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عادى پندارى كرونا 
خودزنى است 

 اين روزها درحالى ســايه شــوم كرونا 
بر زندگى و ســالمت مردم كشورمان سايه 
انداخته و يك بار ديگر روبه گسترش است...
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پيگيرى ها براى 
تملك صمصام 
ادامه دارد

شانس المپيكى 
شدن را دارم

ممنوعيت اسكان 
نوروزى 1400 
در مدارس

افزايش 
ساعت كارى 
تعويض پالك 
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ون  ه را ا  و ا ا

روزنامـه همدان پيـام

همكارگرامى 

جناب آقاى يونس چابك
با نهايت تاثر و تاسف درگذشت مادربزرگ گراميتان را 
تسليت و تعزيت عرض نموده و از خداوند تبارك و تعالى 
براى آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه و براى شما 

و ساير بازماندگان صبر و بردبارى مسئلت داريم.

وزير ميراث فرهنگى : 

سفرهـاى 
نـوروزى 1400 

محدود وكنتـرل 
شده انجام مى گيرد

دعوت به همكارى
ــواد و  ــناس م ــدى كارش ــت تص ــر جه ــركت معتب ــك ش ي
متالــوژى آزمايشــگاه واقــع در كارخانــه ســنگ آهن اســتان 
ــا  ــه ب ــا تجرب ــراد ب ــدآباد) از اف ــتان اس ــدان (شهرس هم

ــد. ــكارى مى نماي ــه هم ــوت ب ــل دع ــخصات ذي مش
ــى: فــارغ التحصيــل رشــته مــواد و  ■ مــدرك تحصيل

متالــوژى
■ ســوابق كارى: ترجيحــاً داراى ســابقه كار در صنايــع معدنى 

و انجــام تســت هاى فيزيكــى
ــا  ــر و ب ــا، پيگي ــت، پوي ــا دق ــوش و ب ــا: باه ■  مهارت ه

ــاال ــزه كارى ب انگي
واجديــن شــرايط ميتواننــد ســوابق شــغلى خــود را (رزومــه 

كارى) بــه آدرس ايميــل:
Product.company١٣٩٧@gmail.com

ارسال فرمايند.

 به همت كانون عكس همدان و با حمايت ســازمان 
محيط زيســت اســتان همدان "تاالب آق گل" ميزبان 

عكاسان همدانى بود .
بــه گزارش روابــط عمومي انجمن ســينماي جوانان 
همدان ، مســتند نگارى و عكاســى "تاالب آق گل"

با هدف حضور عكاســان در دومين جشــنواره عكس 
و فيلم محيط زيســت همــدان  و باحضور جمعى از 
هنرمندان و عكاســان همدانى  در محل تاالب آق گل 

مالير برگزار شد  . 
معاون انجمن سينماى جوانان همدان گفت  : به منظور 
آشــنايى و معرفى تاالب ها و زيستگاه هاى آبى استان 
همدان  و به واســطه توجه ويژه به محيط زيســت و 
تعامالت و تعارضات انســان در تاالب ها  با حمايت 
ســازمان محيط زيســت اســتان همدان تور عكاسى 
يكــروزه اى  به تاالب آق گل مالير  برگزار شــد  كه 
با اعالم فراخوان  بيــش از 120  هنرمند عكاس براى 
حضور در اين تور عكاســى ثبت نام كردند كه با توجه 
به رعايت بايســته هاى بهداشــتى كرونايى صرفا 40

عكاس در اين تاالب حضور يافتند و با ثبت زيبايى ها و 
چشم اندازهاى " تاالب آق گل"  خود را براى حضور 
در دومين جشنواره عكس و فيلم محيط زيست استان 

همدان ثبت كردند . 
وحيد به خوش در ادامه افــزود : در كنار برگزارى تور 
عكاســى به منظور ثبت زيبايى ها و چشــم اندازهاى 

تاالب ها و تاثير زيست گاه هاى آبى در زندگى انسانها 
و همچنين حيات وحش كارگاه عملى عكاســى محيط 
زيست نيز با حضور جواد وفايى مدرس عكاسى و مدير 
كانون عكس اســتان همدان براى 15 نفر از عالقمندان 

برگزار شد .
وى همچنيــن ادامه داد : هنرمندان عكاس و فيلمســاز 
استان همدان مى تواند براى حضور در دومين جشنواره 
عكس و فيلم محيط زيســت استان همدان تا پايان روز 
WWW.hamedan.doe.ir دهم اسفند به نشانى

مراجعه و آثار خود را ثبت و ارايه نمايند .
به خوش افزود تعامل و همكارى خوب سازمان محيط 
زيســت اســتان همدان  با هنرمندان عكاس و فيلمساز 
موجب شــده تا هنرمندان توجه ويژه اى را به موضوع 
محيط زيســت پيرامون خود داشــته و با ثبت و ضبط 
تعامالت و تعارضات انسانى در مواجه به حيات وحش 
و محيط زيست و هدف گذارى حفظ و نگهدارى محيط 
زيست در اين حوزه فعاليت بسيارى خوب و موثرى را 

داشته باشند.

تاالب آق گل ميزبان عكاسان همدانىتاالب آق گل ميزبان عكاسان همدانى

پنج شكارچى 
متخلف در همدان 
دستگير شدند

 رئيس اداره حفاظت محيط زيســت 
شهرســتان همدان از دســتگيرى  پنج 
شــكارچى متخلف به علت زنده گيرى 
«ســهره طاليــى» در مناطــق آزاد اين 

شهرســتان خبر داد. مجيد شــعبانلو در 
گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: تيم هاى 
گشــت و كنترل حفاظت محيط زيست 
شهرســتان همدان در حين گشت زنى 
متوجــه پهن كردن تور و تله به شــكل 
قفس براى بــه دام انداختن پرندگان در 

مناطق آزاد شهر همدان شدند.
وى اضافه كرد: با نزديك شدن به محل 
زنده گيرى پرنده، شــكارچيان متخلف 

متوجــه حضور عوامل يــگان حفاظت 
محيط زيست شده و به سرعت از محل 
متوارى شدند.رئيس اداره حفاظت محيط 
زيست شهرســتان همدان اظهار داشت: 
پــس از تعقيب و گريز، شــكارچيان به 
دام يگان محيط زيســت افتاده و آالت و 

ادوات جرم آنها توقيف شد.
شعبانلو بيان كرد: ماموران يگان حفاظت 
محيط زيست از پنج شكارچى متخلف 

ســه تور سهره گيرى و پنج تله به شكل 
قفس به همراه پنج قطعه ســهره طاليى 

كشف و ضبط كردند.
وى يــادآورى كــرد: 14 پرونده قضايى 
براى شكارچيان متخلف از ابتداى سال 
جارى تاكنون در حوزه شكار و صيد اين 
استان تشكيل شده كه 9 پرونده مختومه 
و پنــج پرونده نيز در جريان رســيدگى 

براى صدور راى است.

 وضعيت كنونى همدان در خصوص 
همه گيــرى ويروس به مثابــه روزهاى 
نخستين شيوع كرونا شده و نگرانى براى 
ورود به پيك چهارم اين ويروس بســيار 

جدى و نگران كننده است.
در يك هفته گذشــته با توجــه به اقدام 
هاى انجام شده، شهرستان تويسركان از 
وضعيت نارنجى خارج و در وضعيت زرد 
قرار گرفت كه البته شمار شهرستان هاى 
داراى وضعيت آبى اســتان همدان نيز از 
سه به يك شهرستان كاهش يافته و شمار 
مبتاليان در استان  به 10 هزار و 453 نفر 
رسيده است و تاكنون هزار و 522 قربانى 

كرونا شده اند.
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان با بيان اينكه شركت در اجتماعات 
عامل ابتــالى 62 درصد بيماران مبتال به 
كوويد 19 در اين اســتان گزارش شــده 
گفت: همچنين سهم دورهمى خانوادگى 
در ابتال به ويروس كرونا 32 درصد است.

مصطفى آزادبخت در ستاد استانى مقابله 
با ويروس كرونا اظهار داشــت: ســهم 
مسافرت در ابتال به ويروس كرونا چهار 
درصد و رعايت نكــردن فاصله گذارى 
اجتماعــى در ادارات اســتان همدان 2

درصد است.
وى بيان كرد: طبق گزارش ارائه شده در 
جلسه امروز ســتاد ملى كرونا وضعيت 
كرونا در استان همدان كنترل شده است 
با اين وجود به علت شــكننده بودن اين 
وضعيت نگرانى ها براى ابتال به ويروس 

كرونا جدى است.
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان خواستار توجه جدى شهروندان 
و صنوف به پروتكل هاى بهداشتى شد 
و افزود: محدوديت تردد شــبانه در شهر 
همدان از ساعت 21 تا سه بامداد همچنان 
ادامــه دارد و پليس عالوه بر ارشــاد و 
راهنمايى رانندگان در صورت تمرد با آنها 

برخورد مى كند.
آزادبخت ادامه داد: در ماه مبارك رجب و 
با توجه به نزديك شدن به نوروز شاهد 
افزايش شــمار عروسى ها هستيم كه از 
خانواده ها درخواست مى شود پروتكل 
هاى بهداشتى و رعايت فاصله گذارى را 
مدنظر قرار داده و مراسم عروسى را پس 
از ساعت 21 و آغاز محدوديت ترافيكى 

به پايان برسانند.
وى گفت: محــور اصلى توفيق ســتاد 

كرونا همــكارى مردم اســت كه طبق 
گزارش دانشگاه علوم پزشكى 80 درصد 
شــهروندان شــيوه نامه هاى ابالغى را 
رعايت كردنــد و تنها 20 درصد رعايت 
نكردند كه راهى به جــز برخورد با اين 

افراد نيست.
وى با تاكيد بر تشديد بازرسى از فروشگاه 
و نمايشگاه ها افزود: كرونا تا سال آينده 
هم ادامه دارد بنابراين مردم با تغيير سبك 
زندگى و رعايت اصول بهداشت فردى 
و فاصله گذارى اجتماعــى بايد اصول 
زندگى مســالمت آميز در كنار كرونا را 
يــاد بگيرند.آزادبخت ادامه داد: مطب ها 
و آزمايشــگاه ها يكى از مراكز پُرتجمع 
هستند كه شــكايت هاى زيادى مبنى بر 
رعايت نكردن فاصله گذارى اجتماعى در 
اين مركز به دست رسيده است بنابراين 
دانشگاه علوم پزشــكى در مكاتبه اى با 
نظام پزشكى خواستار اجراى اقدام هاى 
الزم براى پيشگيرى از شيوع اين بيمارى 

شود.
 هتل هاى همدان بيش از ظرفيت 

پيش بينى شده پذيرش مى كنند
انصارالحسين(ع)  سپاه  فرمانده  جانشين 
اســتان همــدان نيــز گفــت: هتل ها و 
رســتوران هاى اين اســتان بدون توجه 
به مصوبات ســتاد كرونا بيش از عدد و 
ظرفيت پيش بينى شده اقدام به پذيرش 
مى كنند.مهدى فرجى بيان كرد: درصدى 
از سوى ســتاد ملى كرونا براى پذيرش 
مهمان از سوى هتل ها و رستوران ها در 
نظر گرفته شده است كه بررسى واقعيت 
موجود نشــان دهنده بى توجهى به اين 
مصوبه اســت. وى اضافه كرد: افزايش 
شــمار مراسم عروســى يكى از عوامل 
پذيرش بيش از ظرفيت موجود به شمار 
مــى رود كه بايد به دقت به اين موضوع 
بــراى حفظ وضعيت كنونــى كرونا در 

استان و روند نزولى آن، نظارت كرد.
انصارالحسين(ع)  سپاه  فرمانده  جانشين 
اســتان همدان بيــان كرد: بازگشــايى 
نمايشگاه بين المللى در همدان با مجوز 
ملى بود با اين وجود شــاهد تجمع افراد 
در بيرون از نمايشــگاه و درهاى ورودى 
بوديم همچنين بــا وجود كنترل ورودى 
ها فاصله گذارى فيزيكى درون نمايشگاه 

رعايت نمى شد.
فرجى اضافــه كرد: وضعيــت رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى در فروشــگاه 

ها زنجيره اى نيز مناســب نيســت و با 
وجود كنترل استفاده مشتريان از ماسك 
و هشــدارهاى پياپى از طريق بلندگو اما 
داخل فروشــگاه نمى توان براى رعايت 

فاصله گذارى فيزيكى اقدامى كرد.
وى شــرايط بازار و پاساژ ها را غيرقابل 
كنترل توصيف كرد و گفت: نزديك شدن 
به روزهاى پايانى سال و تالش بازاريان 
در جلب مشترى در اين موضوع بى تاثير 

نبوده است.
انصارالحسين(ع)  سپاه  فرمانده  جانشين 
استان همدان بيان كرد: بررسى وضعيت 
رعايت اصول بهداشــت فردى از سوى 
شهروندان در مقايســه با ساير استان ها 
بيانگر اين اســت كه مردم همدان توجه 
زيادى به استفاده از ماسك دارند به گونه 
اى كه اين اســتان در اين باره داراى رتبه 

برتر در كشور است.
جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) 
استان همدان ادامه داد: نگرانى از تجمع 
بيمــاران در مطب ها و ويزيت گروهى 
در مطــب مربــوط به زنــان و زايمان 
زيــاد اســت همچنين شــاهد حضور 
خودروهاى غيربومى متعلق به اســتان 
هاى غربى در اين مطب ها هســتيم كه 
اين حضور عالوه بــر افزايش ازدحام 
احتمال انتقال بيمارى از ساير استان ها 

به همدان را بيشتر مى كند.
معاون عمليات فرماندهى انتظامى استان 
همــدان نيز گفــت: با توجه بــه اينكه 
شهرســتان تويســركان هفته گذشته در 
وضعيت نارنجى قرار داشت محدوديت 
هايى بــراى ورود خودروهاى غيربومى 
به اين شهرســتان از سوى پليس اعمال 
شد كه هم اينك شــاهد تغيير رنگ اين 

شهرستان به زرد هستيم.
واكســن  تزريق  دوم  مرحله   
كرونا در استان همدان آغاز شد

رييس دانشــگاه علوم پزشــكى استان 
همدان هم در اين جلســه از آغاز مرحله 
دوم تزريق واكســن كرونا به ميزان يك 
هزار و 200 دوز براساس اولويت اعالم 

شده در اين استان خبر داد.
رشــيد حيدرى  درباره آخرين وضعيت 
رنگ بندى شهرســتان هاى اســتان نيز 
گفت: درحــال حاضر تنها شهرســتان 
اســدآباد در وضعيت آبى كرونايى قرار 
دارد و مابقى شهرستان هاى استان همدان 

در وضعيت زرد كرونا هستند.

وى كاهش شاخص نرخ سرايت پذيرى 
را خبرى اميدوار كننده دانست و گفت: 
شاخص ســرايت پذيرى ويروس كرونا 
هم اينك در اســتان همــدان 8.7 صدم 

درصد است.
رييس دانشگاه علوم پزشكى استان همدان 
طغيان  وضعيت  بررســى  داشت:  اظهار 
ويروس كرونا از 22 تا 28 بهمن امســال 
نشــان مى دهد كه 15 طغيان روستايى و 
60 طغيان شهرى در اين استان روى داده 
در طغيان شهرى شهرستان همدان با 26

مورد و تويســركان با 14 مورد، بيشترين 
ميزان طغيان ها را داشته اند.

حيــدرى مقــدم ادامه داد: شــركت در 
اجتماعــات با 61.4 درصد، تماس درون 
خانگى 32 درصد، مسافرت چهار درصد 
و رعايت نكردن فاصله گذارى فيزيكى 
در محيط كارى 2.6 درصد در شــيوع و 

ابتال به ويروس كرونا موثر هستند.
وى اظهار داشــت: در خصوص ميزان 
رعايــت پروتــكل هاى بهداشــتى در 
همــدان كاهش جدى وجود نداشــته 
و 80 درصــد خدمــات گيرنــدگان و 
خدمــات دهنــدگان شــيوه نامه هاى 
بهداشــتى را مد نظر قرار مى دهند كه 
در نهايــت 329 اخطــار به  واحدهاى 
متخلف داده شــده و 17 واحد نيز در 
شدند.حيدرى  پلمب  گذشته  هفته  يك 
مقــدم، دغدغه محورى دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان در روزهاى پايانى سال 
را افزايــش حضور مــردم در بيرون از 
منزل، برگزارى نمايشگاه هاى آخر سال، 
انتخاب همدان از ســوى گردشگران به 
عنوان مقصد جدى گردشــگرى  و تاثير 
اين وضعيــت در گردش ويروس عنوان 

كرد.
وى همچنين خواستار نظارت جدى بر 
ناوگان حمل و نقل شهرى شد و افزود: 
با توجه به افزايش فراخوان حراج اقالم و 
نياز مردم به خريد، از مســووالن سازمان 
صمت درخواست مى شــود نظارت و 

تذكر الزم را به صنوف ارائه كنند.
بــه گفته وى، پيشــهاد مى شــود براى 
پيشــگيرى از تجمــع شــهروندان در 
نمايشگاه، چندين نمايشگاه در محالت 
مختلف برپا شود، همچنين توزيع اقالم 
ضرورى بين بازنشســتگان هم در مكان 
هاى مختلف و براســاس فهرســت و 

اولويت انجام شود.

شركت در اجتماعات عامل ابتالى 62 درصد همدانى ها به كرونا است
آغـاز مرحلـه دوم واكسيناسيون در همـدان

ركود مسكن 
تا انتخابات 
ادامـه دارد

■ بسيارى از سرمايه گذاران به سمت حومه شهر 
و شهرهاى كوچك رفته اند

انتخابات الكترونيكى 
منتفى است

 mRNA توليد واكسن كروناى
توسط محققان ايرانى
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عادى پندارى كرونا خودزنى است 
مهدى ناصرنژاد  »

 اين روزها درحالى ســايه شــوم كرونا بر زندگى و سالمت مردم 
كشورمان سايه انداخته و يك بار ديگر روبه گسترش است كه مسئوالن 
حوزه بهداشت و درمان از چند هفته گذشته نسبت به اين خطر بالقوه 
هشدار مى دهند و به رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى توصيه مى كنند، اما 
بسيارى از هموطنان با بى توجهى به اين چالش خطرناك، راه هاى نفوذ 

ويروس كرونا را باز گذاشته اند.
بيمارى ويروسى كرونا در بيش از يكسال گذشته كه دنيا را آلوده كرده 
است، آنقدر معرف حضور عام و خاص هست كه بيش از اين توسط 
مجامع علمى و كانون هاى پزشــكى دنيا به آگاه سازى جوامع انسانى 
نسبت به خطر، قدرت، تهاجمى بودن و شيوه هاى شبيخون اين دشمن 

بالفطره نياز باشد.
بدون شك در اين برهه از بحران و مصيبت كرونا، هر انسان باسواد و 
بى سوادى به اندازه كفايت مى داند ويروس كرونا يعنى چه؟ و ارتكاب 
چه فجايعى از دســت او برمى آيد. مسئوالن حوزه بهداشت و درمان 
كشورمان و هر مقام مسئول ديگر از شخص رئيس جمهورى تا دهدار 
و دهبان نقاط روســتايى در سراسر كشــور از آغاز همه گيرى كرونا 
نســبت به روش هاى پيشــگيرى از نفوذ بيشتر ويروس كرونا توصيه 
و هشــدار مى دهند و از قشــرهاى مردم همكارى و اشتراك مساعى 
مى طلبند و اكنون كه گويا موج چهارم و بســيار وحشــتناك ويروس 
كرونا و در اين مرحله از گسترش كرونا يعنى ويروس جهش يافته اى 
كه به ويروس انگليســى معروف اســت، بارها و بارها هموطنان به 
هشــيارى و همكارى دعوت مى شوند، اما گويا در نزد برخى از مردم 
پير و جوان كه شمارشــان هم در نقاط مختلف كشورمان كم نيست 

محلى از اعراب ندارد و گوش شنوايى نيست.
همان گونه كه اشــاره شد كرونا آمده و جهان را گرفته و ملت ها را از 
هســتى ساقط و مردمان كم بضاعت و كم درآمد و كم توان را بيچاره تر 
كرده اســت و جان بسيارى از همنوعان را نيز در 4 گوشه دنيا گرفته 
اســت. بنابراين حقيقت تلخ كرونا بر هيچ كس پوشيده نيست و اين 
حقيقــت تلخ تر كه كرونا آمده اســت تا حاالحاالهــا بماند و جان و 
زندگى انسا نها را قلقلك دهد و آزار رساند و مختل كند و يك حقيقت 
تأسف آور و تلخ تر اينكه آن دسته از مردم كه از همان نقطه آغاز فاجعه 
كرونا، اين خطر را پذيرفتند و ماهيت آن را شــناختند و سعى كردند 
به ســهم خود با گسترش بيشتر آن مقابله كنند، در هر شرايط و تا هر 
زمــان كه كرونا بماند باز هم همكارى و رعايت مى كنند، حتى اگر از 
كرونا زخم هم خورده باشــند يا خداى ناكرده زخم هاى بيشــترى را 
تحمل كنند بازهم آگاهانه در مقابل كرونا مى ايستند و نيازى به توصيه 
و هشدار در اين زمينه ندارند. اما و صد اما و هزاران افسوس جماعتى 
از آدم هاى گوناگون با مليت ها و اديان مختلف هم هستند كه از همان 
ابتداى امر در گوشه و كنار اين كره خاكى با اين باور غلط كه مرغ فقط 
يك پا دارد، روى يك حرف چندش آور مانده اند و هســتند كه «كرونا 
كجا بود؟!» البته اين آدم ها  هم 2 دسته اند؛ يك دسته از من و شما هم 
كرونا را بيشتر مى شناسند، اما مى خواهند حرف خودشان باشد و مثال 
ماسك را اخ بدانند و دسته اى ديگر كه به هر دليل و شايد هم سادگى 
زياد اهميت موضوع را درك نمى كنند. كار اين 2 دســته آدم ها شــده 
كار همان خواب واقعى و خواب خرگوشى! اما هر 2 دسته اين آدم ها 
دارند در مقابل كرونا خودزنى مى كنند و تا به بال دچار نشــوند از خر 

شيطان پايين نخواهند آمد! 
بــا يك بنده خدايى درباره اهميت جــدى گرفتن خطر كرونا و لزوم 
رعايت فردى و اجتماعى اصول بهداشــتى حرف مى زديم. او گفت، 
مــن خودم مى دانم اگر تاكنون كرونا نگرفته ام پس از اين هم نخواهم 
گرفت! پاسخ دادم چطور؟ مگر آن بندگان خدا كه در آمار هاى روزانه 
و جديد ديروز و امروز جزو افراد بدحال يا جانباخته بوده اند از يكسال 

پيش كرونا داشته اند؟
 بدون شك همين افراد هم تا يك يا 2 هفته پيش، مانند من و شما فكر 
مى كرده اند، چون يك ســال گذشته از ويروس كرونا ايمن مانده اند، تا 
صد سال ديگر هم به اين مرض سخت درمان مبتال نخواهند شد! غافل 
از اينكه حادثه كرونا در كمين همه نشسته است و اگر مراقب نباشيم، 

به كسى رحم نخواهد كرد.

افزايش ساعت كارى تعويض پالك 
 رئيس پليس راهنمايى و رانندگى همدان از افزايش 2 ساعته زمان فعاليت مراكز تعويض پالك خبر داد.

عليرضا فكرى تصريح كرد: با توجه به افزايش مراجعه افراد به مراكز شــماره گذارى و تعويض پالك در روزهاى پايانى سال به منظور 
ارتقاء خدمت رسانى و جلوگيرى از هرگونه تجمع، ساعت كارى تمام مراكز شماره گذارى و تعويض پالك در سراسر كشور از امروز   

 تا پايان سال  2 ساعت افزايش خواهد داشت.
وى گفت: بر اين اســاس فعاليت اين مراكز در روزهاى شــنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 صبح تا 16 و در روزهاى پنجشنبه  از ساعت 7

تا 14 خواهد بود.
وى با بيان اينكه ارائه خدمات در مراكز تعويض پالك از طريق سامانه «نوبت دهى» امكانپذير است از متقاضيان( فروشنده و خريدار) 
درخواست كرد كه با رعايت پروتكل هاى بهداشتى و همراه داشتن ماسك در بازه زمانى رزرو شده، نه زودتر و نه ديرتر در مراكز حضور 

داشته و از آوردن افراد ديگر به عنوان همراه خوددارى كنند.

افزايش تدريجى دماى هوا در همدان
 كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان از افزايش تدريجى دماى استان در اين هفته خبر داد به طوريكه در دو روز گذشته 

دماى هوا در شهر همدان از منفى 5 تا 5 درجه سلسيوس در نوسان بوده است.
روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در 10 روز گذشته هواى سردى را در استان شاهد بوديم كه البته نوساناتى هم داشت 

اما از روز دوشنبه 11 اسفندماه دماى هوا به تدريج گرم خواهد شد.
وى با بيان اينكه در اين هفته سرعت وزش باد ماليم است و وزش باد شديدى نخواهيم داشت، توضيح داد: امروز آسمان استان صاف 
خواهد بود اما در روزهاى آينده افزايش ابرناكى را خواهيم داشــت و همين مسئله باعث مى شود بارش هاى پراكنده اى در روزهاى سه 
شنبه و چهارشنبه داشته باشيم. اين كارشناس مركز هواشناسى استان همدان ادامه داد: اين بارش ها ابتدا از جنوب استان آغاز مى شود و 
ســپس شمال استان را هم دربرمى گيرد اما خيلى قابل مالحظه نيست و ميزان بارش ها بسيار كم است. در پايان هفته نيز بارش هايى در 

استان خواهيم داشت كه از سامانه قبلى بارش بيشترى دارد.

زمستانه كتاب آغاز شد
 طرح زمستانه كتاب 99 آغاز شد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان 
همدان؛ ا مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان همدان با بيان اين 
چهارمين طرح فصلى حمايت از كتابفروشــان در سال 99، در آستانه 
فرارســيدن فصل بهار كار خود را آغاز كرده اســت، گفت: اين دوره، 

شانزدهمين دوره از طرح هاى فصلى كتاب است.
احمدرضا احسانى اظهار كرد: مخاطبان در اين طرح مى توانند با استفاده 
از تخفيف 25 درصــدى، كتاب هاى مورد نظر خود را تهيه كنند كه 5

درصد بيشتر از دوره هاى قبل به حساب مى آيد.
احسانى خاطرنشان كرد: سقف مجاز خريد براى هر خريدار با استفاده 
از كد ملــى، 200 هزار تومان و ميزان تخفيــف دريافتى نيز 50 هزار 

تومان خواهد بود.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان همدان تأكيد كرد: بر اساس 
اعالم خانه كتــاب و ادبيات ايران، كتاب هاى عمومى، دانشــگاهى و 
كودك و نوجوان مشــمول طرح هستند؛ اما كتاب هاى آموزشى، كمك 
آموزشى، افست، فاقد شماره شابك، داراى شابك غلط و كتاب هايى كه 
در بانك اطالعاتى خانه كتاب و ادبيات ايران ثبت نشده باشند؛ مشمول 

طرح نمى شوند.
احسانى با تأكيد براى 18 كتابفروشى در سراسر استان در اين طرح ثبت 
نام كرده اند؛ گفت: در اين دوره هم مانند ســه دوره  گذشــته به منظور 
رعايت دستورالعمل هاى بهداشــتى براى جلوگيرى از شيوع ويروس 
كرونا، امكان خريد تلفنى و غير حضورى نيز با ثبت اطالعات مربوطه 

در پنل از سوى كتاب فروشى ها فراهم شده است

مديريت بحران جزو اولويت بسيج پزشكى است
نقش موثر طرح شهيد سليمانى 

در كنترل كرونا
 رئيس ســازمان بسيج جامعه پزشكى اســتان همدان با بيان اينكه 
مديريت بحران جزو اولويت هاى بســيج پزشــكى اســت از ورود، 
نخبگان بســيجى جامعه پزشكى همدان به مبارزه با ويروس منحوس 
در كوچه ها و محله ها پرداختند در طرح شــهيد سليمانى خبر داد كه 

سبب تاثير بسزايى در كنترل اين بيمارى شد
حميد بهرامى خو در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه صدها شهيد 
جامعه پزشــكى اعم از پزشــكان، پرستاران، پيراپزشــكان و پرسنل 
بهداشــت و درمان گواه صادق اســت گفت: طريقه صادق بسيجيان 
جامعه پزشكى در طول سال هاى اخير با ارائه خدمت به مردم شريف 

ادامه داشته است.
رئيس ســازمان بسيج جامعه پزشكى اســتان همدان بيان كرد: بسيج 
جامعه پزشكى استان، افتخار دارد ضمن جذب و سازمان دهى بخش 
اعظمى از شاغلين حوزه سالمت با اعزام هزاران تيم به مناطق محروم، 
برپايى بيمارستان هاى صحرايى، ارائه خدمت به زائرين امام حسين(ع) 
و حضور در مجامع، محافل و  مدارس مناطق محروم در خدمت مردم 

شريف استان باشد.
وى خاطرنشــان كرد: بسيجيان جامعه پزشــكى با حضور در حوزه 
ســالمت و برپايى صدها محفل قرآنى، نشست هاى اخالق پزشكى 
و پرســتارى، نشســت هاى سياســى، اردوهاى زيارتى، راهيان نور، 
برنامه هاى ورزشى و برپايى محافل ادعيه در بخش فرهنگى در حوزه 

سالمت حضورى فعال داشته اند.
بهرامى خــو با تاكيد به اينكه در اين ميان بســيجيان جامعه پزشــكى 
از مباحث علمــى نيز غافل نبوده و با برپايى نشســت هاى علمى و 
پژوهشــى، با اولويت مديريت بحران در حوادث و باليا فعاليت هاى 
خود را به منصه ظهور گذاشــته اند يادآور شد: با شروع نبرد در حيطه 
مقاومت به فرماندهى سردارســليمانى، بســيجيان جامعه پزشكى از 
حضور در اين جبهه نيز غافل نبودند و با پيوســتن و خدمت رســانى 
به مدافعان حرم حضور داشــته اند به طورى كه جبهه مقاومت با خيل 

عظيم درخواست حضور مواجه شد اما امكان اعزام نبود.
وى با بيان اينكه در طول يك ســال گذشته بسيجيان جامعه پزشكى 
با شــروع بيمارى منحوس كرونا با ايمان به خدا و عشــق به مردم، 
خطــرات را به جان خريده اند تا مردم در اين عرصه آســيب كمترى 
ببينند گفت: با طراحى طرح شهيد سپهبد حاج قاسم سليمانى، نخبگان 
بســيجى جامعه پزشكى به مبارزه و مقابله با اين ويروس منحوس در 
كوچه ها و محله ها پرداختند كه شــاهد تاثير به سزايى در كنترل اين 

بيمارى بوده ايم.
رئيس ســازمان بســيج جامعه پزشــكى اســتان همــدان ضمن 
گراميداشــت ياد و خاطره شهداى بسيج جامعه پزشكى از شهداى 
بهدارى دفاع مقدس و جبهه مقاومت تا شــهداى مدافع ســالمت 
عنوان كرد: مدافعان ســالمت طى يك سال اخير با بذل جان خود 
از خاكريزهاى ســالمت صيانت كرده انــد كه قدردان زحمات آنها 

هستيم.
وى با بيان اينكه در چهلمين ســال آغــاز دفاع مقدس از همكارى و 
همراهى مجموعه هاى مختلف حوزه ســالمت، مديران و شــاغلين 
دانشگاه علوم پزشكى، سازمان تامين اجتماعى، جمعيت هالل احمر 
استان، شوراى عالى بهداشت و درمان، نيروهاى مسلح تقدير و تشكر 
مى كنيم گفت: از خداوند منان درخواست داريم با همدلى و همراهى 
مردم استان و پرسنل حوزه سالمت، شاهد ريشه كنى بيمارى منحوس 

كرونا باشيم.

1- حزب موتلفه هم به دنبال معرفى نامزد حزبى در انتخابات 1400
اســت . گويا اين نامزد از  كادر مركزى اين حزب خواهد بود. گفتنى 
است با اين حساب احتمال داوطلبى مجدد ميرسليم در انتخابات قوت 

گرفته است.
2- دليل اينكه سود سپرده هاى بانكى مشمول ماليات نشده افشاى زيان 

سپرده گذاران بوده است. 
گويا وقتى كســى در بانك ها ســپرده گذارى مى كنــد از همان ابتدا 
22 درصــد زيان كرده اســت. چون نرخ تورم 40 درصد اســت اما 
ســپرده گذارى نهايتا تا 18 درصد سود دارد. گفتنى است ماليات هاى 
مختلفى به تازگى تصويب شده  كه شامل ماليات بر درآمد سلبريتى ها 

تا ماليات اينفلوئنسرها است.
3- كمپين هاى درخواست افزايش حقوق كاركنان دستگاه هاى دولتى 

فعال شده اند. 
گويا عمده درخواست اين كمپين مشمول شدن و برخوردارى از فوق 
العاده كرونايى اســت. گفتنى است كرونا دليلى بر افزايش و اختالف 
فاحش حقوق بين كاركنان بهداشــت و درمان و ساير كاركنان دولت 

شده است.
4-گرانى خدمات مبتنى بر اينترنت از امســال شروع شده است. گويا 
برخى شــركتها به اســتقبال اهتمام برخى قوا براى گرانى اينترنت و 
خدمات مبتنى بر اينترنت رفته اند. گفتنى اســت در چند روز گذشته 
هزينه اشتراك ماهانه دو پلتفرم نمايش فيلم به طور چشمگيرى افزايش 
پيدا كرده و با بيــش از 50درصد افزايش از حدود 25 هزار تومان به 

تقريباً 60 هزار تومان رسيده است.
5-بازار ميوه در آستانه سال نو دچار آشفتگى شده است. گويا گالبى و 

نارنگى در حال تبديل شدن به ميوه نادر براى عيد هستند. 
گفتنى اســت هم اكنون گالبى كيلويى 125 هزار تومان و نارنگى هم 

كيلويى 60 هزار تومان در برخى ميوه فروشى ها به فروش مى رسد.

سهولت تردد و كاهش ترافيك 
با بازگشايى ابـوذر

 به همت شهردارى منطقه چهار همدان و با 
هدف بهبود و سهولت رفت و آمد شهروندان 
در حد فاصل بلــوار جانبازان و  بلوار ســيد 
جمال الدين  اســد آبادى، راه دسترســى جديد 
براى حل مشكالت ترافيكى و تسريع در عبور 

و مرور احداث و بهره بردارى شد.
حمل ونقل،  شهرى،  خدمات  كميسيون  رئيس 
ترافيك و محيط  زيســت شوراى اسالمى شهر 
همدان گفــت: مديريت منطقه 4 شــهردارى 
همدان باتدبير و بر اساس اجراى طرح تفصيلى 
شهر براى ايجاد راه دسترسى جديد 18 مترى 

ابوذر اقدام كرده است.
كامران گردان در ادامه ســخنانش با تقدير از 
اين اقــدام  ارزنده كه موجب مديريت ترافيك 
معابــر منتهى به اين محدوده شــهرى همدان 
شده اســت، ياد آور شــد: مديريت و هدايت 
ترافيك شهرى در شهر ها بر عهده شهردارى ها 
و پليس راهور و در بيرون شــهر بر عهده ادار ه 

كل حمل ونقل و راهدارى و پليس راه   است.
وى افــزود: بر اين اســاس در طرح تفصيلى 
شــهر ها اقدام هــاى قابل اجرا بــراى هدايت 
و مديريت ترافيك شــهرى محول شــده به 
شهردارى ها مشخص شده است كه شهردارى 
همدان نيــز در منطقه 4 باهدف  بازگشــايى 
معابر و كاهش و روان ســازى ترافيك، اقدام  
مؤثر و قابل توجهى را در دســتور كار داشــته 
و به ســرانجام رســانده اســت كه نمونه آن 
اجراى طرح بازگشــايى معبر 18 مترى ابوذر 
در حدفاصل معبر پر تردد شــهرى بلوار سيد 

جمال الدين اسد آبادى و جانبازان است.
حمل ونقل،  شهرى،  خدمات  كميسيون  رئيس 
ترافيك و محيط  زيســت شوراى اسالمى شهر 
همدان با اشــاره به اين كه اين بازگشــايى از 
خواســته هاى ســاكنان اين محدوده از شهر 
بــوده و درباره اجراى آن بارها از شــهردارى 

درخواســت كرده اند، گفت: اجراى بازگشايى 
معبر 18 مترى ابــوذر در اين محدوده، نقش 
موثرى در پدافند غير عامل و همچنين افزايش 

ارزش افزوده امالك منطقه دارد.
گردان با تأكيد بر اين كه شوراى شهر حامى 
اجراى اينچنين طرح ها در هر نقطه از شــهر 
است، اظهار كرد: بر اساس نياز هاى موجود 
براى سال آينده نيز در اين حوزه براى منطقه 
4 اعتبار  خوبى پيش بينى شده است كه انتظار 
داريم در زمان مناســب ايــن طرح ها اجرا  

شوند.
وى گفت: بر اســاس آمار موجود روزانه 30

دســتگاه خودرو جديد به معابر شهرى اضافه 
مى شود و بر همين اساس بايد مديريت شهرى 
با همكارى ســاير نهاد ها 40 متر مربع فضا را 
براى تــردد خودرو و يا پــارك آن پيش بينى 
كند؛ كه ساالنه هزينه زيادى را بر شهردارى ها 
تحميل خواهد كرد. اما با اين  وجود شهردارى 
همدان بــراى تأميــن آرامش و رفــاه مردم 

مديريت شده اين امور را پيش برده است. 
معتادان،  حضور  چشــمگير  كاهش 
عبور  و  خودرويى  حوادث  نخاله،  تخليه 

مرور دائمى خودرو هاى سنگين
در ادامه مدير منطقه چهار شــهردارى همدان 

نيز از موارد مهم براى ايجاد تعامل شهروندان 
با مديريت شهرى را تامين  خواسته هاى مردم 
و ايجاد رضايت هر چه بيشــتر در شهروندان 
بيان كرد و افزود: شــهردارى هميشه براى اين 
تعامــل و همكارى متقابل احترام خاصى قائل 
بوده است و براى تحقق آن نيز مالقات مردمى 
را دستور كار داشته است و در بازه هاى زمانى 
مختلف و با حضور در محــالت از نياز هاى 
مــردم در گفت و گو هاى چهــره به چهره و يا 
حضور آنان در مديريت منطقه آگاه شده است.
مجيد يوســفى نويد در ادامه اظهــار كرد: با 
آگاهى از نياز هاى ترافيكى در محدوده منطقه 
چهار، برنامه ريزى هايــى را هم زمان با اجراى 
پروژه هــاى منطقه اى و فرا منطقه اى در شــهر 
همسو و هماهنگ كرده ايم كه نمونه آن احداث 
راه  دسترســى ورودى شهرك فرهنگيان و 18

مترى ابوذر بوده است.
 وى گفت: احداث اين مســير موجب شد تا 
آسيب هاى اجتماعى و شــهرى ايجادشده در 
18 مترى ابوذر همچون حضور معتادان، تخليه 
نخاله، حوادث خودرويى و عبور مرور دائمى 
خودرو هاى ســنگين از معابر در اين محدوده 
به ميزان قابل توجهى كاسته شد و با تكميل و 
بهره بردارى از آن بازخورد هاى بسيار خوبى از 

ساكنان محل دريافت كرديم و موجب رضايت 
شهروندان شد.

يوســفى نويد افــزود: راه دسترســى جديد 
در 18 متــرى ابوذر منطبق بــا طرح تفصيلى 
شهر همدان و بر اساس خواسته مردم منطقه 
ساخته شده است و بخشى از زير ساخت هاى 
شــهر، براى كاهش تراكم تردد از معابر اين 
محــدوده و افزايش ايمنى مــردم به هنگام 
وقوع حوادث ناخواســته و غير مترقبه طبيعى 
مبتنى بر تحقق طرح پدافند غيرعامل اســت 
كه بــا احداث ايــن مســير در حدفاصل 2 
معبر عريض تر مانند ســيد جمال و جانبازان 
ارزش افزوده اى نيز براى امالك باير و متروك 
در اين محدوده ايجاد شــد كه نقش مؤثرى 
در ســاماندهى بافت شــهرى و ايجاد در آمد 

عمومى براى شهردارى را به همراه دارد.
مدير فنى شــهردارى منطقه چهار همدان نيز 
گفت: بــراى اجراى اين راه دسترســى، ابتدا 
ساماندهى مســير با حذف مشكالت موجود 
و بهبود آن را در دســتور كار داشتيم كه براى 
اين كار در چند مرحله، زير ساخت هايى مانند 
هدايت هــاى آب هاى ســطحى، ايجــاد و يا 
اصالح شدند و سپس جدول گذارى، زيرسازى 

و آسفالت ريزى را انجام داديم.
راه  ايجــاد  افــزود:  مهــر  ســهراب اديب 
دسترســى 18 متــرى ابــوذر اهدافــى مانند 
افزايــش رضايت عمومى مردم را در بررســى 
بازخورد هاى چهره  بــه چهره و ايجاد فضاى 
مناســب براى پدافند غير عامل محقق كرده و 
ســاماندهى بافت منطقه را موجب شده است 
كه بر اساس آن رغبت روز افزونى براى مالكان 
زمين هاى باير براى ساخت وســاز ايجاد كرده 
است كه ارزش افزوده بافت شهرى و افزايش 
ارائــه خدمــات مديريت شــهرى را به دليل 
افزايش درآمد هاى عمومى موجب خواهد شد.

 ارزش شركت سرمايه گذارى سهام عدالت 
اين اســتان 11 هزار ميليارد تومان است كه با 
اين حجم سرمايه مى توان كارهاى بزرگى در 
راستاى رشد و شــكوفايى و همچنين بهبود 

شرايط اقتصادى مردم استان انجام داد.
مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان 
گفت: بــا اين رقم همچنين مى توان در طرح 
هاى مهم اقتصادى اســتان همدان مشاركت و 
در بخش خصوصى فعاليت كرد كه اين فرايند 
هم از طريق شركت سرمايه گذارى بايد انجام 

شود.
ناصر محمودى در گفت وگــو با ايرنا اظهار 
داشت: از سال 84 ثبت نام براى دريافت سهام 
عدالت شروع و مقرر شد در پروسه 10 ساله 
آزاد سازى صورت گيرد كه اين فرايند به علت 
كامل نشــدن «پرتفوى سهام عدالت» شركت 
هاى ســرمايه گذارى طول كشــيد اما امسال 

دولت عزم جدى براى آزادسازى داشت.
وى افــزود: بنابراين با اجــاره رهبرى معظم 
انقالب فرايند آزادسازى از ارديبهشت امسال 
آغاز و در اين راســتا از مردم خواسته شد تا 
يكى از 2 روش مســتقيم يا غيرمستقيم را به 

صورت اختيارى انتخاب كنند.
محمودى در توضيح روش مستقيم بيان كرد: 
در اين روش فرد مديريت دارايى سرمايه خود 
را بــر عهده مى گيرد كه شــرط اين كار ابتدا 
ثبت نام در سامانه سجام و دريافت ُكد بورسى 
اســت ســپس فرد با مراجعه به كارگزارى يا 

درگاه هايى كه دولت در اختيار بانك ها قرار 
داده تاييد فروش مى كند.

36 درصد ســهامداران اســتان همدان روش 
مستقيم مديريت سهام را انتخاب كردند

وى اضافه كرد: 36 درصــد از يك ميليون و 
400 هــزار نفر مجموع ســهامداران اســتان 
همدان روش مستقيم را انتخاب كردند مابقى 
سهامداران به صورت اختيارى يا به علت اقدام 
نكردن براى انتخاب روش مستقيم به صورت 
اتوماتيك براى آنها روش غير مستقيم انتخاب 

شده است.
مديركل امــور اقتصــادى و دارايى اســتان 
همدان اظهار داشــت: در روش غيرمستقيم، 
شركت هاى سرمايه گذارى استانها به نمايندگى 
از ســهامداران و نه دولت،  مديريت ســهام 
افرادى كه اين شيوه را انتخاب كردند بر عهده 

مى گيرند.
محمــودى ادامه داد: شــركت هاى ســرمايه 
گذارى متشــكل از افرادى اســت كه از سال 
84 عضو هيات مديره شركت سرمايه گذارى 
شدند كه اين افراد مديران عامل شركت تعاونى 
سهام عدالت شهرستان ها نيز هستند و به عنوان 
هيات مديره بايد پيگير منافع سهامداران باشند.

مديركل امور اقتصادى و دارايى همدان گفت: 
براى اين كار بايد ابتدا در سامانه سجام ثبت نام 
و كد سجامى دريافت كرده سپس طى فرايندى 
كه اعالم شــد در انتخابات مجمع شــركت 

سرمايه گذارى شركت كرد.

محمودى افزود: 908 هزار و 722 ســهام دار 
در استان همدان روش غير مستقيم را انتخاب 
كردند كه با توجه به فراهم نبودن امكان حضور 
فيزيكى ايــن افراد براى انتخــاب داوطلبان، 
بنابراين زمينه برگزارى انتخابات الكترونيكى 

فراهم شد.
مديركل امور اقتصــادى و دارايى همدان در 
پاسخ به اين سوال كه هيات مديره شامل چه 
كسانى مى شوند گفت: هيات مديره از بين غير 
مستقيمى ها و مستقيمى ها انتخاب شده و مى 
توانند افرادى از بين اين افراد براى حضور در 

انتخابات داوطلب شوند.
محمودى شرايط كانديد شدن در انتخابات را 
داشتن مدرك تحصيلى كارشناسى، كارشناسى 
ارشد و دكترا در رشــته هاى مديريت مالى، 
اقتصــاد، حســابدارى، بانكــدارى و بيمه و 
مهندسى صنايع عنوان كرد و از بارگزارى ساير 
شــرايط مورد نياز در درگاه اينترنتى وزارت 

اقتصاد و دارايى خبرداد.
وى بيان كــرد: صالحيت حرفه اى متقاضيان 
حضور در انتخابات از ســوى سازمان بورس 
تاييــد مى شــود همچنين بــراى حضور در 
هيات مديره بايد در ســامانه پيش بينى شده 
نامنويسى كرد كه در اين راستا عالوه بر هيات 
مديره پيشين از اساتيد دانشگاه، اعضاى اتاق 
بازرگانى و اصنــاف، متخصصان حوزه بازار 
سرمايه و بورس و بازار گردان ها براى حضور 

در انتخابات دعوت شد.

مديركل امور اقتصادى و دارايى همدان اظهار 
داشت: مهلت ثبت نام هيات مديره ها تا هفتم 
اسفند ســالجارى بود و بررسى صالحيت ها 
نيز از هفتم آغاز شده و تا 15 اسفند ادامه دارد 
و صالحيــت عمومى افراد از ســوى مراجع 
نظارتى استعالم شده و صالحيت حرفه اى نيز 
از طريق آزمون يا مصاحبه تخصصى توســط 

سازمان بورس بررسى مى شود.
محمودى ادامه داد: اعالم اسامى داوطلبان 15

اسفند نهايى و از طريق سازمان بورس صورت 
مى گيرد و  پنج روز پس از اين زمان داوطلبان 
اقدام به تبليغ كرده كه ســازوكار تبليغ به افراد 

اطالع رسانى مى شود.
وى اظهار داشت: همچنين برگزارى انتخابات 
شــركت ســرمايه گذارى مجمع عمومى به 
صورت الكترونيكى در 21 اسفند صورت مى 
گيرد كه اميدواريم در اين روز وضعيت شركت 

سرمايه گذارى مشخص شود. 
محمــودى تاكيد كــرد: به دنبــال برگزارى 
انتخابات و مشخص شدن نتيجه، دولت ديگر 
هيچ مسئوليت و دخالتى در اين باره نخواهد 
داشت.وى بيان كرد: مقرر شده بود كه سازمان 
بورس و وزارت اقتصاد با هماهنگى يكديگر 
كارت اعتبارى در اختيار افراد قرار دهند تا به 
ميزان ارزش سهام از طريق بانك هاى تجارت 
و ملــت كارت اعتبــارى بدهنــد و دريافت 
كنندگان كارت مى توانند از سه هزار فروشگاه 

خريد كنند.

سرمايه شركت هاى سهام عدالت استان همدان
 11 هزار ميليارد تومان است

ابتالى 2 مددجو بهزيستى به كرونا
 آغاز واكسيناسيون سالمندان 

همدانى تا پايان اسفند
 سرپرست معاونت  امور توانبخشى اداره كل 
بهزيستى اســتان همدان از واكسيناسيون 100

سالمند در مراكز شــبانه روزى اين سازمان تا 
پايان اسفندماه خبرداد.

سياوش رهبر در گفت وگو با همدان آنالين، با 
اشاره به اختصاص 100 واكسن كرونا از سوى 
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 
همدان به سازمان بهزيستى و افراد واجد شرايط 

دريافت اين واكسن، مطرح كرد: درحال حاضر 
تنها در آسايشگاه سالمندان كهريزك به صورت 
نمادين واكسيناســيون ســالمندان آغاز شده 
است؛ براساس شــيوه نامه واكسن كرونا، قبل 
از تزريق اين واكســن، فرم رضايت نامه بايد 
از خانواده ســالمندان اخذ شود از اين رو آغاز 
واكسيناســيون اين افراد ا تا هفته هاى آتى و تا 
قبل از پايان اســفندماه در استان انجام خواهد 
شد. وى با بيان اينكه 15 هزار و 300 نفر تحت 
عنوان سالمند، معلول و مددجو مقيم در مراكز 
شبانه روزى داريم، عنوان كرد: گروه هاى آسيب 
پذير سازمان در اولويت دريافت واكسن كرونا 

هستند؛ براين اساس سالمندان و پرسنل مراكز 
مربوطه، بيماران اعصاب و روان و پرسنل شاغل 
در مراكز، معلولين جسمى- حركتى و درنهايت 
معلولين ذهنى به ترتيب بايد واكســينه شوند؛ 
درحال حاضر براساس نامه معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشــكى همدان، 100 واكسن 
ويژه گــروه اول يعنى ســالمندان اختصاص 
داده شــده كه پس از اخذ رضايت نامه توزيع 
خواهد شد. رهبر باتاكيد براينكه هيچ اجبارى 
براى تزريق واكســن نبوده و افراد مى توانند از 
واكسينه شــدن امتناع كنند، اظهار كرد: درحال 
حاضر كمتر از 300 نفر در اولويت اين سازمان 

براى دريافت واكسن هستند؛ الزم به ذكر است 
تعداد بيشترى ازاين واكسن به دست بهزيستى 

خواهد رسيد.
سرپرســت معاونت  امور توانبخشى اداره كل 
بهزيستى استان همدان از ابتالى 2 مددجو مقيم 
مراكز شبانه روزى به كوويد-19 در اسفندماه 
خبرداد و افزود: 1 مددجد در مالير و ديگرى 
از همــدان كه هــردو در مراكز شــبانه روزى 
مربوط به نگهدارى سالمندان اقامت داشتند به 
اين ويروس مبتال شــدند كه خوشبختانه دوره 
بيمارى را به ســالمت طى كــرده و هم اكنون 

بهبودى خود را بدست آوردند.
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مبلغ برآورد موضوع مناقصه
اوليه (ريال)

مبلغ تضمين 
فرآيند ارجاع 

كار (ريال)

مهلت دريافت 
اسناد از سامانه 

ستاد

مهلت بارگذاري 
اسناد در سامانه 

ستاد

تاريخ بازگشائي تاريخ جلسه توجيهي
پاكات

تهيه ، طبخ و 
توزيع غذاي گرم 
كاركنان عملياتي 

مالير
5/705/700/000285/285/000

از تاريخ
 99/ 12/10 

لغايت
99/12/16 

تا ساعت 14 روز
سه شنبه 

مورخ 99/12/26

ساعت 10 صبح روز 
يكشنبه 

مورخ  99/12/24
  در سالن جلسات 
ستاد منطقه همدان

ساعت 10 صبح 
روز چهارشنبه 
مورخ 99/12/27

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين 
معامالت دولتي مصوبه هيئت محترم وزيران و يا واريز سپرده نقدي به حساب شماره 9200030173 بانك ملت شعبه جهان 
نما و با شناسه واريز 30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد . (اعتبار ضمانت نامه هاي صادره به مدت 3 ماه و تا 

تاريخ 1400/03/16) توضيح اينكه تهيه و تحويل فيزيكي پاكت حاوي تضمين تا قبل از جلسه بازگشائي پاكت ها به دبيرخانه 
كميسيون مناقصات به آدرس همدان ، آرامگاه بوعلي سينا ، جنب شركت مخابرات استان ، شركت پخش فرآورده هاي نفتي 

منطقه همدان الزامي است . 

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان بعنوان مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را از طريق 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به درخواستها و مداركي كه غير از سامانه مذكور 

ارسال گردند ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

مدت قرارداد : يك سال شمسى از تاريخ 1400/01/01 لغايت 1400/12/29  مي باشد .
مدارك و مستندات مورد نياز : 

 بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر از اداره كار و امور اجتماعي در خصوص امور آشپزخانه و رستوران 
 بارگذاري گواهي تائيد صالحيت معتبر ايمني صادره از سازمان تعاون ، كار و رفاه اجتماعي 

 بارگذاري گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و همچنين ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي
 بارگذاري تصوير كارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركت ، تصوير صفحات اساسنامه شركت ، آگهي تأسيس شركت به همراه 

آخرين تغييرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي 
 بارگذاري گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي

 بارگذاري تصاوير قراردادهاي انجام كار مشابه و تصاوير رضايت نامه (اصل يا برابر اصل شده) از كارفرمايان قبلي در خصوص كيفيت پيمانها (حدأقل 2 
مورد) 

(مضافاً اينكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملكرد شركت كنندگان در مناقصه از ساير ادارات ، ارگانها و سازمانهاي مربوطه اقدام و 
از نتيجه آن در ارزيابي مناقصه استفاده نمايد . همچنين در صورت داشتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار ، ارائه رضايت نامه در تمام قراردادهاي 

منعقده با كارفرما الزامي مي باشد)
 بارگذاري گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات (چاپ شده در روزنامه 

رسمي) مجاز به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند .  
 تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بندهاي فوق در طول مدت فرآيند تشريفات برگزاري مناقصه و اجراي كار ، الزم و بر عهده شركت كننده 

در مناقصه مي باشد 
 در صورت اعالم مناقصه گزار ، ارائه اصل و يا تصوير برابر اصل شده كليه مدارك فوق (در دفاتر اسناد رسمي) از سوي شركت كنندگان الزامي خواهد بود .  

 ضمناً بازگشائي پاكتها با هر تعداد شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد .
شركت كنندگان مي بايست اسناد مناقصه را با استفاده از توكنهاي مربوطه ، مهر و امضاي ديجيتال نموده و بارگزاري نمايند. الزم بذكر است پيشنهادهاي 

فاقد مهر و امضاي ديجيتال مورد پذيرش نخواهند بود . 
تلفن تماس : 08138262140 ، 08138264899  (داخلي 189 – 126 ) -  شماره فاكس 08138275010                                 

تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 99/12/10
تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : 99/12/13

نوبت اول

 خريــد و فــروش لوازم خانگــى قاچاق از 
طريق فضاى مجازى سايه سنگين ركود را بر 
سر كاســبان و صنف فروش لوازم خانگى در 

بازار همدان انداخته است.
به گــزارش خبرگزارى تســنيم از  همدان، با 
گرانى سرســام آور انواع لوازم خانگى و شيوع 
بيمارى كرونا، تقاضــاى مردم براى خريد اين 
نوع كاالها كاهش يافته و كاســبان اين صنف 
را با مشكل معيشــتى روبهرو كرده است، اما 
مشــكل جدى تر زمانى نمايان شده كه برخى 
افراد ســودجو با فروش لوازم قاچاق و تقلبى 
به عنوان جنــس خارجى توجه بســيارى از 

خريداران را به خود جلب كرده است.
در حال حاضر سهم عمده اى از بازار كاالهاى 
خانگــى مربوط بــه توليد داخلى اســت و 
شده  اعالم  ممنوع  خارجى  كاالهاى  واردات 
اســت اما عده اى ســودجو از طريق فضاى 
مجازى بــا مردم تماس گرفته و پيشــنهاد 
فروش لوازم خانگــى به ظاهر خارجى را به 
آن ها مى دهند. بســيارى از مردم نيز فريب 
اين تبليغات را خــورده و كاالى مورد نياز 
خــود را از اين افراد كه معموال در خارج از 
استان هســتند تهيه مى كنند. اين معامالت 
هيچ سند و رسميتى نداشته و ضمانتى هم 

براى كاالهاى خريدارى شده وجود ندارد.
حال بايد ديد كه آيا نظارتى بر اين دسته از 
كاالهاى تقلبــى و قاچاق كه از طريق تبليغ 
در فضــاى مجــازى و افراد غيــر متخصص 
به دســت مردم مى رســد وجود دارد و چه 
راهكارهاى پيشــگرانه اى بــراى آن در نظر 

گرفته شده است؟
يكى از فروشــندگان لوازم خانگى به خبرنگار 
تســنيم گفت: صنــف ما از نظــر اقتصادى و 
معيشــتى در حــال نابودى اســت و تاكنون 

هيچگونه حمايتى از ما نشده است.
وى بــا تأكيد بر اينكه گرانى كاالها و شــيوع 
بيمارى كرونا ســبب كســادى بازار ما شــده 
است تصريح كرد: ديگر هيچ مهمانى و مراسم 
عروسى برگزار نمى شــود كه مردم بخاطر آن 

اقدام به تهيه كادو و يا خريد جهيزيه كنند.
اين فروشنده كاالهاى خانگى با بيان اينكه آمار 
فروش ما نســبت به ســال گذشته 80 درصد 
كاهش يافته اســت اظهار داشت: يك مشكل 
جدى كه با آن دســت و پنجــه نرم مى كنيم 
مربوط به فــروش كاالهاى خانگى قاچاق و به 
اصطــالح خارجى از طريق كانال هاى مجازى 
اســت.وى افزود: عــده اى ســودجو در خارج 
اســتان كه بيشــتر مربوط به مناطقى مانند 
بانه و يا جنوب كشور است در فضاى تلگرام و 
اينستاگرام پيام هايى مبنى بر فروش كاالهاى 
خارجى با قيمتى مناســب منتشر مى كنند و 

مردم هم از آن استقبال ميكنند.
اين فروشــنده با اشــاره به اينكه چند ســال 
اســت واردات كاالهاى خارجى ممنوع شــده 
و همكاران ما فقــط كاالهاى با كيفيت ايرانى 
را بــه مردم عرضه مى كننــد تصريح كرد: اما 
متاسفانه برخى از مردم فريب برند خارجى را 
خورده و ترجيح مى دهند به جاى خريد جنس 
با ضمانت از فروشــگاه هاى معتبر به ســمت 
خريد كاالهاى به اصطــالح خارجى و تقلبى 

روى آورند.
وى افزود: از وقتى كه واردات كاالهاى خارجى 
ممنوع شــده با اين مشــكل روبه رو هستيم و 
هيــچ نظارتى هم بر عامــالن فروش كاالهاى 
قاچاق از طريق فضــاى مجازى و مجراى غير 

رسمى وجود ندارد.
اين كاســب همدان از ركود ســنگين در اين 
بازار گاليه كرد و گفت: بخاطر گرانى كاالها و  
كاهش قدرت خريد مردم ميزان سود دريافتى 
ما از خريداران به حداقل رســيده اما در كنار 
آن عرضه كاالهاى قاچــاق نيز دمار از روزگار 

ما درآورده است.
وى اظهار داشــت: از مســئوالن و كسانى كه 
مديريت و  نظــارت بر فضاى مجازى و جرايم 
اينترنتى را بر عهده دارند تقاضا داريم بر خريد 
و فــروش و تبليغات كاالهاى خارجى و قاچاق 
نظارت كنند تا معيشت و اقتصاد امثال من كه 
داراى پروانه كسب هستيم بيش از اين آسيب 

نبيند.

 جنس قاچاق شبانه به دست مردم مى رسد 
رئيــس اتحاديه لوازم خانگــى همدان با بيان 
اينكه بازار لوازم خانگى در ركود كامل به ســر 
ميبرد گفت: كاالهاى قاچــاق بدون پرداخت 
ماليات و بى دردســر به صورت شبانه به دست 

مردم مى رسد.
عبدالرضــا خانجانى در گفت و گــو با خبرنگار 
تســنيم در همدان، اظهار داشــت: با توجه به 
اينكه مواد اوليه توليد بسيارى از لوازم خانگى  
از خارج از كشــور تأمين مى شود بنابراين نرخ 

اين كاالها هم تابع قيمت ارز است.
وى بــا بيان اينكه در ســال گذشــته نرخ ارز 
نوسانات زيادى داشته است تصريح كرد: همين 
امــر عامل اصلى گرانى سرســام آور كاالهاى 

خانگى بوده است.
رئيس اتحاديه لوازم خانگى همدان با تأكيد بر 
اينكه گرانى كاالها سبب كاهش قدرت خريد 
مردم شده است اظهار داشت: بسيارى از مردم 
توانايى خريد لوازم مــورد نياز زندگى خود را 
ندارند و همين كاهش تقاضا اقتصاد و معيشت 
صنف فروش لوازم خانگى همدان را تحت تاثير 

قرار داده است.
خانجانى با اشــاره به اينكه آن دسته از مردم 
هم كه تصميم به خريد كاال دارند به ســمت 
كاالهــاى قاچاق و خارجى هدايت مى شــوند 
تصريح كرد: افرادى ناشــناس در خارج استان 
از طريق كانال هاى مجازى اقدام به فروش انواع 
لوازم خانگى با برند به ظاهر خارجى مى كنند.

وى افزود: بدون شك اين فروشندگان ماليات 
و هزينه اضافى پرداخت نمى كنند و همين امر 
باعث شــده با قيمتى پايين تر از ســطح بازار 

كاالهاى خانگى را به مردم عرضه كنند.
رئيــس اتحاديه لوازم خانگــى همدان با بيان 
اينكه فروش كاالهاى قاچاق ضربه محكمى به 
همكارانم وارد كرده اســت اظهار داشت: وقتى 
بيش از سه سال از ممنوعيت واردات كاالهاى 
خارجى مى گذرد پس بايد با واردات قاچاق آن 

هم برخوردى جدى صورت بگيرد.
 كاالهــاى ايرانى در كارتن خارجى 

به فروش مى رسد 
خانجانــى با تأكيد بر اينكه بخــش بزرگى از 
كاالهــاى خارجى قاچاق كه به دســت مردم 
مى رســد تقلبى است تصريح كرد: در بسيارى 
از موارد كاالهاى ايرانــى در كارتن خارجى و 
برند تقلبى به عنــوان جنس خارجى به مردم 

فروخته مى شود.
وى با بيان اينكه مردم تنها از طريق يك شماره 
تماس اقدام به خريد كاالى قاچاق مى كنند و 
هيچ تضمينى هم براى سالمت آن كاال وجود 
ندارد گفت: مسئوالن بايد براى حل اين مشكل 

ورود جدى كنند.
 كيفيت كاالهاى ايرانى را 

تاييد مى كنم 
رئيس اتحاديه لوازم خانگــى همدان با اعالم 
اينكه كيفيت كاالهاى ايرانى را تاييد مى كنم 
اظهار داشت: سهم عمده اى از كاالهاى موجود 

در بازار مربوط به توليدات داخلى است .
خانجانى با بيان اينكه همكاران ما بخاطر فضاى 
رقابتــى و كاهش قدرت خريد مردم مجبور به 
كاهش سودهاى دريافتى خود هستند تصريح 
كرد: ســود قانونى فروشــندگان بين 7 تا 10

درصد اســت اما آنچه آن ها دريافت مى كنند 
بسيار كمتر از اين مبلغ است.

 مسئوالن به داد بازار لوازم خانگى 
برسند 

وى با تأكيد بر اينكه بيمارى كرونا خســارات 

سنگينى به صنف لوازم خانگى وارد كرده است 
گفت: با اين حال هيچ گونه حمايتى از ما نشده 
و اقتصاد و معيشت اين صنف در حال نابودى 

است.
رئيس اتحاديه لوازم خانگى همدان در پاسخ به 
اين سوال كه چرا وقتى يك كاال به قيمت قبل 
خريدارى شده براى مشترى به نرخ روز حساب 
و فروخته مى شود تصريح كرد: كاالهاى موجود 
در انبار هر فروشــگاه سرمايه اصلى آن است و 
واحدها  براى حفظ ارزش ســرمايه مجبور به 

بروزرسانى قيمت آن هستند.

خانجانى افزود: فرض كنيد يك يخچال در سال 
گذشــته به نرخ 10 ميليون تومان خريدارى 
شده و امســال نرخ آن به 15 ميليون رسيده 
است، اگر فروشنده آن را به قيمت قبل بفروشد 
بدون شك بايد براى خريد يخچال جديد پنج 

ميليون تومان از جيب خود هزينه كند.
وى با بيان اينكه وضعيت اقتصادى و معيشتى 
نا به ســامان واحدها ســبب تغيير شغل آنها 
مى شــودعنوان كرد: متاسفانه از سال گذشته 
تاكنون چندين مورد از كاسبان اقدام به ابطال 

پروانه كسب خود كرده اند.
 در مبارزه بــا كاالى قاچاق قوانين 

بازدارنده درستى وجود ندارد
حجت االســالم احمد حسين فالحى در گفت 
و گو با خبرنگار تســنيم در پيرامون بازار لوازم 
خانگى همدان و مشكالت موجود در آن، اظهار 
داشــت: يكى از مشــكالت بازار لوازم خانگى 
مربوط به عرضه كاالهاى قاچاق اســت كه آن 

هم ناشى از ضعف نظارتى است.
وى بــا بيان اينكه نقش ســازمان بازرســى و 
نظارتى اســتان همدان نيز در مبارزه با عرضه 
كاالهاى قاچاق بسيار كمرنگ است گفت: بايد 
شــوراى هماهنگى دستگاه نظارتى در همدان 

تشكيل شود.

خبرگزارىخبرگزارى
 madestan@hamedanpayam.com

آمار كرونا در همدان با شيب ماليمى
 افزايشى شده است

 رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان گفت: آمار ابتال به كرونا در 
همدان با شيب ماليمى رو به افزايش است.

محمد خيرانديش در گفت و گو با خبرنگار تسنيم در  همداناظهار داشت: 
با توجه به شلوغى بازار و اماكن عمومى در روزهاى پايانى سال از مردم 
به ويــژه گروه هاى پرخطر تقاضا داريم ضمن رعايت كامل پروتكل هاى 

بهداشتى از حضور در هرگونه تجمع خوددارى كنند.
وى با بيان اينكه يك جلســه هماهنگى با اصناف و روئساى اتحاديه ها 
برگزار كرديم تصريح كرد: نيازمند تشديد نظارت بر اجراى پروتكل هاى 

بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى در سراسر بازار همدان هستيم.
رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان با تأكيد بر اينكه شرايط عادى 
نيست و هر لحظه امكان بروز موج چهارم بيمارى وجود دارد، گفت: براى 
پيشگيرى از شلوغى بازار خريدهاى غيرضرورى مردم بايد به زمانى ديگر 

موكول شود.
خيرانديش با اشــاره به اينكه خطر كروناى انگليســى براى كودكان و 
نوجوانان بيشتر است اظهار داشت: بنابراين خانواده ها بايد كودكان خود 

را در اماكن عمومى و شلوغ همراه خود نبرند.
وى از مناسبت هايى مانند چهارشنبه سورى و پنجشنبه آخر سال ابراز 
نگرانى كرد و گفت: از مردم تقاضا داريم در اين ايام به آرامستان ها نروند 

و زيارت اهل قبور را از راه دور و با فاتحه مجازى برگزار كنند.
رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان با بيان اينكه كارناوال سالمت در 
باغ بهشت همدان مستقر است عنوان كرد: بايد فرهنگ برگزارى مراسم 

فاتحه مجازى در بين مردم فرهنگ سازى شود.
خيرانديش با تأكيد بر اينكه بيماران زمينه اى، مادران باردار، سالمندان 
و افراد مبتال به بيمارى هاى كليــوى و صعب العالج بيش از ديگران در 
معرض خطر و عوارض ويروس كرونا قــرار دارند تصريح كرد: اين افراد 
بايد بيش از ديگران نسبت به رعايت پروتكل ها و فاصله گذارى اجتماعى 

حساس باشند.
وى با بيان اينكه از همه اطرافيان بيماران مثبت كرونايى رپيد تســت 
گرفته مى شود اظهار داشت: اين تست ها به صورت كامل رايگان در مراكز 

خدمات جامع سالمت شهرى و روستايى انجام مى شود.
رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان افزود: حداقل 10 نفر از اطرافيان 
و اعضاى خانواده بيماران مبتال به كرونا مى توانند به مراكز خدمات جامع 

سالمت مراجعه و تقاضاى انجام رپيد تست كنند.
خيرانديش گفت: رپيد تســت براى همه افــراد حتى اگر بدون عالمت 
هم باشــند انجام مى شود و نتيجه آن در طول حداكثر نيم ساعت اعالم 

مى شود.
وى تصريح كرد: انجام تست سريع كرونا براى اطرافيان بيماران كرونايى 
به شناســايى زودهنگام بيماران، قرنطينه به موقع و درمان بهتر آن ها 

منجر مى شود.

راه آهن نهاوند به جنوب كشور 
وصل مى شود

 فرماندار نهاوند گفت: عمليات اجرايى خط آنتنى نهاوند در راه آهن 
غرب كشــور با هدف اتصال اين خط ريلى به جنوب كشور از روستاى  

ملوسان به طول 23 كيلومتر تا شهرك شهيد حيدرى اجرا مى شود.
مراد ناصرى درحاشــيه مراسم بازديد و زيرســازى خط آنتنى راه آهن 
نهاوند در گفت وگوبا خبرنگار تســنيم در  نهاوند  اظهار داشــت: امروز 
عمليات خاكبردارى و انفجار و ترانشــه بردارى از مسير ايجاد اين خط 
ريلى با هدف وصل نهاوند به ايســتگاه دوم و ســپس جنوب كشور در 

نهاوند انجام شد.
وى گفت: طرح راه آهن نهاوند به واسطه ايجاد ايستگاه در مركز شهر، از 
طريق خط آنتنى به طول 23 كيلومتر به شبكه راه آهن كشور و سپس 
در آينده اى نزديك از طريق اتصال به خط ريلى  شهرســتان بروجرد و 

درود  به شبكه سراسرى و جنوب كشور متصل مى شود.
فرمانــدار نهاوند بيان كرد: شــبكه راه آهن غرب كشــور به طول 605

كيلومتر است كه ازطريق ايستگاه سمنگان در استان مركزى  آغاز و پس 
از عبور از مالير، نهاوند، كرمانشاه و خسروى تا كشور عراق امتداد مى يابد.
وى گفت:طول مســير راه آهن غرب كشور در قطعه مالير به نهاوند 71

كيلومتر است كه بهمن ماه سال 96 توسط وزير وقت راه و شهرسازى به 
بهره بردارى رسيد همچنين عمليات اجرايى ايستگاه آنتنى شهرك شهيد 
حيــدرى  بطول23كيلومتر  با اعتبار 170 ميليارد تومان در خرداد ماه 

سال 98 با حضور وزير راه و شهرسازى آغاز شد.
ناصرى در ادامه اين بازديد اظهار داشــت: با احداث ايستگاه شهرك 
شــهيدحيدرى به ملوســان اتصال نهاوند به شــبكه ريلى از سمت 
كرمانشــاه به غرب كشور و از سمت نهاوندـ  بروجرد به جنوب كشور 

فراهم مى شود.
وى تصريح كرد: اعتبار اين پروژه در بودجه ســال 1400 در محور ريلى 
غرب كشــور نزديك به 140ميليارد تومان است، كه تاكنون اين پروژه 
در ايستگاه ملوسان نهاوند 10 درصد پيشرفت فيزيكى دارد و مهمترين 
مشكالت پروژه وجود تعدادى از معارضين محلى به خاطر وجود زمينهاى 

كشاورزى مسير احداث راه آهن و تامين اعتبارات مالى پروژه مى باشد.
عيســى بروشان ناظر پروژه راه آهن غرب كشور نيز افزود: پروژه راه آهن 
آنتنى نهاوند به طول حدود 23 كيلومتر با اعتبار 170 ميليارد تومان 10

درصد پيشرفت فيزيكى دارد كه بخشى از طرح راه آهن غرب كشور است 
كه اين شهرســتان را از طريق راه آهن غرب كشــور (اراكـ  كرمانشاهـ  

خسروى) به شبكه ريلى متصل مى كند. 
وى افزود: اين پروژه كه در يك قطعه احداث مى شود از ايستگاه شادمانه 
آغاز و پس از عبور از تنگه ملوسان با عبور از پل خاص به طول 455 متر 
و دو دستگاه تونل به طول 550 متر به ايستگاه نهاوند منتهى مى شود و 
از جمله اهداف اين پروژه اتصال شهرستان نهاوند به شبكه ريلى، رونق 
اقتصاى و اجتماعى منطقه، بهبود و توســعه زيرساخت هاى حمل ونقل 

منطقه و كاهش ترافيك جاده اى است.
ناظر پروژه راه آهن غرب كشور عنوان كرد: اميدواريم با كمك مسئوالن 
شهرستان در رأس فرماندار نهاوند بتوانيم مشكل معارضين محلى پروژه 

را پيگيرى و حل كنيم.

افتتاح تصفيه خانه مالير پس از 5 سال انتظار
 بارندگى در همدان 14 درصد افزايش يافت

 مدير عامل شركت آب منطقه اى از افزايش 14 درصدى بارندگى 
خبــر داد و گفــت: تصفيه خانه آب شــرب مالير تا پايان ســال به 

بهره بردارى مى رسد.
منصــور ســتوده در گفت وگو با خبرنگار تســنيم در  همدان  اظهار 
داشت: مقدار بارندگى امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته  14

درصد افزايش داشته است.
وى افــزود: از ابتداى  ســال آبى يعنى پاييز امســال 231 ميلى متر 
بارندگى در همدان رخ داده كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته  

203  و در بلندمدت 197 ميلى متر بوده است.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان بيان كرد: مقدار  بارندگى 
امسال نســبت به ميانگين بلندمدت 40 ساله نيز 17 درصد افزايش 

داشته است.
ستوده با اشــاره به وضعيت ذخاير آبى استان همدان نيز گفت:  39
درصد ســد اكباتان، 78 درصد ســد آبشــينه  معادل  3,9 ميليون 
مترمكعب و 69 درصد حجم ســد شيرين ســو معادل 3,04 ميليون 

مترمكعب پر است.
وى اعــالم كــرد: 93 درصــد ظرفيــت ســد كالن ماليــر، 63 درصــد 
ــر  ــز پ ســد ســرابى تويســركان و 14 درصــد ســد شــنجور رزن ني
ــش  ــى در پي ــاى خوب ــه بارش ه ــود ك ــى مى ش ــت و پيش بين اس

داشــته باشــيم.
ســتوده از افتتــاح  تصفيــه خانــه آب شــرب ماليــر تــا پايــان ســال 
نيــز خبــر داد و افــزود: بــا افتتــاح ايــن مجموعــه 140 هــزار نفــر از 

ــد مى شــوند. ــالم بهره من نعمــت آب شــرب س
ــر  از  ــه مالي ــه خان ــاخت تصفي ــات س ــنيم، عملي ــزارش تس ــه گ ب
ســال 94 بــه روش «بى.اُ.تــى» بــا مشــاركت بخــش خصوصــى آغــاز 
شــده و بــا بهره بــردارى از آن مى تــوان اســتفاده بهتــرى از ذخيــره 

ســد كالن انجــام داد.
هــم اكنــون مقــدار اندكــى از ظرفيــت 45 ميليــون متــر مكعبــى 
ــر مكعــب   ــون مت ــه مصــرف شــرب رســيده و 4 ميلي ســد كالن ب
آن بــراى بخــش كشــاورزى ، 5 ميليــون متــر مكعــب بــراى بخــش 
ــراى بخــش صنعــت  ــر مكعــب ب ــزار مت محيــط زيســت و 500 ه

ــود. ــتفاده مى ش اس

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان: 
مسلم مخفى

خبرنگاران:  فائزه محمدى- وحيد الوندى- 
سميه مظاهرى- على سهرابى- مرضيه كيهانى

شماره تماس: 08132660364

خبر تاخت و تاز گرانى در بازار لوازم خانگىخبر

سايه سنگين ركود 
بر بازار گران لوازم خانگى همدان

■  وقتى كاالى "قاچاق" بازار را قبضه مى كند

خودكفايى 957 خانواده زيرپوشش
 كميته امداد همدان

 معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد استان همدان با بيان اينكه 
از ابتداى ســال تاكنون 5 هزار و 915 مورد شــغل براى مددجويان و 
نيازمندان ايجاد شده است،گفت: امسال 957 از خانواده هاى زيرپوشش 

كميته امداد به خودكفايى رسيده اند.
شهرام عابدى در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در  همدان ،  درباره اقدامات 
اين نهاد براى توانمندسازى افراد زيرپوشش كميته امداد استان، اظهار 
داشت: از ابتداى سال تاكنون 5 هزار و 915 مورد شغل براى مددجويان 

و نيازمندان ايجاد شده است. 
وى با اشــاره به اينكه 171 ميليارد تومان اعتبار براى ايجاد اين مشاغل 
صرف شده است، افزود: حدود 60 درصد از مشاغل در مناطق روستايى 

و محروم ايجاد شده است.
عابدى در خصوص توانمندسازى و خودكفايى بانوان از محل طرح هاى 
اشتغال كميته امداد، بيان كرد: بيش از 52 درصد از مشاغل، براى زنان 

سرپرست خانوار ايجاد شده است. 
وى عنوان كرد: مشــاغل با تكيــه بر ظرفيت هاى بومى اســتان در 
بخش هايى نظير توليد پوشــاك، دامدارى، ســفالگرى، كشــاورزى، 

منبت كارى، فرشــبافى، خدمات حمل و نقل، صنفى و صنعتى ايجاد 
شده است.

معاون اشــتغال و خودكفايى كميته امداد استان همدان مطرح كرد: از 
ابتداى ســال تاكنون 957 از خانواده هاى تحت پوشش كميته امداد با 

ايجاد شغل براى آنها به خودكفايى رسيده اند. 
 عابــدى تصريح كــرد: آمــوزش و ارتقاى ســطح آگاهى هاى عمومى 
مددجويان و دانش فنى و مهارت حرفه اى آن ها و شناسايى ظرفيت ها و 
امكانات مناطق مختلف استان از فعاليت هاى واحد اشتغال و خودكفايى 

كميته امداد است.
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انتخابات الكترونيكى منتفى است

 رئيس ســتاد انتخابات كشــور بــا بيان اينكــه انتخابات 1400
الكترونيكى برگزار نخواهد شــد، گفت: تعرفه هاى انتخابات 1400
تا پايان اسفند امسال چاپ و سال آينده در استان ها توزيع مى شود.

ــل  ــد از مراح ــيه بازدي ــور در حاش ــات كش ــتاد انتخاب ــس س رئي
ــت  ــا امني ــا ب ــاى اخــذ رأى گفــت: چــاپ تعرفه ه چــاپ تعرفه ه
بــاال در اولويــت اســت تــا هيــچ جعلــى دربــاره آن صــورت نگيــرد 
و خوشــبختانه همــه تضمين هايــى كــه بــه مــا داده شــده در چــاپ 

ــت شــده اســت. ــا رعاي تعرفه ه
بــه گــزارش ايرنــا، جمــال عــرف عنــوان كــرد: آن طــور كــه بــه مــا 
ــا پايــان اســفند همــه تعرفه هــا چــاپ مى شــود و  قــول داده انــد ت
ســال آينــده بــا هماهنگــى ناظــران انتخابــات در شــوراى نگهبــان 
ــام  ــتان ها انج ــه اس ــال ب ــوراى اســالمى، بحــث انتق ــس ش و مجل
ــعب  ــا و ش ــار حوزه ه ــع در اختي ــه موق ــا ب ــا تعرفه ه ــود ت مى ش

قــرار گيــرد.
ــه  ــخ ب ــور در پاس ــر كش ــى وزي ــاون سياس ــر، مع ــزارش مه ــه گ ب
ــدگان در  ــن ســالمت رأى دهن ــراى تأمي ــر اينكــه ب ــى ب ســوالى مبن
ايــام شــيوع كرونــا چــه تدابيــرى انديشــيده ايد؟ افــزود: ســال گذشــته 
بــا هماهنگــى ناظــران انتخابــات موضــوع اســتامپ را حــذف كرديــم 
ــدارد  ــا ن ــا وجــود دســتگاه احــراز هويــت اســتامپ معن چــرا كــه ب
چــرا كــه اســتامپ بــراى ايــن اســت كــه يــك فــرد بــه جــاى ديگرى 
ــت مى شــوند  ــى احــراز هوي ــد مل ــا ك ــراد ب ــى اف رأى ندهــد و وقت
نيــازى بــه اســتامپ نيســت و بــر هميــن اســاس در انتخابــات 1400

ــم. ــتامپ فكــر نكرده اي اصــًال روى موضــوع اس
عرف گفت: در انتخابات ســال گذشته بيش از 99 درصد در احراز 
هويت، صحت داشــتيم و فقــط معدود مواردى بود كه دســتگاه، 
مشخصاتشــان را تشــخيص نمى داد كه ناظران انتخابات هم اجازه 

رأى دادن را مى دادند.
رئيس ســتاد انتخابات كشــور بيان كرد: بحث صندوق الكترونيكى 
انتخابــات براى برگزارى كامل انتخابــات الكترونيكى در انتخابات 

رياست جمهورى 1400 منتفى است.
عرف در ادامه گفت: انتخابــات الكترونيك 28 فرآيند دارد كه يك 
فرآيند آن صندوق الكترونيك است و دوستان ما در شوراى نگهبان 
ســواالتى درباره اين دستگاه داشــتند كه البته ما پاسخ داديم، اما به 

انتخابات رياست جمهورى 1400 نمى رسد.
وى اضافــه كــرد: البتــه مــا بــا مجلــس شــوراى اســالمى مذاكــره 
كرده ايــم كــه انتخابــات الكترونيكــى در شــوراها بــه تعــداد 
صندوق هايمــان در 8 كالنشــهر انجــام شــود و رأى دهنــدگان 
ــه  ــال راحــت ب ــا خي ــد ب ــات شــوراها مى توانن ــزدان انتخاب ــه نام ب

ــد. ــى رأى دهن ــورت الكترونيك ص

مجلس شاكله بودجه 1400 را به هم نمى ريزد
 ادغام يارانه ها بعيد است

 مجلس دنبال اين نيست كه شاكله بودجه را به هم بريزد و ما معتقد 
هستيم كه مجلس بايد كامال حساب شده بودجه را بررسى و تصويب 

كند تا مشكالت كشور حل شود.
رئيس كميسيون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گوى 
با مهر، گفت: در صورتى بودجه تمام عيار خواهد بود كه حتماً ساختار 
فعلى بودجه به هم بريزد و به عبارت دقيق تر اصالح ســاختار بودجه 
محقق شــود. نه تنها بودجه سال 1400 بلكه بودجه سال هاى اخير، از 
حيز انتفاع افتاده اســت و اعداد و ارقام بودجه چه در بخش منابع و 
چه در هزينه ها بسيار آشفته، بهم ريخته و انفعالى است. طى سال هاى 
اخير هر چقدر جلوتر آمديم، مشــكالت بودجه اى كم و بيش وجود 

داشته است.
حميدرضا حاجى بابايى در رابطه با مشكالت دولت براى بودجه 1400
اظهار كرد: دولت به دليل مســائلى چون تحريم، كسرى بودجه، عدم 
شفافيت و سياست هاى نامعلوم مجبور است بودجه اى را بنويسد كه با 
اما و اگر رو به رو است. در واقع در كنار مشكالت بودجه اى، تحريم 
و وضعيت غيرقابل پيش بينى هم باعث شــده است كه بودجه شكل 
واقعى خودش را نداشته باشد و مشكالتش نسبت به بودجه سال هاى 

قبل بيشتر باشد.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى در پاسخ به اين 
ســوال كه پس به نظر شــما علت گرانى هاى شــديد و وضعيت بد 
معيشتى مردم چيست؟، گفت: مشكل ما اين است كه دولت بودجه را 

به درستى اجرا نمى كند.
وى در رابطه با رد كليات اليحه بودجه دولت توسط نمايندگان در ماه 
گذشته گفت: مجلس بهترين كار را انجام داد چرا كه اگر اليحه بودجه 
دولت بدون اصالح را مصوب مى كرد، تورم در ســال آينده غيرقابل 
كنترل مى شــد. البته نمى توان گفت كه با اين اصالحات، مشــكالت 
بودجه به صورت كامل حل شــد اما حداقــل مى توان گفت كه اين 
بودجه قابل تحمل شد. اگر هدف ما اين است كه بودجه در سال هاى 
آينده وضعيت بهترى داشته باشد، بايد به طور جدى كار كنيم و دولت 
هم با مجلس همراهى كند تا به سمت واقعى كردن درآمدها و هزينه ها 

و عدالت محور كردن بودجه برويم.
رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى در پاسخ به 
اين سوال كه به نظر شــما االن هزينه ها هم مانند درآمدها در بودجه 
غيرواقعى است؟، تصريح كرد: ما آنقدر هزينه ها را غيرواقعى كرده ايم 
كه به هزينه هر بخشــى اضافه مى شــود، بقيه هم اعتراض مى كنند و 
مى گوينــد كه ما هم بودجه مى خواهيم. البته بخشــى از اين مطالبات 
به حق اســت و آنان مشكالت مالى هم دارند اما نبايد اين واقعيت را 
ناديده گرفت كه االن بســيارى از بخش ها به بودجه هم نگاه مى كنند 
و حرفشــان آن اســت كه اگر پول داريم، بايد به آنان هم داده شــود 
و اگــر نداريم، پس هيچ جا نبايد پول و بودجه بيشــترى از ديگرى 

دريافت كند.
حاجى بابايى گفت: حرف بنده اين است كه بايد شرايط اين كار را هم 
در نظر گرفت. براى مثال، در جريان بررسى اليحه بودجه سال 1400

در كميسيون تلفيق بودجه بحث حذف ارز 4200 تومانى مطرح شد و 
بنده از روز اول با آن مخالفت كردم.

مدارس، فرهنگ سازى الگوى مصرف را 
به دانش آموزان آموزش دهند

 مصوبــات مجلس از فروردين ماه قابليت اجرايى دارد و با وجود 
شرايط كرونايى آب، برق و گاز مدارس دولتى حتى يك روز هم نبايد 

غير رايگان باشد.
ســخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگو با ايلنا، درباره تصويب بند (ى) تبصره (9) ماده واحده اليحه 
بودجه 1400، گفت: در اين بند آمده است كه كليه واحدهاى آموزشى 
دولتى وزارت آمــوزش و پرورش از پرداخت هزينه هاى آب، برق و 

گاز (در صورت رعايت الگوى مصرف) معاف هستند.
حجت االســالم احمد حســين فالحى با بيان اين كــه در بندقانونى 
مذكور قيد شــده كه ســقف الگوى مصرف به روز شود، عنوان كرد:  
وزارتخانه هــاى نفت، نيرو و آموزش و پرورش و ســازمان برنامه و 
بودجه كشــور موظف هستند حداكثر تا سه ماه پس از ابالغ اين قانون 

تهيه و ابالغ مى شود.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: مصوبه اى 
كه در صحن مجلس شوراى اسالمى به تصويب رسيد منجر به  نهادينه 

شدن رعايت الگوى مصرف در مدارس مى شود.

بزودى روند پرداخت بدهى هاى عراق به ايران 
آغاز مى شود

وزير خارجه عراق در ديدار با شــمخانى درباره پرداخت بدهى اين كشور 
اعالم كرد كه با تالش مستمر حوزه هاى مالى و بانكى و دستگاه هاى اقتصادى 
ايران و عراق برخى از موانع مهم برداشــته شده و بزودى بر اساس مدل مورد 

توافق دو كشور روند پرداخت بدهى ها آغاز مى شود.
به گزارش فارس، فؤاد حسين روزگذشته به تهران سفر كرده، و پس از حضور 
در دبيرخانه شــوراى عالى امنيت ملى و ديدار با على شمخانى با محمد جواد 

ظريف وزير امور خارجه كشورمان ديدار كرد.
در اين ديدار  شــمخانى بر ضرورت همكارى و تشــريك مساعى كشورهاى 
منطقــه براى كاهش تنش و انجام گفت وگوهاى ســازنده براى فروكش كردن 

بحران هاى موجود تاكيد كرد.

شواهدى از كروناى جهش يافته "ايرانى"
 در كشور

 نايب رئيس اول مجلس و عضو ستاد ملى مقابله با كرونا از شواهدى مبنى 
بر وجود كروناى جهش يافته ايرانى خبر داد. به گزارش ايسنا، سيد اميرحسين 
قاضى زاده هاشمى در جلسه روزگذشته ستاد ملى مقابله با كرونا كه به رياست 
رئيس جمهور برگزار شــد، از وجود كروناى جهش يافته در داخل كشــور با 
عنوان «كروناى ايرانى» خبر داد گفت: عالوه بر موتاسيون هاى (جهش ژنتيكى) 
آفريقايى و انگليسى و كاليفرنيايى، بايد كروناى جهش يافته ايرانى را هم اضافه 
كرد؛ البته هنوز كامال تائيد نشــده ولى شــواهدى از آن در قزوين و آن نواحى 
هســت. وى همچنين گفت: پرســتاران بايد در اولويت واكسيناسيون باشند. 
به خصوص بعضى از اين پرستاران كه باردار هستند بيشتر درخطرند و آن هايى 

كه با بيماران كرونايى به طور مستقيم در ارتباط  هستند بايد در اولويت باشند.

تعرفه هاى انتخاباتى با امنيت بسيار باال 
تهيه شده است

 رئيس ســتاد انتخابات كشــور با بيان اين كه تعرفه هاى انتخاباتى با امنيت 
بسيار باال تهيه شده است، تاكيد كرد كه هيچ نوع جعلى در تعرفه هاى انتخاباتى 

ممكن نيست.
بــه گزارش ايرنــا، جمال عرف در جمــع خبرنگاران اظهار داشــت: از همه 
مولفه هاى امنيت ســاز در تعرفه ها استفاده شده است هم از حيث رنگ ها و هم 
از حيث فاكتورهاى امنيتى در خود تعرفه اين كارها به خوبى انجام شده است.
وى تاكيد كرد: احتماال تا پايان اســفند ماه چاپ تعرفه ها تمام خواهد شد و از 
ابتداى سال آينده با هماهنگى ناظرين اعم از شوراى نگهبان و مجلس شوراى 
اسالمى تعرفه ها را به استان ها را منتقر خواهيم كرد و در اختيار حوزه ها و بعد 

از آن در اختيار شعب قرار خواهد گرفت.

آگهـى مزايـده

شهردارى همدان

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا اوراق 
مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/12/19   تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.

2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت 
را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 

3-برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف هفت روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 50٪ وجه پيشنهادى اقدام و 50٪ الباقى هنگام تنظيم 
سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 

4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهردارى واريز نموده و هيچگونه تهاترى قابل قبول نمى باشد در صورت عدم واريز نقدى 
وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهردارى ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   

5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 

7-شركت  در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 
8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 

9- - انتقال سند بعد از انجام تشريفات قانونى (ثبتى) متعاقباً به برنده  مزايده  ابالغ ميگردد  و برنده مزايده مكلف است ظرف مدت يكماه از تاريخ ابالغ 
شهردارى  جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه (50٪ باقيمانده) اقدام نمايد در غير اين صورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد ضمنا 

سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگرى كه برنده مزايده وى را كتبا با رضايت نامه محضرى به شهردارى معرفى نمايد انتقال خواهد يافت .
10- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/12/20  ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 1710)

شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش 5 قطعه زمين مسكونى از پالك ثبتى  از طريق 
مزايده كتبى اقدام نمايد. متقاضيان  مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند. 

آدرسمبلغ سپرده به ريالقيمت كارشناسي به ريالمساحت (مترمربع)پالك ثبتينوع ملك و كاربريرديف

شهرك مدنى – پشت آتش نشانى13/121330020/550/000/0001/000/000/000زمين مسكوني قطعه  34 شمالي1

شهرك مدنى – پشت آتش نشانى13/121430020/550/000/0001/000/000/000زمين مسكوني قطعه  35 شمالي2

شهرك مدنى – پشت آتش نشانى13/121529820/413/000/0001/000/000/000زمين مسكوني قطعه36 شمالي3

شهرك مدنى – پشت آتش نشانى13/122330020/850/000/0001/000/000/000زمين مسكوني قطعه 44 جنوبي4

شهرك مدنى – پشت آتش نشانى13/122430020/850/000/0001/000/000/000زمين مسكوني قطعه 45 جنوبي5

آگهي مزايده

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان در نظر 
دارد جهت تصفيه پسماند آب خروجى واحد دامدارى 
صنعتى  خانه  تصفيه  واحد  يك  احداث  به  نسبت  خود 

اقدام نمايد. 
لذا متقاضيان واجد شرايط مى توانند جهت شركت در 
مزايده از تاريخ چاپ آگهى به مدت يك هفته به محل 
مزايده واقع در مالير روستاى آورزمان شركت كشت و 

صنعت و دامپرورى پگاه همدان مراجعه نمايند.
 اطالعات بيشتر آدرس اينترنتى:

www.proteinhamedan.Iran dairy.ir 

دعوت به همكارى

بيمارستان بوعلى همدان

بيمارســتان بوعلــى همــدان در نظــر دارد جهــت تكميــل كادر ادارى 
خــود نســبت بــه جــذب يــك نفــر كارشــناس حقوقــى مســلط بــه 

امــور قــرارداد و پيمانهــا و تنظيــم لوايــح اقــدام نمايــد.
ــخ  ــا تاري ــود را ت ــه خ ــود رزوم ــى ش ــا م ــرايط تقاض ــن ش  از واجدي
ــه واحــد حقوقــى بيمارســتان تحويــل  15 اســفندماه ســال جــارى ب

نماينــد.

آگهي مزايده

بيمارستان بوعلى همدان

بيمارســتان بوعلــى همــدان در نظــر دارد غرفــه گل مصنوعــى و آتليه 
ــراى  ــده ب ــه صــورت مزاي ــتان را ب ــاط بيمارس ــه حي ــع در محوط واق

ــد. ــذار نماي ــاره واگ ــراى اج ــدت يك ســال ب م
ــنهاد  ــدارك و پيش ــه م ــت ارائ ــد جه ــى توانن ــان م ــذا متقاضي  ل
قيمــت تــا تاريــخ 15 اســفند مــاه ســال جــارى بــه واحــد حقوقــى 

ــد. ــه نماين ــتان مراجع بيمارس

 پــس از توافق آژانس بيــن المللى انرژى 
اتمى با ســازمان انرژى اتمى كشــورمان در 
آســتانه لغو پروتكل الحاقى حاصل شــد و 
البته واكنش هايى را به ويژه از طرف مجلس 
شوراى اسالمى به دنبال داشت، فضاى حاكم 
بر ديپلماسى هســته اى گرچه كامال غبارآلود 
نشده اما قطعا مه آلود است و در شرايطى كه 
بازگشت آمريكا به برجام به رغم اصرار كاخ 
سفيد بر آن، عينيت نيافته است، بيم و اميدها 

نسبت به آينده افزايش يافته است.
دولت بايدن با تاكيد بر ديپلماســى تالش مى 
كنــد ضمن ايجاد همگرايــى بيش از پيش با 
اروپا و حتى بازيگران منطقه اى، استراتژى بين 

المللى خود را دنبال كند. 
در اين راستا فاصله گرفتن از رويكرد ترامپى 
ســخت مورد توجه قــرار گرفتــه و آمريكا 
بسيارى از اقدامات دولت سابق را كنار گذاشته 

و يا متوقف كرده است.
اين سياســت باعث شــده تــا هماهنگى و 
همگرايــى بين آمريكا و اروپــا بيش از پيش 
تقويت شــود و حتى اثرات آن در خاورميانه 

نيز مشاهده گردد.
چنين نگاه و رويكــردى در مورد ايران و به 
طور مشخص برجام نيز مطرح شده و بايدن از 
همان دوران تبليغات انتخاباتى از بازگشت به 

برجام سخن گفته است. 
با اين حــال اتفاق خاصى تاكنون رخ نداده و 
صرفا در سطح اظهارات مقامات كاخ سفيد آن 
هم با تاكيد بر انجام تعهدات از ســوى تهران 

باقى مانده است.
از طرفى جمهورى اســالمى ايران با مبنا قرار 
دادن مفاد برجام كاهش تعهدات را حق مسلم 
خود دانســته و بازگشــت به اين تعهدات را 
مشروط به لغو تحريم ها و عمل به تعهدات از 

سوى طرف هاى مقابل نموده است.

در چنين شرايطى ديپلماسى هسته اى در مسير 
دشوارى قرار گرفته و سياست بايدن در قبال 
ايران به گونه اى است كه نه كامال از رويكرد 
ترامپيسم فاصله گرفته و نه به معناى واقعى به 

دوران اوباما بازگشت نموده است.
ايــن سياســت دچــار نوعى ســردرگمى و 
پيچيدگى است و نقاط ابهام آن بيش از نقاط 
روشن است. از اين رو مسيرى كه كاخ سفيد 
در پيش گرفته، براى افكار عمومى نامشخص 

مى نمايد.
امروز ديپلماســى براى آمريــكا ابزارى براى 
بازيابى موقعيت هاى از دست رفته در دوران 
ترامپ از يكســو و دســتيابى به همگرايى با 
شــركاى جهانى بر مبناى تثبيــت و ارتقاى 

جايگاه بين المللى خود است.
بايدن با چنين نگاهى سعى دارد توافقنامه هايى 

را كه ترامپ از آنها خارج شــده بود، به نوعى 
بازيابى كند. 

برجام نيــز اگر بــراى كاخ ســفيد اولويت 
محسوب نشود، قطعا يك مساله مهم است و 
دولت آمريكا سعى دارد به نحوى دوباره به آن 
بازگردد اما مســاله اينجاست كه بايدن تالش 
مى كند بازگشــت به آن را بــا حركت رو به 

جلو همراه كند.
 در چنين شــرايطى نقش اروپــا كه برجام را 
موفقيتى براى خود مــى داند و به هيچ وجه 
نمى خواهد آن را از دست بدهد، بسيار مهم و 

حتى كليدى است.
اروپايــى ها در دوره ترامــپ به رغم موضع 
گيرى هاى سياســى نسبتا مناسب، در عرصه 
عملى اما نتوانســتند به تعهدات برجامى خود 
عمــل كنند و بــه نوعى زمينه ســاز كاهش 

تعهدات ايران شدند.
 در حال حاضر آنها به آمريكا نزديك شــده 
و با توجه بــه رويكرد دولت بايدن اميدوارند 
بازگشت كاخ ســفيد به برجام رقم بخورد. با 
اين حال اقدامات عملى اروپايى ها خيلى هم 
محسوس نبوده و انتظارات را برآورده نساخته 
اســت. تمام اينها مسير ديپلماسى هسته اى را 
با چالش جدى مواجه ســاخته و فضاى ابهام 

آلودى را حاكم كرده است.
بــا اين اوصاف گرچه بازگشــت به برجام از 
اهداف كاخ ســفيد محسوب مى شود و اروپا 
نيز براى تحقق آن تالش مى كند، اما نه اراده 
آمريكا كافى بوده و نه تالش هاى اروپا در اين 
خصوص اثربخش و قابل قبول بوده است. از 
ايــن رو بازگشــت برجام به شــرايط ماقبل 

امكانپذير اما بسيار سخت خواهد بود.

 رئيس سازمان برنامه و بودجه تأكيد كرد 
كه حتى براى يــك روز نمى توان پرداخت 

يارانه نقدى را به تأخير انداخت.
به گزارش ايرنا، در جلســه علنى روزگذشته 
و در جريان بررســى بندى از جزئيات اليحه 
بودجه 1400 در بخش درآمدى پيشــنهادى 
براى حذف بندى از اليحه بودجه در تبصره 
14 مطرح شد كه در آن به دولت تنخواه داده 
مى شد تا بتواند يارانه نقدى را پرداخت كند. 
اين پيشنهاد را محسن دهنوى نماينده تهران 

و عضو هيأت رئيسه مجلس بيان كرد.
رئيس ســازمان برنامه و بودجه در مخالفت 
با اين پيشــنهاد حذف گفت: پرداخت يارانه 
نقدى بــه خانوارها در حال انجام اســت و 
واقعا تعدادى از شــهروندان به اين درآمدها 
بسيار وابسته هستند. بايد يارانه نقدى در يك 
روز خاص در ماه پرداخت شود و حتى نبايد 
يارانه نقدى با يك روز تأخير پرداخت شود.

ــه  ــا توجــه ب ــزود: ب ــر نوبخــت اف محمدباق
اهميــت ايــن موضــوع مجــوزى از شــوراى 

ــت  ــا موافق ــادى ب ــى اقتص ــى هماهنگ عال
ــه  ــا اينك ــم ت ــرى گرفتي ــم رهب ــام معظ مق
از  اســتفاده  همچنيــن  و  اوراق  طريــق  از 

ــا  ــرده ت ــب ك ــع الزم را كس ــه مناب خزان
بــه موقــع يارانــه نقــدى پرداخــت شــود 
منتهــى تأكيــد نماينــدگان بــر ايــن بــوده 
كــه مجــوز از مجلــس گرفتــه شــده و بــه 
ــازه  ــراى اج ــرى ب ــوراى ديگ ــمت ش س

ــم. ــى نروي قانون
وى در ادامــه گفت: دولت هــاى آينده 
بدانند دچار مشكل فراوانى مى شوند كه 
اگر نتوانند از اين مجوز تنخواه اســتفاده 
كنند كما اينكه طبق اين مجوز بايد دو ماه 
بعد تنخواه پرداخت شود. اگر اين مجوز 
نباشــد امكان پرداخت ها نيســت. با اين 
مجــوز فرصتى داده مى شــود تا به وقت 

خود يارانه به محرومان داده شود.
رئيس ســازمان برنامه و بودجه همچنين 
افزود: براى دادن نظم و پرداخت به موقع 
يارانه نقدى ما مجوز تنخواه را از مجلس 

مى خواهيم چون اگر اين اتفاق نيفتد دولت 
بعدى دچار مشكل مى شود.

عبدالرضا مصرى عضو كميســيون تلفيق با 
اعالم مخالف كميسيون با اين پيشنهاد حذف 
گفــت: اگر خدايــى ناكرده دولــت تصميم 
بگيرد يكى دو ماه كشــور را تعطيل كند بدان 
معناســت كه عمال منابــع حاصل از فروش 
بنزين تأمين نشــده و نمى توان يارانه نقدى 
پرداخــت كرد اما دولت بايد بتواند ســر ماه 

رزمندگان  امــداد،  كميته  مددجويان،  حقوق 
معســر و يارانه نقدى را پرداخت كند. ما در 
ايــن مصوبه به دولت تنخواه مى دهيم تا اين 

پرداختى ها با مشكل مواجه نشود.
در نهايــت نمايندگان با تصويــب بند الف 
تبصره 14 بانك مركزى را موظف كردند كه 
براى پرداخت بــه موقع مصارف هدفمندى، 
هدفمندســازى  ســازمان  اختيار  در  تنخواه 

يارانه ها قرار دهد.

ابزارهاى ديپلماتيك براى بازگشت به برجام
 الزم اما ناكافى 

نوبخت: 
يارانه هاى نقدى

 بايد به موقع پرداخت شود
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خبر

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

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

برابر رأي شماره 139960326002000841 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كبودراهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سيدابوالقاسم عطاء حسينى 
فرزند سيد مقتدا به شماره شناسنامه 1610 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين 
مزروعي به مســاحت 55120/19 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 239 اصلي 
قريه رزن واقع در  روستاى دستجرد مزرعه نمه تپه خريدارى از مالك رسمى آقاى 
ســيدمقتدا عطاء حسينى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف437)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/12/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/25
محمدصادق بهرامى - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

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

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

برابر رأي شماره 139960326009000615 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فامنين تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى قنبرى فرزند على به شماره 
شناسنامه 43 صادره از فامنين در يك باب خانه به مساحت 201/50 مترمربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 104 اصلي واقع در شهر فامنين خريداري با واسطه از مالك 
رسمي آقاى حيدرعلى نقوى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 325)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/12/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/25
رضا بيات 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

براى حمايت از همه يتيمان به بيش از 600 هزار حامى 
نياز داريم

 معاون توسعه و مشاركت هاى مردمى كميته امداد امام خمينى (ره)  با بيان اينكه در 
حال حاضر حدود 820 هزار حامى در كشور داريم، گفت: براى حمايت از همه يتيمان 

به بيش از 600 هزار حامى نياز داريم.
عليرضا عســگريان در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، اظهار كرد: طرح ايران 
مهربان طرحى يك ساله است كه تا سال 1400 ادامه دارد و ما در ارديبهشت ماه بعد از 

شب هاى قدر جشن اصلى ايران مهربان را برگزار مى كنيم.
وى گفت: جشــن نيكوكارى كه هر سال در پايان سال برگزار مى شود گستره اى وسيع 

به نفع كل محرومان است.

كنكور دكترى تخصصى سال 1400 جمعه برگزار مى شود
 آزمون دكترى نيمه متمركز (Ph.D) ســال 1400 روز جمعه 15 اسفندماه در 110 

شهر با رقابت 179 هزار و 192 نفر برگزار مى شود.
به گزارش مهر، آزمون ورودى مقطع دكترى نيمه متمركز  (Ph.D) سال 1400 براى 
پذيرش دانشــجو در دوره هاى روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسالمى، دانشگاه پيام 
نور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى غيرانتفاعى و پرديس خودگردان دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالى برگزار مى شود.
بر اســاس برنامه زمانى پيش بينى شــده آزمون ورودى مقطع دكتــرى نيمه متمركز 
(Ph.D) ســال 1400 در روز جمعه 15 اســفند 99 برگزار خواهد شــد. با توجه به 

شرايط كرونا امسال اين آزمون در 110 شهر برگزار مى شود.

درآمد و سرمايه اجتماعى پرستاران افزايش يافته است
 معاون كل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با بيان اينكه توجه به حقوق 
و ايثار پرستاران حتما بايد بيشتر شود اما در 1.5 سال گذشته جايگاه و سرمايه اجتماعى 

پرستاران و درآمد آنها نسبت به گذشته افزايش يافته است.
به گزارش ايرنا، ايرج حريرچى افزود: هميشه مى توانيم با بيان مشكالت و كمبودها و مقايسه 
با افراد و گروه هايى كه وضعيت بهترى دارند وضع بهتر را مطالبه كنيم اما بايد قدر داشته هاى 
خود را هم بدانيم، وضعيت پرستاران بخش دولتى در مقايسه با نيروهاى بخش خصوصى يا 
ميانگين درآمد خانوارها يا حداقل بگيران به مراتب بهتر شده است. وى گفت: ممكن است 
پاداش پرستاران يا حقوق آنها نسبت به تورم كم باشد اما بايد به اين نكته هم توجه كنيم كه 

حقوق  پرستاران نسبت به بسيارى از مشاغل بهتر است. 

آرمان ملى: سيگنال هاى مثبت جهانى 
 هميشه نيمه پر ليوان رو بايد ديد!!

آفتاب: وقت كشى جوبايدن
 با اين دســت اون دســت كردن ميخواد خُم و چِم كار بياد 

دستش!!
اخبار صنعت: كاالهاى ممنوعه در آستانه ترخيص

 ديگه نوبتى  هم باشه نوبته فعاليت دالل هاى پرتالش!!
اقتصاد پويا: حال روحى مردم خوب نيست

 كرونا پيشرفت كرده از جسمى رسيده به روحى!؟
امروز: نرخ دالر 25 هزار تومان نيست 

 محض اطالع!!
ثروت: نابسامانى در بازار روغن 

 مهم صندوقچه محتكرانه كه مرتب و منظم چيده شده!!
كسب وكار: افزايش تقاضاى خريد نقره

 اينا همون مشترى هاى طال، تغيير ورژن دادن!!
روزگار ما: زنگ خطر شيوع كروناى انگليسى در كشور

 اين زنگه خيلى وقته به گوش رسيده، اما كو گوش ِ شنوا!!
دنياى جوانان: فعال براى نوروز برنامه سفر نداشته باشيد

 تا ببينيم كرونا با خودش چند چنده؟!!
آسيا: خم شدن كمرها از گرانى

 بدون شرح!!
كيمياى ايران: بازار مسكن در روزهاى ناسازگارى

 آخر قرنى اينم از دنده لج بلند شده ها!!
همدان پيام: جشنواره شهروند برگزيده به ايستگاه پايانى رسيد

 فقط حواستون باشه كسى از قلم نيفتاده باشه!!
پيام ما: بحران آب و هوايى به بدترين سناريو رسيد 

 گل بود و به سبزه نيز آراسته شد!!
دنياى جوانان: حال بازارهاى ارز خوب مى شود

 ا... اعلم!!

كارت دانشجويى به نام سيدسجاد هاشمى، فرزند سيدقاسم، 
به شماره شناسنامه 3770276442 و شماره دانشجويى 

9612165079 رشته مكانيك از دانشگاه بوعلى سينا همدان 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مدرك تحصيلى مقطع كاردانى به نام جعفر قديمى، فرزند 
بيرامعلى، به شماره شناسنامه: 1548 و شماره دانشجويى 
843701010065 ، رشته مكانيك خودرو از دانشگاه علمى 

كاربردى مالير مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 چنــد روزى از واردات دوميــن محموله 
واكسن روسى به كشور مى گذرد و واكسيناسيون 
گروه هاى درمانى كليد خورده و با روند مناسبى 
در حال انجام شــدن است، همچنين در ادامه 
واكسيناســيون گروه هاى حساس دو روز قبل 
واكسيناســيون جانبازان و سالمندان در كشور 
آغاز شــد. هرچند وزارت بهداشــت تالش 
زيادى را براى واردات و تامين واكســن كرونا 
انجام داده است اما محققان كشورمان نيز طى 
يك سال گذشته دست روى دست نگذاشتند و 
اقدامات خوبى در راستاى توليد واكسن انجام 
دادند و برخى از از شــركت هاى توليد كننده 
واكسن نيز درحال آماده سازى زيرساخت هاى 

توليد انبوه واكسن هستند.
به گزارش فارس، در همين راستا و براى اطالع 
از آخرين وضعيت توليد واكسن هاى كروناى 
داخلى با مصطفــى قانعى رئيس كميته علمى 
ستاد ملى مبارزه با كرونا و عضو كميته واكسن 
كوويد-19 انجام داديم كه در ادامه مشروح اين 

پرسش و پاسخ را مى خوانيد:
 در حال حاضر توليد واكسن بركت 

در چه وضعيتى قرار دارد؟
بايد از بنياد بركت كه وارد عرصه واكسن سازى 
شد تقدير كرد به دليل اينكه در اين مسئله مهم 
وارد شــد در صورتى كه برخــى از نهادهاى 
حاكميتى ديگر نســبت به ايــن موضوع اعتنا 
نداشــتند. در كنار بنياد بركت شــركت هاى 
زيرمجموعه بانك ملى نيز اقدامات خوبى انجام 
دادند و اين انتظار مى رفت كه ســازمان تامين 
اجتماعى نيز به حوزه واكسن ورود پيدا كند كه 

اين اتفاق رخ نداد.
واكسن هاى ايرانى بركت پيشتاز است و با تيم 
علمى مجرب درحال طى كردن مسير موفقى 
اســت، اين واكســن فاز يك را طــى كرده و 
درحال ورود به فازهاى بعدى است و مسير را 
مطابق با استانداردها پيش مى برد و شاهديم كه 
به موازات اين امر موضوع توليد صنعتى را نيز 
دنبال مى كند و زيرساخت توليد صنعتى آماده 
شــده است كه اين موضوع نشان مى دهد بنياد 
بركت ابايى از هزينه كرد ندارد و به نظر مى رسد 
تا پايان خرداد ماه توليد صنعتى براى اســتفاده 
كشور آغاز شود و ماهانه يك و نيم ميليون دوز 

واكسن تحويل وزارت بهداشت شود.
 در فازهاى بعدى واكسن بركت روى 

چند نفر تست مى شود؟
هميشه اين بر اساس قوانين بين المللى واكسن 
در فاز دو بايــد روى چندصد نفر به صورت 
بالينى آزمايش شود و در فاز سه روى چند هزار 
نفر تســت شود، اما با توجه به اينكه نتايج فاز 
يك تست واكسن خوب بوده است اين امكان 
وجود دارد كه با تاييد كارشناسان فاز دو و سه 

واكسن با يكديگر ادغام شوند.
 اثربخشــى اين واكسن چقدر بوده 

است؟

در فاز يك ايمن بودن واكســن تست مى شود 
كه خوشبختانه هيچ عارضه اى نداشته است و 
واكســن بركت ايمن بوده است اما اثربخشى 
آن در فازهاى بعدى مشخص مى شود. ايمنى 
اين واكسن به اثبات رسيد به همين دليل مجوز 

ورود به مرحله بعدى را دريافت كرده است.
 واكســن هاى رازى و ميالنور در چه 
ايا مجوز تســت  قرار دارند؟  وضعيتى 

انسانى دريافت كرده اند؟
واكســن رازى مجوز ورود به فاز يك تست 
انســانى را دريافت كرده است اما هنوز تزريق 
آن آغاز نشــده است، در همين روزها واكسن 
ميالد نور كه متعلق به وزارت دفاع است مجوز 
انسانى را دريافت خواهد كرد، خوشبختانه تمام 
درحال  همزمان  آن  توليدى  زيرســاخت هاى 
پيشرفت اســت و اميدوارم تا ســه ماه آينده 
ســه زيرساخت توليد بزرگ واكسن در كشور 
راه اندازى مى شود كه وزارت دفاع، بنياد بركت 
و يكى از بانك ها در اين زمينه سرمايه گذارى 
كرده اند. ساخت واكسن مستلزم هزينه است و 
فقط تست حيوانى واكسن بر روى 10 ميمون 
حدودا دو ميليارد تومــان هزينه دارد بنابراين 
توليد واكسن هزينه بر است و نيازمند پشتيبانى 
قوى اســت و خوشبختانه اين سه نهاد در اين 
خصوص سرمايه گذارى مناسبى انجام داده اند 
و اميدوارم يكى از قطب هاى توليد واكســن 

تبديل شويم.
 در صــورت آغــاز توليــد انبــوه 
واردات  به  نيازى  داخلى  واكســن هاى 

واكسن خواهيم داشت؟
اگر واكسن هاى رازى، ميالد نور و بنياد بركت 
توليد خود را آغاز كنند نياز كشور مرتفع خواهد 
شــد و ديگر نيازى به واردات واكســن كرونا 

نخواهيم داشت.
 در زمينه توليد واكســن با فناورى 
mRNA هم اقدامى در كشــور انجام 

شده است؟
يكى از واكســن هايى كه خرداد مــاه به بازار 
خواهد آمد واكسنى است كه از فناورى مشابه 
واكســن مدرناى آمريكا استفاده كرده است و 
درحال گذراندن مراحل آزمايشگاهى است كه 

اميدواريم از خرداد ماه وارد بازار شود.

 همكارى در زمينه توليد مشــترك 
واكســن به غير از كشــور كوبا با چه 

كشورهايى در دستور كار قرار دارد؟
دو واكسن انتقال فناورى داريم كه يكى از آنها 
از كشور روسيه و ديگرى از كشور كوبا انجام 
خواهد شد و پيوست انتقال فناورى آن در ايران 

انجام مى شود و به توليد انبوه خواهد رسيد.
 اگر فردى در تزريق اول واكســن 
ايرانى دريافت كند مى تواند در فازهاى 

بعدى واكسن خارجى دريافت كند؟
هنوز اطالعات مربوط به تلفيق واكســن را از 
لحاظ علمى نداريم و اين موضوع نيازمند كار 
تحقيقاتى است و يكى از شركت ها اين موضوع 
را روى كودكان آغاز كرده است پيشنهاد ما اين 

اســت كه اگر فردى در شش ماه اخير واكسن 
دريافت كرده اســت براى فــاز دوم مى تواند 
واكسن كوبايى را دريافت كند اما اين موضوع 
قطعى نيســت و تحقيات در اين زمينه تكميل 

نشده است.
 اين انتقاد از سوى برخى افراد مطرح 
مى شود كه كشــورمان دير به موضوع 
توليد واكســن ورود كرد اين موضوع را 

تاييد مى كنيد؟
در حوزه واكسن با وقفه اى شش ماهه وارد عمل 
شديم. توانمندى الزم در كشور وجود داشت و 
هم متخصصان مشغول انجام تحقيقات بودند 
اما اتفاقى كه در كشورهاى ديگر موجب شتاب 
باالى روند تحقيقات و توليد واكســن شــد، 
پيش خريد واكســن از شركت هايى بود كه در 
حال تحقيقات بودند؛ واكسنى كه در آن زمان 
هنوز وجود نداشــت و حتى وارد مرحله اول 

بررسى بالينى نيز نشده بود
برنامه واكسيناسيون

 اجبارى خواهد شد؟
هنوز در اين مورد تصميم گيرى نشده اســت. 
پيش از واكسيناسيون بايد پيمايش هاى علمى 
انجام شــود تا ميــزان آمادگــى جامعه براى 
واكسيناسيون مشــخص شود هرچند كه فعال 
بر اساس اعالم وزارت بهداشت واكسن كرونا 

اجبارى نيست.

 mRNA توليد واكسن كروناى
توسط محققان ايرانى مادر سردار به فرزند شهيدش پيوست

 مادر سردار رشيد سپاه اسالم شهيد حاج حسنمراد ابروزن فرمانده 
گردان قيس ابن مسهر نهاوند از لشگر 32 انصارالحسين (ع) همدان به 

فرزند شهيدش پيوست.
مادر مهربانى كه در دامن خويش شهيدى گرانقدر و فرمانده اى دالور 
را پرورش داد و خالصانــه در راه آرمان هاى حضرت امام خمينى ره 

تقديم انقالب نمود.
مراســم تشييع و تدفين آن مادرآسمانى روز گذشته از مقابل منزل آن 
سردارشــهيد به طرف آرامگاه ابدى واقع در گلزار شهداى شهر گيان 
با رعايت همه دستور عمل هاى بهداشتى تشيع و به خاك سپرده شد.

خانواده خير و نيكو كار اين مادر شــهيد اعالم كرد تمامى هزينه هاى 
كفن دفن و مراسم ختم اين مادر شهيد براى امور خيريه هزينه مى شود.
الزم به ياد آورى است ســردار شهيد حاج حسنمراد ابروزن فرمانده 
گردان قيس ابن مسهر در تاريخ 21 ديماه 1365 در عمليات كربالى 5

در منطقه شلمچه به درجه رفيع شهادت نائل آمد..
اين خانواده شــهيد يكى از خيران و نيكو كاران شــهر گيان مى باشند 
كه به صورت مخفيانه و محرمانه تعداد زيادى از افراد بى بضاعت را 
تحت پوشــش خود دارندو براى زوج هاى زيادى جهيزيه خريدارى 

مى كند.

پيگيرى ها براى تملك صمصام ادامه دارد
 نهاوند- خبرنگارهمدان پيام؛ اوايل آذر ماه 99 ، بيش از 3ماه پيش 
بود كه بنا به تصميم شوراى شهر نهاوند براى باز پس گيرى محل موزه 
"تاريخ و فرهنگ" شهرستان با حكم تخليه،تحويل داده شد و آثار هم 

به خزانه بازگشت تا وضعيت موزه تعيين تكليف شود.
باز پس گيرى مكان ســابق موزه على رغم رايزنى  و پا در ميانى ها ، 
به  نتيجه نرسيد و مسولين وعده اختصاص خانه تاريخى  صمصام را 

بعنوان موزه تاريخ و فرهنگ مطرح كردند.
اما ابتدا بايد اين مكان به تملك ميراث درآمده و سپس تجهيز امكانات 

و نيروى انسانى شود تا بعنوان موزه بتوان از آن استفاده كرد.
مســئول ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى نهاوندبيان كرد: 
پيش از اين 2دانگ اين ملك تملك شــده اســت و در حال حاضر 
هم براى تملــك باقيمانده ى ملك نياز به حداقــل 2ميليارد اعتبار 

نياز است.
محسن جانجان تصريح كرد: در حال حاضر 200ميليون تومان از محل 
اعتبارات ملى براى تملك اين ملك اختصاص و دريافت شده است.

به گفته جانجان، با پيگيرى هاى شــهبازى نماينده نهاوند در مجلس 
شــوراى اسالمى و سازمان برنامه و بودجه  مبلغ 1ميليارد اعتبار براى 
تملك در بودجه امسال در نظر گرفته شده است كه انتظار مى رود تا 

پايان سال مالى(تيرماه) اين مبلغ به رقم مورد نظر افزايش يابد.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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خبر

با توجه به اينكه بسيارى 
از فعاليت ها دچار زيان و 
احتمال  به  شده اند  ضرر 
زيــاد در ســال 1400

گرايش به سمت ساخت 
و ساز مسكن بيشتر شود؛ 
اســت  بازارى  تنها  زيرا 
از  بخشــى  مى تواند  كه 
زيان هاى حاصله را تأمين 

كند

 eghtesad@hamedanpayam.com

كارآفريني

خبر مهم براى سربازان غايب از خدمت:
پايان سال 1400

 آخرين مهلت پرداخت جريمه غيبت سربازى

 نمايندگان مردم در خانه ملت مصوب كردند تا افرادى كه تا پايان 
سال 1400 نسبت به تسويه اقساط خود اقدام نكنند، مشمول غايب 

محسوب و به خدمت وظيفه عمومى اعزام  شوند.
بــه گزارش خبرآنالين، نمايندگان در نشســت علنى ديروز مجلس 
شوراى اسالمى در جريان بررسى بخش درآمدى اليحه بودجه سال 

1400، با تبصره 11 ماده واحده اين اليحه موافقت كردند.
براســاس بنــد (ب) تبصــره 11؛ در اجــراى مــاده (11) قانــون برنامه 
ــكن  ــه مس ــد كمك هزين ــلح مكلفن ــاى مس ــعه،  نيروه ــم توس شش
كاركنــان ســاكن در خانه هــاى ســازمانى را از حقــوق ماهانــه 
آنــان كســر و بــه حســاب خزانــه دارى كل  كشــور موضــوع رديــف 
ــه  ــزد خزان ــون ن درآمــدى  160184 جــدول شــماره (5) ايــن قان

ــز كننــد. دارى كل كشــور واري
در بنــد (ج) تبصــره 11 آمــده اســت؛ دولــت مكلــف اســت 
وجــوه حاصــل از جرايــم دريافتــى موضــوع قانــون اصــالح 
قانــون تعزيــرات حكومتــى مصــوب19 / 7 / 1373 مجمــع 
ميليــارد  هــزار  دو  مبلــغ  تــا  را  نظــام  مصلحــت  تشــخيص 
ــدى  ــف درآم ــه ردي ــت و ب ــال درياف (2.000.000.000.000) ري
شــماره 150113 نــزد خزانــه دارى كل كشــور واريــز نمايــد.

براســاس بند (د) تبصره 11؛ دولت مكلف اســت اقساط باقى مانده 
جريمه غيبت بيش از هشت ســال از خدمت وظيفه عمومى افرادى 
كه تا پايان سال 1397 متقاضى پرداخت اقساطى اين جريمه ها بوده 
و موفق به پرداخت بخشــى از اقســاط آن در سال 1399 شده اند را 
وصول و به حساب خزانه واريز نمايد.افرادى كه تا پايان سال 1400

نســبت به تسويه اقساط خود اقدام نكنند مشمول غايب محسوب و 
به خدمت وظيفه عمومى اعزام مى شوند.

ــتفاده از  ــه اس ــده اســت؛ تعرف ــن تبصــره آم ــى 1 اي ــد الحاق در بن
ــزار( 000/ 30)  ــى ه ــغ س ــك از مبل ــت الكتروني ــزات مراقب تجهي
ريــال بــه پنجــاه هــزار ( 000/ 50 )ريــال افزايــش مي يابــد، 
ــارد (  000/  000/  000/  ــود ميلي ــقف ن ــا س ــه ت ــد حاصل درآم
90) ريــال بعنــوان درآمــد عمومــى بــه رديــف درآمــدى 140164
ذيــل جــدول شــماره(5) تحــت عنــوان ســازمان زندانهــا، اقدامــات 

ــى شــود. ــز م ــى واري ــى و تربيت تامين
براســاس بند الحاقى 2 اين تبصره؛ در راســتاى مــاده(23) قانون 
شــوراهاى حل اختالف مصوب 16 / 9 / 1394 درآمد شــوراهاى 
حل اختالف مندرج در رديف 140101 به عنوان درآمد اختصاصى 

تلقى شود.

ايده يك كارآفرين براى بهبود
 اقتصاد ضعيف «كندتپه»

روستاى «كندتپه» كبودراهنگ پتانسيلى مانند بادام فراوان و مرغوب 
دارد كه نيازمند حمايت جهادكشاورزى شهرستان است تا با ايجاد كارگاه 
هاى تبديل و فرآورى محصول بادام در اين روستا مانع از خام فروشى 

اين محصول شوند.
بانوى كارآفرينى در روستاى قباق تپه كه با همت و پشتكار توانسته براى 
خود اشتغال خانگى ايجاد كند و در خانه كار سفالگرى و طراحى سفال 
انجام مى دهد، با مشاهده خام فروشى بادام مرغوب در روستاى كندتپه 

چاره اى انديشيده تا روش هاى فرآورى بادام را ايجاد كند.
منيژه احمدى، بانوى توانمندى كه به تازگى در روستاى كندتپه ساكن 
شده، نگران خروج محصول بادام به صورت خام و با قيمت بسيار كم از 
اين روستاست و از مديران ارشد شهرستان به ويژه مدير جهادكشاورزى 
كبودراهنــگ تقاضا دارد او را در ايجــاد كارگاه روغن گيرى و خريد 

دستگاه هاى فرآورى محصول بادام يارى كنند.
كندتپه روســتايى اســت كه به قطب بادام كبودراهنگ معروف بوده و 
مى طلبد دست اندركاران جهادكشاورزى شهرستان كبودراهنگ براى 
ممانعت از فروش بادام و ايجاد محصــوالت فرآورى حاصل از آن از 
اين پتانســيل نهفته براى اشتغال جوانان روستا قدمى بردارند و با ايجاد 
انواع روش هاى فرآورى اين محصول مردم روستاى كندتپه را به سمت 

اشتغالزايى و صادرات سوق دهند.
روستاى كندتپه از توابع شهرستان كبودراهنگ، بخش مركزى و دهستان 
كوهين است كه قدمت 500 ساله دارد و براساس سرشمارى مركز آمار 
ايران در سال 95 داراى 69 خانوار و 201 نفر جمعيت است. كندتپه از 

دو كلمه «كند» به معناى روستا يا آبادى و «تپه» به معناى بلندى است.
بناى اوليه روستاى كندتپه، قلعه اى در باالى يك تپه بوده، باستان شناسان 
اين قلعه را به دوران اسماعيليان نسبت مى دهند كه داراى زيرزمين هايى 
بوده كه مردم در حمالت جنگى ديگر كشورها در آن پناه مى گرفته اند 
كه هم اكنون تخريب شده اما راه هاى زيرزمينى آن همچنان پابرجاست.

شاخصه اى كه كندتپه را از ديگر روستاها متمايز مى كند، بادام زارهاى 
فراوان و محصول بادام مرغوب آن اســت و ســال هاى متمادى مردم 
روستا، بادام را به صورت خام به فروش مى رسانند و اين در حاليست 
كه اكثر مردم و جوانان به علت نداشتن شغل از روستاى كندتپه مهاجرت 
كرده و در حاشــيه شهرها به شغل هاى كاذب مشغول هستند و همين 
باعث كاهش جمعيت روستا شده كه براى حل اين  مشكل زوج جوانى 
كه به تازگى تشكيل زندگى داده اند، چاره اى انديشيده اند تا به روشى 

از خام فروشى محصول جلوگيرى كنند.
منيژه احمدى با مشــاهده توليد محصول مرغوب و فــراوان بادام در 
روســتاى كندتپه تصميم به ايجاد كارگاه تبديلى و فرآورى بادام گرفته 
تــا بتواند عالوه بر جلوگيرى از خروج محصول بادام از اين روســتا، 
اشتغال ثابت و رونق اقتصاد را ايجاد كند. احمدى از مديران شهرستان 
كبودراهنگ انتظار دارد وى را در ايجاد كارگاه فرآورى بادام روســتاى 
كندتپه يارى رســانند چراكه مردم اين روستا اقتصاد ضعيفى دارند و با 
درآمد بســيار ناچيزى از شغل كشاورزى و دامدارى گذران زندگى مى 
كنند. كندتپه عالوه بر محصول بادام، به روستاى قطب گونه هاى گياهى 
دارويى نظير آويشن، شيرين بيان، چاى كوهى، پونه، بومادران، كاسنى و 
بابونه نيز معروف اســت. آب و هواى روستاى كندتپه سرد و خشك و 

داراى چشمه هاى فراوان است.
بانوان در اين روســتا خانه دار هســتند و در انجام كارهاى كشاورزى 
در كنار همســران خود به توليد و كشــاورزى مشغولند و اگر مديران 
شهرستان حمايت كنند مردم روستا مى توانند با استفاده از دستگاه روغن 
گيرى روغن و كره بادام توليد كنند و در اين باره ورود نهادهايى مانند 
جهادكشاورزى براى بازاريابى محصوالت فرآورى شده را مى طلبد تا 
با معرفى و ايجاد بازار فروش و صادرات بادام و محصوالت به دســت 
آمده از آن اشــتغالزايى پربازدهى را براى مردم به ويژه بانوان و جوانان 

روستاى كندتپه ايجاد كنند.

كمك 55 تا 205 هزار تومانى كى واريز 
مى شود؟

 آخرين كمك معيشــتى 55 تا 205 هزار تومانى امســال ساعت 
24 امشب به حساب سرپرستان خانوار مشمول واريز خواهد شد.

 به گزارش ايســنا، از آبان ماه سال گذشته تا كنون اين شانزدهمين 
مرحله از پرداخت يارانه اى اســت كه تحت عنوان كمك معيشتى 

به جمعى حدود 60 ميليون نفر از يارانه بگيران پرداخت مى شود.
اين كمك نقدى بعد از اصالح قيمت بنزين و از محل درآمد ناشى از 

افزايش قيمت سوخت در دستور كار دولت قرار گرفت و به همراه 
يارانه نقدى 45 هزار و 500 دو پرداخت نقدى ماهانه دولت است.

مبلغ كمك معيشــتى به تناســب تعداد خانوار متغيــر بوده و براى 
خانواده هاى يك نفره 55 هزار تومان، دو نفره 103 هزار، ســه نفره 
138 هــزار، چهار نفــره 172 هزار و پنج نفره و بيشــتر 205 هزار 

تومان است.
در طرح كمك معيشــتى ماهانه به طور متوسط 2500 ميليارد تومان 
هزينه مى شود كه در سال به حدود 30 هزار ميليارد تومان مى رسد.

در جريان بررســى اليحه بودجه 1400 بخش يارانه بسيار پرچالش 

پيش رفت و حتى در كميســيون تلفيق مصوب شد كه يارانه نقدى 
و معيشــتى حذف و به جاى بين تمامى 78 ميليون نفر يارانه بگير 
ارقام ديگرى توزيع شــود؛ به طورى كه 35 ميليون نفر اول بيش از 
180 هزار تومان، حدود 23 ميليون نفر ديگر 138 هزار تومان يارانه  
و مابقــى كه حدود 20 ميليون نفر بودند هم 91 هزار تومان در ماه، 

يارانه دريافت كنند.
اما در نهايت با رد كليات اليحه بودجه در صحن علنى مجلس اين 
مصوبه لغو شــد و هنوز در مورد نحــوه پرداخت يارانه ها مصوبه 

نهايى صادر نشده است.

غزل اسالمي»
 نصف شــدن معامالت مسكن در آذرماه 
ســالجاري نســبت به ماه قبل خبر از ادامه 
رونــد كاهش قيمــت و ركــود در ماه هاي 
پيش رو را مي داد. طبق آمار تقريبي مشاوران 
امالك همدان، اين معامالت نسبت به مدت 
مشابه سال قبل با كاهش حدود 33 درصدي 
مواجه شــد. ايجاد ركود و در نتيجه كاهش 
قيمت حــدود 10 تا 15 درصــدي در بازار 
مســكن انتظار عمومي را بر ادامه اين روند 
باال برد در صورتي كــه از همان زمان اغلب 
كارشناسان مسكن بر اين باور بودند كه اين 
رونــد نمي تواند ادامه دار باشــد. آن طور كه 
فعاالن مســكن در همــدان مي گفتند كاهش 
قيمت ها بيــش از اين نخواهد بود اما ممكن 
است با ركود چند ماهه مواجه شويم تا اينكه 
وضعيت سياســي در دنيا و كشــور به ثبات 
نســبي برســد. طبق آمار ميداني از مشاوران 
امالك، خريــد و فروش در روزهاي اخير تا 
حد زيادي كاهشي شــده و اغلب معامالت 
توســط مصرف كننده انجام مي شــود اما از 
سرمايه گذار  تعدادي  مجددا  بهمن ماه  حوالي 
وارد بــازار شــده كه محســوس نيســت. 
يكي از مشــاوران امــالك در همدان گفت: 
فروشــندگان نرم تر از قبل برخورد مي كنند 
اما اين بار خريداران هســتند كه در قيمت ها 
احتيــاط مي كنند و به دنبال تخفيف ســعي 
مي كننــد در خريد عجله نكنند كهبا توجه به 
وضعيت سياسي به نظر مي رسد اين روند هم 

نمي تواند ثبات داشته باشد..
يك فعال مسكن در همدان هم گفت: به نظر 
من ركود اين بازار روزهاي پاياني را پشــت 
سر مي گذارد، اما به نظر مي رسد فعال به دليل 
وضعيت اقتصــادي و شــرايط قيمت ها در 
همدان، سرمايه ها در حال سوق پيداكردن به 
سمت شهرهاي كوچكتر و حتي در مواردي 

برخي روستاها است.
اميدي اظهار كرد: با توجه به برخي شــرايط 
جهاني و نزديك شــدن به انتخابات رياست 
جمهوري، ورود به دوره ركود دور از انتظار 
نبود و مي توانســتيم پيش بيني تعديل بازارها 
و از بيــن رفتن مقــداري از تورم غيرطبيعي 
بــازار مســكن، ارز و طال داشــته باشــيم. 
بنابراين به نظر مي رســد علــت افت بازارها 
اقتصادى نيست و سياســت زدگى اقتصاد و 

تأثير تحوالت سياسى دنيا در امور اقتصادى 
جهان است كه روند بازارها را كاهشي كرده 
و انتظــار مي رود اين رونــد حداقل تا پايان 
انتخابات ادامه داشته باشد. با اين حال انتظار 
كاهش بيش از اين قيمت به آن معنا را نداريم 
بلكه ركود معامالت را به دنبال داشــته است، 
طبق انتظار هم مي بينيم كه از بهمن ماه وارد 

رونق نسبي شده ايم.
آن طور كه يكي از مشاوران امالك در خيابان 

فرهنگ بيان كرد: حدود 2 ماه است كه رونق 
نسبي نسبت به آذرماه رخ داده اما مؤثر نبوده 

است.
وي ادامــه داد: احتمال ادامــه تحرك بازار 
مسكن وجود دارد اما اين را هم بايد در نظر 
بگيريم كه فروشــندگان از سودي كه انتظار 
داشــته اند به اين راحتي نمي گذرند و ممكن 
اســت كمــي مقاومت كنند اما بــه هر حال 
بسياري از آنها يا مجبور مي شوند قانع باشند 
و كمي از حباب قيمت مسكن كاسته شود يا 

تن به معامله نمي دهند.
يك ســازنده هم گفت: شرايط نشان مي دهد 
كه امسال بسياري از سرمايه گذاران به سمت 
حومه شهر و شــهرهاي كوچكتر رفته اند و 
اين روند ادامه دارد اما هنوز ساخت وساز در 
مركز استان جذابيت دارد و اغلب سازندگان 
نمي توانند از آن بگذرند زيرا با كمبود مسكن 
در مركز مواجه هســتيم و اگــر همه آنها از 
اين بازار بيرون بكشند و به سمت شهرهاي 
كوچكتــر و حومــه و برونــد در برهه اي با 
تقاضاي بااليي مواجه مي شــويم، در نتيجه 
برخي ها همچنان اين بازار را حفظ مي كنند.

احــوال  ايــن  همــه  بــا  داد:  ادامــه  وي 
ســرمايه گذاران انتظــار بازدهي ســرمايه را 
دارنــد و هميشــه اين طور بوده كــه وقتي 
بازار مسكن در شــهرهاي بزرگ وارد ركود 

مي شود ســرمايه گذاري خود را به حومه و 
شــهرهاي كوچكتر مي برند، اما با اين حال 
ركود عمومي اســت و فعــال انتظار زيادي 
براي بازگشــت رونق گذشته به اين بازار را 
نداريم اما مي توان اين انتظار را براي ســال 

آينده داشت.
آن طور كه برخي از كارشناسان اقتصاد مسكن 
پيش بيني كرده اند، با توجه به اينكه بســيارى 
از فعاليت ها دچار زيان و ضرر شــده اند به 
احتمال زياد در سال 1400 گرايش به سمت 
ساخت و ساز مســكن بيشتر شود؛ زيرا تنها 
بازارى است كه مى تواند بخشى از زيان هاى 
حاصلــه را تأميــن كند. در بخش مســكن 
تقاضاى نهفته اى وجود دارد و به همين لحاظ 
در آن مقطع ساخت و ســاز بهترين فعاليت 

خواهد بود.
آن طور كه مطرح شده، ادامه ركود فعلى تأثير 
جزئى در كاهش قيمت مسكن خواهد داشت 
ولى بعيد است با توجه به اندازه هايى كه در 
مقادير اقتصادى به وجود آمده قيمت ها افت 
شديدى را تجربه كند. بنابراين، دامنه نوسان 
كاهشــى بازار مسكن بســيار كمتر از انتظار 
خواهد بــود. حتى اگر تقاضاى ســفته بازى 
تحريك شــود جا براى افزايش وجود دارد. 
لذا دولت بايد از ورود نقدينگى بى حســاب 

به بازار مسكن جلوگيرى كند. 

 هر ساله با نزديك شــدن به ايام عيد، حجم 
تقاضا و مراجعه بــه بازار از طرف مردم افزايش 
مى يابد و اين موضوع ســبب شــده شاهد ايجاد 

تراكم در مراكز مختلف خريد باشيم.
ســال 99 شــيوع ويروس كوويــد 19 و اعالم 
محدوديت ها ،شــرايط متفاوتــى را براى مردم 
ايجاد كرده و ســبب شــده اكثر مردم نسبت به 
ســال هاى قبل ، جز موارد ضرورى در اين نوع 

مراكز حضورى نداشته باشند.
صنف ميوه و تره بار نيزبا توجه به نزديك شدن به 
لحظات پايان سال و وظيفه كه در راستاى  تامين 
مايحتاج اصلى مردم دارد ،   با افزايش حجم كار 
روبرو خواهد شــد و  در روزهاى پايانى سال با 
نظارت سازمان صمت توزيع ميوه تنظيم بازار را 

نيز انجام خواهد داد.
رئيــس اتحاديــه ميــوه و تره بار با بيــان اينكه 
فروشــندگان ميوه در سطح شــهر،  تعيين كننده 
قيمت در ســطح بازار  نيستند گفت: قيمت اين 
اقــالم  در ميدان بار با توجــه به عرضه و تقاضا 
تعيين مى شود و فروشندگان تنها مجاز به افزايش 
15 تا 35 درصدى ســود در اين موضوع هستند 
و بازرسين نيز با بررسى فاكتورهاى خريد معتبر 

اين موضوع را رصد مى كنند.
رضا البــرزى در ادامه اضافه كــرد: 450 پروانه 
كســب رسمى توســط اين اتحاديه براى اعضاء 
صادر شــده  و تعدادى ديگر نيز به منظور ادامه 
فعاليت صدور پروانه را در دستور كار قرار دارند 

و در حال تهيه اســتعالم هاى مربوطه و تشكيل 
پرونده هستند.

وى در ادامه خاطرنشــان كرد: با نزديك شدن به 
ايام پايان ســال از 25 اســفند ماه حجم فعاليت 
اين اتحاديه افزايش خواهد يافت.همچنين وظيفه 
توزيع ميوه طرح تنظيــم بازار نيز به عهده اعضا 
معرفى شده توســط اين اتحاديه ميباشد ولى در 
حال حاضر بازار با ركود نسبى مواجه شده است 

.
وى دليل ركود بازار در اين ايام را خريد ســاير 
مايحتاج از قبيل پوشاك و خوارباروغيره توسط 

مردم دانســت  و گفت :اكثر مردم  فقط روزهاى 
اخر اسفندجهت خريد ميوه مراجعه مى كنند.

البرزى با بيان اينكه شــيوع ويــروس كرونا در 
كاهش حجم تقاضاى خريد موثر بوده اســت ، 
تصريح كرد :اعضا اين صنف در محدوديت هاى  
تردد ، مقررات رابه خوبى رعايت كردند ،الزم به 
ذكر است  در ايام نوروز99 ، بازار ميوه و تره بار 
با وجود تعطيلى  اكثر اصناف به خدمت رســانى 

مشغول بودند .
وى خاطرنشــان كرد: طبق روال هر سال سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان نسبت به 

تهيه ميوه تنظيم بازار اقــدام خواهد نمود و اين 
اتحاديه با معرفى اشخاص با جواز كسب معتبر. 

اين سازمان را يارى خواهد كرد.
رئيــس اتحاديه ميــوه و تره بار ضمن اشــاره به 
اين موضوع كــه جانمايى مراكز توزيع به منظور 
جلوگيــرى از ازدحــام و ايجــاد ترافيك انجام 
مى شود افزود : سعى ميشــود كه در اكثر مناطق 
شهرى و شــهركها غرفه هاى توزيع ميوه وجود 

داشته باشد .
البــرزى ابراز كرد : ســيب و پرتقــال ميوه هايى 
هستند كه از 25 اســفندماه در اين مراكز توزيع 
مى شــوند و تالش بر اين اســت كه توزيع انبوه 
باشد تا تأثير خود را در ثبات قيمت داشته باشد.

وى  در بخش ديگرى از ســخنان خود به شيوع 
ويروس كرونا و اقدامات انجام شده اين اتحاديه 
در يك سال گذشته اشــاره كرد و گفت: نصب 
بنر، توزيع بروشور، ارسال پيامك هاى آموزشى و 
توزيع ماســك در بازار سرگذر از اقدامات حائز 

اهميت اين مجموعه به شمار مى رود. 
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار ادامه داد :در راستاى 
رعايت اصول بهداشتى در اين ايام  به همكاران 
توصيــه گرديــده اســت در صورتيكــه عالئم 
سرماخوردگى يا بيمارى كرو نا را دارند در واحد 

صنفى تا درمان كامل حضور پيدانكنند.
وى در ادامه توضيح اقدامات خاطرنشــان كرد: 
بازرســى ها در ايام پايان ســال به منظور تنظيم 
قيمــت و رعايــت اصول بهداشــتى به صورت 

مداوم انجام مى شود و اعضاء ملزم به استفاده از 
ماسك و رعايت پرو تكل هاى بهداشتى و فاصله 
اجتماعى براى ارائه خدمات به مشتريان هستند.

وى از مردم درخواســت كرد بــراى تهيه ميوه، 
ســبزيجات و صيفى جات بــه مراكز خلوت در 
بــازار مراجعه نموده و از  تجمع خوددارى كنند 
،همچنيــن  خريد ها را به لحظات پايانى ســال 
موكــول نكنند. و به تدريــج خريدهاى خود را 

انجام دهند 
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار با اشــاره به ترسيم 
الگو در كاشــت و توزيع تره بار در طول ســال 
گفت: نيازسنجى در سطح بازار با توجه به حجم 
عرضه و تقاضا موضوعى بســيار مهم محسوب 
مى شود و اين اقدام ســبب خواهد شد در بازار 
كمبــودى رخ ندهد و توليد مــازاد صادرات نيز 

ساماندهى شود.
وى افزايــش قيمــت موجــود در محصوالت 
ارائه شــده را متأثر از افزايش هزينه هاى جارى 
اوليه توليد نظير  تهيه ســم، كــود، حمل و نقل  
، بســته بندى ، دستمزدكارگردانســت و افزود: 
سايزبندى و ســورتينگ درســت يك ديگر از 
عوامل موثر در قيمت گذارى در سطح بازار است 
البــرزى تصريح كــرد اگر ميوه هــا به صورت 
يكســان و سالم به بازار فرســتاده شود متصدى 
ميوه فروشــى  به دليل عدم وجود  ضايعات ،با 
كمترين درصد ســود ميوه را به دســت مصرف 
كننده ميرساند و اين كار از مركز توليد انجام گردد
البرزى در پايان تصريح كــرد: ميوه و تره بار به 
انــدازه كافى  وجــود دارد و هيچگونه كمبودى 
احساس نميشود  اعضاى صنف ميوه و تره بار نيز  
با توجه به اينكه در گروه يك طبقه بندى مشاغل 
قــرار دارند در تمامى ايام ســال فعال بوده اند و 
در رفــع مايحتاج ضرورى مــردم در اين حوزه 

اقدامات الزم را انجام مى دهند.

ركود مسكن تا انتخابات ادامه دارد
■ فعال مسكن: علت افت بازارها سياست زدگى اقتصاد است
■ مشاور امالك: احتمال ادامه تحرك بازار مسكن وجود دارد

■ سازنده: بسيارى از سرمايه گذاران به سمت حومه شهر و شهرهاى كوچك رفته اند

با تصويب مجلس
دولت براى پرداخت يارانه تنخواه مى گيرد

 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى بانك مركزى را موظف كردند 
كه براى پرداخت به موقع مصارف هدفمندى، تنخواه در اختيار سازمان 

هدفمند سازى يارانه ها قرار دهد.
به گزارش ايســنا، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى 
صبح امروز (شــنبه) و بررسى جزييات اليحه بودجه 1400 در بخش 

درآمدى بند «الف» و «د» تبصره 14 را تصويب كردند.
طبق اين مصوبه

الف 1- در اجراى قانون هدفمند كردن يارانه تمامى دريافتى ها (منابع) 
اين قانون به استثناى عوارض شــهردارى ها و دهيارى، منابع حاصل 
از فــروش آب و برق، حــق بيمه مشــتركين گاز طبيعى و عوارض 
گازرســانى به ترتيب موضوع ماده 12 و ماده 65 قانون الحاق برخى 
مواد به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت 2 به حساب سازمان 

هدفمندسازى يارانه ها نزد خزانه دارى كل كشور واريز مى شود.
2- منابــع حاصل از اصالح قيمت بنزين نســبت بــه قيمت قبل از 
سهميه بندى در سال 1398 مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده 

و سهم 14.5 درصد شركت ملى نفت ايران نمى شود.
4- بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران موظف است براى پرداخت 
به موقع مصارف هدفمندى و براســاس درخواست سازمان برنامه و 
بودجه كشور معادل يك درصد جمع مصارف جدول تبصره 14 را به 
صورت تنخواه در اختيار سازمان هدفمندى يارانه ها قرار دهد. تنخواه 
مذكــور بايد حداكثر تا دو ماه پــس از دريافت از محل منابع جدول 
مذكور تسويه و شــرط اســتفاده مجدد از اين تنخواه تسويه تنخواه 
قبلى است. اين حكم مشمول تنخواه خزانه دارى كل كشور نمى شود. 
ســازمان برنامه و بودجه مكلف است در صورتى كسرى منابع يارانه 
نقدى منابع را از ساير محل ها تامين و به حساب سازمان هدفمندسازى 
يارانه هــا نزد خزانه دارى واريز نمايد و حداكثــر تا دو ماه پس از آن 

تسويه كند. شرط استفاده مجدد از اين محل تسويه منابع قبلى است.
طبق ج 2 بند «ب» تبصره 14، منابع ارزى مندرج در بخش منابع جدول 
اين تبصره با نرخ (ETS) تســعير و به صورت كامل صرف مصارف 

جدول اين تبصره مى شود.

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار شهرستان همدان:

فروشندگان ميوه و تره بارتعيين كننده قيمت در بازار نيستند 
■ قيمت در ميدان بار مشخص مى شود 
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بازگشت مهدى قايدى به جمع آبى ها 
پس از 11 روز

 مهــدى قايدى پــس از 11 روز غيبت در تمرينات روز گذشــته 
استقالل حاضر شد

مهدى قايدى بازيكن تيم فوتبال اســتقالل حدود 11 روز پيش طبق 
اعالم باشگاه اســتقالل، به علت سرماخوردگى در تمرينات استقالل 
غايب بود اما در ادامه مشــكالتى كه در قرارداد قايدى وجود داشت 
و باعث نارضايتى او شــده بود، موجب شد اين بازيكن به تمرينات 
اســتقالل نيايد.مهدى قايدى با انتشار پستى در فضاى مجازى، اعالم 
كرد هيچ نامى بزرگ تر از اســتقالل نيســت و اين مطلب او نشان از 

برطرف شدن مشكالت او با باشگاه استقالل بود.

تقابل ميالن با منچستريونايتد در ليگ اروپا
 با پايان مرحله يك شــانزدهم نهايى ليگ اروپا و مشخص شدن 

تيم هاى صعود كننده قرعه كشى مرحله يك هشتم نهايى برگزار شد.
با صعــود تيم هــاى مطــرح و سرشناســى مانند ميالن، آرســنال، 
منچستريونايتد، آس رم و آژاكش هلند به پايان رسيد و امروز مسووالن 
فوتبال اروپا قرعه كشى مسابقات مرحله يك هشتم نهايى اين مسابقات 
انجام شد وطبق قرعه در اين مرحله يكى از حساس ترين ديدارها بين 
دو تيم منچســتريونايتد و ا.ث.ميالن ايتاليا برگزار مى شود. اين 2 تيم 
افتخارات زيادى در فوتبال اروپا كسب كردند. ميالن هفت قهرمانى و 

منچستر 3 قهرمانى ليگ قهرمانان اروپا را در كارنامه دارد.  
نتايج قرعه كشى مرحله ليگ اروپا 

آژاكس ................................................................................  يانگ بويز
............................................................................. ويارئال دينامو كيف 
....................................................................  شاختار دونتسك آس رم 
...............................................................................  آرسنال المپياكوس 
دينامو زاگرب ...........................................................................  تاتنهام
منچستريونايتد ...........................................................................  ميالن
اسالويا پراگ .............................................................  گالسكو رنجرز
گرانادا اسپانيا .....................................................................  مولده نروژ
ديدارهاى دور رفت ليگ اروپا 11 مارس (21 اسفند) و مسابقات دور 

برگشت 18 مارس (28 اسفند) برگزار خواهد شد.

يوونتوس به دنبال جذب 
هافبك گران قيمت ليون

 يوونتوس براى جذب هافبك گران قيمت ليون حاضر اســت دو 
بازيكن خود را به اين تيم فرانسوى بدهد.

حســام عوار، هافبك ليون به خاطر عملكرد بسيار خوب در اين تيم 
مشــتريان زيادى دارد اما رقم فروش او بسيار باال است.باشگاه ليون 
براى فروش اين هافبك 55 ميليون يورو مى خواهد كه پرداخت اين 
رقم با بحران مالى كه كرونا به وجود آورده براى هر باشگاهى سخت 
اســت.يوونتوس مشترى جدى اين بازيكن است اما توانايى پرداخت 
چنين رقمى را در اين شــرايط ندارد.طبــق اعالم توتو ميركاتو، يووه 
براى متقاعد كردن ليون به جذب اين هافبك عالوه بر پرداخت رقمى 
حاضر است كه داگالس كاستا و ماتيا ديچلو را هم به اين تيم بدهد.

سامپائولى جايگزين بواش در مارسى شد
 باشگاه مارسى از انتخاب سرمربى سابق تيم ملى فوتبال آرژانتين 

به عنوان جايگزين وياش بواش خبر داد.
مارســى با هدايت وياش بواش در فصل جارى ليگ فرانســه نتايج 
نااميد كننده اى به دست آورده است و در رده هفتم جدول رده بندى 
جاى دارد. اين باشگاه فرانسوى سرمربى پرتغالى خود را از كار بركنار 
كرد و از انتخاب خورخه ســامپائولى به عنوان سرمربى جديد خود و 
جايگزين بواش خبر داد. قرارداد با ســامپائولى تا سال 2023 خواهد 
بود. اين مربى آرژانتينى تجربه زيادى دارد. او هدايت تيم ملى فوتبال 
آرژانتين و شــيلى را برعهده داشــته  همچنان كه سابقه كار كردن در 

سويا، سانتوس و اتلتيكو مينيرو را دارد.

محكوميت ذوب آهن در پرونده اوساگونا
 راى نهايى فيفا در پرونده كريستين اوساگونا صادر شد و طبق آن 
باشگاه ذوب آهن به پرداخت 13 هزار دالر به اين بازيكن محكوم شد.

مهاجم ســابق ذوب آهن بــراى دريافت مبلغ 25 هــزار دالر به دليل 
دريافت نكردن مطالباتش عليه ذوب آهن به فيفا شكايت كرده بود كه 
باشــگاه ذوب آهن با ارائه دفاعيات خود توانست 12 هزار دالر از اين 
مبلغ را كاهش دهد. مهلت پرداخت اين بدهى محدود است و باشگاه 

ذوب آهن براى پرداخت آن 45 روز فرصت دارد.

ذوب آهن خواستار لغو ديدار با فوالد به 
دليل وضعيت قرمز خوزستان

 باشــگاه ذوب آهن به دليل وضعيت قرمز خوزســتان به صورت 
رسمى خواستار لغو ديدار اين تيم مقابل فوالد شد.

ديدار دو تيم ذوب آهن و فوالد خوزســتان در قالب هفته شــانزدهم 
ليگ برتر قرار اســت 11 اســفند در اهواز برگزار شود.وضعيت قرمز 
اســتان خوزستان باعث شده است كه باشــگاه ذوب آهن با ارسال ى 
نامه رســمى به فدراسيون فوتبال خواســتار لغو ديدار اين تيم مقابل 

فوالد شود.
باشگاه ذوب آهن همچنين طى يك بيانيه اعالم كرد وضعيت بحرانى 
خوزســتان به دليل افزايش شيوع كرونا بســيار نگران كننده است و 
برگزارى اين ديدار تحت شعاع افزايش شيوع كرونا خطرناك و مشكل 

ساز خواهد بود.

خانه ورزش روستايى دهنجرد افتتاح شد
 دهمين خانه ورزش روستايى شهرستان بهار در روستاى دهنجرد 
با حضور رئيس فدراســيون ورزش هاى روستاييى، بومى و محلى 

كشور به بهره بردارى رسيد.
خانه ورزش روستايى شهرستان بهار در روستاى دهنجرد با حضور 
اميرى خراسانى رئيس فدراسيون بومى، محلى، روستايى و عشايرى 
كشــور، مدير كل امور اجتماعى اســتاندارى، مديــر كل ورزش و 
جوانان استان، فرماندار، بخشــدار، دهيار، اعضاى شوراى روستا و 

جمعى از ورزشكاران با رعايت پروتكل هاى بهداشتى افتتاح شد.
اين پروژه در زمينى به مساحت 200 متر مربع با اعتبارى بالغ بر 150 
ميليون ريال تجهيز شــده اســت. اين پروژه با هدف توسعه ورزش 
روســتايى و با جذب و تشويق جوانان به ســمت ورزش افتتاح و 

ساماندهى شده است.
رئيس فدراسيون ورزش هاى روســتايى، بومى و محلى در حاشيه 
افتتاح اين خانه ورزش روســتايى اظهار داشــت: امروزه دنيا به اين 
نتيجه رســيده كه ورزش مى تواند رمز ســالمتى و شور و نشاط و 
شــادابى باشد، از همين رو قطعا توسعه ورزش روستايى باعث احيا 

روستاها خواهد شد.
اميرى خراســانى با اشــاره به اينكه خانه هاى ورزش روستايى گام  
بلندى در توســعه ورزش در روستاها اســت، تصريح كرد: توسعه 
عدالت اجتماعى به خصوص عدالت ورزشى و توجه ويژه به بانوان 
در روســتاها و مناطق محروم، ايجاد شــور و نشــاط در بين بانوان 
و كاهش آســيب هاى اجتماعى، از اهداف اختصاص دادن امكانات 

خانه هاى ورزش به بانوان است. 
يكى از اهداف احداث خانه هاى ورزش روستايى، سوق دادن بانوان 
در مناطق روســتايى به سمت ورزش و ايجاد شور و نشاط و انگيزه 
در بين بانوان اســت و بايد شــرايط حضور بانوان روستا در عرصه 
ورزش فراهم شــود. به راستى كه استعدادهاى ناب در دل روستاها 
و عشــاير است چراكه ســبك زندگى اين عزيزان از نظر جسمى و 

روحى بسيار سالم است.

همدان پرچم دار داورى در كشور است
 بــا حضور 3 داور اســتان در رقابت هاى بيــن المللى، همدان 

پرچم دار داورى در كشور است.
رئيس هيأت فوتبال استان در بازديد از كالس داورى فوتسال همدان 
اظهار داشــت: حضور 3 داور بين المللى بيژن و پيام حيدرى و بهاره 
سيفى در استان كه در كشور بى نظير بوده نشان از جايگاه برتر داورى 
اســتان در كشور دارد. استان همدان پرچمدار داورى در كشور بوده 
و همواره در سياســت هاى خود توجه ويــژه اى به بحث داورى در 

فوتبال و فوتسال داشته ايم.
عباس صوفى با بيان اينكه رســيدن به سقف داورى در سطح كشور 
و بين المللى دور از دسترس نيست، گفت: داوران جوانى كه در اين 
دوره داورى شــركت كرده اند بايد بدانند با تــالش به جايگاه برتر 

خواهند رسيد.
وى با اشــاره اقتصاد ضعيف اســتان بيــان كرد: اســتان ما مانند 
اســتان هاى تهران، كرمان، اصفهان و خوزستان پايه اقتصادى قوى 
ندارد كه در تيم دارى پشتوانه خوبى مانند كارخانه هاى مس، فوالد 
و ذوب آهن داشــته باشــد. اما در بحث پيشــرفت داورى نياز به 
اين گونه مســائل پشتوانه مالى قدرتمند نيســت و بايد داوران ما 
تالشــش كنند. اســتان ما اين پتانســيل و توانمندى را دارد كه در 
فدراســيون فوتبال صاحب كرسى باشد تا بتوانيم به خوبى از منافع 

خود دفاع كنيم.
گفتنى اســت؛ كالس داورى ارتقا درجه 3 به 2 از روز چهارشنبه 7
اســفند ماه با حضور 30 شــركت كننده به مدرسى هرمز مشفق در 

مجموعه ورزشى شهيد حاجى بابايى مريانج آغاز شده است.

آغاز دوره مربيگرى تيراندازى در همدان
 يك دوره مربيگرى درجه 3 تيراندازى به همت هيآت استان در 

همدان آغاز شد.
مدرس اين دوره مربيگرى حسن ذوالفقارى است كه به مدت 7 روز 

در سالن تيراندازى شهيد ضرابى تدريس مى كند.
در آيين افتتاحيه اين دوره مربيگرى رئيس هيآت تيراندازى اســتان 
اظهارداشت: هيآت استان يك سال به دنبال برگزارى اين كالس بود، 

اما به دليل شيوع كرونا در برگزارى كالس وقفه افتاد.
ناصر محمودى تصريح كرد: همدان از نظر زيرساخت هاى تيراندازى 
در ســطح بااليى قرار دارد و هيآت همه تالش خود را مى كند تا با 
پــرورش مربيــان و داوران خبره عالوه بر رفع نياز خود، به ســاير 

استان هاى كشور نيز مربى اعزام كند.
مدرس اين دوره مربيگرى نيز اســتان همدان را يكى از اســتان هاى 
مطــرح تيراندازى كشــور خواند و گفت: برگــزارى اين كالس به 
صورت آنالين نمى توانســت مفيد واقع شــود و براى برگزارى اين 

دوره به صورت حضورى رايزنى كرديم.
حســن ذوالفقارى از شــهيد ضرابى به عنوان يك قهرمان ارزنده و 
مطرح در تيراندازى كشــور ياد كرد و گفت: يكى از داليل حضورم 

در همدان اين شهيد بزرگوار بود.

سنگنوردان استان در مسابقات جام فجر
 تيم سنگنوردى استان همدان به مسابقات كشورى جام فجراعزام 

شد.
تيم سنگنوردى استان همدان شامل مهرداد شعبانيان، محسن حبيبيان، 
متين بيات و اميرحســين كرمى به سرپرستى محمد امين مظفرى به 
مسابقات ســنگنوردى كشــورى جام فجر كه در تهران برگزار شد 

اعزام شدند

1

2

3

پيشخوان
  پاشازاده رفيق نيمه راه پاس شد

 سرمربى تيم دسته دومى پاس همدان پس از 10 هفته پاس را رها كرد وبه تيم 
ليگ برترى ماشين سازى تبريز پيوست.

مهدى پاشــازاده كه با پاس نتوانست به خواسته هاى خود برسد در نيمه راه پاس 
را تنها گذاشــت وبا فسخ يك طرفه قرار داد خود راهى تبريز شد تا سكان هدايت 
ماشين سازى تبريز را در دست بگيرد. ملى پوش سابق كشورمان كه با وعده صعود 
پاس به ليگ يك ســكاندار پاس شده بود وقتى پس از 10 هفته نتوانست خود را 
در جمع مدعيان جاى دهد راهى براى جدايى از پاس پيدا كرد و به دنبال استعفاى 
سعيد اخبارى از هدايت ماشين ســازى وى با حضور در تبريز سكان هدايت اين 
تيم آذرى را در دست گرفت تا شايد مانع از سقوط ماشين سازان شود. مدير عامل 

پاس اين حركت پاشازاده را بى اخالقى دانست و مدعى شد كه از وى به فدراسيون 
فوتبال شكايت خواهد كرد.امير عظيمى با بيان اينكه باشگاه پاس از پاشازاده شكايت 
كرده زيرا وى به صورت غيرقانونى قرارداد خود را فســخ كرده  است، وبا توجه به 
طبق قراردادى كه با پاشازاده منعقد كرديم تا زمانى كه باشگاه به تعهداتش عمل كند، 
سرمربى حق فسخ قراردادش را ندارد. وى با اشاره به اينكه ما به تعهداتى كه داشتيم 
عمل كرديم بنابراين اقدام پاشازاده، غيرقانونى و غيراخالقى بوده  است، اظهار كرد: 

پاشازاده به باشگاه پاس، خسارت وارد كرده و بايد خسارت تيم را پرداخت كند.
مديرعامل باشگاه پاس همدان مطرح كرد: در حال حاضر «قاسم سيانكى»، دستيار 
پاشــازاده، سرمربيگرى تيم فوتبال پاس را بر عهده دارد تا در جلسه اى با مسئوالن 

استانى وضعيت تيم را بررسى كنيم.

ليگ برتر فوتسال استان 
همدان برگزار مى شود

 ليگ برتر فوتســال باشــگاه هاى 
اســتان همدان از نيمه دوم اسفند ماه با 

شركت 7 تيم برگزار مى شود.
ليگ برتر فوتســال باشگاه هاى استان 
همدان از نيمه دوم اسفند ماه با شركت 
7 تيم به صــورت مجتمع هر هفته در 

يك شهرستان برگزار مى شود.
تيم هاى حاضر در اين رقابت ها عمران 
بتن همدان، فاتح اســدآباد، ســروش 
مالير، ميثاق اســدآباد، هــدف مالير، 
شــهداى خاكريــز اســدآباد و گرين 

كشاورز نهاوند هستند.

نوجوانان اكباتان 
صعود كردند

 تيم اكباتان همدان با هدايت حجت 
ا... دســتنبو بــا غلبه بــر حريف خود 
از گيالن غــرب به مرحلــه بعد ليگ 

نوجوانان كشور صعود كرد.
اين ديدار در اســتاديوم شهيد شمسى 
پور همدان برگزار شــد وتيم اكباتان با 
ارائه يك بازى برتر موفق شــد ميهمان 
اســتعداد كلهر گيالنغرب خــود را با 
شكســت بدرقه كند.در اين بازى ابتدا 
على ســيفى پور براى اكباتان در نيمه 
نخست گلزنى كرد وســپس نوبت به 
امير حســين صباحى كاپيتــان اكباتان 
رســيد تا از نقطه پنالتى گلزنى كند. در 
دقيقــه 75 خطاى مدافعــان حريف بر 
روى سيد محمد هادى ساداتى مهاجم 
گلزن و جسور اكباتان منجر به پنالتى به 
صعود تيم اكباتان شد كه ضرب پنالتى 
را امير حســين صباحى كاپيتان اكباتان 
بــه گل دوم انجاميد و تــا با نتيجه دو 
بر صفر تيم اكباتان به پيروزى برســد 
و با توجه به نتيجــه 2بر2 بازى رفت 
در گيالن غــرب تيم اكباتان همدان در 
مجموع با نتيجه 4 بر2  به مرحله بعدى 
كشور  نوجوانان  فوتبال  مسابقات  ليگ 

صعود كرد .
 

افتتاح زورخانه ايرانيان 
اللجين

 همزمان با سالروز والدت حضرت 
على(ع) زورخانــه ايرانيان اللجين در 

اللجين افتتاح شد.
در ســالروز والدت با ســعادت مولى 
افتتاحيه  مراســم  (ع)  على  الموحدين 
زورخانه باســتانى ايرانيــان با حضور 
مديركل ورزش و جوانان استان همدان 
و معاونين ايشان، فرماندار بهار؛ رئيس 
هيات باســتانى و زورخانه اى استان؛ 
امام جمعــه اللجين، و جمعى از اهالى 
پيشكسوتان زورخانه استان و شهرستان 

بهار افتتاح و آغاز بكار كرد.
در ايــن مراســم ورزشــكاران هيات 
دارى  ميــان  به  باســتاني  ورزش هاي 
پيشكســوت  روشــن  كاظمى  عبدا... 
باســتانى اســتان و به مرشدى مهدى 
يداللهــى به اجراي حركات باســتانى 
پرداختنــد. گفتنى اســت ايــن مكان 
ورزشى توسط اخوان گرجى از خيرين 
ورزشــى در مساحتى به متراژ 200 متر 

مربع احداث شده است.
در اين مراسم مديركل ورزش و جوانان 
استان و فرماندار بهار از اخوان گرجى 
خير بهارى بــه پاس احداث اين مكان 
ورزشى از خليل سزار سلطانى قهرمان 

بهارى كباده كشور تجليل كردند.

 ملى پــوش تنيس روى ميز زنان اســتان  
مدعى است كسب سهميه المپيك توكيو دور 
از دســترس نيست و بايد از فرصتى كه براى 
حضور در مســابقات انتخابى در اختيار دارد، 

حداكثر استفاده را ببرد.
مســابقات جهانى انتخابى المپيك 24 تا 27
اسفند ماه و مسابقات آسيايى انتخابى المپيك 
28 تا 30 اسفند به ميزبانى قطر برگزار مى شود 
و قرار اســت از ايران ندا شهسوارى و شيما 
صفايى به اين مسابقات اعزام شوند تا شانس 
خود را براى كســب سهميه بازى هاى توكيو 
امتحان كنند. تيم ملى مدتى است كه سومين 
اردوى خود را آغاز كرده و طى روزهاى آينده 
چند بازيكن تركيه به عنوان حريف تمرينى به 

اين اردو اضافه مى شوند.
شــيما صفايى ملى پوش همدانــى در مورد 
وضعيــت آمادگى خــود بــراى حضور در 
مســابقات انتخابى المپيك به ايسنا گفت: با 
شــيوع ويروس كرونا و تعطيلى مسابقات تا 
حدودى افت كردم اما توانستم نسبت به بقيه 
بازيكنان ايران خودم را آماده تر نگه دارم، چون 
در ليگ مســابقات را بردم و متوجه شدم كه 
حريفانم بيشتر از من افت كرده اند. با اين حال 

در اردوى ســوم نسبت به قبل آماده تر هستم 
و به نظرم مى توانم نتيجه خوبى كسب كنم.  

وى به تاثير ليگ در آمادگى خود اشاره و بيان 
كرد: با اينكه در دور رفت ليگ تمام مسابقاتم 
را بــردم و فقط يك گيم بــه حريف دادم اما 
عملكرد دلخواهم را نداشــتم و استرسم زياد 
بود چون بعد از 9 ماه مسابقه دادم. عملكردم 
در دور برگشــت ليــگ بهتر شــد، در تمام 
مســابقاتم برنده شدم، هيچ گيمى را از دست 
ندادم و استرســم كمتر شد. شركت در ليگ 
خيلى به نفعم بود چون اگر برگزار نمى شــد 
بــا وجود چندين ماه  دورى از مســابقات در 
انتخابى المپيك شركت مى كرديم كه استرس 

زيادى داشت.  
صفايى در مورد برگزارى اردوى مشــترك با 
بازيكنان تركيه اظهار كرد: قرار است از امروز 
تا زمان اعزام با آنها تمرين كنيم. سبك بازى 
آنها به رقباى ما در انتخابى المپيك شــباهت 

دارد و اين خيلى به ما كمك مى كند.
اين پينگ پنگ باز همدانى با بيان اينكه شرايط 
ذهنــى و روحــى خوبى بــراى حضور در 
مســابقات دارد، در مورد شــانس خود براى 
كسب ســهميه گفت: كسب ســهميه دور از 

دســترس نيست و به خودم اميدوار هستم اما 
بايد خيلى تالش كنم چون كشــورهاى ديگر 
هم قوى هستند. رقباى اصلى ما از قزاقستان 
و ازبكســتان هستند كه به خوبى آنها را رصد 
و آناليز كرده ايم و با آنها آشنايى كامل داريم. 
من و ندا شهسوارى براى كسب سهميه شانس 

داريم و بايد از آن استفاده كنيم.
شــيما صفايى بــه تالش خود براى كســب 
ســهميه المپيك توكيو اشاره و بيان كرد:  اين 
فرصتى اســت كه االن برايم به دست آمده  و 
بايد حداكثر اســتفاده را ببرم، چون تا چهار 
ســال ديگر و المپيك بعدى چيزى مشخص 
نيســت، بنابراين فكر نمى كنم جوان هستم و 
هنوز جا دارم. آدم از فرداى خودش خبر ندارد 

چه برسد به چهار سال ديگر.
صفايــى در پايان گفت: از كادر فدراســيون 
تنيس روى ميــز، مربيان ملى و مدير تيم هاى 
ملى تشــكر مى كنم كه در اين شرايط شيوع 
بيمارى ضمن برگزارى اردو، هزينه زيادى را 
هم صــرف اعزام ما به قطر كرده اند. اميدوارم 
بتوانيــم جــواب زحمات آنهــا را بدهيم. از 
مربيانــم كه تلفنى به مــن روحيه مى دهند و 

همچنين از پدر و مادرم تشكر مى كنم.

 مراسم قرعه كشــى مرحله يك شانزدهم 
جام حذفى( يادواره آزادســازى خرمشــهر) 
فصل 1400-1399 با حضــور 16 تيم ليگ 
برتــرى و 16 تيم صعود كرده از مراحل قبلى 
در ســالن روابط عمومى سازمان ليگ فوتبال 
ايــران و در حضور ســهيل مهدى مســئول 
فدراسيون  مسوولين  وديگر  فوتبال  مسابقات 
فوتبال برگزار شــد وتيم هاى حاضر در اين 

مرحله حريفان خود را شناختند.
در پايان مرحله سوم، تيم هاى آواالن كامياران، 
پاس همدان، شهردارى ماهشهر، داماش پارسه 
تهران، خيبر خرم آباد، مس نوين كرمان، قشقايى 
شيراز، استقالل مالثانى، پارس جنوبى جم، ملوان 
بندرانزلى، شــهردارى بردسكن، خوشه طاليى 
ساوه، ويستا توربين تهران، هوادار تهران، شاهين 
بندرعامرى موفق شدند با برترى برابر حريفان 
خود به مرحله يك شانزدهم  نهايى جام حذفى 

كشور صعود كنند.
در مرحله چهارم با ورود 16 تيم ليگ برترى 
و 16 تيم صعود كرده از مرحله سوم رقابت ها 
مسابقات مرحله يك شانزدهم 21 و 22 اسفند 

99 برگزار مى شود.
پس از انجام قرعه كشــى تيــم پاس همدان 
حريف پارس جنوبى جم شد تا بخت خود را 
در اين مرحله با يك تيم دسته اولى بيازمايد.

اين ديدار به ميزبانى پــارس جنوبى در جم 
برگزار خواهد شــد وپاس پــس از دو ديدار 
خانگى برابر پارس آباد مغان وشــهردارى بم 
حــاال بايد در خارج از خانــه به ديدارپارس 

جنوبى جم برود.
در ايــن مرحلــه تقابل دو تيــم ليگ برترى 
استقالل تهران وپيكان تهران شايد حساسترين 

بازى باشد. 
برنامه كامل جام حذفى پس از قرعه كشى

آلومينيوم اراك ...........................  هوادارتهران 
 ذوب آهن اصفهان............  شهرخودرومشهد
...................  داماش پارسه تهران  نفت آبادان 
 نساجى مازندران........................  سايپا تهران
ملوان بندرانزلى ..............  ويستاتوربين تهران
پيكان تهران.............................. استقالل تهران
 سپاهان اصفهان......................  مس رفسنجان
استقالل مالثانى.................  شاهين بندرعامرى
................  خيبرخرم آباد نفت مسجد سليمان 
گل گهر سيرجان .........................  مس كرمان
تراكتور تبريز.....................  شهردارى ماهشهر
شهردارى برد اسكن.......  خوشه طاليى ساوه
................ پرسپوليس تهران مس نوين كرمان 
پارس جنوبى جم.......................  پاس همدان
......................... قشقايى شيراز  اتحاد كامياران
ماشين سازى تبريز................. فوالد خوزستان

اسامى تيم هاى ميزبان در ابتدا آمده است.

در جام حذفى باشگاه هاى كشور

پارس جنوبى جم حريف پاس همدان شد

 مجمع انتخاباتى فدراســيون فوتبال امروز 
يكشنبه با آراى خود، رئيس و اعضاى هيات 
رئيسه اين فدراسيون را به مدت 4 سال تعيين 
خواهد كرد كه پايانى بر يك دوره پر تالطم و 

يك سال معطلى فوتبال ايران است.
به گزارش ايســنا، انتظارها بــراى برگزارى 
انتخابات فدراسيون فوتبال به سر آمده و امروز 
تكليف رياســت فدراسيون فوتبال و اعضاى 
هيات رئيسه اين فدراسيون مشخص خواهد 
شد. مجمع انتخاباتى فدراسيون فوتبال متشكل 
از 89 عضــو (فقــط 87 عضو در مجمع حق 
راى خواهند داشت) امروز ساعت 10 صبح در 
سالن اجالس سران گرد هم مى آيند تا تكليف 
مهم ترين ورزش ايــران را تعيين و آينده اين 
ورزش را به دســتان رياست جديد و اعضاى 

هيات رئيسه واگذار كنند.
برگزارى انتخابات اين فدراسيون در شرايطى 
اســت كه يك ســال قبل كمتر كسى تصور 
مى كرد بعد از ايرادهاى فيفا به اساســنامه اين 
فدراسيون و مشــكالتى كه در ادامه در مسير 
تصويب اساســنامه به وجــود آمد، انتخابات 
در ســال 99 برگزار شــود اما باالخره مجمع 
انتخاباتى امروز تشكيل مى شود و در حضور 

وزير ورزش و معاون وى، صاحبان آرا تكليف 
11 عضو هيات رئيســه را مشخص خواهند 
كرد. حساس ترين بخش اين انتخابات، مربوط 
به رقابت چهار نامزد رياست فدراسيون فوتبال 
اســت كه برخالف پيش بينى ها، هيچ يك از 
انتخابات كناره گيــرى نكرده اند. اين موضوع 
به اين معنى اســت كه هر چهار نفر نسبت به 
موفقيت خود در اين انتخابات اميدوار هستند 
و قرار نيســت كسى به نفع كس ديگرى كنار 
بــرود و احتماال در رقابتــى نزديك، صاحب 
طبقه پنجم ساختمان فدراسيون فوتبال و اتاق 

رياست خواهد شد.

مصطفى آجرلو، شــهاب الدين عزيزى خادم، 
على كريمى و كيومرث هاشــمى (به ترتيب 
حروف الفبا) چهار نفرى هستند كه پا به اين 
عرصه گذاشته اند و با برنامه هاى خود اميدوار 
به خروج فوتبال ايران از ركود هستند و قصد 
دارند فدراســيونى بدهكار را از بحران خارج 
كنند.به جز صندلى رياســت، بايد تكليف 10 
كرسى هيات رئيسه هم مشخص شود. بعد از 
تعيين رياست فدراسيون فوتبال، نوبت به راى 
گيرى براى سه نامزد پيشنهادى رئيس جديد 
براى سمت هاى نايب رئيس اول، دوم و سوم 
(بانوان) است. اعضاى مجمع به نفرات معرفى 

شــده راى خواهند داد و كسى كه 50 درصد 
آرا را به دســت آورد، مى تواند همراه با رئيس 

جديد راهى ساختمان سئول شود.
در ادامــه حاضــران براى ســمت هاى باقى 
مانده در هيات رئيســه راى گيرى مى كنند. از 
ميان داوطلبان، دو نفــر از ميان مديران عامل 
باشــگاه ها، دو نفر از ميان روساى هيات هاى 
فوتبال و همينطور سه نفر از ميان كارشناسان 
انتخاب خواهد شد.در اين بخش هم نفراتى كه 
در هر بخش بيشترين آرا را به دست بياورند، 
راهى هيات رئيســه مى شــوند كه با توجه به 
تعدد نامزدها، احتمــاال آرا ميان افراد مختلف 
تقسيم خواهد شد و رقابت سخت تر از بخش 
رياست اســت.در اين قسمت عباس صوفى 
رئيس هيآت فوتبال استان همدان نيز كانديد 

است واميد بيشترى براى انتخاب دارد.
بــه طور كلى 69 نفر براى ايــن انتخابات در 
سمت هاى مختلف نامزد شده اند كه نهايتا 11 

نفر برگزيده خواهند شد.
در اين مجمع اســتان همدان صاحب دو حق 
راى اســت يكى عباس صوفى رئيس هيات 
فوتبال استان وديگرى امير عظيمى مديرعامل 

باشگاه پاس همدان

امروز چه كسى رئيس فدراسيون فوتبال مى شود؟

شيما صفايى: 

شانسشانس
 المپيكى شدن  المپيكى شدن 
را دارمرا دارم
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فناوري

گزارش 

فرهنگخبـر

موشكى كه مى تواند مچ "اسپيس ايكس"
 را بخواباند

 استارتاپ فضايى"رلتيويتى اسپيس"(Relativity Space) به 
تازگى يك موشك كامًال قابل استفاده مجدد را كه به وسيله فناورى 
چاپ ســه بعدى توليد شده اســت، معرفى كرده كه مى تواند رقيب 
شركت "اســپيس ايكس"(SpaceX) باشــد، چرا كه مرحله دوم 

موشك "فالكون 9" اين شركت قابل استفاده مجدد نيست.
 Relativity)"به گزارش ايســنا ، شــركت "رلتيويتــى اســپيس
Space) كه يك شركت هوافضايى چاپ سه بعدى موشك است، 
 (1 Terran)"موشك جديد خود را پس از معرفى موشك "تران ١
كه يك موشــك كوچك با قابليت پرتاب بوده و قرار اســت اواخر 

امسال پرتاب شود، معرفى كرد.

توليد برق از گرماى زايد
 دانشــمندان "دانشــگاه بيله فيلد" آلمان در مطالعه اخير خود از 

روشى جديد براى توليد برق از گرماى زايد خبر داده اند.
بــه گزارش مهر ، تاكنون يكى از نادرتريــن عناصر روى زمين به نام 
"تلوريم" براى توليد مولدهايى كــه از گرما برق توليد مى كنند مورد 
 (Gabi Schierning) "نياز بود اما اخيرا پروفسور"گابى شيرنينگ
از دانشكده فيزيك دانشــگاه بيله فلد آلمان همراه با محققان موسسه 
تحقيقات حالت جامد و مواد اليبنيتس درسدن آلمان، دانشگاه هوستون 
تگزاس اياالت متحده آمريكا و موسسه فناورى هاربين چين نشان داده 
اســت كه راه ديگرى نيز وجود دارد و مى توان چنين مولدهايى را از 
مواد پايدارتر تهيه كرد. تمام مواد براساس عناصر موجود در دسترس تر 

مانند منيزيم و آنتيموان ساخته شده اند.

تشخيص زمين لرزه 
با كمك كابل فيبر نورى گوگل

 فيبر نورى متعلق به شركت گوگل به طول 10 هزار كيلومتر در اعماق 
آب هاى اقيانوس آرام براى شناسايى فعاليت هاى لرزه اى در اعماق دريا 
و امواج اقيانوس اســتفاده شــد. به نقل از نيوساينتيس، ژونگوان ژان از 
موسسه فناورى كاليفرنيا در پاســادنا و همكاران وى از جمله محققان 
گوگل، از داده هاى ترافيكى يكى از فيبرهاى نورى اين غول فناورى براى 
اندازه گيرى تغييرات فشار و فشار در كابل استفاده كردند. با استفاده از اين 
داده ها، آنان مى توانند زمين لرزه ها و امواج اقيانوس را با نام امواج حاصل 
از طوفان تشــخيص دهند.اين گروه طى يــك دوره 9 ماهه، حدود 30 
رويداد طوفانى و حدود 20 زمين لرزه با بزرگى پنج ريشتر از جمله زلزله 
7.4 ريشترى در حوالى اوآخاكا، مكزيك، در ژوئن 2020 را ثبت كردند.

شناسايى يك نوع سلول استخوانى جديد
 دانشمندان "دانشگاه نيو ساوت ولز" استراليا در مطالعه اخيرشان با 
بررسى ساختارهاى اسكلتى بدن انسان، نوع كامًال جديدى از سلول 
اســتخوانى را كشــف كرده اند و معتقدند كه ممكن است آنها نقش 

مهمى در ايجاد بيمارى هاى مختلف استخوانى داشته باشد.
به گزارش ايسنا ، محققان نوع جديدى از سلول استخوانى را كشف 
كرده اند كه مى تواند درك ما از بيمارى هايى مانند پوكى اســتخوان را 

تغيير دهد. 
ســلول جديد تعدادى از ژن هاى منحصر به فرد را كه سبب تخريب 
و تغيير شكل استخوان ها مى شود را فعال مى كند.به عنوان بخشى از 
رشد طبيعى استخوان، سلول هاى ويژه سطحى بافت قديمى استخوان 

را تجزيه مى كنند و دوباره آن را مى سازند.

ناسا تصاويرى از محل سيستم "اسكاى 
كرين" مريخ نورد"استقامت" منتشر كرد

 ناســا تصاويرى از برخورد "اســكاى كرين"(sky crane) با 
سطح مريخ منتشر كرد. اين سيستم پس از آن كه مريخ نورد"استقامت" 
را به درســتى بر روى سطح سياره ى سرخ فرود آورد، از آن دور شد 

و در جايى ديگر بر روى اين سياره سقوط كرد.
به گزارش مهر ، "اســكاى كرين" مريخ نورد "استقامت" را به وسيله ى 
طناب هايى مكانيكى به سمت سطح مريخ هدايت كرد و سپس از آن دور 
شد تا آسيبى به مريخ نورد نزند و جايى دورتر به سطح مريخ برخورد كرد. 
" استقامت" اين صحنه را ثبت كرده است. صفحه ى توييتر مريخ نورد ناسا 
تصاويرى از اين رويداد منتشر كرد كه در آن ردى از دود در فاصله ى دور 

ديده مى شود كه نشان از برخورد"اسكاى كرين" است.

مجالى براى ارتباط فعاالن گردشگرى و 
صنايع دستى در يكسالگى كرونا 

آژانس هاى مسافرتى همدان 
به نمايشگاه نيامدند 

 چهاردهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى و صنايع 
دســتى با تمام انتقاداتى نســبت به برگزارى آن وجود 

داشت، برگزار شد. 
در اين رويداد با آنكه عنوان انجمن صنفى دفاتر خدمات 
مســافرتى همدان روى كانتر اصلى غرفه همدان نقش 

بسته بود اما خبرى از آنها نبود .
هيچ يك از دفاتر خدمات مســافرتى همدان حتى براى 
برقرارى تعامل با همكاران خود  در اين رويداد  حاضر 
نشدند . چهاردهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى و 
صنايع دســتى در حالى برگزار شد كه پيش از برگزارى 
انتقادات زيادى نســبت به شــرايط برگزارى در بحران 
كرونا نســبت به آن وجود داشــت و با وجود تمام اين 
انتقادات مسئوالن وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى تصميم گرفتند ريسك برگزارى را بپذيرند 

و تحت هر شرايطى اين نمايشگاه را برگزار كنند.
سه شــنبه 5 اســفندماه اولين روز برگزارى نمايشگاه 
گردشگر و صنايع دستى بود. به دنبال حضور مسئوالن 
مربوطه، ازدحام غيرقابل كنترلى در نمايشگاه به وجود 
آورد كه در همان ابتداى امر رسانه ها را به انتقاد از نحوه 
برگزارى و عدم رعايت پروتكل هاى بهداشتى وا داشت. 
امــا دور از انصــاف بود تا به واســطه روز اول، كليت 

نمايشگاه زير سوال برود.
روز دوم برگزارى نمايشگاه گردشگرى و صنايع دستى 
نســبت به روز اول تعداد مخاطبان و شــركت كنندگان 
در نمايشــگاه به ميزان زيادى كاهش پيدا كرد  و براى 
در ورودى هر يك از چهار ســالن برگزارى نمايشگاه 
گيت هاى ضدعفونى كننده تعبيه شد و مسئوالن بهداشتى 
ضمن تب سنجى نسبت به استفاده از ماسك به مخاطبان 
نمايشــگاه تذكرات الزم را مى دادنــد. هر چند كه اين 
افراد نسبت به كم بودن نفرات حاضر براى چك كردن 
مخاطبان گاليه هايى داشــتند، چرا كــه اگر تعداد افراد 
حاضر در نمايشگاه افزايش پيدا كند ديگر با اين تعداد 
براى كنترل ورودى سالن ها نمى توان عملكرد مناسبى را 
شاهد بود. شــايد يكى از داليل اصلى كاهش مخاطبان 
در روز دوم برگزارى جشنواره عدم تبليغات كافى براى 
حضــور مخاطبان و اقدام به اخذ بليت 20 هزار تومانى 
براى ورود به نمايشگاه بين المللى گردشگرى و صنايع 
دســتى بود.  اين اقدامات هم بيشتر در راستاى كاهش 
جمعيت در نمايشگاه و برگزارى آن به صورت تخصصى 
تر بود. اما سوال اينجاست كه وقتى يك نمايشگاه به دنبال 
برگزارى با حداقل ظرفيت اســت، چرا بايد مبلغ اخذ 
شــده از غرفه داران حاضر در نمايشــگاه براى برپايى 
غرفه افزايش پيدا كند. در واقع به نظر ميرســد به جاى 
حمايت دولت از فعاالن بخش مرتبط يه گردشگرى و 
صنايع دســتى ، آســيب ديدگان اصلى ناشى از كرونا ، 
همزمان با برگزارى نمايشگاه، غرفه داران حاضر به دليل 
پرداخت هزينه در معذورات مالى هم قرار گرفتند . اين 
فعاالن حوزه گردشگرى يك سال را با زيان هاى ناشى از 
كرونا پشت سر گذاشته اند و حاال به اميد برطرف شدن 
بخشى از زيان هاى خود در اين نمايشگاه حاضر شده اند 
و اميدوارند شــرايط در نوروز به گونه اى پيش رود كه 
بخشــى از ضررهايشان جبران شود. برخى ديگر از اين 
فعاالن در راســتاى معرفى جاذبه هاى توريستى مناطقى 
آمده بودند كه تاكنون تالش زيــادى براى معرفى آنها 
نشده  است، حداقل انتظار آنها از نمايشگاه اين است كه 
بتوانند پتانسيل هاى اقامتى و گردشگرى منطقه خود را به 
اول بــه مخاطب عام و بعد به فعاالن حرفه اى تر حوزه 
گردشگرى معرفى كنند، اما بخش اول يعنى مخاطب عام 
در آن نمايشگاه حضور ندارد و اصال امكان حضورش 
هم فراهم نيست. در نهايت مى توان گفت هنوز مشخص 
نيســت فعاالن عرصه گردشــگرى و صنايع دستى چه 

بهره اى  از حضور در اين رويداد خواهند برد ؟ 
 چرا كه هنوز مشخص نيســت اصال سفرى در نوروز 
برقرار باشد يا نه و البته مخاطب عامى كه وجود ندارد! از 
طرف ديگر همچنان خطر ابتال به كرونا، غرفه داران اين 
نمايشگاه را بيش از مخاطبان تهديد مى كند و در صورت 
ابتال و گشــترش ويروس در اين نمايشگاه امكان انتقال 

آن به سراسر كشور وجود دارد.

يك پژوهشگر فلسفه:
حكمت مشرقيه ابن سينا
 ناشناخته و غريب است

مجموعه  از  نشســت  ســومين   
درس گفتارهايى درباره بوعلى سينا با 
پژوهشگر  پورحسن  قاسم  سخنرانى 
فلسفه به «ابن سينا و حكمت مشرقيه» 
اختصاص داشــت كه بــه صورت 
مجازى از ســوى شهر كتاب پخش 
شــد. در اين نشســت بر اســاس 
آثار ابن ســينا و با كمــك متونى كه 

سهروردى در آثارش آورده معناى صحيح حكمت مشرقيه بيان شد. 
به باور پورحســن يكى از بحث هاى مهمى كه تا كنون كمتر خوانده و 
نوشــته شده و درباره اش توجه دقيقى نشــده حكمت مشرقى است و 
امروزه بازخوانى سنتى به نام حكمت مشرقيه در انديشه فلسفى مى تواند 

نتايج و دستاوردهاى بسيارى داشته باشد.
وى گفت: ما با اصطالحى به نام حكمت مشرقيه در آثار ابن سينا روبه رو 
هستيم شايد مهمترين اثرى از ابن سينا كه خوانده مى شود و در دانشگاه ها 
و مراكز آكادميك بحث مى شــود شفا و اشــارات باشد. در مدخل شفا 
ابن سينا از اصطالح مشرقيان و مواجهه آن ها با مغربيان حرف مى زند. ما 
اصطالحى به نام حكمت مشرقيه در المباحثات، تعليقات و رساله هاى 
رمزى ابن ســينا داريم و يك فهم نادرســت از رساله ها رمزى داريم كه 
عصاره و بنياد فلسفى اين رساله ها را به محاق برده است. ابن سينا در شفا 
و بخش هايى از اشارات مانند نمط هاى سه گانه پايانى و در پايانى ترين 
فصل كتاب اشــارات بيان مى كند اين حكمت حقيقى اســت و توصيه 

مى كند كه در دسترس عامه و فيلسوفان عاميه قرار نگيرد.
اين پژوهشــگر فلسفه افزود: در ميراث عقلى ابن سينا با دو سنخ تفكر 
فلسفى روبه رو هستيم و اصطالح مشرقيان در انديشه ابن سينا همواره 
به يك معنا به كار رفته اســت و برخالف مورخان و فيلسوفان عرب 
اصطالح مغربيان هم به يك معنا به كار رفته اســت. مراد ابن ســينا از 
مغربيان بغداديان نيســتند كه ابن ســينا آن ها را نقد مى كند بلكه از اين 
حيث در درون به گزارش خبرگزارى كتاب ايران (ايبنا)، مغربيان قرار 
مى دهد كه آن ها تابع نگاه مشــايى هستند كه ابن سينا مى خواهد آن ها 
را نقد كند. بازخوانى ابن ســينا در باب حكمت مشــرقيه امرى دشوار 
اســت به دليل اين كه ابن سينا آثار مهمى در حوزه مشايى دارد. ابن سينا 
تفسير گســترده اى از معناى مشايى دارد. ابن سينا كسانى كه در دوران 
ترجمه هســتند و در ذيل ارسطويى مى انديشــند بدون اين كه انديشه 
عقلى مستقلى را به كار بگيرد در درون حكمت مشايى به كار مى گيرد 
ابن ســينا آثارى در حوزه مشايى دارد و اكنون نيز فهم متعارف و رايج 

در شفا همين مساله است.
وى افــزود: تا كنون كوشــش هايى كه ما درباره ابن ســينا انجام داديم 
ابن سينايى در تداوم ارسطو بوده است. ما اساسا التفات دقيق و بنيادين به 
نگره ابن سينا درباره سنخ خرد ايرانى و تفكر مشرقى نداشتيم. ما تنها اين 
عبارت ها را به كار برديم و گفتيم كه ابن ســينا خرد ايرانى را در آثارش 
به كار برده اســت اما عناصر بنيادين آن را استخراج نكرده ايم. اگر ما در 
درون حكمت مشرقى ابن سينا قرار بگيريم چه تفاوتى حاصل مى شود. 
پس عمده تاريخ نويسى ها كه از ابن سينا آورديم استناد به ابن سينايى است 
كه اكنون خوانده مى شود. آن چنان كه كربن گزارش مى دهد ابن سينايى 
اســت كه ابن رشد خوانده و به عالم مغرب زمين معرفى كرده كه تهى 
از عالم معنوى و حكمت مشرقى ابن سينا است و از همين حيث بيشتر 
شفا و اشــارات را خوانديم و تلقى ما از اشــارات هم در درون سنت 

مشايى است.
پورحسن افزود: اگر فارابى در درون خرد ايرانى است مرادم قوم مدارانه 
نيســت زيرا فيلسوف بى وطن است. ابن سينا، فارابى، سهروردى، عالمه 
طباطبايى و... بى وطن هستند؛ بى وطنى يعنى مرز جغرافيايى انديشه هاى 
آن هــا را محصور نمى كنــد و هر كدام از فيلســوفان در درون خرد و 
انديشه اى به سر برده اند. دو سنخ انديشيدن وجود دارد: حكمت مشرقى 
متمايز از سنخ انديشيدن سنت يونانى به معناى خاص است كه ارسطو 
يكى از آن هاســت و دوم ابن ســينا در االنصاف (9 صفحه به صورت 

پراكنده باقى مانده) و سهروردى در حكمت االشراق.
پورحسن بيان كرد: در حكمت مشرقيه مطالب عميق است و نمى توانيد 
بدون كوشش آن را دريابيد عين همين عبارت را سهروردى در پرتونامه 
كه يكى از آثار مهم سهروردى است آورده كه بى ترديد مديون ابن سينا 
اســت. سهروردى در پرتونامه مى گويد هفت شــرط براى نيل به مقام 
حكمت و فر نورانى وجود دارد. حكمت مشرقيه به ما مى گويد كه تنها 
يك فلسفه  وجود دارد. حكمت ابن ســينا جامع است و انسان امروزى 
در درون بحرانى به ســر مى برد. نيچه بر اين باور است كه آينده انسان 
اروپايى در بحران اســت و هانرى كربن نيز از بحران انســان ســخن 
مى گويد. ابن سينا معتقد است كه حكمت، اخالقى و انسانى است و در 
پيوند نيرومندى ميان عوالم است كه در دوره جديد در حكمت مشرقيه 

دچار انقطاع شده ايم. 
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر كس بر مصيبت هاى اين دختر (زينب عليهاالسالم) بگريد ، همانند كسى است كه بر 
برادرانش ، حسن و حسين عليهماالسالم ، گريسته باشد .        

وفيات األئمه ص 431

 كمتــر از 20روز به تعطيالت نوروزى ســال 
1400 باقى مانده اســت و ســفرهاى اين دوره از 
تعطيــالت در صورت تشــديد نشــدن وضعيت 
همه گيرى ويروس كرونا و با هماهنگى ســتاد ملى 
مقابله با كرونا به صورت كنترل شده و برنامه ريزى 
شــده، امكان پذير خواهد بود؛ بــه موجب مصوبه 
ســتاد ملى مقابله با كرونا با پيش شرط عدم تشديد 
شيوع ويروس، سفرهاى نوروزى با كنترل، نظارت 
و در راستاى ايجاد نشاط اجتماعى انجام مى شود؛ 
اين سفرها در چارچوب تورهاى برنامه ريزى شده 
از طريق دفاتر خدمات مســافرتى داراى مجوز و 
تحت نظر وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 

صنايع دستى امكان پذير خواهد بود.
اميدوارم در همان چارچوبى كه با ستاد ملى مقابله 
با كرونا توافق كرديم، بتوانيم نوروز را برگزار كنيم 
و شاهد رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى باشيم.
 گردشگرى كشور هنوز زنده و پويا است

 وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى در 
حاشيه نمايشگاه گردشــگرى به رسانه ها با تاكيد 
براينكه ارتباط بسيار خوبى بين استان هاى مختلف، 
آژانس ها و مجموعه هاى گردشــگرى ايجاد شده 
است، گفت: يكى از مهم ترين اهداف امسال ما اين 
بود تا نشــان دهيم بخش گردشگرى كشور هنوز 

زنده و پويا است.
على اصغر مونسان تأكيد كرد: «ارتباط بسيار خوبى 
بين اســتان هاى مختلف، آژانس ها و مجموعه هاى 
گردشــگرى ايجاد شــده كه اميــدوارم با رعايت 
مــردم بتوانيم ايام نوروز خوبى بــه لحاظ رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى داشته باشيم.»
وى ادامه داد: «تقاضاى ما اين است تا زمان موعد، 
مردم پروتكل هاى بهداشــتى را رعايت كنند تا به 

اميد خدا بتوانيم نوروز خوبى داشته باشيم.»
مونســان افــزود: «در ايــن نمايشــگاه غرفه هاى 
صنايع دستى نيز بســيار پويا بودند و اميد دارم كه 
آن ها هم توانســته باشــند بعد از مدت ها فروش 
خوبى داشــته باشــند. ســاعات پايانى روز آخر 

نمايشگاه تعداد بازديدكنندگان قابل توجه است.»
وى درخصــوص شــرايط ســفرهاى نــوروزى، 
اعــالم كــرد: «بــا ســتاد ملــى مقابلــه بــا كرونــا و 
ــى وزارت كشــور  ــه امنيتى اجتماع ــن كميت همچني
بــا حضــور دســتگاه هاى مختلــف، توافقاتــى 
ــورى  ــور رئيس جمه ــا حض ــتاد ب ــم، در س كردي
توضيحــات ارائــه شــده تصويــب شــد. بنابرايــن 
اميــدوارم در همــان چارچوبــى كــه توافــق كرديم، 
بتوانيــم نــوروز را برگــزار كنيــم، شــاهد رعايــت 

ــم  ــيم و بتواني ــتى باش ــاى بهداش ــل پروتكل ه كام
ــق ببخشــيم.» ــالم را تحق ــمندانه و س ــفر هوش س

معاون گردشگرى كشور با بيان اينكه شيوه نامه هاى 
بهداشــتى به همه بخش ها و تاسيســات مرتبط به 
صنعت گردشگرى ابالغ شــده است، گفت: مردم 
و گردشــگران از رعايت اين شــيوه نامه ها مطمئن 

باشند.
  منتظر سفرهاى از پيش 

برنامه ريزى شده باشيد
ولــى تيمورى با اشــاره به مذاكــرات و موافقت 
هاى مشــروط ســتاد ملى مقابله با كرونا، تصريح 
كرد: مقرر شــده در صورتيكه شرايط فراهم شود 
سفرهاى نوروزى به صورت محدود و كنترل شده 
انجام گيرد، در نوروز 1400 فقط سفرهاى از پيش 
برنامه ريزى شده توسط گردشگران انجام خواهد 

شد.
معاون گردشگرى كشور تصريح كرد: در يك مدل، 
گردشگران بايد حتما از طريق دفاتر و شركت هاى 
خدمات گردشگرى براى سفر اقدام و برنامه ريزى 
كنند، و اين دفاتر توجيه شــده انــد كه بايد همه 
مســائل و موارد در اين روش را به صورت دقيق، 
بررســى و كنترل كنند؛ در مدل ديگر ســفرهايى 
انجام مى شود كه گردشگران خودشان از قبل محل 
اقامــت خود را در مراكز اقامتــى (داراى مجوز از 

وزارتخانه) در مقصد رزرو و ثبت كرده اند.
بايد شيوه نامه هاى بهداشتى كرونا در حين سفر را 
به گردشگران و فعاالن صنعت گردشگرى آموزش 
داده و تجــارب مقابله با ويــروس و مهار آن را به 

اشتراك بگذاريم.
تيمــورى بــا تاكيد بر ضــرورت آماده ســازى و 
ايمن سازى بهداشــتى تاسيسات گردشگرى براى 
ســفرهاى نــوروز 1400، گفت: بايد شــيوه نامه 
هاى بهداشــتى كرونا در حين سفر به گردشگران 
و فعاالن صنعت گردشــگرى آموزش داده شود و 
تجــارب مقابله با ويروس و مهار آن به اشــتراك 
گذاشته شود تا بيشتر از اين صنعت گردشگرى به 

ورطه ركود و خسارت فرو نرود.
وى بــا بيان اينكــه ظاهرا كرونا تصميــم ندارد به 
اين زودى ســايه ســنگين خود را از سر صنعت 
گردشگرى بردارد، اظهار داشت: آموزش شيوه نامه 
هاى بهداشتى به همه بخش ها و تاسيسات مرتبط 
به صنعت گردشــگرى ابالغ شده است تا آمادگى 
هاى اوليه و الزم براى ســفر هوشمند، كنترل شده، 
محدود و برنامه ريزى شده در نوروز 1400 فراهم 
شود، مردم هم از همان مجارى كه به صورت فنى 
و حرفه اى براى ســفرهاى نوروزى اعالم شــده 
اســت، ســفرهاى خود را برنامه ريزى، كنترل و 

مديريت كنند.

  گردشگرى هوشمند و ايمن 
بايد آموزش داده شود

تيمورى مردم و گردشــگران را ركن اصلى صنعت 
گردشگرى دانست و گفت: در يك سال گذشته به 
دليل شرايط اقتصادى و همه گيرى بيمارى، روحيه 
نشــاط و شــادابى در جامعه كمرنگ شده است، 
گردشــگرى مى تواند التيام بخش اين خستگى و 

فشار روحى و روانى باشد.
 با توجه به شــرايط بيمارى تالش مى كنيم فضاى 
گردشــگرى را براى ســفرهاى مديريت شــده و 
هوشمند احيا و آماده كنيم تا روحيه نشاط به جامعه 
باز گــردد كه در اين زمينه همكارى و مشــاركت 

كامل مردم را نياز داريم.
معاون گردشگرى كشور گفت: مردم و گردشگران 
مطمئن باشــند در تاسيسات گردشگرى شيوه نامه 
هاى بهداشــتى كامال رعايت مى شــود، اما براى 
كاهــش مخاطرات گردشــگرى در نوروز مردم به 
عنوان ناظران دقيق و حســاس مسائل بهداشتى را 
هم خودشــان رعايت كنند و هم اين ضوابط را در 
تاسيسات گردشگرى كنترل كنند تا گردشگرى در 
نوروز 1400 يك تجربه خوب با حداقل آســيب 
باشــد، يقينا با همكارى و كمك همه اركان و اجزا 
گردشــگرى كه خود گردشگران مهمترين ركن آن 

هستند، از بحران كرونا عبور خواهيم كرد.

وزير ميراث فرهنگى : 

سفرهاى نوروزى 1400 
محدود و كنترل شده انجام مى گيرد
■ تيمورى : مردم مطمئن باشند شيوه نامه هاى بهداشتى در تاسيسات گردشگرى رعايت مى شود

■ مونسان: شرايط سفر در نوروز با رعايت پروتكل هاى بهداشتى مهيا است

ممنوعيت اسكان نوروزى 
1400 در مدارس

 امســال اسكان گردشــگرنوروزى در مدارس 
انجام نميشود. 

مديركل رفاه و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش 
با بيان اينكه سال 1400 اسكان نوروزى در مدارس 
را نداريم، گفت: در صورت اجازه ستاد كرونا، همه 
مراكز آموزشىـ  رفاهى و خانه هاى معلم در سراسر 
كشور آماده ميزبانى از فرهنگيان و مهمانان هستند.

گودرز كريمى فر مديركل رفاه و پشــتيبانى وزارت 
آموزش و پرورش ، در پاســخ به اين پرســش كه 
«آيا اســكان نوروزى فرهنگيان با توجه به شرايط 
كرونا برقرار است؟»، اظهار كرد: امسال آموزش و 

پــرورش با 401 مركز آموزشــىـ  رفاهى يا خانه 
معلــم و دارا بودن 16 هــزار و 700 تختخواب با 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى از جمله كاورهاى 
يكبار مصرف، ايزوله، ضدعفونى و گندزدايى تمام 
اماكن، اتاق ها و راهروها، آمادگى دارد به مسافران 
نوروزى با اولويت فرهنگيان را ارائه خدمات دارد؛ 
البته ارائه اين خدمات به شرط مجوز ستاد مديريت 

بيمارى كروناست.
وى با بيان اينكه ســال 1400 اســكان نوروزى در 
مدارس را نداريم، ادامــه داد: در مدارس به لحاظ 
شــرايط كرونا به ويژه كروناى انگليسى و تأكيد بر 
شعار «در خانه ماندن»، سعى ما بر اين است كه در 

هيچ مدرسه اى اسكان نوروزى نداشته باشيم.
كريمى فــر با تأكيــد بر اينكه «توصيــه آموزش و 

پرورش پرهيز از سفر و در 
گفت:  است»،  ماندن  خانه 
اما در صورت اجازه ستاد 
كرونا، همه مراكز آموزشى 
ـ رفاهى و خانه هاى معلم 
آماده  كشــور،  سراسر  در 
ميزبانــى از فرهنگيــان و 

مهمانان هستند.
وى در پاســخ بــه ايــن 
پرســش كه «آيــا ثبت نام 
فرهنگيان  اسكان  اينترنتى 

برقــرار اســت؟»، تصريــح كرد: بله هســت؛ در 
سال هاى گذشــته هم بخشــى ثبت نام اينترنتى و 
بخشى حضورى بود اما امسال ثبت نام فقط اينترنتى 

است؛ افراد در سايت جستجو كنند اگر ستاد كرونا 
http://eskan.» اجازه دهد، مى توانند در سايت

medu.ir» ثبت نام كنند.
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