و تحت درمان قرار گرفته و بهبود يافته مى تواند روزه بگيرد.

به گزارش فارس، مهران بابايى در برنامه «طبيب» با اشاره به اينكه مقدار 
انرژى كه در ماه مبارك رمضان به شــما مى رسد همان مقدار است كه 
در روزهاى عادى مى رســد، عنوان كرد: شما همان سه وعده غذايى را 
داريد فقط زمان مصرف آن تغيير كرده، لذا اينكه شام و افطار را با هم 

بخوريم يا سحرى را حذف كنيم مناسب نيست.
اين پزشــك متخصص در ادامه تصريح كرد: بــدن ذخيره آب دارد و 
كمبــود آن را بايد در فواصل افطار تا ســحر جبــران كند، لذا توصيه 
مى شــود افطار  را با خرما و گردو و عســل شــروع كنيد، شام آب پز 
باشد و در اين فاصله مايعات و ميوه مصرف كنيد، در سحر نيز غذاى 
خورشــتى استفاده كرده و كمتر چاى بنوشيد، اين كليات غذايى براى 

ماه مبارك رمضان است.
وى با اشاره به اينكه مسئله دوم در مورد افرادى است كه بيمار هستند، 
گفت: مثال االن 30 درصد جامعه كبد چرب دارند و اين چربى از طريق 
مشكل در سنتز چربى به وجود آمده، آيا مى توانيم بگوئيم كه همه آنها 
روزه نگيرند؟، اتفاقا روزه دارى به شرط آن كه در فاصله افطار تا سحر 
مصرف چربى ها را افزايش ندهيم به نفع كبد است، لذا چه بيمار داراى 

كبد چرب درجه يك و چه سه مى تواند روزه خودش را بگيرد.
بابايــى با تأكيد بر اينكه اتفاقا من براى درمــان كبد چرب به بيماران 
مى گويــم روزه بگيريد، اظهار كرد: اما بيمارى هاى كبدى چند دســته 
دارد و ما بايد ببينيم چقدر كبد ســفت و سيروز شده، چون اگر به اين 
مرحله برسد مى گوئيم اين كبد كار بدن را انجام نمى دهد و روزه دارى 
براى بدن شــما مضر است، بيماران هپاتيتى حاد «بى و سى» هم نبايد 
روزه بگيرند اما هپاتيت هاى مزمن كــه آنزيم هاى كبدى خوبى دارند 

مى توانند روزه بگيرند.
وى در ادامه به طرح اين ســؤال كه چه كســى گفته كه روزه دارى 
عامل زخم معده اســت، يادآور شــد: عامل زخم معده گرســنگى 
نيســت، عامل 60 تا 80 درصد زخم معده ها ميكروب هليكوباكتر، 
پيلورى و در باقى موارد داروها و مســكن ها و ســيگار است، لذا 
آنهايى كه روزه مى گيرند بعد از افطار ســيگار نكشــند چون بسيار 

براى معده خطرناك است.
ايــن فوق تخصص گوارش و كبد همچنين عنوان كرد: اگر االن دچار 
زخم معده فعال هستيد مى توانيد روزه نگيريد، اما اگر فرد زخم معده 
قبلى داشــته و تحت درمان قرار گرفته مى تواند روزه بگيرد، اكثريت 
بيمــاران دارو را براى درمــان ريفالكس و ســوءهاضمه مى خورند، 
سوءهاضمه بيمارى نيست و عالمت است، كه 75 درصد آن عملكردى 
اســت و در آن ساختار معده مشــكل ندارد و با اصالح رژيم غذايى 
درمان مى شود، پس با رعايت رژيم درست حتى با روزه دارى مى توان 

آن را كنترل كرد. 
بابايى در ادامه توضيح داد: كسانى كه سوءهاضمه دارند بايد غذا 
را خوب بجوند، آرام غذا بخورند، در افطار غذاهاى سبك و نرم 
بخورند و با فواصل بخورند و با توصيه پزشــك داروهاى شان را 
به تناسب ماه مبارك رمضان مصرف كنند، در خصوص ريفالكس 
هم يكى از نكات مهم اين است كه آداب غذايى را رعايت كنند، 
يعنى بعد از غذا فورا دراز نكشــند و الاقل نيم ساعت بعد از غذا 
اقــدام به خوابيدن كنند، چاى، نوشــابه، قهوه و ترشــى مصرف 
نكنند، قدم دوم داروســت كه بايد در خصوص آن نيز با پزشك 

شوند. هماهنگ 

كليد: محدوديت هاى جديد در شهرهاى سياه كرونايى اعمال نمى شود
 اخه ديگه از آب گذشتس!!

مردم ساالرى: واكسن ايرانى سرابى در دوردست
 دست درازى ممنوع!!

امتياز: مسكن مهردوباره ميلياردى شد
 جيب دالل ها هم گشادتر!!

روزان:وضعيت سياه كرونا واكسيناسيون و انتخابات
 اوضاع قمر در عقرب! احتياط!!

آسيا: تامين سرمايه از راه بورس 
 هميشه راهى براى زيرآبى رفتن پيدا ميشه!!

جام جم: افزايش حقوق به بازنشستگان هم مى رسد؟
 كى داده و كى گرفته؟؟

دنياى اقتصاد: فاكتور 1400 توليد مسكن
 آواز دهل از دور خوش است!!

شهروند: اورانيوم60درصد:هرساعت 9 گرم 
 حواستون به ميزان دزش باشه كم و زياد نشه!!

همشهرى: 5 چالش اصلى واردات واكسن 
 بدون شرح!!

جمهورى اسالمى: قربانيان كرونا در جهان از 3 ميليون نفر گذشت
 با همين فرمان كرونا بره جلو؛ كم كم به ســمت  منقرض شدن 

ميريم!!
فرهيختگان:نفس تنگى بيمارستان ها تعطيل كنيد

 تا زمانى كه نفس ها به شماره نيفته همه چى پابرجاست!!
كليد: برخى به خاطر 2 راى منافع ملى را زير سوال مى برند

 بكش و خوشگلم كن!!
اسكناس: دوربرگردان از جاده ابر تورم

 دور زدن ممنوع!!
صداى اصالحات: در چند قدمى فاجعه

  اين مرحله رو رد كنيم رفتيم فينال!!

47/6 نفر روزانه در نوروز
 به دليل تصادفات جان باختند

 سازمان پزشــكى قانونى كشور اعالم كرد: در نوروز سالجارى 
به طور متوسط روزانه 47/6 نفر در حوادث رانندگى جان خود را 
از دست دادند كه در مقايسه با متوسط تلفات روزانه تصادفات در 

مدت مشابه سال قبل(1399) رشد 84 درصدى داشته است.
به گزارش ســازمان پزشكى قانونى كشــور، در ايام نوروز(از 25
اســفند 1399 تا 15 فروردين 1400)امسال با وجود شرايط شيوع 
كرونا در كشــور شاهد افزايش چشمگير حجم سفرها و ترددهاى 
بين شــهرى نســبت به مدت مشابه سال گذشــته بوديم و همين 
موضــوع آمار تلفات حــوادث رانندگى را با رشــدى قابل توجه 

مواجه كرده است.
مطابق آمارهاى اوليه جمع آورى شــده در سازمان پزشكى قانونى 
كشور، در نوروز امسال 999 نفر در حوادث رانندگى جان خود را 
از دســت دادند كه از اين تعداد 777 نفر مرد و 222 نفر زن بودند. 
اين در حالى است كه آمار تلفات تصادفات در نوروز سال گذشته 
(1399) در همين بازه زمانى، به دليل محدوديت هاى اعمال شده 
بر ســفرها و نيز همراهى هموطنان، كمترين رقم طى ســال هاى 

گذشته بود و 517 مورد گزارش شد.
بر اســاس اين گزارش، همچنين از آنجا كه سال گذشته "كبيسه"
بود؛ مقايســه آمار اوليه تلفات تصادفات با مدت مشــابه سال قبل 
بر اســاس متوسط مرگ و مير روزانه در بازه زمانى مشابه دو سال 
انجام شــده است. بر اين اساس متوسط مرگ در حوادث رانندگى 
نوروز امسال 47.6 نفر بوده كه در مقايسه با متوسط تلفات روزانه 
تصادفات در نوروز گذشــته (25.9 نفر)، 84 درصد بيشــتر شده 

است.

نتايج تازه درباره تاثير دو ماسك 
در مهار كرونا

 نتايج يك بررســى تازه كه در نشريه انجمن پزشكى آمريكا با 
عنوان "طب داخلى جاما" منتشــر شده نشــان مى دهد كه استفاده 

از دو ماسك مى تواند شيوع بيمارى كوويد-19 را كاهش دهد.
به گزارش ايســنا، نتايــج مطالعات جديد در دانشــگاه كاروليناى 
شــمالِى اياالت متحده حاكى از آن است كه اســتفاده همزمان از 
ماســك هاى پزشــكى و پارچه اى مى تواند انتشار ذرات تنفسى 
دهــان و بينى را به طور چشــمگيرى كاهش داده و ميزان شــيوع 

بيمارى كوويد-19 را محدود كند.
به گفته متخصصان، اســتفاده از ماسك پزشكى از زير و قرار دادن 
ماســك پارچه اى روى آن مى تواند تا حدود 81 درصد از انتشار 

ذرات تنفسى آلوده به كروناويروس جلوگيرى كند.
در اين بررســى بر اســتفاده همزمان از ماســك هاى پارچه اى و 
ماســك هاى يكبار مصرف كه بيشتر در محيط هاى درمانى كاربرد 

دارد، تمركز شد.
محققان آمريكايى اظهار داشــتند: استفاده از اين دو ماسك به طور 
كامل فاصله ميان بينى تا دهان را پوشــانده و انتشار ذرات تنفسى 

كه موجب گسترش كروناويروس مى شوند را محدود مى كند.
محققان تاكيد كردند: استفاده همزمان از دو ماسك موثرترين روش 

است زيرا اثربخشى فيلتراسيون را بهبود مى دهد.

على فاضل همدانى »
 رئيــس پليــس راهنمايــى و رانندگى 
شهرســتان همدان با بيان اينكه تمام تالش 
ها در جهت برقرارى ترافيك روان در سطح 
شهر به كار گرفته شده است، گفت: در اين 
راســتا با همكارى شــهردارى بيشتر نقاط 
حادثه خيز اصالح گرديده كه اين مهم تاثير 

به سزايى در كاهش تصادفات داشته است.
فرخ جمالــى در گفت و گو با خبرنگار ما 
با اشــاره به اينكه نتيجه تالش هاى تمامى 
عوامل دخيــل در ترافيك درون شــهرى 
منجر به كاهش تصادفات در ســال 98 و 
99 شــده اســت، اظهاركرد: اميدواريم در 
ســال جارى نيز با انجام اقدامات ترافيكى 
با همكارى ســاير عوامل ايــن جايگاه را 

حفظ و ارتقا نماييم.
وى در ادامه با اشــاره به اقدامات انجام شده 
در اين راســتا افزود: ايجاد سرعت گاه ها به 
خصــوص در بلوار ارم تاثير به ســزايى در 
كاهش تصادفات به همراه داشــته چراكه تا 
قبل از ايجاد سرعتكاه در بلوار ارم تصادفات 

فوتى داشــتيم اما پس از آن تصادف در اين 
نقطه به صفر رسيد.

جمالى بــا بيــان اينكه در برخــى معابر 
همچنان با مشــكل ترافيكى روبرو هستيم، 
اظهــار كرد: ميدان آرامگاه بوعلى ســينا با 
مشــكل ازدحام ترافيك روبرو است كه با 
خرد جمعى و ايجاد پاركينگ در اين نقطه 
مى توان گام بزرگى در كاهش ترافيك اين 

معبر برداشت.
وى خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه همدان 
يك كالنشهر است و بسيارى از معابر توسعه 
و تردد زيادى دارند لــذا اقدامات ما نيز در 
تمامى معابــر در حال انجام اســت و تنها 

مختص حوزه هاى مركزى نمى باشد. 
وى ياداور شد: شــهردارى هم نيز اقدامات 
خوبى در راســتاى  طرح جامع شــهرى و 
ترافيك شهرى داشته كه البته اين مهم با نظر 

و كمك متخصصان امر بوده است.
رئيس پليس راهور شهرستان همدان متذكر شد: 
اميدواريم بتوانيم با آينده نگرى و همكارى تمام 
عوامل دخيل در امر ترافيك ســطح شهر را از 

لحاظ كنترل ترافيك پوشش دهيم.
وى ادامه داد: تمامى اقدامات از جمله نصب 
دوربين،ايجاد سرعتكاه و احداث پاركينگ و 
ساير در جهت نخست روان سازى ترافيك 
در تمام قسمت هاى شهر و پس از آن كاهش 

تصادفات جرحى و خسارتى مى باشد.
جمالى در بخــش ديگرى از ســخنانش به 
محدوديت هــاى تردد كرونايى اشــاره كرد 
و افزود: پليــس راهور با هر گونه محدوديت 
مخالفت دارد ولى شــرايط در كشــور عادى 
نيست و اين بيمارى شــرايطى را ايجاد كرده 
اســت كه ما مجبوريم بعضــى از محدوديت 
هاى تردد بنا بر تصميم ستاد كرونا استان انجام 
دهيم. وى با بيان اينكه طبق نظر كارشناسان امر 
قطع زنجيره گسترش با كاهش ترددها امكان 
پذير است، افزود: براساس تصميم ستاد كرونا 
مقرر شد در مكان هاى تفريحى از جمله محور 
گنجنامه، بلوار ارم و به تازگى در محور حيدره 
و سد اكباتان برخى محدوديت هاى تردد اعمال 
شــود كه در اين راســتا از 21 فروردين ماه از 
ساعت 5 بعداظهر تا 10 شب محدوديت تردد 

برقرار است.
وى متذكر شــد: البته جهت ســهولت تردد 
ســاكنين اين مناطق با ارايــه مدارك مجوز 

صادر شده است.
جمالى در ادامه نيز يادآور شــد: همچنين به 
دليل قرار گرفتن بيمارستان بهشتى در بلوار 
ارم تسهيالتى براى تردد مراجعه كنندگان به 
اين بيمارستان صورت گرفته تا مشكلى براى 
رفت و آمدهاى ضرورى وجود نداشته باشد.
همچنين محدوديت شــبانه از ده شب اجرا 
مى شــود با توجه به بزرگى شــهر همدان 
دوربين ها در همدان گســترش يافته و در 

بحث تردد شبانه كنترل مى شود . 
بعضا اطالع رسانى شــده كه از تردد شبانه 
خــوددارى كننــد . مــا در تردد شــبانه به 
شــدت پيگيرى مى كنيم درخواســت ما از 
هموطنان اين اســت كه از ترددهاى شبانه و 
غيرضرورى بعد از ساعت ده نداشته باشند 
. اميدواريم با همكارى و كاهش ترددها اين 

بيمارى كمتر شود. 
وى در خاتمه يادآور شــد: تمامى اقدامات 
در راســتاى محدوديت هاى ترافيكى ويژه 
كاهش بيمــارى كرونا طبق تصميم ســتاد 
مقابله با كروناست و پليس راهور تنها اجرا 
كننده اين تصميم هاســت كه اميدواريم هر 
چه زودتر اين بيمارى ريشــه كن و امورات 

زندگى به حالت عادى بازگردد.

 شهردار همدان با اشــاره به اجراى110 
پروژه عمرانــى و خدماتى ســال1400 در 
شــهردارى منطقه يك گفت: در ساليان اخير 
شهردارى منطقه يك همدان با اجراى پروژه 
هاى پرتعداد و اثربخش توانسته است عالوه 
بر كســب رضايت شــهروندانى كه در اين 
منطقه سكونت دارند به سمت توسعه پايدار 
كه يكى از نيازهاى اساســى در شــهر است 

حركت كند.
عباس صوفى هفته گذشته در بازديد از روند 
اجراى پروژه ها در ســطح منطقه افزود: در 
سال جارى 1630ميليارد ريال براى  اجراى 
صد و ده پروژه عمرانى و خدماتى در سطح 
منطقه يك در نظر گرفته شــده اســت كه از 
مهمترين آنها مى توان به معبرگشايى، توسعه 
و اجراى فضاهاى ســبز، احــداث پاركنيگ 
هاى طبقاتى، بهســازى معابر با اســتفاده از 
آســفالت ريزى خيابان ها و پياده رو سازى 
و پروژه هاى فرهنگى و اجتماعى اشاره كرد.

مدير منطقه يك شــهردارى همدان يكى از 
پروژه هاى بزرگ شــهردارى منطقه يك در 
ســالجارى را احداث پاركنيگ پشــت هتل 
مرمــر دانســت و گفت: با توجــه به مكان 
قرارگيرى مى تواند راهگشــاى ترافيك آن 
منطقه باشــد و بــا اســتفاده از بودجه 310

ميليــارد ريالى كه براى اين پــروژه در نظر 
گرفته شــده است اميدواريم پيشرفت خوبى 

در سال 1400 شاهد باشيم.
دهبانى صابر با اشاره به اينكه افزايش سريع 
جمعيــت و بويژه جمعيت شــهرى ، ممكن 
است نظام زيستى شــهرها را به شيوه هاى 
گوناگون مختل كند گفت: از اين رو توسعه  
فضاى سبز مناسب در شهرها مى تواند يكى 
از عوامل موثر در كاهش اين تاثيرات باشد.

وى عنــوان كرد: شــهرها در مقــام كانون 
تمركــز، فعاليــت و زندگى، بــراى اين كه 
بتوانند پايــدارى خود را تضمين كنند، چاره 
اى جــز پذيرش ســاختار و كاركردى متاثر 
ازسيســتم هــاى طبيعى ندارنــد. فضاهاى 
سبزشــهرى به عنوان بخــش زنده و حياتى 
ســاختار مورفولوژيك و عامل اصلى توازن 
اكولوژيك شهرها، نقش بنيادين در پايدارى 

زيست محيطى شهرها دارند.
دهبانى صابر عنوان كرد: در سال جارى بيش 
از 500 ميليارد ريال جهت توسعه فضاى سبز 
در نظر گرفته شده است كه از جمله آنها مى 
توان به اتمام پاركهاى هنرستان و پل نيازمند، 
تملــك و ادامه احداث پــارك 48 هكتارى 
بلوار ارم و احداث سايت بالن سوارى، ادامه 
احداث پارك واليــت، اتمام احداث مخزن 
دو هــزار مترمكعبى بلوار ارم، ترميم مســير 

گنجنامه و... اشاره كرد.
وى ادامــه داد: در دو ســال اخيــر بيش از 

170 هزار متر مربع از پياده رو هاى ســطح 
منطقه استانداردســازى شدند كه شهروندان 
نيز اســتقبال خوبى از اين موضوع داشــتند 
و فرهنگ پياده روى نيز به صورت گسترده 
ترى بين شــهروندان در حال اشاعه است و 
در سالجارى نيز 100ميليارد به ادامه عمليات 
پياده رو سازى در سطح منطقه يك از جمله 
كوى مدرس، بلوار مصيــب مجيدى، محله 
كبابيان، كــوى خاتم و... اختصــاص يافته 

است.
مدير منطقه يك همچنين افزود: پروژه هاى 

اجتماعــى و فرهنگى ســهمى 191 ميليارد 
ريالى از بودجه شــهردارى منطقه يك را به 
خود اختصاص داده اند كه از مهم ترين اين 
پروژه ها مى تــوان به ادامه عمليات اجرايى 
ســايت موزه ميدان امام (ره) اشاره كرد كه 
تا تابســتان ســالجارى به اتمام مى رســد، 
تكميل و تجهيز سالن اصلى و پوشش تاالر 
همايش هاى بين المللــى و قرآنى، احداث 
چمن مصنوعى ورزشگاه شهداى شهردارى، 
احداث ســاختمان چندمنظوره كوى مدرس 

و... دانست. 
همچنين با توجه به استقبالى كه دوستداران 
ورزش از احــداث زمين هاى ورزشــى از 
قبيل فوتبال، بدمينتون، پينگ پون، شــطرنج 
و بسكتبال در ســال گذشته نشان دادند اين 
رويه نيز با احداث زمين هاى ورزشى جديد 

ادامه خواهد داشت.
وى ادامه داد: از ديگــر پروژه هاى عمرانى 
ســالجارى در بودجه شــهردارى  كــه در 
منطقه يك جاى دارنــد مى توان به احداث 
و مرمت نهرى ها، ديواركشــى رودخانه ها، 
ادامه احداث ســاختمان بلوار شهيد فهميده، 
اجراى طرح هاى زيباسازى در سطح منطقه 

و... اشاره كرد.

شهردار همدان خبر داد

اجراى 110 پروژه عمرانى و خدماتى 
در منطقه يك 

■ پروژه هاى شهردارى منطقه يك با هدف ارتقاى هرچه بيشتر كيفيت زندگى شهروندان اجرايى مى شوند

رئيس پليس راهبرى همدان:
شهروندان از ترددهاى شبانه 
و غيرضرورى خوددارى كنند
■  براى برقرارى ترافيك روان تالش مى كنيم
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خبـر يادداشت

يارانه نقدى به مردم
 مسكنى كه به عارضه منجر شد

مهدى ناصرنژاد»
 حدود 9 ســال است كه توســط دولت به طور مرتب همه ماهه 
مبلغى به عنوان يارانه نقدى به حساب سرپرستان اكثريت خانوارهاى 

ايرانى واريز مى شود.
يارانه نقدى در ســال آخر دولت آقاى احمدى نژاد و با پيشنهاد دولت 
وى به تصويب مجلس شــوراى اسالمى رسيد و بر حسب اين قانون 

به افراد واجد شرايط ماهانه 45 هزار و 500 تومان تعلق مى گيرد.
 مبلــغ يارانه نقدى در ســال اول اجرا و در مقايســه بــا قيمت ها و 
هزينه هاى خانوار در آن زمان، رقم نسبتاً قابل مالحظه اى بود و مى شد 
با سهم يارانه هر عضو زنده يك خانواده مثال يك بطرى متوسط روغن 
نباتى مايه، يك كيسه 3 كيلوگرمى شكر، 2 عدد پودر لباسشويى و يك 
عدد مرغ چاق و چله كشتار روز از بازار خريدارى كرده و با باقيمانده 
آن هم يك تاكسى دربست گرفته و به خانه بازگشت. اما با همان مبلغ 
يارانه تك نفره كه در تمام  مدت 9 ســال گذشــته در برابر رشد صد 
برابرى قيمت ها هيچ گونه تغييرى داده نشــده و ثابت قدم باقى مانده 
است، در حال حاضر و به زحمت بتوان يك عدد مرغ متوسط متمايل 
به كوچك خريدارى كرده و البته با پاى پياده و خسته به خانه برگشت! 
چنين داســتان از تولد و ظهور مقولــه اى از دخل و خرج در اقتصاد 
جامعــه ايران فقط يك طرف تقريبا دلنشــين ســكه بخــت و اقبال 
خانوارهاى ايرانى و اقتصادى بى در و پيكر است، چرا كه اگر در طرف 
ديگر ســكه، تحليل واقعى از اصول حساب و كتاب و شاخص هاى 
خوب و بد و همچنين محركه هاى مثبت و منفى در اقتصاد يك جامعه 
باشد و علل ثبات و نوسان و در نهايت تورم شناخته شود. به اين نتيجه 
خواهيم رســيد كه در هر جامعه چنانچه جهت گردش نقدينگى ها و 
سرمايه خوب رصد شــود و ثروت ها به مجارى توليد هدايت گردد 
و فرهنگ ثروت اندوزى نزد طبقات مردم نيز مهار بشــود ، مى شــود 
اميدوار بود كه موتور اقتصادى به خودى خود در مســير قابل قبولى 
قرار خواهد گرفت و نقدينگى هاى كوچك و بزرگ هم راه درســت 
خــود را بر خواهد گزيد. اما اگر غير از اين باشــد و هرگونه مصوبه 
و طرح مطالعه نشــده اى در حوزه اقتصــاد فقط براى تقويت قدرت 
خريد مردم و كمك به معيشت خانوارهاى كم درآمد باشد و در مقابل 
ماهيت و موجوديت بنيه هاى توليدى و اشــتغال پايدار جامعه مغفول 
بماند، نتيجه نهايى اين خواهد بود كه آســيب هاى غيرقابل جبرانى بر 
پايه هاى اقتصادى جامعه وارد مى شــود و همان مصوبه قانونى كه در 
برهه اى به منزله مســكن و آرام بخشى براى كنترل التهاب اقتصادى و 
خوش آيند قشــرهاى كم درآمد به جريان مى افتد، دير يا زود تبديل به 
عارضه اى دردناك خواهد شــد و يقه سالمتى اقصاد جامعه را خواهد 
گرفت. يارانه نقدى اگر نگوييم خيانتى در حق جامعه بود، وليكن هيچ 
خدمتى هم براى مردم و به ويژه قشــرهاى كم درآمد نتوانست انجام 
دهد، مگر اينكه مخدروار طبقات مردم به خود عادت داد و معتاد خود 
كرد و دســت خود دولت را هم (دولت هاى بعد از دولت دهم) توى 
پوست گردد گذاشــت. البته چه در اوايل بحث تصويب قانون يارانه 
نقدى و چه بعد از آن بســيارى از كارشناســان اقتصادى و خبرگان 
مسائل اجتماعى ضمن انتقادهاى شديد از اين اليحه و مصوبه، پيشنهاد 
دادند كه يارانه نقدى مستقيم در خدمت  چرخ هاى توليدى و تقويت 
اشتغال قرار گيرد و بدون برنامه به صورت نقدينگى به جامعه تزريق 

نشود، اما كو گوش شنوا!!!
به خاطر دارم يكى از نمايندگان ادوار گذشته مجلس شوراى اسالمى 
كه مخالف طرح يارانه نقدى به مردم بود، آن زمان در يك ســخنرانى 
در جمع دانش آموزان و كاركنان آموزش و پرورش شهرستان نهاوند، 
ضمن انتقاد از چنين حركت اقتصادى، پيشنهاد داده بود كه يارانه هاى 
نقــدى را به بخش هاى توليدى هدايت كننــد و نگارنده نيز كه دبير 
ســايت آنالين يكى از خبرگزارى ها بــودم، همين خبر را روى خط 
خروجى گذاشــتم و نتيجه اين شد كه تا پايان كار دولت وقت از كار 

خويش تعليق شدم. 
در برهــه كنونى نيز كه جمع يارانه نقدى يــك خانوار 4 نفره كفاف 
خريد يك كيلوگرم ناقابل گوشت قرمز گوسفندى را نمى دهد، چنين 
كمك معيشــتى يا انواع ديگر آن هيچ نقشــى در بهبود معيشت مردم 
ندارد، كه هيــچ، بلكه هر افزايش احتمالــى آن و يا قول تجديدنظر 
در مبالغ يارانه ها توسط كانديداهاى احتمالى در انتخابات پيش روى 
رياست جمهورى، جفايى بزرگ در حق اقتصاد، جامعه ايران و مردم 
آســيب ديده كشــورمان خواهد بود. و بقولى جلوى ضرر از هر كجا 

گرفته شود، سود است.

شمارش معكوس براى راه اندازى خوشه هاى 
چرم و فرش در همدان آغاز شد

  معاون صنايع كوچك شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان با 
اشاره به ظرفيت (پتانسيل) اين منطقه در چرم و فرش دستبافت گفت: 
مطالعات ايجاد خوشه صنعتى براى اين هنرهاى اصيل به پايان رسيده 

و به زودى وارد مرحله اجرا مى شود.
«مســعود قربانى» روز شنبه در گفت و گوى اختصاصى با ايرنا اظهار 
داشــت: مطالعات پايش اين خوشــه ها انجام و پايان فروردين وارد 
مرحله اجرايى خواهد شــد تا برنامه هاى توســعه محور اين خوشه 

ها را اجرا كنيم. 
وى اضافه كرد: فرايند توسعه خوشه هاى چرم و فرش سه تا پنج سال 
طول مى كشــد و در اين مدت توانمند ســازى و ايجاد ارزش افزوده 

براى محصوالت توليد شده توسط جامعه هدف را مدنظر داريم. 
معاون صنايع كوچك شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان افزود: 
در اين مدت مشــكالت و نقاط ضعف خوشــه ها كه مانع عملكرد 
صحيح اين هنر صنعت شده موشكافانه بررسى و براى رفع آنها برنامه 

هاى عملياتى اجرا مى شود.
او با اشاره به پراكندگى افراد شاغل در صنعت چرم و فرش در مناطق 
مختلف اســتان همدان، خاطرنشان كرد: قريب پنج هزار نفر در زمينه 
فــرش و يك هزار و 500 نفر در عرصه چرم تحت حمايت خوشــه 

قرار مى گيرند. 
قربانى گفت: اشــخاص خبره اى هم براى راهبرى خوشــه ها در 
اســتان همدان انتخاب شــده و اين افراد با توجــه به تجربه هاى 
پيشين مى توانند خوشه هاى فرش و چرم را بارور كرده و به هدف 

اصلى برسانند.
معاون صنايع كوچك شــركت شــهرك هاى صنعتى استان همدان با 
اشاره به سابقه درخشان اســتان در زمينه به ثمر نشاندن خوشه هاى 
صنعتى، گفت: هر سه سال يكبار مطالعات كارشناسى براى شناسايى 
كســب و كارهايى كه پتانسيل توسعه داشته باشند، انجام و اين نتايج 

علمى رتبه بندى مى شود.
به گفته وى، چرم و فرش جزو كســب و كارهايى است كه بيشترين 
امتياز را براى توسعه كســب كرده و مدل خوشه مناسب ترين شيوه 

براى توسعه و تقويت اين هنرهاى اصيل انتخاب شده است.
پوشاك كِردآباد، سفال اللجين، كشمش مالير، مبل  و منبت تويسركان، 
مالير و دهفول نهاوند و همچنين الســتيك رزن نمونه هايى موفق از 

خوشه هاى صنعتى در استان همدان هستند.
خوشــه هاى صنعتى طرح هاى حمايتى هســتند كه در خوشه فرش 
توليدكنندگان و فعاالن در اين عرصه همچون يك شــبكه به يكديگر 
پيوند مى خورند و تا رســيدن به اهداف توســعه محور توسط دولت 

پشتيبانى مى شوند.

ثبت نام 50 كانديداى شركت در انتخابات 
شركت سرمايه گذارى استان همدان

 مديركل اقتصاد و دارايى استان همدان با بيان اينكه كانديداى 
شــركت در انتخابــات شركت ســرمايه گذارى ســهام عدالت تا 
28 فرورديــن فرصت ثبت نــام دارند، گفت:  افرادى كه ســهام 
غيرمستقيم دارند و يا سهام شركت سرمايه گذارى استان همدان را 
خريد كردند با حداقل مدرك ليســانس مى توانند تا 28 فروردين 
ماه با مراجعه به سامانه «ستان» كانديداى عضويت در هيئت مديره 

شركت سرمايه گذارى سهام عدالت شوند.
ســيدناصر محمودى در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به اينكه اين 
انتخابات از نيمه دوم ارديبهشــت تــا نيمه اول خرداد به صورت 
الكترونيكى در سراســر كشــور برگزار خواهد شد، اظهار كرد: تا 
قبل از نوروز 1400 در استان همدان حدود 50 نفر براى انتخابات 

شركت سرمايه گذارى سهام عدالت استان ثبت نام كردند.
وى با تأكيد بر اينكه در استان همدان يك ميليون و 415 هزار نفر 
سهامدار سهام عدالت هستند، مطرح كرد: سرمايه شركت سرمايه 

گذارى سهام عدالت استان همدان 11 هزار ميليارد تومان است.

محمودى در پاســخ به سوال خبرنگار ايســنا درباره واگذارى 
كارت هــاى اعتبارى به ســهامداران، خاطرنشــان كرد: صدور 
كارت اعتبــارى معــادل 60 درصد ارزش ســهام عدالت افراد 
خواهــد بود و فعًال براى افرادى اســت كه روش مســتقيم را 

بودند. كرده  انتخاب 
وى با بيان اينكه هنوز آمارى از افرادى كه كارت اعتبارى دريافت 
كردند، در دســت نيست، خاطرنشــان كرد: 50 درصد از ارزش 
روز ســهام عدالت به صورت كارت اعتبارى توسط بانك ملى و 

تجارت به دارندگان اين سهام ارائه مى شود. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و به استنادصورتجلسه شماره 449 شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط به 
نگهداري و ..... فضاي سبز شهرداري نهاوند به صورت حجمي و به مدت يكسال و از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد صالحيت و مورد تاييد اداره 
www.setadiran. :تعاون كار و رفاه اجتماعي و با شرايط ذيل واگذار نمايد، برگزاري مناقصه صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس

ir مي باشد وكليه مراحل مناقصه شامل:خريد ودريافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمين شركت در مناقصه،ارسال پيشنهاد قيمت واطالع از وضعيت برنده 
بودن مناقصه گران ازاين طريق امكان پذير ميباشد

* متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست از طريق سامانه ستاد ( سامانه تداركات الكترونيكي دول )  به آدرس www.setadiran.ir ثبت نام نموده و 
اسناد مناقصه را بصورت فايل پي دي اف در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 

* متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند از طريق شمار تماس 7-33237445-081 داخلي 208 تماس حاصل نمايند.
* متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از مورخ1400/10/21لغايت 1400/01/29 ازطريق سامانه ستاد دريافت نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 1400/02/09 

در سامانه به صورت فايل پي دي اف اسناد را بارگذاري نمايند.
* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

* به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و شركت در مناقصه و همچنين شركت هاي شركت كننده در مناقصه مؤظف است به ارائه عدم گواهي عدم 

منع انعقاد قرارداد و فعاليت از اداره كار،رفاه و تامين اجتماعي و ساير مراجع مي باشد.
* كليه كسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

* در صورتيكه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن از تاريخ تنفيذ 
بخشنامه خواهد بود.

متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 بانك مهرايران واريز وفيش واريزي را در 
سامانه بارگذاري نمايند .متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي ويا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده 

نمايند. وضمانتنامه بانكى شركت درمناقصه را درمهلت مقرر تحويل دبيرخانه شهردارى نهاوند نمايند.
*صرفا اسناد پاكتهاى (ب) و(ج) داراى امضاى الكترونيكى مورد پذير است ودر جلسه بازگشايى پاكتهاى (ب) و(ج) ،اسناد فيزيكى كاغذى واسناد فاقد 

امضاى الكترونيكى (داراى مهر گرم )به هيچ وجه مورد پذير نيست.
* هزينه انتشار و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

*چنانچه نفراول حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط وبانفرو دوم قرارداد منعقد ميگردد وتا نفرسوم به همين منوال خواهد بود.
متقاضيان جهت دريافت اسناد پيش نويس قرارداد ميبايستى به شهردارى نهاوند واحد امور قرارداد ها مراجعه نمايند

* به اين قرارداد به هيچ  عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايايي كه بر اساس بخشنامه 1400محاسبه و پرداخت مي گردد.
* پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به صورت جزئي و كلي به ديگري را ندارد.

* پيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كارگران فضاي سبز خود را داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي 
و اخالل در اجراي مفاد قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.

*تهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودروهاي مورد نياز و مواد مصرفي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
* از آنجايي كه موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده لذا مدارك كارفرما در قرارداد ميزان كيفيت مي باشد.

* پيمانكار در ارائه قيمت پيشنهادي، سود مورد نظر خود و تمامي هزينه هاي احتمالى  وكسورات مربوطه را درنظر گرفته وبعداز آن تحت هيچ عنواني حق 
درخواست اضافه بها راندارد

* كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ 1400/02/11 ساعت 11روز شنبه در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي كه حداقل سه 
پيشنهاد باشد مفتوح و برنده را اعالم نمايند. ( م الف 107)

چاپ آگهي نوبت اول: 1400/01/21
چاپ آگهي نوبت دوم : 1400/01/29    

مدت اجراى مبلغ كارشناسى به ريالشرح (موضوع مناقصه)رديف
قرارداد

مبلغ سپرده شركت در مناقصه

واگذارى امور مربوط به نگهدارى و ... فضاى سبز شهردارى نهاوند در 1
محدوده قانونى شهر شامل: حفظ و نگهدارى تأسيسات وابسته اعم ازنيروى 

انسانى،تجهيزات وماشين آالت مورد  نيازنگهدارى،چمن كارى،انواع گل 
كارى،درختكارى،مبلمان پاركى،وسايل ورزشى،سرويس بهداشتى،چاههاى 

شبكه آبرسانى

يك سال40/297/973/170ريال
12ماه

 2/100/000/000ريال

 وجود بحران آب در همدان ســبب شــد 
تا مســئوالن آبــى و مديركل ســتاد بحران 
اســتاندارى همــدان دور يك ميز بنشــينند. 
حدود يك ماه است كه مديران آب وفاضالب 
اســتان از بحران كمبود آب و احتمال انتشار 
پيام هــاى صرفه جويــى را مى دهند و در اين 
جلسه نيز بر گفته هاى خود تأكيد كردند حتى 
در اين جلســه مديرعامل آبفا گفته است كه 
امســال دغدغه ويژه اى براى تأمين آب داريم 
و آبرسانى اضطرارى از خط انتقال تالوار بايد 
تا تيرماه عملياتى شود، كه در غير اين صورت 
ممكــن اســت در بخش هايــى از همدان با 

جيره بندى مواجه شويم.
سيدهادى حسينى بيدار سپس بر مديرت فشار 
تأكيد و بيان كرد: با توجه به شــرايط موجود 
تقاضا داريم جهاد كشاورزى و فرماندارى ها نيز 

بر جلوگيرى از كشت دوم اقدام نمايند.
وى همچنين افزود: ضرورى است در راستاى 
پروژه آبرسانى از سد تالوار با حضور استاندار 
و نمايندگان مردم همدان در مجلس شــوراى 

اسالمى جلسه اى اضطرارى برگزار شود.
وى در پايان سخنانش تأكيد كرده كه در طول 
9 سال مديريت اجازه نداده آب شرب همدان 
قطع شــود و امسال هم با يارى خدا اوضاع را 

مديريت خواهد كرد.
معــاون بهره بردارى اين شــركت نيــز تأكيد 
كــرد كه در صورت از دســت دادن منابع آبى 
رودخانه عباس آباد، مشكالتى در توزيع آب در 

بخش هايى از شهر قابل انتظار است.
حميدرضا نيكداد در ادامه گفت: اميدوار بوديم 
بحث آب رسانى اضطرارى از خط انتقال تالوار 
با وجود درخواست ها و مذاكرات انجام شده به 
نتيجه برسد، اما با توجه به بازديدى كه از منطقه 
داشتيم، نمى توان روى اين منبع آبى در تابستان 

سال جارى حساب كرد.
معاون بهره بردارى و توسعه آب شركت آب و 
فاضالب اســتان همدان عنوان كرد: درصورت 
وجود شوك ناگهانى و تشديد وضعيت بحرانى 
ناگزير به مديريت توزيع آب در شــهر همدان 

خواهيم بود.
وى بــا بيان اينكه در حــال حاضر 45 درصد 
برداشــت آب از ســداكباتان، 17 درصــد از 
سدآبشــينه، 25 درصد از رودخانه عباس آباد و 
خاكو و 13 درصد از چاه ها مى باشــد، يادآور 
شد: برهمين اساس در حال حاضر حدود 60

درصد از آب مصرفى شهر همدان از ذخاير آبى 
سدها تأمين مى شود.

نيكداد بيان كرد: در صورت از دست دادن منابع 
آبى رودخانه عباس آباد، مشــكالتى در توزيع 

آب در بخش هايى از شهر قابل انتظار است.
وى با اشــاره به اينكه بر مبناى شرايط موجود، 
بالفاصله پس از تعطيالت نوروزى نخســتين 
جلســه مديريت بحــران در شــركت آب و 
فاضالب استان برگزار شــد، گفت: بر همين 
اساس با بروزرسانى كنترل گرها مديريت فشار 
در شــبكه اعمال شد ضمن اينكه نشت يابى به 
منظور جلوگيرى از پــرت آب در حال انجام 

مى باشد.
وى همچنيــن افزود: دســتور عــدم فروش 
انشعابات ساختمان سازى و همچنين توسعه به 
منظور اضافه شدن مصرف كننده نيز مصوب و 

ابالغ شده است.
 يوســفى مدير كل دفتر فنى استاندارى همدان 
هم تأكيد كرده كه به زعم من بحران جدى در 

مسئله آب پيش رو خواهيم داشت، و عالوه بر 
شهر همدان موضوع در ســطح استان مدنظر 
قرار گيرد چراكه با وجود بحران بيمارى كرونا 
مردم انتظارات ويژه اى دارند. وى پيشنهاد داده 
كه براى حل مســئله انتقال آب از تالوار كميته 
كارشناســى مســائل فنى در كنار كميته مالى 

تشكيل شود. 
مدير عامل شركت آب منطقه اى همدان نيز در 
اين جلسه با اشاره به اينكه در حال حاضر 19

ميليون متر مكعب آب در پشــت سد اكباتان 
با ورودى 3 متر مكعــب در ثانيه وجود دارد، 
گفت: ميزان مصــرف در حدود 950 تا 1000

ليتر در ثانيه در نوسان است.
منصور ســتوده همچنين ضمن اشاره به سد 
آبشينه عنوان كرد: اين سد نيز در حال حاضر 
5 ميليــون متــر مكعب ذخيره آبــى دارد كه 
مى توان از اين ظرفيت نيز در شرايط موجود 

بهره گرفت.
وى بــا بيان اينكه بخشــى از ذخاير آبى ما 
به مصرف كشــاورزى مى رسد، عنوان كرد: 
برابر آخرين آمار دريافتى، ســال گذشــته 
به بخش كشــاورزى 3 روســتاى شورين، 
سنگستان و آبشينه حدود 2 ميليون و 600

هزار متر مكعــب آب اختصاص يافت كه 
طى مكاتباتى سعى داريم جلوى كشت هاى 
پرآب بــر را بگيريم، ضمن اينكه پيشــنهاد 
مى كنيم با همراهى كشــاورزان و باغداران 
عزيز ســهم آبى زمين هاى كشــاورزى تا 

حدودى كاهش يابد.
ســتوده تصريح كرد: باتوجــه به پيش بينى 
نزوالت جوى در ماه هــاى پيش رو، انتظار 
داريم ذخير آبى ســداكباتان از 19 ميليون 
متر مكعب به 25 ميليون متر مكعب برســد 
كه با كاهش ســهم بخش كشاورزى ميزان 
ذخاير آبى اين سد به  23 ميليون متر مكعب 

خواهد رسيد.
وى افــزود: همچنيــن چنانچــه 2ميليون 
مترمكعب از ذخاير آبى سد اكباتان و آبشينه 
را مرده و از دســت رفتــه در نظر بگيريم، 
چيزى در حدود 25 ميليون متر مكعب براى 

مصرف شرب مشتركين باقى خواهد ماند.
وى با بيان اينكه سال گذشته تا پايان شهريور 
ماه و با وجود شيوع ويروس كرونا ماهيانه 
به طور متوســط 3 ميليون و 400 هزار متر 
مكعب آب توسط مشتركين مصرف شده، 
اظهارداشــت: برمبناى برآورد سال گذشته، 
تا پايان شــهريور ماه ســال جارى نيازمند 
17 تــا 18 ميليون متر مكعب آب در بخش 
شرب هســتيم كه بر همين اساس تا پايان  
شش ماهه نخست امشكلى براى تامين آب 
نخواهيم داشت اما در صورت عدم بارش از 
اوايل پاييز و در ســال آبى جديد به مشكل 

برخواهيم خورد.
مدير عامل شــركت آب منطقه اى همدان 
عنوان كرد: البته در صورت افزايش نزوالت 
جوى و ذوب شــدن برف هاى باالدســت 

مشكالت پيش گفته تقليل خواهد يافت.
وى در نهايت بيان كرد: در راســتاى عبور 
از شــرايط بحرانى موجود، اجاره چاه هاى 
كشــاورزى، اجاره چاه هاى دســتگاه هاى 
اجرايى، انســداد چاه هاى غيرمجاز، نصب 
كنتور بر روى چاه هاى كشــاورزى، نصب 
فشار شــكن و مديريت مصــرف از جمله 
راهكارها به منظور كنترل شرايط بوده و اين 

موضوعات در دستور كار شركت آب منطقه اى 
مى باشد.

مدير كل مديريت بحران استاندارى همدان نيز 
با بيان اين نكته كــه بهره گيرى از راهكارهاى 
نوين در راســتاى مديريت منابــع آبى الزامى 
اســت، گفت: در صــورت پيش بينــى بروز 
شــرايط بحرانى و كم آبى، بايد پيش از وقوع، 
برنامه ريزى هايى به منظور مديريت توزيع آب 

انجام شود.
عليمردان طالبي در جلسه انسجام بخشى آب و 
آبفاى همدان با بيان اينكه عمده نگرانى هاى ما 
مربوط به خشكسالى است گفت: بايد مشخص 
شود آب پيش بينى شده از سد تالوار چه زمانى 

قرار است به منابع آبى ما تزريق شود.
وى با تأكيد بر اينكه البته به عقيده من مشكل 
آب همــدان بايد درون حوزه اى حل شــود، 
عنوان كرد: بايد با بهره گيــرى از راهكارهاى 
نوين بتوانيم كمبود منابع آبى را از خود استان 

تأمين نماييم.
طالبى همچنين بر بهره گيــرى از برنامه جامع 
راهبردى آب تأكيد كرد و اظهار داشت: چنانچه 
قرار اســت مديريت توزيع آب بنابر ضرورت 
انجام شــود بايد برنامه ريزى ها از هم اكنون در 

دستور كار قرار گيرد. 
وى همچنين ضمن اشاره به شناسايى سازمان ها 
و نهادهــاى غيردولتى پرمصــرف بيان كرد: 
شناسايى و برخورد با اين گونه سازمان ها بايد 

در دستور كار قرار گيرد. 
وى برعدم تحويل ســوخت بــه چاه هاى آب 
غيرمجــاز نيــز تاكيد كرد وگفت: درشــرايط 
موجود، جلوگيرى از كشــت دوم از الزامات 

است.
طالبى همچنين برشناسايى چاه هاى دستگاه هاى 
اجرايى و بهره گيرى از آنها تأكيد كرد و گفت: 
شناسايى مشتركين پرمصرف و توصيه به آنها 

ضرورى است.

دست به دعا براى حل بحران آب همدان
■ مديرعامل آبفا: از كشت دوم كشاورزان جلوگيرى شود/ براى انتقال آب از تالوار جلسه اضطرارى تشكيل شود

■ مديرعامل آب منطقه اى: پيش بينى نزوالت آسمانى داريم
■ مديركل بحران استاندارى: مشكل آب همدان بايد درون حوزه اى حل شود

سيگار گران مى شود
 رئيس انجمن توليدكنندگان محصوالت دخانى با بيان اينكه افزايش 
فعلى قيمت ســيگار در بازار به دليل افزايش تقاضاى توزيع كنندگان 
عمده ناشــى از انتظارات تورمى اســت، گفت كه به جز يك شركت، 
توليدكننــدگان قيمت هاى جديد خود را اعمال نكرده اند و ميزان دقيق 

افزايش قيمت هنوز مشخص نيست.
گزارش هاى ميدانى حاكى از افزايش قيمت ســيگار در بازار است 
كــه محمدرضا تاجدار در اين رابطه در گفت وگو با ايســنا با بيان 
اينكه شركت هاى توليد ســيگار، به جز يك شركت، هنوز افزايش 
قيمتى اعمال نكرده اند، اظهار كرد: افزايش قيمت ســيگار در بازار 
بــه دليل افزايش تقاضاى توزيع كنندگان عمده اســت. با توجه به 
افزايش 500 هزار تومانى هر كارتن ســيگار به دليل اعمال ماليات 
نخى، قيمت هر بســته ســيگار تقريبا 1000 تومان گران مى شود. 
همچنين حقوق و دســتمزد در ســال جارى بين 30 تا 40 درصد 
وبــه طور كلى هزينه حامل هاى انــرژى و حمل و نقل هم افزايش 

داشت.   خواهد 
بــه گفته وى اين انتظار بــراى افزايش قيمت منجر به افزايش تقاضاى 
توزيع كنندگان عمده شــده تا بعد از اعمال قيمت جديد ســيگار سود 
بيشترى ببرند. در نتيجه در پى افزايش تقاضا، قيمت سيگار در بازار تا 

حدودى افزايش يافته است.  
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شاهكار نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان 
 در هفته اول ليگ قهرمانان آسيا نمايندگان ايران شاهكار كردند و 

عملكرد موفق آميزى در اين رقابت ها داشتند.
پرافتخارترين ســرمربى تاريخ تيم ملى ايــران به ايرنا گفت: در هفته 
اول ليگ قهرمانان آســيا نمايندگان ايران شــاهكار كردند و عملكرد 

موفق آميزى در اين رقابت ها داشتند.
حشمت مهاجرانى افزود: پيروزى استقالل مقابل نماينده عربستان در 
خانه حريف با پنج گل كارى بزرگ بود كه آبى پوشان ايرانى توانستند 
به آن برســند. استقالل در اين مسابقه با برنامه و هجومى بازى كرد و 

نشان داد حرف هاى زيادى براى گفتن در ادامه راه دارد.
وى خاطرنشــان كرد: پرسپوليس برد ارزشــمندى را در اولين بازى 
خود كســب كرد و به طور حتم با روحيه بيشترى رقابت هاى آينده را 
پيگيرى خواهد كرد.  مهاجرانى تصريح كرد: فوالد خوزستان و تراكتور 
نيز شايسته پيروزى بودند اما تســاوى چيزى از ارزش هاى آن ها كم 
نمى كنــد و در ادامه را ه مى توانند نتايج بهترى را به ارمغان آورند چرا 

كه اين توانايى نزد آنها وجود دارد.
وى تاكيد كرد: نمايندگان ايــران در ادامه بازى هاى خود چالش هاى 
زيادى را پيش رو خواهند داشت و رقباى قدرتمندترى رودروى آنها 
قرار خواهد گرفت، غرب آسيا تيم هايى دارد كه براى موفقيت  در ليگ 
قهرمانان آســيا هزينه هاى ميلياردى انجام داده اند و امكاناتى به مراتب 
بهتر از ما دارند. من مى گويم قهرمانى در اين منطقه از آسيا آسان نيست 
و هر تيمى كه بتواند چنين مقامى را كسب كند توان قهرمانى در ليگ 

قهرمانان را در فصل جارى دارد.

پناهگاه ميشان تعطيل شد
 پناهگاه ميدان ميشــان در ارتفاعات الوند به دليل شــيوع ويروس 

كرونا و با هدف پيشگيرى از ابتالى افراد، تعطيل شد.
رئيس هيات كوهنوردى و صعودهاى ورزشى با اعالم اين خبر گفت: 
شرايط حاد شيوع ويروس كرونا قابل قياس با گذشته نيست و براين 
اســاس تصميم به تعطيلى كامل ارايه خدمــات در پناهگاه قديمى و 

پرتردد ميدان ميشان گرفتيم.
على گوهرى بيان كرد: براين اســاس پناهگاه ميدان ميشــان تعطيل 
شــده و كوهپيمايان و عالقه مندان به كوهنوردى بهتر است از صعود 
به ارتفاعات منطقه پرهيز كنند. وى خاطرنشــان كرد: حفظ ســالمت 
كوهنوردان در اولويت سياســت ها و برنامــه هاى هيات كوهنوردى 
اســتان قرار دارد و برهمين اســاس محدوديت هاى ويژه تردد براى 
صعود اعمال شــده اســت. براى مقابله با شــيوع ويــروس كرونا، 
كوهنوردان و دوستداران طبيعت حتى االمكان تا بهتر شدن اوضاع از 

صعود به كوهستان و ارتفاعات پرهيز كنند.

10 بازيكن جديد به تيم پاس همدان پيوستند
 10 بازيكــن جديــد را براى حضور قدرتمنــد در نيم فصل دوم 

رقابت هاى ليگ دسته 2 فوتبال كشور جذب كرديم.
سرمربى تيم پاس همدان گفت: پس از جدايى چند بازيكن اصلى تيم 
به داليل مختلف، اقدام بــه جذب 10 بازيكن جديد در فصل نقل و 

انتقاالت كرديم.
على قربانى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: وحيد جاللى نيا مدافع 
ســابق شهردارى همدان و پاس، مسعود فاقرلو بازيكن سابق راه آهن 
و ميالد مهر تهران، رســول مقصودى دروازه بان ســابق شهردارى و 
نيم فصل اول ويستا توربين تهران، پژمان مالكى مهاجم سابق شاهين 
بوشهر و اروند خرمشهر و وحيد نجفى مهاجم سابق سپاهان اصفهان 

و بعثت كرمانشاه بازيكنان جديد تيم پاس در نيم فصل دوم هستند.
قربانى خاطرنشان كرد: همچنين فرشاد عبدل زاده بازيكن سابق ميالد 
مهــر تهران، مصطفــى آقاجانى بازيكن ســابق ذوب آهن اصفهان و 
داماش گيالن، على عزيزى بازيكن سابق پاس و شهردارى بندرعباس، 
اميرحسين اميرى بازيكن سابق پيكان تهران و چوكاى تالش اميررضا 
بيات بازيكن سابق راه آهن تهران و سردار بوكان نيز جذب تيم شدند.

وى يــادآور شــد: تركيب تيم پاس براى حضور در ادامه مســابقات 
فصل جارى ليگ دســته دوم فوتبال كشور در گروه ب تكميل شده و 

دغدغه اى بابت كمبود بازيكن نداريم.
ســرمربى پاس با قدردانى از مديرعامل پــاس و رئيس هيات فوتبال 
همدان در گشودن پنجره نقل و انتقاالت تيم در نيم فصل دوم، گفت: 
اين اقدام كمك شــايانى به مسايل فنى تيم كرد تا بتوانيم در نيم فصل 

دوم بدون نگرانى به نبرد با حريفان برويم.
وى اظهار داشــت: ديدارهاى سختى در پيش داريم و براى هماهنگى 
بازيكنان جديد با نفرات تيم نياز به فرصت داريم و به طور قطع هدف 

ما كسب حداكثر امتياز در هر بازى است.
تيم پاس هم اكنون با 18 امتياز در رده هشتم گروه ب ليگ دسته دوم 

فوتبال كشور حضور دارد.

موفقيت فوتبال ايران در ليگ قهرمانان در گام نخست 
 مسابقات فوتبال ليگ قهرمانان باشگاه هاى آسيا آغاز شد و نمايندگان فوتبال كشورمان 

در نخستين گام كارنامه قابل قبولى را ارائه دادند.
فوتبال ايران كه با 4 نماينده در اين رقابت ها حضور دارد و در غرب آسيا بيشترين نماينده 

را داريم در هفته نخست نتايج قابل قبولى كسب كردند و گام اول را محكم برداشتند.
در اين رقابت ها تيم هاى سرخابى مقابل حريفان خود به پيروزى رسيدند و دو تيم فوالد 

و تراكتور نيز مساوى كردند تا بهترين نتايج به نام ايرانى ها ثبت شود.
تيم فوتبال پرسپوليس نايب قهرمان فصل پيش در نخستين گام مقابل الوحده قرار گرفت. 
اين رقابت ها كه در هند برگزار مى شود نماينده كشورمان موفق شد با قدرت به پيروزى 

برسد و براى حريفان خود خط و نشان بكشد.
تيم فوتبال تراكتور ايران كه در رقابت هاى داخلى جايگاه مناسبى ندارد در ليگ قهرمانان 
شــروع خوب و طوفانى داشــت و خيلى زود از حريف خود پيش افتاد اما در نيمه دوم 
افت كرد و حتى تا مرز شكست نيز پيش رفت. تراكتور پس از پيش افتادن دو بر صفر از 

حريف 3 بار گل خورد و در نهايت با ضربه پنالتى عباس پور به تساوى رسيد.
تيم فوالد ايران نيز در گام نخست به تساوى يك بر يك رضايت داد. ديدار دو تيم السد 
قطر و فوالد ايران كه يك دربى الليگايى بود با تساوى يك بر يك شاگردان نكونام مقابل 

ژاوى هرناندز به پايان رسيد.
فوالد در اين بازى گل نخســت را به ثمر رساند اما در نهايت به تساوى رضايت داد. اما 
بهترين نتيجه را تيم استقالل گرفت، آبى پوشان ايرانى در مصاف با االهلى عربستان آتش 

بازى راه انداختند ودر يك بازى پرگل 5 بر 2 به پيروزى رسيدند.
در اين ديدار شاگردان فرهاد مجيدى ابتدا با گل فرشاد اسماعيلى پيش افتادند اما االهلى 

در نيمه نخست بازى را به تساوى كشاند.
آتش بازى استقالل در نيمه دوم شروع شد و موفق شد ابتدا توسط محمد نادرى و سپس 
با دو گل زيباى نيمار ايران مهدى قائدى و در نهايت با ضربه پنالتى شــيخ دياباته 5 گل 
به ثمر برســاند و با قبول يك گل در مجموع با پيروى 5 بر 2 نخســتين بازى خود را با 

موفقيت پشت سر بگذارد.
هفته دوم اين رقابت ها شــب گذشته و امشب دنبال مى شود و اميد مى رود كه نمايندگان 
كشورمان موفقيت هفته نخست را تكرار كنند و راه خود را براى صعود به مرحله حذفى 

هموار كنند.

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

مبلغ سپرده شركت در مدت اجراى قراردادمبلغ كارشناسى به ريالشرح (موضوع مناقصه)رديف
مناقصه

واگذارى امور مربوط به خدمات شهرى شهردارى نهاوند 1
شامل :نيروى انسانى ،تجهيزات وماشين آالت، نظافت ،

رفت وروب پاكسازى روزانه و...درمحدوده قانونى شهر  

يك سال 67/027/686/000 ريال
12ماه

3/360/000/000ريال

شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و به استناد صورتجلسه شماره 449 شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط به 
خدمات شهرى شهرداري نهاوند را به صورت به صورت نظافت رفت وروب پاكسازى روزانه و... درمحدوده قانونى شهر بصورت حجمي و به مدت يكسال و 
از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد صالحيت و مورد تاييد اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي و با شرايط ذيل واگذار نمايد، برگزاري مناقصه صرفا از 
طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس: www.setadiran.irمي باشد وكليه مراحل مناقصه شامل:خريد ودريافت اسناد مناقصه ،پرداخت تضمين 

شركت در مناقصه ،ارسال پيشنهاد قيمت واطالع از وضعيت برنده بودن مناقصه گران ازاين طريق امكان پذير ميباشد.

*  متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست از طريق سامانه ستاد ( سامانه تداركات الكترونيكي دولت )  به آدرس www.setadiran.ir ثبت نام نموده 
و اسناد مناقصه را بصورت فايل پي دي اف در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 

* متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند از طريق شمار تماس 7-33237445-081 داخلي 208 تماس حاصل نمايند.
* متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از مورخ 1400/01/21 لغايت 1400/01/29 ازطريق سامانه ستاد دريافت نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 1400/02/09در 

سامانه به صورت فايل پي دي اف اسناد را بارگذاري نمايند.
*شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

* به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و شركت در مناقصه و همچنين شركت هاي شركت كننده در مناقصه مؤظف است به ارائه عدم گواهي عدم 

منع انعقاد قرارداد و فعاليت از اداره كار،رفاه و تامين اجتماعي و ساير مراجع مي باشد.
* كليه كسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

* در صورتيكه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن از تاريخ تنفيذ 
بخشنامه خواهد بود.

متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 بانك مهرايران واريز وفيش واريزي را در 
سامانه بارگذاري نمايند .متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي ويا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده 

نمايند وضمانتنامه بانكى شركت درمناقصه را درمهلت مقرر تحويل دبيرخانه شهردارى نهاوند نمايند.
*صرفا اسناد پاكتهاى (ب) و(ج) داراى امضاى الكترونيكى مورد پذير است ودر جلسه بازگشايى پاكتهاى (ب) و(ج) ،اسناد فيزيكى كاغذى واسناد فاقد 

امضاى الكترونيكى (داراى مهر گرم )به هيچ وجه مورد پذير نيست.
* هزينه انتشار و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

*چنانچه نفراول حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط وبا نفر دوم قرارداد منعقد ميگردد وتا نفرسوم به همين منوال خواهد بود.
* به اين قرارداد به هيچ  عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايايي كه بر اساس بخشنامه 1400محاسبه و پرداخت مي گردد.

* پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به صورت جزئي و كلي به ديگري را ندارد.
*متقاضيان جهت دريافت اسناد پيش نويس قرارداد ميبايستى به شهردارى نهاوند واحد امور قرارداد ها مراجعه نمايند

* پيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كارگران خود را داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي و اخالل در 
اجراي مفاد قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.

*تهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودروهاي مورد نياز و مواد مصرفي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
* از آنجايي كه موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده لذا مدارك كارفرما در قرارداد ميزان كيفيت مي باشد.

* پيمانكار در ارائه قيمت پيشنهادي، سود مورد نظر خود و تمامي هزينه هاي احتمالى  وكسورات مربوطه را درنظر گرفته وبعداز آن تحت هيچ عنواني حق 
درخواست اضافه بها راندارد

* كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ 1400/02/11 ساعت 11 روز شنبه در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي كه حداقل سه 
پيشنهاد باشد مفتوح و برنده را اعالم نمايند. (م الف 105)

چاپ آگهي نوبت اول: 1400/01/21
چاپ آگهي نوبت دوم : 1400/01/29    

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و به استنادصورتجلسه شماره 449 شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط به 
،نگهداري و ..... فضاي سبز بام نهاوند (تپه ابوذر) شهرداري نهاوند را به صورت حجمي و به مدت يكسال و از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد 
صالحيت و مورد تاييد اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي و با شرايط ذيل واگذار نمايد، برگزاري مناقصه صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به 
آدرس: www.setadiran.ir مي باشد وكليه مراحل مناقصه شامل:خريد ودريافت اسناد مناقصه ،پرداخت تضمين شركت در مناقصه ،ارسال پيشنهاد قيمت 

واطالع از وضعيت برنده بودن مناقصه گران ازاين طريق امكان پذير ميباشد.

* متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست از طريق سامانه ستاد ( سامانه تداركات الكترونيكي دولت )  به آدرس www.setadiran.ir  ثبت نام نموده 
و اسناد مناقصه را بصورت فايل پي دي اف در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 

* متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند از طريق شمار تماس 7-33237445-081 داخلي 208 تماس حاصل نمايند.
* متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از مورخ 1400/01/21 لغايت 1400/01/29 ازطريق سامانه ستاد دريافت نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 1400/02/09 

در سامانه به صورت فايل پي دي اف اسناد را بارگذاري نمايند.
* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

* به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و شركت در مناقصه و همچنين شركت هاي شركت كننده در مناقصه مؤظف است به ارائه عدم گواهي عدم 

منع انعقاد قرارداد و فعاليت از اداره كار،رفاه و تامين اجتماعي و ساير مراجع مي باشد.
* كليه كسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

* در صورتيكه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن از تاريخ تنفيذ 
بخشنامه خواهد بود.

متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 بانك مهرايران واريز وفيش واريزي را در 
سامانه بارگذاري نمايند .متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي ويا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده 

نمايند وضمانتنامه بانكى شركت درمناقصه را درمهلت مقرر تحويل دبيرخانه شهردارى نهاوند نمايند.
-صرفا اسناد پاكتهاى (ب) و(ج) داراى امضاى الكترونيكى مورد پذير است ودر جلسه بازگشايى پاكتهاى (ب) و(ج) ،اسناد فيزيكى كاغذى واسناد فاقد 

امضاى الكترونيكى (داراى مهر گرم )به هيچ وجه مورد پذير نيست.
* هزينه انتشار و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

*چنانچه نفراول حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط وبانفرو دوم قرارداد منعقد ميگردد وتا نفرسوم به همين منوال خواهد بود.
*متقاضيان جهت دريافت اسناد پيش نويس قرارداد ميبايستى به شهردارى نهاوند واحد امور قرارداد ها مراجعه نمايند

* به اين قرارداد به هيچ  عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايايي كه بر اساس بخشنامه 1400 محاسبه و پرداخت مي گردد.
*پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به صورت جزئي و كلي به ديگري را ندارد.

* پيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كارگران فضاي سبز خود را داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي 
و اخالل در اجراي مفاد قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.

*تهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودروهاي مورد نياز و مواد مصرفي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
* از آنجايي كه موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده لذا مدارك كارفرما در قرارداد ميزان كيفيت مي باشد.

* پيمانكار در ارائه قيمت پيشنهادي، سود مورد نظر خود و تمامي هزينه هاي احتمالى  وكسورات مربوطه را درنظر گرفته وبعداز آن تحت هيچ عنواني حق 
درخواست اضافه بها راندارد

* كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ 1400/02/11 ساعت 11 روز شنبه در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي كه حداقل سه 
پيشنهاد باشد مفتوح و برنده را اعالم نمايند.  (م الف 106)

چاپ آگهي نوبت اول: 1400/01/21
چاپ آگهي نوبت دوم : 1400/01/29    

مدت اجراى مبلغ كارشناسى به ريالشرح (موضوع مناقصه)رديف
قرارداد

مبلغ سپرده شركت در 
مناقصه

واگذارى امور مربوط به نگهدارى و ... فضاى سبز شهردارى 1
نهاوند در محدوده قانونى بام شهر (تپه ابوذر)  شامل: حفظ 
و نگهدارى تأسيسات وابسته اعم ازنيروى انسانى، تجهيزات 

وماشين آالت مورد  نيازنگهدارى،چمن كارى، انواع گل 
كارى،درختكارى،مبلمان پاركى، وسايل ورزشى، سرويس 

بهداشتى، چاههاى شبكه آبرسانى

يك سال8/721/263/726 ريال
12ماه

450/000/000 ريال

سليمان رحيمى»
 تيم فوتبال پاس همدان در هفته پانزدهم 
ليگ دسته دوم كشور امشب در مريانج ميزبان 

شهردارى بم است.
هفته پانزدهم رقابت هاى فوتبال ليگ دســته 
دوم قهرمانى باشــگاه هاى كشــور امشب با 
انجام 7 بــازى در گروه دوم در شــهرهاى 
مختلف دنبال مى شــود كــه در يكى از اين 
ديدارها تيم فوتبال شــهردارى بم در همدان 

ميهمان پاس همدان است.
تيــم فوتبال پاس كه بــا كادر مربيگرى تازه 
خود هفته گذشــته موفق به كسب نخستين 
پيروزى در آغاز دور برگشــت شد و عقاب 
تهران را شكســت داد با روحيه اى مضاعف 

امشب به مصاف شهردارى بم مى رود.
پاســى ها هفته گذشته موفق شدند با پيگيرى 
رئيس هيأت فوتبــال ومديرعامل پنجره نقل 
و انتقاالتى خــود را باز كند تا على قربانى با 
خيالى آسوده بتواند بازيكنان مورد نياز خود 
را جذب كند تا در دور برگشــت با مشــكل 

كمبود بازيكن روبرو نشود.
پاس با تكيه بر جوانان و سود بردن از بازيكنان 
با تجربه و بــا درايت كادر مربيگرى در تالش 
اســت تا امتيازات از دست رفته دور رفت را با 
ارائه بازى هاى خوب در دور برگشــت جبران 
كنند و در نخســتين گام هفته گذشته عقاب را 
مغلوب كرد و امشب به دنبال آن است تا روند 
موفقيت خود را در برابــر تيم انتهاى جدولى 

شهردارى بم تكميل كند.
علــى قربانى و كادر مربيان با آناليز بازى هاى 
شهردارى بم به نقاط ضعف و قوت اين تيم 
پرداخته تا با شــناخت كامل به ديدار اين تيم 
برود. شــهردارى بم در فصل جارى دوبار با 
پاس بازى كرد كه حاصل آن يك شكست و 
يك تســاوى براى نماينده بم بود. در ليگ و 
در دور رفت دو تيم در بم به تساوى رضايت 
دادند اما در جام حذفى و در همدان تيم پاس 

حريف خود را شكست داد.
پاســى ها امشب در ورزشــگاه شهيد حاجى 
بابايى مريانج و با قضــاوت ميثم عباس پور، 

محمدعلى پروانه و ســپهر كريميان پذيراى 
شهردارى بم است و انتظار مى رود كه شاهد 

بازى خوبى باشيم.
تيم فوتبال پاس كه با 18 امتياز در رده هشتم 
جدول قــرار دارد و براى آنكــه خود را به 
باالى جدول برساند در اين بازى محكوم به 
پيروزى است و از همان دقايق نخست پاس 
بــا تركيبى هجومى قدم بــه ميدان مى گذارد 
پــاس هر چنــد در نيم فصل چنــد بازيكن 
شــاخص خود را از دســت داد اما مربيان با 
تكيه بر بازيكنان جوان و جذب چند بازيكن 
تالش كردند تا جاى خالى بازيكنان جدا شده 

را پر كنند.
پاس اين روزها بيشــتر از هــر زمانى نياز به 
حمايــت و كمــك دارد و مى تواند در كنار 
حمايت مسئوالن بازى هاى قابل قبولى ارائه 
دهد و خود را از كمركش جدول جدا كند تا 

با اميد بيشترى ليگ را دنبال كند.
تيم شهردارى بم در انتهاى جدول قرار داد و 
يكى از كانديداهاى سقوط به شمار مى رود. 

اين تيم در بازى امشب انتهارى بازى مى كند 
و چيزى براى از دست دادن ندارد و شاگردان 
على قربانى بايد باهوش باشند و اجازه ندهند 
اين تيم انتهاى جدولى براى آنها دردسر ساز 

شود.
در ســاير ديدارهاى امشــب مس شهر بابك 
صدرنشــين رقابت ها ميزبان ســردار بوكان 
اســت. اترك بجنورد از تيم شــهردارى ماه 
شــهر پذيرايى مى كند. شــاهين بندرعامرى 

شگفتى ساز ليگ راهى يزد شده است.
تا در برابر شهيد قندى بازى كند. ميالد تهران 
ميهمان شــهداى بابلسر خواهد بود و دو تيم 
نظامى نيروى زمينى و عقاب در تهران با هم 
سرشاخ مى شوند و در نهايت تيم دوم جدول 

نفت اميديه ميزبان شمس آذر قزوين است.
اين رقابت  پس از افطار برگزار مى شود. تيم 
فوتبال شــهردارى همدان نيز شب گذشته به 
مصاف تيم مس نوين كرمان رفت كه به دليل 
انجام ديــر وقت بازى قادر بــه چاپ نتايج 

نشديم كه در شماره فردا چاپ خواهد شد.

هفته پانزدهم ليگ دسته دوم كشور

امشب پاس ميزبان 
شهردارى بم است 

اناليز لطيفى از 
كشتى گيران ماليرى 

 هفته گذشته مسابقات كشتى انتخابى كشور در 
رده جوانان و نوجوانان برگزار شد و كشتى گيران 
اســتان همدان با محك زدن خود موفق شدند دو 
عنوان ســومى در نوجوانان و يك مقام نخست و 

يك مقام دومى در كشتى جوانان كسب كنند.
نتايج به دست آمده هر چند رضايت بخش نبوده 
و از كشتى استان انتظار مى رفت كه عناوين بهترى 

كسب كنند. اما با توجه به ضعف كشتى استان در 
سال هاى گذشته و توجه نكردن به كشتى پايه اين 
نتايج را بايد به فال نيك گرفت و اميدوار بود تا در 

آينده كشتى استان بتواند شكوفاتر شود.
شايد برخى حواشــى و مسائل ناخواسته در ثبت 
اين نتايج دخيل باشــد اما دلسوختگان كشتى بايد 
فارغ از هر حاشــيه اى براى اعتالى كشتى استان 
قــدم بردارند و بــا اتحاد و يكدلى براى كســب 

عناوين بهتر خيز بردارند.
جــالل لطيفى مربى ســازنده ماليرى كه حاال در 

تركيــب مربيان تيم ملى قــرار دارد در خصوص 
نتايج كسب شــده كشتى اســتان در رقابت هاى 
انتخابــى گفت: چــون در كشــتى نوجوانان در 
كميته فنى تيم ملى حضور داشــتم نتوانســتم در 
كنــار كشــتى گيران خودم باشــم. و اگر در كوج 
كشــتى گيران بودم بــا توجه به شــناختى كه از 
روحيات آنها داشتم مى توانستم تأثيرگذار باشم و 
نتايج بهترى كســب كنيم و همين امر باعث شده 
تا كشتى گيران دچار اشتباهاتى شوند و دستشان از 

كسب مدال خالى بماند. 

وى با اشــاره به كشــتى هاى ســينا زندى گفت: 
اين كشــتى گير در حالى كه دو بر يك از حريف 
لرستانى خود پيش بود به دليل تجربه كم شكست 
خــورد و از دور مســابقات كنار رفــت اما اين 
كشــتى گير آينده روشــنى در پيش دارد و با رفع 
اشــتباهات و تالش مضاف در كشــتى هاى آينده 

مى تواند موفق باشد.
جالل لطيفى به كشــتى جوانان نيز اشــاره كرد و 
گفت: داريوش ولى زاده از كشــتى گيران خوب و 
اميد استان بود كه به دليل باور نداشتن خود مقابل 

كشــتى گير مازندرانى شكست خورد و از رسيدن 
به مــدال بازماند. اين كشــتى گير در رقابت هاى 
بعــدى خود پخته تــر عمل كرد و به مقام ســوم 
رسيد اما به دليل سر وزن نيامدن كشتى گير مازنى 
داريوش ولى زاده در جاى دوم ايســتاد و به مدال 

نقره رسيد.
لطيفى در مجموع عملكرد كشــتى گيران مالير را 
در اين رقابت ها رضايــت بخش  توصيف كرد و 
اميدوار است كه در ســال هاى اينده كشتى مالير 

حرف هاى زيادى براى گفتن خواهند داشت.
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

يخچال مخصوص ماموريت هاى فضايى 
ساخته مى شود

 مهندسان در حال توليد يخچال يك يخچال مخصوص با توانايى 
كار در شرايط بدون گرانش براى ماموريت هاى فضايى هستند.

به گزارش ايســنا ، از مزاياى بى شمار آن كه بگذريم، فضانورد بودن 
كار ساده اى نيست و قطعاً براى كسانى كه بيش از حد به غذا عالقه 
دارند، مناســب نيست، چرا كه منوى غذايى فضانوردان خيلى جامع 
نيســت و بســيارى از غذاها را نمى توان در آن يافــت. با اين حال، 
فضانوردان از رژيم غذايى متنوعى برخوردار هستند كه شبيه آنچه ما 

در زمين مى خوريم است.
امــا آنچه فضانوردان براى ماموريت هاى طوالنى به ماه و فراتر از آن 

نياز مبرم دارند، يخچال است. 

اجساد فضانوردان فوت شده 
طى سفر به مريخ چه مى شوند؟

 از ســفر اولين انسان به فضا با موشك يعنى 60 سال قبل، حدود 
21 نفر در اين راه جان خود را از دســت داده اند اما از آن  جايى كه 
آژانس هاى فضايى در حال آماده شــدن براى انجام ماموريت سفر به 
مريخ هستند، بسيارى مطمئن هستند كه شمار كسانى كه جانشان را 

از دست خواهند داد بيشتر خواهد شد.
به گزارش ايسنا ، فضانوردانى كه به مريخ خواهند رفت براى مدت 
حداقل هفت ماه درون يك كپســول خواهند مانــد و راهى را طى 
خواهنــد كرد كه پيــش از اين هيچ كس طى نكرده اســت و اگر با 
موفقيت اين راه را طى كنند وارد محيط بسيار سخت و طاقت فرساى 

مريخ مى شوند.

تبديل موز به زيلو و اكستنشن مو!
 يك استارتاپ اوگاندايى زيلو و اكستنشن مو را از ضايعات موز 
توليد مى كند و اميدوار است كه در آينده از الياف مشتق شده از موز 
لباس تهيه كند.به گزارش مهر ، كشور اوگاندا بزرگترين توليد كننده 
موز در جنوب صحراى آفريقا اســت. اين ميوه آسيب پذير در مقابل 
بيمارى اكنون توسط يك اســتارتاپ محلى براى توليد محصوالت 
ســازگار با محيط زيست مانند منســوجات، فرش و اكستنشن قابل 
تجزيه مو اســتفاده مى شود.اين شركت موســوم به "TexFad" از 
فيبر موز طبيعى كه ضايعات محسوب مى شود و هدر مى رود، استفاده 
مى كند. اين استارتاپ، فيبر موز را از قسمت هايى از تنه درخت موز 
اســتخراج مى كند كه در غير اين صورت توسط كشاورزان سوزانده 

مى شود يا پس از برداشت دور ريخته مى شود.

شناسايى حيات فرازمينى 
در كمتر از 60 ساعت

 نتايج تحقيقات نشان مى دهد، تلسكوپ جيمز وب كه در پاييز امسال 
به فضا پرتاب مى شــود، مى تواند در كمتر از 60 ساعت حيات در ديگر 
ســيارات را بررسى كند. به نقل از ساينيس ديلى، دانشجوى تحصيالت 
تكميلى دانشگاه ايالتى اوهايو در كنفرانسى طى نشست ماه آوريل 2021 
انجمن فيزيــك آمريكا (APS) گفت: «اين نتايج بــه اين دليل من را 
شــگفت زده كرد كه ممكن است واقعا در 5 تا 10 سال آينده نشانه هايى 
از زندگى در سيارات ديگر بيابيم.» سيارات كوتوله گازى قابليت حيات 
دارند اما از آنجا كه هيچ يك از اين ابرزمين ها يا مينى نپتون ها در منظومه 
شمسى وجود ندارند، دانشــمندان براى تعيين اينكه آيا جو آنها حاوى 
آمونياك و ساير عالئم بالقوه براى موجودات زنده است، تالش مى كنند.

داليل بروز اختالل پرخورى در زنان
 محققان كشور در پژوهشــى كه در خصوص اختالل پرخورى 
انجــام داده اند، هيجانات و عادت هاى رفتارى ريشــه دار را به عنوان 

عوامل مهم بروز اين اختالل در زنان برشمرده اند.
به گزارش ايســنا، گسترش روزافزون چاقى، اضافه وزن و پيامدهاى 
جسمانى، روان شــناختى و اقتصادى ناشى از آن موجب شده است 
كه اختــالل پرخورى به عنوان يكى از اختالالت بســيار مهم روانى 

مدنظر قرار گيرد. 
در ســال هاى اخير، اختالل در نگرش ها و رفتارهاى خوردن به طرز 
فزاينده اى در ميان زنان جوان شــايع شده اســت و اين موضوع از 
عواملى است كه ارتباط تنگاتنگى با چاقى دارد. اختالل پرخورى از 

اختالالت رايج تر خوردن در افراد است.

برگزارى نخستين رويداد ملى 
«افق روشن» در همدان

تقويت رويكرد اميدآفرينى

 مســئول مركز فضاى مجازى و رســانه بســيج 
دانشجويى استان همدان از برگزارى نخستين رويداد 
ملى «افق روشــن» با رويكرد اميدآفرينى خبر داد و 
گفت: مهلت ثبت نام در رويداد از 25 فروردين آغاز 

شده و تا پنجم ارديبهشت است.
به گزارش فارس ، بهنام محمدى با اشاره به برگزارى 
اولين رويداد ملى «افق روشن» در همدان توسط مركز 
فضاى مجازى و رسانه بسيج دانشجويى استان اظهار 
كرد: دبيرخانه استانى رويداد افق روشن (مركز فضاى 
مجازى و رســانه بسيج دانشــجويى استان همدان) 
آمادگى دريافت آثار مكتــوب، ديجيتالى، تصويرى، 
گرافيكى و صوتى را در موضوعات مختلف استقالل 
و آزادى، علم و پژوهش، اقتصــاد، عدالت و مبارزه 
با فســاد، ســبك زندگى و عزت ملى را با رويكرد 
اميدآفرينى دارد. وى گفت: افراد و گروه هاى رســانه 
اى مــى توانند آثار ناظر بــه اميدآفرينى را كه تاكنون 
توليــد كرده اند يا قصد دارند تا انتخابات 1400 توليد 
كنند را در قالب هاى مختلف نشريه، يادداشت، موشن 
گرافيك، اســتاپ گرافيك، كميك استريپ، مصاحبه 
پياده روى، مصاحبه گفتگو محور، مستند و فيلم كوتاه، 
كليپ و نماهنگ، عكس نوشته، اينفوگرافيك، پوستر، 
نمايش راديويى و پادكســت به دبيرخانه اســتانى به 

آدرس www.najmevent.ir ارسال كنند.
مسئول مركز فضاى مجازى و رسانه بسيج دانشجويى 
استان همدان افزود: آثار برگزيده زيرمجموعه خدمات 
شتاب دهنده «افق روشــن» قرار مى گيرد و عالوه بر 
اينكه به مجموعه هاى مطرح رسانه اى كشورى معرفى 

خواهد شد مورد حمايت قرار مى گيرد.
وى از اهداى جوايز نقدى و غير نقدى به اين رويداد 
بــه فراخور خلق اثر در قالب هاى مختلف خبر داد و 
گفت: مهلت ثبت نام در رويداد از 25 فروردين آغاز 
شده و تا پنجم ارديبهشــت است كه افراد و گروه ها 
فرصت دارند آثار خود را تا آخر ارديبهشت ماه ارسال 

كنند.

مسير دوم اللجين- بهار بعد از گذشت يكسال  
بازگشايى نشد

احمد رجبى راغب »
 راه آهن مواصالتى شمال و شمال شرق به غرب كشور با اعتبارى بالغ 
بر 900 ميليارد تومان انجام شد كه در اين مسير به استان همدان رسيدو  به 
سنندج ادامه يافت تا به كشور عراق ادامه داشته باشد كه ايستگاه شانزدهم 

اين راه آهن در نزديكى اللجين، شهر جهانى سفال واقع شد.
در 9 تيرماه ســال گذشته مسير شهر جهانى ســفال از ورودى روستاى 
دينارآباد از ســمت بهار (كه در حوزه استحفاظى بخشدارى مركزى بهار 
است) به دليل ساخت و ساز راه ارتباطى قطار همدان- سنندج مسدود شد 
و اين درحالى بود كه انسداد راه بهار- اللجين به صورت يك شبه و بدون 
اطالع پيشين موجب سردرگمى مسافران، كارگران شهرك صنعتى اللجين 
و شهروندان اين شهر و نارضايتى مردم شد و اعتراضاتى را به همراه داشت.

شهروندان و مسافران از مسير جاده تهران به اللجين يا بهار-حسام آباد به 
اللجين تردد كردند و هرچند تعداد بى شمارى از گردشگران نيز يا راهى 
پيدا نكردند و عطاى سفر به سومين قطب گردشگرى استان را به لقايش 
بخشيدند و عده اى نيز چند روزى سرگردان در يافتن راه جايگزين بودند. 
اعتراضات مردمى كار را به جايى رساند تا دادستان همدان نيز از نزديك از 
اين مسير بازديد كرد و خواستار تحقق وعده هاى مسئوالن و پيمانكار در 

مدت زمان اعالم شده از سوى آنان شد.
حساســيت موضوع و مراجعات مكرر مردمى به مسئوالن موجب شد تا 
دادستان اللجين، بخشدار و فرماندار حداقل روزانه يكبار از پيشرفت پروژه 
بازديد كرده و خواستار تسريع در روند اجرايى كار اين پروژه شوند. و در 
پايان مردادماه 1399يك الين وعده داده شده بازگشايى شد و قرار شد بعد 

از دو ماه الين دوم نيز راه اندازى شود 
اين مسير كه بر اساس تقسيمات شهرى متعلق به بخش مركزى بهار مى 
باشد، ولى اين مسئوالن اللجينى بودند كه همواره پيگير  حل اين مشكل 
بودند و  ســهل انگارى پيمانكار با گذشت نزديك به يكسال  اين  پروژه 
را  نيمه كاره رها كرده  و براى رفع تكليف چند ساعتى در هفته  پروژه را 

فعال نگاه داشته و دوباره راكد ميشود.
در اين مسير كه قطعا فرماندار. نماينده معين منطقه،  امام جمعه، فرماندار 
بخشــداران مركزى و اللجين  و ساير مسئوالن ارشدو مسئوالن اداره راه 
و ترابرى  و....  شــايد دهها بار در طول يكســال گذشته تردد داشته اند 
قطعا متوجه نيمه كاره بودن اين پروژه شــده و عينا ساهد بوده اند و اگر 
حواسشان نبوده كه....  و در دو مسير رفت و برگشت بصورت عمدى كنده 
هايى ايجاد شــده و سرعت كاهى را ايجاد كرده كه هر وسيله نقليه اى را 
با مشكل تردد و قطعا خساراتى را متوجه مى كند و حتما مسئوالن متوجه 

اين ايراد اساسى شده خرابى جاده را متوجه شده اند. 
حال سئوال اينجاست: 

آيا پيمانكار مقصر تمام نشدن پروژه است؟ 
آيا مسئولى ناظر اين پروژه نيست؟

آيا مسئوالن تالشى براى رفع مشكل ندارند.؟
 آيا مردم بيخيال شده و مطالبه گر نيستند؟

 آيــا فعاالن فضاى مجازى بايد مجدد در افكار عمومى براى مســئوالن 
روزشمار را برقرار كنند. آيا مسئوالنى كه نام برديم در موقع رسيدن به اين 

نقطه پرواز مى كنند؟
و آيا..... 

با گذشت نزديك به يكسال از اين بد عهدى به اين اتفاق و طبق وعده هاى 
مسئوالن  چند روز تا بازگشايى الين دوم  اين مسير باقى است؟ 
آيا پاسخ قانع كننده اى را از سوى مسئوالن شاهد خواهيم بود؟

آيا الين دوم بزودى راه اندازى خواهد شد
آيا ايرادات دو مسير با لكه گيرى مناسب در كوتاه ترين فرصت بازسازى 

ميشود.؟
منتظر مى مانيم تا.....
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باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
دو چشمم درد چشمانت بچيناد                                  مبو روجى كه چشمم ته مبيناد
شنيدم رفتى و يارى گرفتى                                         اگر گوشم شنيد چشمم مبيناد
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هــر كــس مــاه رمضــان را روزه بــدارد و پــاك دامنــى ورزد و زبانــش را حفــظ كنــد و آزارش را بــه مــردم نرســاند، 
ــش  ــدى جاي ــراى اب ــد و در س ــش آزادش مى كن ــرزد و از آت ــده او را مى آم ــته و آين ــان گذش ــد گناه خداون

مى دهــد و شــفاعت او را دربــاره موّحــدان گنهــكار بــه تعــداد كــوه هــاى بــه هــم پيوســته، مــى پذيــرد ..
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با شــيوع كرونا، پلتفرم هاى بزرگ به مدد 
فضاى مجازى و ابتكار عملى كه داشــتند 
بسترى را فراهم كردند تا كسب  و كارهاى 

كوچك بتوانند به حيات خود ادامه دهند.
شيوع كرونا در جهان، تقريبا اغلب كسب 
و كارها و صنايع را با مشكل رو به رو كرد. 
ركود اقتصادى كه به واسطه اين بيمارى به 
قرنطينه هاى  است.  كم نظير  پيوست  وقوع 
طوالنى، تعطيلى كسب و كارها و آموزش 

باعث شد، دنياى اينترنت به تمامى نيازهاى 
روزمره انسان ها گره بخورد.

ايــران نيز از اين موضوع،  مســتثنى نبود. 
از همان روزهــاى ابتدايى آغــاز كرونا، 
آموزش  اينترنتى،  خريد  براى  دسترســى 
مــدارس و دانشــگاه ها و ســالمت افراد 
همگى بر بستر اينترنت فراهم شد. هر كدام 
از كسب و كارها براى اين كه موانع سر راه 
خود را از بين ببرند يا نياز بيشترى از مردم 

را مرتفع كنند، ابتكاراتى به خرج دادند.
فضاى مجازى و كمك به ارائه خدمت

نقشــه و مســيرياب هاى بومى در همان 
روزهــاى ابتدايى، مراكزى كــه در آن از 
بيمــاران كرونايى آزمايــش مى گرفتند را 
به نقشــه خود اضافه كردند. پس از مدت 
كوتاهى در مســيرهاى پياده روى حضور 
افــرادى كه مبتال بــه كرونا هســتند در 
نقشه ها مشخص شد و به اين ترتيب افراد 
مسير  كم خطرترين  و  بهترين  مى توانستند 

براى پياده روى را انتخاب كنند.
دولــت براى كمك به معيشــت مردم در 
اين مدت وام هايى در نظر گرفت كه بايد 
سرپرســت هاى خانوار بــراى ثبت نام در 
آن از ســيم كارت هايى كه به نام خودشان 
بود استفاده مى كردند. در ساعات ابتدايى 
اعالم اين خبر، دفاتر پيشــخوان دولت به 
حدى شلوغ شــدند كه عكس هاى آن در 
فضاى مجازى منتشــر شد. در همان زمان 
وزير ارتباطات به اپراتورها دســتور داد با 
همكارى شركت ملى پست سرپرست هاى 
خانوار را احراز هويت كرده و سيم كارت ها 

را به آن ها تحويل دهند.
استفاده از بســتر فضاى مجازى صرفا به 
خدمــات دولتى محدود نشــد. صاحبان 
اپليكيشــن هاى  دهنده  ارائه  پلتفرم هــاى 
مــورد نياز كاربران و ســايت هاى فروش 

كاال نيز تصميــم گرفتند با ايجاد امكاناتى 
كه براى شان مقدور بود، موانعى كه سر راه 

شهروندان بود را مرتفع كنند.
سهم پرداختى بازى سازها نصف شد

بر اســاس گزارشــى كه مركــز تحقيقات 
بازى هاى ديجيتال (دايرك)، منتشــر كرده 
اســت، در ســال 98، بازيكن هــاى ايرانى 
(گيمرها) 131 ميليارد تومــان براى خريد 
نرم افزار بازى هزينه  كرده اند كه از اين ميزان 
21 ميليارد تومان خرج بازى هاى بومى شده 
اســت. بر اســاس آمار بنياد ملى بازى هاى 
رايانه اى، در كشــور 32 ميليون گيمر وجود 
دارد كه 92 درصد از آن ها از گوشى هوشمند 

به عنوان پلتفرم اصلى استفاده مى كنند.
ابتداى امســال «كافه بازار» به عنوان تنها 
پلتفرم ايرانى براى فروش و ارائه بازى هاى 
موبايلى اندرويد، براى رونق بخشــيدن به 
كسب  و كار بازى ســازها، تصميم گرفت 
15 درصد از سود خود را كاهش دهد. اين 
كار با هدف حمايــت از صنعت و كمك 
به رشــد توســعه دهنده ها، انجام خواهد 
شــد و به واسطه آن بازار ســهم خود از 
فروش تا ســقف ساالنه ده ميليارد ريال از 
هر توســعه دهنده را نصف مى كند. به اين 
صورت كه ســهم اين پلتفــرم از فروش 
اوليــن ده ميليارد ريال هر توســعه دهنده 
در ســال از 30 به 15 درصد كاهش پيدا 

خواهد كرد. به اين ترتيب،   در سال 1400 
كميسيون پرداخت شده از سوى 99 درصد 

توسعه دهندگان نصف خواهد شد.
در گذشته بازى ســازها براى فروش يك 
ميليارد تومانى خــود بايد 300 ميليون به 
بازار ســهم پرداخت مى كردند، اما اكنون 
اين سهم نصف شده است و مى تواند براى 
بازى ســازهاى نوپايى كه وارد اين عرصه 

شده اند رقم قابل توجهى باشد.
«مهــدى اميرى» مديرعامــل اين مجموعه 
كــه 45 ميليون كاربر فعــال دارد، در اين 
باره به ايرنا گفت: بــازار در قالب ميزبان 
برنامه ها و بازى هاى موبايلى مسئوليت و 
مأموريت خود را كمك به توســعه دهنده 
و رشد صنعت اپليكيشــن ها و بازى هاى 
موبايل مى داند و بر اين باور اســت كه با 
كمك به توسعه دهنده، مسئوليتى را كه در 
قبال كاربرها دارد به جا مى آورد. اميدواريم 
اين تصميم، به ويژه براى توسعه دهندگانى 
كه در مراحل اوليه رشــد خود هستند و 
به منابع بيشــترى براى ســرمايه گذارى و 
خالقيت و بودجه جهت رساندن محصول 
خود به دســت كاربران ايرانى نياز دارند، 

مفيد باشد.
 فرصتى براى خدمت 
به كسب و كارهاى محلى

يــك پلتفرم فروش اينترنتــى  كاال نيز در 

اين بين دســت به اقدام جالبى زده است 
كه روســتاييان مى توانند بدون واســطه 
محصوالت خود را با قيمت مناســب به 
فروش برســانند. «افشــين خاكى» مدير 
پــروژه كارآفرينــى بومى ايــن پلتفرم با 
هدف توســعه كســب و كارهاى بومى 
و محلــى درباره اين امــكان تازه به ايرنا 
گفت: هدف ما در اين پروژه، اين اســت 
كه كسب وكارهاى خرد، محلى، كوچك، 
روســتايى و خانگــى كه در شــهرها و 
روســتاهاى كوچك مستقر هستند بتواند 
با توجه به پتانســيلى در فضاى مجازى 
وجود دارد، محصوالت خود را به فروش 

برسانند.
وى افزود: معموال توليدكنندگان خانگى 
خوراكى، صنايع دستى و محصوالتى كه 
به صــورت غير صنعتــى توليد مى كنند 
و معمــوال از كيفيت برخوردار هســتند 
و بــراى ســالمتى ضرر كمتــرى دارند 
را با قيمت بســيار اندك به واســطه ها 
مى فروشند و همين مســئله باعث شده 
گاهى حتــى در تامين هزينه هاى زندگى 
خود هم بمانند. بــه همين دليل تصميم 
گرفتيم با ايــن امكان تازه، فضايى را در 
اختيار توليدكنندگان كوچك محلى قرار 
بدهيم تا بتواننــد محصوالت خود را به 

فروش برسانند.

مريم مقدم  »
 پس از شــيوع و گســترش ويروس كرونا، در 
حوزه هاى مختلفى كه بــا كار، زندگى، مايحتاج و 
حتى گشت وگذار مردم سروكار داشت، تهميداتى 
از ســوى مســئوالن مرتبط با هر حوزه انديدشيده 
شد. يكى از آخرين مراكزى كه مورد توجه وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى واقع 
شــد، موزه ها بودند كــه تصميم بــه تعطيلى آنها 
گرفته شد. البته اين تصميمات از سوى وزارتخانه 
متبوع با اما و اگرهاى فراوانى روبه رو شــده و در 
نهايت هم بعد از واكنش هايى كه از سوى رسانه ها 
و كارشناســان و صاحب نظــران مربوطه صورت 
گرفت، تصميم نهايى برعهده ستاد مبارزه با كرونا 

و وزارت بهداشت گذاشته شد.
اين حواشى و مسائلى كه از يكسو پيرامون فعاليت 
يا عــدم فعاليت موزه ها به وجود آمد و از ســوى 
ديگر، در نظر نگرفتن پروتكل هاى بهداشــتى براى 
بازديــد از موزه ها و از همه آنها مهمتر عدم وجود 
فعاليت هاى  براى  مناسب  زيرساخت هاى  و  محتوا 
آنالين موزه ها همه و همه نشان از يك چيز داشت، 

اينكه موزه هاى كشور در اولويت نيستند.
مديــركل ميراث فرهنگى ، گردشــگرى و صنايع 
دستى همدان در زمينه آمار بازديد از اماكن تاريخى 
و توريستى  اســتان همدان در نوروز 1400 گفت 
:  اماكن گردشــگرى داراى بليت فروشى  و بدون 

بليت بالغ بر  218 هزار 779 مورد بوده است .
على مالمير عنوان كرد:  در مقايسه با سال 98 حدود 
17 درصد و در مقايسه با سال 97 حدود 13 درصد 
بازديد را به خود اختصاص داده است . وى گفت : 
به عبارتى ميزان بازديداز اماكن گردشگرى همدان 
در نوروز 1400  با كاهش چشمگيرى مواجه شده 
است .  وى همچنين افزود : به گونه اى كه ميتوان 
اين بازديد ها حدود 87 درصد نســبت به سال 97 
و حدود 83 درصد نســبت به نوروز 98 با كاهش 

مواجه شد .
  درآمد نوروزى موزه هاى ايران صفر شد

مديــركل موزه ها اعالم كرد: برآورد ما اين بود كه 
درآمد موزه ها در ســال 1400 حدود 300 ميليارد 

تومان باشد كه البته روى گردشگر خارجى حساب 
كرده ايم، اما با توجه به بســته بودن مرزها به روى 
گردشــگران خارجى، ايــن درآمد به عــدد قابل 
مالحظه اى نمى رســد. در نــوروز هم درآمد اين 

بخش در حد صفر بود.
محمدرضا كارگر در اين زمينه ميگويد : براساس 
آمــار «نفر بازديد» مجموعــه فرهنگى و تاريخى 
ســعدآباد در صــدر بازديدهاى نــوروزى قرار 
داشــت. كاخ گلســتان، كاخ نيــاوران و حافظيه 
نيز به ترتيب بيشــترين تعــداد مراجعه كننده را 

داشتند.
به گفته وى ، موزه هاى استان هاى تهران، فارس، 
اصفهان، خراسان رضوى و يزد به ترتيب بيشترين 

بازديدكننده را در تعطيالت نوروز داشته اند.
كارگر با اشــاره به افت بازديد از آثار تاريخى در 
تعطيــالت نوروز، افزود: تعــداد بازديد موزه ها و 
محوطه هاى تاريخى در نوروز 1400 يك هشــتم 

بازديدهاى نوروز 98 بود. نوروز 99 مقايسه نشد، 
چون موزه ها به دنبــال همه گيرى ويروس كرونا 
تعطيل بودند. او همچنين بــه كاهش درآمد موزه 
ها اشــاره كرد و گفت: بيشترين درآمد موزه ها و 
محوطه هاى تاريخى از گردشــگر خارجى تامين 
مى شود. اما امسال كه گردشگرى خارجى نداشتيم 
درآمد هم چشــمگير نبود، چون بليت بازديدكننده 

ايرانى قيمتى ندارد.
مديركل موزه هــا و اموال منقول تاريخى درباره 
تاثيــر كاهش درآمد مــوزه ها بــر نگهدارى و 
محافظت از آن ها، گفت: خوشــبختانه موزه ها 
اعتبــار دولتــى دارند كه تاكنون پرداخت شــده 
و مشــكل خاصى از اين نظر وجــود ندارد. اما 
درآمدهــاى حاصل از فــروش بليت و بازديدها 
معمــوال اجازه انجــام كارهاى فــوق العاده، از 
جملــه برگزارى نمايشــگاه، ارتقــاى تجهيزات 
و... را مــى داد كه امســال با توجــه به كاهش 

ايــن درآمد، با آن ميــزان از اعتبارات دولت مى 
توان اســتانداردهاى الزم در مــوزه ها را حفظ 
كرد و امور اضطرارى را انجام داد.او اضافه كرد: 
البتــه كه كاهش بازديدكننــده، تعطيلى ها و نبود 
گردشــگر خارجى، حتما موزه هاى خصوصى را 

با چالش روبه رو خواهد كرد.
موزه ها و مجموعه هاى تاريخى پس از يك دوره 
تعطيلى چندماهه در بهمن ماه 99 باز شــدند، اما با 
اعالم وضعيت خطر كرونا در بيشتر شهرها، از روز 
18 فروردين ماه به دســتور ستاد ملى كرونا دوباره 

تعطيل شدند.
گفتنى است 14 موزه شامل موزه هگمتانه، آرامگاه 
بوعلى ســينا، موزه تاريخ طبيعى، حمام قلعه، موزه 
دفاع مقدس و مشــاهير در همــدان و موزه حمام 
حــاج آقاتــراب نهاوند، مــوزه لطفعليــان مالير، 
موزه تاريخ و فرهنگ اســدآباد و خانه مســعودى 

تويسركان در استان همدان فعال هستند.

درآمد موزه ها به صفر رسيد 

انزواى موزه ها به لطف كرونا 
■ كاهش بازديد از موزه هاى همدان به 87 درصد رسيد

قدم هايى كه برداشته شد؛
كمك به تامين معاش كمك به تامين معاش 
از طريق دنياى مجازىاز طريق دنياى مجازى

مشكالت هنرمندان صنايع دستى در دوران كرونا
پول نمى خواهيم، فقط به ما كار بدهيد!

 يك توليدكننده صنايع دستى مى گويد: متاسفانه اغلب هنرمندانى كه 
در حوزه صنايع دستى در روستاها و شهرستان هاى كوچك كار مى كنند 
يا سرپرســت خانوار هستند يا به طور كلى معيشتشان از اين راه تامين 
مى شــود كه با تعطيل شدن كارگاه هاى صنايع دستى، اميدشان نيز از بين 
رفته اســت. حامد اكرمى، احياگر و توليدكننده صنايع دستى و سوغات 
شهرســتان ابركوه در گفت وگويى با ايسنا درباره وضعيت بازار توليد و 
فروش محصوالت در دوران كرونا، اظهار كرد: ما پيش از شيوع ويروس 
كرونا در تالش بوديم تا برخى از هنرهاى منســوخ شده را احيا كنيم و 
رشــدى هم در حال صورت گرفتن بود، اما متاسفانه با شيوع كرونا اين 
فرآيند متوقف شــد و عرضه آثار بيشــتر به صورت آنالين و از طريق 
شــبكه هاى اجتماعى صورت گرفت كه متاسفانه به داليل مختلفى اين 

مدل فروش به صورت محدود انجام مى شود. 
اكرمى درباره مشكالت هنرمندان فعال در عرصه صنايع دستى نيز اظهار 
كــرد: برخى از هنرمندان تماس مى گيرنــد و مى گويند اصال پول نمى 

خواهيم، فقط كاش مى توانستيم سر كارمان برگرديم.


