
C M

ان
جوان

ش و 
ورز

ى 
موم

ط ع
رواب

س: 
عك

/

 2021 ژانويـــه    7   1442 جمـــادى االول   23   1399 مـــاه  دى   18 پنجشـــنبه  
تومـــان   3000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   3945 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 

|ISNN: 2322-4665|

خبر

2

خبرخبر

2

تان
دس

ما

3

ميل كوره هاى 
آجرپزى مالير 
در فهرست 
آثار ملى كشور 
ثبت مى شود

مشكالت ساكنان 
كوى فردوس رفع 
مى شود

افزايش
 20 درصدى 
بارش هاى جوى 
در استان

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

آوازه شوراى تويسركان كشورى شد
3

4

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

2 4665| ن

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

هـادى بلـورى

مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
شهردارى همدان

انتصاب شايسته جنابعالى به عنوان
مشاور رييس محترم كميسيون 

فرهنگى و اجتماعى شوراى اسالمى 
شهر همدان

 را صميمانــه تبريــك و تهنيــت عــرض 
نمــوده، اطمينــان داريــم حضــور شــما زمينــه 
توســعه و اعتــالى ورزش شــهروندى همــدان 
ــت و  ــت. موفقي ــد داش ــراه خواه ــه هم را ب
ســربلندى تان را در ايــن عرصــه آرزومنديــم.

هـ
كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

 مدير معاونت اتوبوسرانى شهردارى 
همدان با بيان اينكــه مدت زمان انتظار 
براى حركت هر اتوبوس در همدان 15

دقيقه است، از خريد 15 اتوبوس جديد 
خبــر داد، به طورى كه در هفته آينده اين 

وسايل نقليه وارد  همدان مى شوند.
بابك اسدى در گفت وگو با همدان پيام، 
از خريد 15 دستگاه اتوبوس جديد براى 
ناوگان اتوبوســرانى به دستور شهردار 
خبر داد و افزود: هزينه خريد هر دستگاه 
اتوبوس بين 3 تا 5 ميليارد تومان اســت 
كه از طرف شــهردارى همــدان تأمين 
اعتبار براى خريد 15 دســتگاه ناوگان 

جديد اتوبوسرانى در همدان شده است. 
30 دستگاه اتوبوس نيز درحال بازسازى 

است.
وى با بيان اينكه امســال 30 دســتگاه 
اتوبوس بازســازى شــد كه بــراى هر 
دســتگاه بيــش از 500 ميليــون تومان 
هزينه شده است، خاطرنشان كرد: قيمت 
اتوبوس هاى جديد نيز بيش از 3 ميليارد 

تومان است.
مدير معاونت اتوبوســرانى شــهردارى 
همدان با اشــاره به اينكه چند دستگاه 
اتوبوس نوســازى و به همــدان منتقل 
شــده و اكنون نيز مورد اســتفاده قرار 

گرفته است، افزود: مابقى نيز روى ريل 
بازســازى كامل اســت تا وارد همدان 
شوند و مى توان گفت انقالبى در حوزه 
اتوبوســرانى بوده زيــرا نزديك به 50

اتوبوس نو وارد ناوگان مى شود.
اســدى بيان كــرد: تيمى بــراى ورود 
اتوبوس هاى جديد به تهران اعزام شدند 
كه اقدامات الزم را بــراى انتقال انجام 
مى دهند و هفته آينده اين وســايل نقليه 

وارد شهر همدان مى شود.
وى همچنيــن در واكنــش بــه ايــن 
ــهرى  ــاى درون ش ــه اتوبوس ه ــا ك ادع
ــى  ــم آلودگ ــاى مه ــدان از مؤلفه ه هم

عنــوان  اينكــه  گفــت:  هســتند، 
ــا  ــدن اتوبوس ه ــن مان ــود روش مى ش
در زمــان انتظــار بــراى حركــت از 
ــى  ــبب آلودگ ــه س ــت ك ــى اس عوامل
محيــط مى شــود راه ديگــرى نــدارد 
زيــرا اتوبوس هــاى مــا در همــدان 
اگــر  و  اســت  بــادى  شــكل  بــه 
راننــدگان در زمــان انتظــار خودروها را 
ــاره  خامــوش كننــد روشــن شــدن دوب
آن در فصــل ســرد ســال به ســختى 
ــه هميــن دليــل بيشــتر  ــود ب خواهــد ب
راننــدگان مجبــور بــه روشــن گذاشــتن 

هســتند. اتوبوس هــا 

15 دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان شهرى اضافه شد
زمـان انتظار اتوبوس هـا 15 دقيقه است

 مديــركل راهــدارى و حمل ونقل 
جاده اى اســتان همــدان از 390 هزار 
تردد خودرويى در 2 روز گذشته خبر 

داد. 
مديــر كل راهــدارى و حمل ونقــل 
گفت وگو  در  همدان  اســتان  جاده اى 
با خبرنگاران جوان همدان، گفت: در 
2 روز گذشــته 390 هزار مورد تردد 
خودرويى در جاده هاى اصلى اســتان 
داشــته ايم كه در مقايســه با روزهاى 
گذشــته تنها 2 درصد كاهش داشــته 

است.
صفــر صادقى راد، با بيــان اينكه تردد 

استان  در  شهرســتانى  بين  خودرويى 
آزاد شــده اســت، افزود: با عبور از 
شــيوع  نارنجى  و  قرمز  وضعيت هاى 
محدوديت هــاى  كرونــا  ويــروس 
پالك هاى شهرســتانى درون استانى و 

برون استانى برداشته شد.
وى ادامه داد: ديروز 41 هزار خودرو 
وارد استان و 42 هزار خودرو از استان 

خارج شدند.
مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
پرترددترين  داد:  ادامه  همدان  اســتان 
مسير جاده اى اســتان سه راهى بهار به 

همدان بود.

ثبت هـزار تردد جـاده اى در استـان

گفت وگو با ساداتيان؛ نماينده پيشين همدان

جريان فكرى هاشمى مى تواند پيروز انتخابات باشد
■  تازه از راه رسيده ها مى خواهند انقالب را مصادره كنند                  ■ مرحوم رفسنجانى با مسائل انقالب فراجناحى برخورد مى كرد
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پرونده گرانى تخم مرغ ياد

همچنان باز است
 موضــوع گرانــى قيمــت تخم مــرغ در 
كشورمان مدت هاى مديدى است كه به بحث 
روز و موردى مســئوالن و دســت اندركاران 

توليد و قيمت گذارى و...
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اختصاص 3 ميليارد بودجه 
براى پروژه ها در سفر استاندار 

به كبودراهنگ
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احمد نوروزى پيشكسوت 
هنر عكاسى تجليل شد 

50 سال
عكاسى از ورزش
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كروناى انگليسى 
درهمسايگى همدان
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

مشكالت ساكنان كوى فردوس رفع مى شود
 كمبــود و مشــكالتى در زمينه امكانات و زيرســاخت هاى رفاهــى و خدماتى در 
مجتمع هاى مسكونى كوى فردوس شهر همدان وجود دارد كه بنا بر گفته فرماندار همدان 

با كمك دستگاه هاى متولى به زودى رفع مى شود.
به گزارش ايرنا، محمدعلى محمدى در بازديد از كوى فردوس همدان بر رفع مســائل و 
مشكالت ساكنان اين منطقه تأكيد كرد و از دستگاه هاى خدمات رسان خواست روند تأمين 

خدمات عمومى مورد نياز اين محله تسريع شود.
وى با اشاره به سكونت حدود 600 خانوار در مجتمع هاى مسكونى كوى فردوس، گفت: 

برخى از تعاونى هاى مســكن و پيمانكاران اين مجموعه در انجام تعهدات خود كوتاهى 
كرده اند كه پيگيرى قانونى الزم بايد در اين باره انجام شود.

فرماندار همدان افزود: ســاكنان اين واحدها براى اخــذ پايان كار و رفع نواقص موجود 
اقدامــى نكرده اند كه اين مــوارد با همكارى ادارات كار، تعــاون و رفاه اجتماعى، راه و 

شهرسازى، شهردارى و نظام مهندسى ساختمان بايد رفع شود.
وى خاطرنشــان كرد: آماده ســازى و محوطه ســازى اين واحدها طبــق قانون بر عهده 

تعاونى هاى مسكن بوده كه در اين زمينه كوتاهى شده است.
محمدى، كمبود فضاى آموزشى را از ديگر مشكالت كوى فردوس دانست و گفت: تنها 
يك قطعه زمين با كاربرى آموزشى در اين منطقه وجود دارد كه با تحويل زمين به آموزش 

و پرورش و همكارى نوســازى مدارس و خيرين مدرسه ســاز، يك باب مدرسه در اين 
منطقه ساخته مى شود. فرماندار همدان  افزود: طبق اعالم راه و شهرسازى قطعه زمينى به 

مساحت حدود 500 متر مربع براى اين پروژه پيش بينى شده است.
وى همچنين اختصاص خط ويژه تاكســيرانى براى ســاكنان كوى فردوس را ضرورى 
دانست و تأكيد كرد: شركت اتوبوسرانى در كوى فردوس به ساكنان خدمات ارائه مى دهد 

اما كافى نيست و ساكنان براى اياب و ذهاب مناسب مشكل دارند.
محمــدى اظهار كرد: براى جبران كمبود نانوايى در اين منطقه به زودى يك واحد نانوايى 
از شــهر همدان به اين محله منتقل مى شود تا اهالى اين محل مشكلى براى تهيه نان هم 

نداشته باشند.

آمار از كاهش ابتال مى گويد اما

كروناى انگليسى درهمسايگى همدان

طرح غربالگرى اوتيسم در استان آغاز شد
 مدير سالمت جمعيت و خانواده و مسئول اجراى طرح غربالگرى 
اوتيسم دانشــگاه علوم پزشــكى همدان، از اجراى طرح غربالگرى 

اوتيسم به صورت آزمايشى در 2 شهرستان همدان و نهاوند خبر داد.
شــهال نوروزى در گفت وگو با ايرنا، افزود: مراكز بهداشتى در قالب 
طرح مراقبت از كودك سالم، اجراى طرح غربالگرى اوتيسم را برعهده 

دارند.
وى اظهار كرد: والدين براى مراقبت كودك به مراكز بهداشتى مراجعه 
كــرده و پس از ارزيابى توســط مراقبان ســالمت، درصورت تأخير 
تكامل، ارزيابى اوتيســم با اســتفاده از ابزار غربالگر (تست ام.چت) 

توسط روانشناس مركز انجام مى شود.
مدير ســالمت جمعيت و خانواده معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم 
پزشكى همدان، گفت: اين اقدام به منظور شناسايى زودهنگام كودكان 
مبتال به اوتيسم انجام مى شود تا با مداخله زودهنگام بتوان از پيامدهاى 

منفى اين بيمارى جلوگيرى كرد.
نوروزى گفت: در بيشــتر مواقع به دليل ناآگاهى والدين درباره عالئم 
اوتيســم، از ابتالى كودك خــود به بيمارى بى اطالع هســتند كه با 
غربالگرى مى توان ابتالى كودكان به اين بيمارى را به موقع شناســايى 
كرد. وى افزود: به دنبال انجام تست هاى تخصصى و شناسايى كودكان 
مبتال به اوتيســم، پزشــك معين تكامل اطفال اين طيف از بيماران را 
به منظور بهره مندى از خدمات، به مداخالت توانبخشى ارجاع مى دهد.

مدير ســالمت جمعيت و خانواده معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم 
پزشكى همدان گفت: تيمى از كارشناسان توانبخشى آموزش ديده در 
زمينه اوتيســم متشكل از گروه كاردرمانى، رفتاردرمانى، روانشناس و 
خانــواده درمانى، مداخالت زودرس و به موقع (پس از شناســايى و 

تشخيص) را انجام خواهند داد.
نوروزى با بيان اينكه ميزان شــيوع اوتيســم به ازاى هر 100 تا 150

كودك يك نفر است، اظهار كرد: درصورت پيشرفت مطلوب اجراى 
اين طرح با هماهنگى وزارت بهداشــت، حمايت هايى نظير خدمات 
توانبخشى، پرداخت بخشــى از هزينه ها و اختصاص بودجه اى براى 

آنان همانند ديگر بيماران خاص درنظر گرفته مى شود.

افزايش 20 درصدى بارش هاى جوى 
در استان

 مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان همدان از افزايش 20
درصدى بارندگى هاى امسال در مقايسه با بارندگى هاى بلندمدت 

استان خبر داد.
منصور ســتوده، در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: 
در ســال آبى جديد 152 ميليمتر بارش در اســتان داشــته ايم كه 
در مقايســه با ميزان بارش پارســال 7 درصد و در مقايسه با آمار 

بلندمدت 20 ساله استان 20 درصد افزايش را نشان مى دهد.
وى بــا بيان اينكه بيشــترين بارش امســال مربوط به ايســتگاه 
باران ســنجى وراينه نهاوند بــا 199 ميليمتر بوده اســت، افزود: 
كمترين بارش ها را هم در ايســتگاه وســج نهاوند داشته ايم و در 
ايستگاه سد اكباتان همدان هم 161 ميليمتر بارندگى به ثبت رسيده 

است.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان اظهار كرد: هم اكنون سد 
اكباتان 13 ميليون و 400 هزار ليتر، آبشــينه 3 ميليون و صد هزار 
ليتر، شيرين ســو 3 ميليون ليتر، كالن 41 ميليون و 580 هزار ليتر، 
سرابى 6 ميليون متر مكعب و شنجور يك ميليون و 200 هزار ليتر 

ذخيره آب در مخزن ها دارند.
ستوده بيان كرد: از سد اكباتان روزانه هزار و 80 ليتر در ثانيه براى 
تأمين آب آشاميدنى مردم برداشت مى شود و دريچه هاى پايين سد 

كالن مالير هم براى كنترل سيالب هاى احتمالى باز شده است.

خودروهاى دودزا فك پالك مى شود

 به منظــور پيشــگيرى از افزايــش آلودگــى هــوا، طــرح 
ــن  ــا در اي ــالك آنه ــك پ ــى دودزا و ف ــا خودروهاي ــورد ب برخ

ــد. ــاز ش ــتان آغ شهرس
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرســتان همدان گفت: تردد با 
خودروهاى دودزا بر پايه قانون ممنوع بوده و طبق دســتورالعمل 
عوامل پليس راهنمايى و رانندگى اين قبيل وسايل نقليه را به علت 

داشتن نقص فنى، فك پالك مى كنند.
فــرخ جمالى در گفت وگــو با ايرنا اظهار كرد: طــرح برخورد با 
خودروهاى داراى نقص فنى از جمله وســايل نقليه دودزا همواره 
در دســتور كار پليس راهور اســت اما در فصل زمستان به علت 
پايدارى هوا و باال رفتن آلودگى هوا، اين طرح با جديت بيشترى 

اعمال مى شود.
وى عنــوان كــرد: اجراى طرح برخــورد بــا خودروهاى پالك 
مخدوش و ناخوانا از ابتداى هفته گذشــته در شهرســتان همدان 
آغاز شــد و تاكنون بيش از 400 دســتگاه خــودرو در اين رابطه 

اعمال قانون شدند.
جمالى ادامه داد: رانندگان 600 خودرو به ِگل مالى و كثيف كردن 
پالك وســيله نقليه اقــدام كرده بودند كه مأمــوران پليس راهور 
شهرســتان رانندگان مجاب به تميز كردن پالك هاى خودرو كرده 

سپس اجازه ادامه تردد به آنها دادند.
جمالــى افزود: ميزان جريمه پيش بينى شــده براى دســتكارى و 
مخدوش كردن پالك خــودرو 60 هزار تومان اســت، همچنين 
خــودروى فرد متخلف توقيف و راننــده به مرجع قضايى معرفى 

مى شود.

1- اقناع سازى افكار عمومى از سوى نزديكان رئيس پيشين مجلس 
آغاز شده است. 

گويا تحركات اطرافيان الريجانى در ماه هاى اخير براى آماده ســازى 
فضاى سياسى و حضور رئيس پيشين مجلس در انتخابات شدت يافته 
است. گفتنى اســت وظيفه اطرافيان الريجانى چنين تعريف شده كه 
همه افراد پرنفوذ جناح هاى سياسى چپ و راست را هم براى دعوت 
از وى جهت كانديداتورى و هم تبيين ضرورت اين حضور در مقطع 

فعلى، انجام دهند.
2- تفــاوت حقوق كارمنــدان دســتگاه هاى اجرايى بــا كارمندان 
شــركت هاى دولتى باز هم با اعتراض همراه شده است. گويا دولت 
براى پرســنل اين شــركت ها به طور ميانگين متوسط ماهانه حقوق و 
مزاياى دريافتى 15 ميليون  و 450 هزار تومان در بودجه ســال آينده 
پيش بينى كرده اســت. گفتنى است اين در شرايطى است كه ميانگين 
دريافتى كارمندان دستگاه هاى دولتى در بودجه يك سوم اين مبلغ هم 

پيش بينى نشده است.
3-  دسترســى به اينستاگرام سخت مى شود. گويا اين اقدام با كاهش 
پهناى باند براى استفاده كنندگان انجام خواهد شد. گفتنى است كاهش 
پهناى باند شــبكه هاى اجتماعى خارجى موجب مى شود كه سرعت 
دسترسى مردم به اين پلتفرم ها آن قدر كند شود كه مردم قيد استفاده از 

پلتفرم خارجى را بزنند.

 ميــزان ورودي بيمــاران كرونايــي بــه 
بيمارســتان ها در يك هفته گذشــته به كمتر 
از يك ســوم و ميــزان مرگ وميــر حداقل به 
يك چهارم كاهش يافته است و حاال تجربيات 
11 ماهه اخير نشان مى دهد هرگاه نكات الزم 
را نكرديم با خيز بيماري روبه رو شديم و هر 
زمان كه به هر دليلى چه به جبر محدوديت  و 
چه رعايت شخصى دستورالعمل ها را رعايت 
كرديم، بيمارى و شــدت ســرايت آن تحت 

كنترل درآمده است.
اين شــرايط تا پيش از آنكه وزير بهداشــت 
از شناســايى نخســتين مورد ابتال به كروناى 
انگليســى در كشور خبر دهد تا حدود زيادى 
مى توانســت اين اطمينــان را ايجاد كند كه با 
رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى روند كرونا 
كاهشى شده است اما ابتالى پزشك سنندجى 
تازه از انگلســتان برگشــته به اين ويروس و 
تأييد ابتالى او به ايــن نوع از بيمارى، منطقه 
امن مردم را براى كاهش كرونا تحت تأثير قرار 
داد و همجوارى همدان ما با اين استان فرضيه 
شــدت گرفتن پيكى از بيمــارى جديد را در 

همدان دوچندان كرد.
توضيحات وزير بهداشــت درباره نخســتين 
مورد ابتال به كروناى انگليســى نشان مى دهد، 
موارد مشــكوك ديگرى جز پزشك سنندجى 
در كشور وجود دارد كه وضعيت آنها درحال 

بررسى است.
حاال هم به تازگى دوميــن مورد مبتال به اين 

ويروس در تهران شناسايى شده است.
كروناى انگليسى نخستين بار اواسط آذرماه در 
انگلستان مشاهده شد. همان موقع اعالم شد كه 
اين ويروس را احتماال مسافران منتقل كرده اند، 
به معناى ديگر كروناى انگليسى نوع جديدى 
از ويروس به نام «B1.1.7» است كه به احتمال 
زياد شــيوع آن از جنوب شرق انگليس آغاز 
شده اســت و حاال با گذشت نزديك به يك 
ماه، اين نوع از ويروس در مجاورت استان ما 

شناسايى شده است.
اين درحالى اســت كه مديــر روابط عمومى 
دانشگاه علوم پزشكى همدان تغييرات تصادفى 
در زيســت و فعاليت ويــروس امرى طبيعى 
مى داند و معتقد اســت تغيير و توالى ويروس 
بستگى به شــرايط بدن انسان دارد و به نحوى 

خود را با بدن انسان(ميزبان) تطبيق مى دهد.
محمــد طاهرى در گفت و گو بــا خبرنگار ما 

گفت: پايدارى يك ويروس در بدن انســان 
نيازمند اتصال مناسب است؛ بنابراين ويروس 
در مؤلفه هــاى اتصالى خــود جهش هايى را 
ايجاد مى كنــد تا ميزان ارتبــاط و اتصال به 

سلول هاى انسان بيشتر شود.
وى عنوان كرد: مطالعات اوليه نشــان مى دهد 
اين ويــروس در افراد زير 20 ســال به ويژه 
كودكان بيشتر بروز پيدا مى كند با اين توصيف 
كه از ابتــداى اپيدمى ويروس كرونا تاكنون 2
ميليون كودك به كوويد-19 مبتال شــدند كه 
نيمى از اين موارد در يك ماه گذشته و به دنبال 
شــيوع كروناى انگليســى ثبت شده كه نشان 
مى دهــد اين نوع از ويروس تمايل بيشــترى 

براى آلوده كردن كودكان و نوجوانان دارد.
متخصص ميكروب شناســى دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان اظهار كرد: با توجه به اينكه 
اين دسته از بيمارى هاى تنفسى قدرت انتشار 
بســيار بااليى دارند، بنابراين ورود ويروس 

انگليسى به كشور اجتناب ناپذير است.
درحال حاضر وضعيت همدان با 9هزار و 861

مبتال در وضعيت زرد قرار گرفته و اين نشان 
مي دهد كــه پيك بيمارى بــار ديگر در اين 
استان كنترل شده اســت، به طورى كه موارد 
مرگ از عددهاى 2 رقمى تبديل به تك رقمى 

و حتى زير 5 نفر رسيده است.
در اين شرايط مسئوالن درمانى همدان معتقدند 

كه براى جلوگيري از شــاخص هاي افزايش 
بيماري محدوديت ايجاد مي شود و مهم ترين و 
كم هزينه ترين راه محدوديت هاي شبانه است، 
بر همين اســاس محدوديت ها تا زماني ادامه 
دارد كه مؤثر باشد و بنا بر گفته هاى كارشناسان 
درمانــى همدان بايد بيــش از پيش به حمله 
ناگهانى كرونا در اســتان توجه شــود زيرا با 
توجه به ويژگي فصل زمستان، به طور معمول 
در و پنچره بســته است و مردم دور هم جمع 
مي شوند كه اين خود موجب افزايش بيماري 
مي شــود. همچنين بنابر اعالم ســتاد استانى 
مقابله بــا كرونا تا پايان امســال محدوديت 
شــبانه ادامه خواهد داشــت تا مانعى براى 
باشد.  خطرســاز  رفت و آمد هاى  و  تجمعات 
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
نيز درباره شــرايط موجود بيمارســتان هاى 
همــدان گفت: تا 4 هفته پيش روزانه بيش از 
400 مورد مراجعه با عالئم مشــابه با كرونا 
به اورژانس هاى بيمارستانى داشتيم اما اكنون 
اين عدد به حدود 250 نفر رســيده كه نتيجه 
كاهش ميزان بستري را 2 هفته ديگر خواهيم 

ديد.
ابراهيم جليلى با اشاره به اينكه در 24 ساعت 
گذشته تنها 36 بيمار بسيار بدحال در مراقبت 
ويژه بسترى شده اند به خبرنگار ما از كاهش 
موارد فوتى به زير 5 نفر خبر داد و تأكيد كرد: 

هيچ عاملي به تنهايــي در كاهش ميزان ابتال، 
بستري و مرگ و مير مؤثر نيست.

وى بــا بيان اينكه ميــزان رعايت پروتكل ها 
به بيــش از 80 درصد در بين مردم رســيده 
است، اظهار كرد: با اينكه بيمارى تحت كنترل 
درآمده اســت اما درصورت ســهل انگارى، 
استان بسيار مستعد است كه در اواخر بهمن 

و اوايل اسفند شاهد پيك كرونا باشد.
وى همچنين درباره اولويت افراد براي تزريق 
واكسن كرونا، گفت: اولويت ها مشخص شده 
و بايد در ســتاد ملي مصوب شود، به عبارتى 
افراد در معرض آســيب مانند كادر بهداشت 
و درمان، ســالمند و ســالمند باالي 75 سال 
و افراد ســالمندي كه تنهــا زندگي مي كنند، 
بيماري صعب العالج دارند و شــيمي درماني 
مي شوند و افرادى كه چندين بيماري زمينه اي 
دارند از اولويت هاى دريافت واكسن به شمار 

مى روند.
 آلودگي هوا عامل تشديد كرونا

معاون درمانى دانشگاه علوم پزشكى همچنين 
در پاســخ به اين پرســش كه ممكن اســت 
آلودگى هوا بر تشديد كرونا در همدان اثرگذار 
باشــد يا نــه، گفت: آلودگي هوا در تشــديد 
بيماري تنفسي تأثيرگذار است به همين دليل 
مي تواند كرونا را هم تشديد كند بنابراين نبايد 

از آن غافل شد.

ســپاه  عمومــى  روابــط  مســئول   
انصارالحســين(ع) اســتان همدان از ارسال 
350 اثر به دبيرخانه جشنواره فرهنگى، هنرى 
«حاج قاسم سليمانى» سپاه انصارالحسين(ع) 

استان خبر داد.
اينكــه  بيــان  بــا  كريم پــور  على اكبــر 
ــالگرد  ــتين س ــبت گراميداشــت نخس به مناس
شــهادت حــاج قاســم ســليمانى، برنامه هــاى 
متنوع فرهنگى در ســطح اســتان اجرايى شــد، 
ــزارى  ــا برگ ــن برنامه ه ــه اي ــزود: از جمل اف
ــى،  ــنواره فرهنگ ــوان جش ــا عن ــابقه اى ب مس
هنــرى «حــاج قاســم ســليمانى» بــود كــه بــه 
همــت ســپاه انصارالحســين(ع) اســتان همدان 

ــد. ــزار ش ــازى برگ ــاى مج در فض
وى هــدف از اجــراى ايــن جشــنواره را 
تبييــن شــخصيت و مكتــب زندگــى شــهيد 
ســليمانى و آشــنايى بيشــتر بــا ايــن شــهيد 
بزرگــوار دانســت و اظهــار كــرد: ايــن 
ــته،  ــل دلنوش ــب از قبي ــنواره در 11 قال جش
ــه،  ــى، دكلم ــى، نقاش ــه، خطاط ــعر، قص ش
ــتر و  ــه، پوس ــده خالقان ــا، اي ــره، انش خاط
ــول  ــر در ط ــد و 350 اث ــزار ش ــپ برگ كلي
2 هفتــه اى كــه مهلــت ارســال آثــار بــود، بــه 

ــد. ــال ش ــنواره ارس ــن جش ــه اي دبيرخان
مسئول روابط عمومى سپاه انصارالحسين(ع) 
اســتان همدان با بيان اينكه آثار دريافت شده 

توسط اســاتيد برجسته اســتان داورى شد، 
مطرح كرد: 20 اثر از بين آثار ارسالى به عنوان 
اثر منتخب انتخــاب و به آثار منتخب جوايز 

نفيسى اهدا شد.
وى با بيان اينكه مكتب حاج قاســم وجوهى 
دارد كه بايد براى مردم شــناخته شود و اين 
مكتب شعارى و احساسى نيست بلكه مكتبى 
شعورى اســت، خاطرنشان كرد: شهيد حاج 
قاســم ســليمانى در مكتب امام خمينى(ره) 
كه مكتب سيدالشهدا(ع) بود، پرورش يافت 
بنابراين بايد اين مكتب را براى جوانان ايران 

و منطقه تبيين كرد.
كريم پور با اشاره به ضرورت معرفى و ترويج 

مكتب ســردار شهيد ســليمانى يادآور شد: 
شهيد حاج قاسم سليمانى نماد ملى مقاومت 
و الگوى تمام آزادى خواهان جهان است. او 
و  شــجاعت  واليت مدارى،  بى بديل  الگوى 
استكبارســتيزى است و همه بايد در راستاى 
تبيين و تقويت مكتب ســليمانى در جامعه 

تالش كنيم.
به گزارش روابط عمومى ســپاه همدان، وى 
در پايان گفت: جوانان امروز ايران اســالمى 
نيز با پيروى از سيره و سبك زندگى شهدا و 
مكتب شهيد سليمانى، ادامه دهنده راه شهدا و 
زمينه ساز ايجاد تمدن نوين اسالمى خواهند 

بود.

ارسال 350 اثر به جشنواره فرهنگى، هنرى 
«حاج قاسم سليمانى» سپاه همدان

پرونده گرانى تخم مرغ همچنان باز است
مهدى ناصرنژاد »

 موضوع گرانى قيمت تخم مرغ در كشــورمان مدت هاى مديدى 
اســت كه به بحث روز و موردى مسئوالن و دست اندركاران توليد و 
قيمت گذارى و توزيع اين محصول پرمصرف تبديل شــده است اما 

اختالف نظرهاى شديد در اين زمينه همچنان ادامه دار است.
تازه ترين نشســت تلويزيونى و ارتباط تصويرى چند تن از مديران و 
كارشناسان وزارت صمت، سازمان تعزيرات، مديرعامل توليدكنندگان 
تخم مرغ تهران و جهاد كشــاورزى، دوشنبه شب (15دى ماه) درحالى 
از شــبكه خبر پخش مى شد كه خيلى از انتظارات افكار عمومى  براى 
پاســخگويى به علت گرانى قيمت تخم مرغ برآورده نشد و اين ابهام 
باقى ماند كه مشــكل توليدكنندگان و مرغداران چيست؟ صادرات و 
قاچاق تخم مرغ در اين شــرايط چه تأثير و نقشى در افزايش جهشى 
قيمت ها در ماه هاى اخير دارد؟ نظارت ها كافى نيســت؟ و سرانجام 
اينكه واسطه ها و عوامل توزيع درجه 3 به باال چه نقشى در گرانى دور 

از ذهن كااليى به نام تخم مرغ دارند؟! 
حال اينكه چــرا در چنين جوى از افزايش قيمــت بى رويه و بدون 
علت بيشــتر انواع كاال و خدمات در كشــورمان، انگشت اتهام روى 
تخم مرغ گذاشته مى شــود، هيچ دليل خاصى نمى تواند داشته باشد، 
اال اينكــه تخم مرغ يك محصول پرتوليد و پرمصرف در كشــورمان 
به شــمار مى آيد كه در تمام حوزه هــاى صنعتى و دارويى و مصارف 
متنوع خانگى نفوذ پررنگ دارد و مى توان گفت، در يك رويكرد سنتى 
و فرهنــگ غذايى در ايران پس از نان قوت اليموت خانواده هاى دارا 
و ندار اســت. عالوه بر اين با توجه به گرانى سرسام آور قيمت ساير 
مواد غدايى پروتئينى و اصلى نظير انواع گوشت و حبوبات و برنج و 
حتى فرآورده هاى مضر گوشتى مثل سوسيس و كالباس كه اين روزها 
به دهان كمتر خانوار هاى كم درآمد مى رســد، اين تخم مرغ است كه 
ماده اصلى غذاى روزمره اغلب خانواده ها را تشكيل مى دهد و طبيعى 
است در اين شرايط تقاضا براى تخم مرغ بيشتر از عرضه آن در بازار 
باشد و فرصتى طاليى براى رندان زراندوز در پستوخانه هاى واسطه 

بازار به وجود آورد.
اصوالً يكى از معانى ســاده و همه فهم اقتصــاد در هر جامعه، واژه 
تركيبى عرضه و تقاضا اســت. تمام بود و نبود و رونق و كســادى و 
كمبــود و تراكم هر نوع كاال در عرصــه اقتصادى در مفهوم عرضه و 
تقاضا نهفته اســت و وقتى يك پاى ماشين عرضه و تقاضا لنگ بزند، 

اقتصاد هم آسيب خواهد ديد. 
حال دليل روشــن گرانى قيمت خزنده كااليى نظير تخم مرغ كه در 
چند ماه گذشــته چندين بار دچار نوســان بوده و مرتب هم تأييد و 
تكذيب مى شــود، تقاضاى مصرف باال و نارســايى ميزان عرضه آن 
به بازار مصرف اســت! تا پيش از آن (اواســط تابستان گذشته) كه 
تخم مــرغ با كمترين قيمت در بازار هاى داخلــى فراوان بود و روى 
دست مرغدارى ها و توليدكننده ها مانده بود، هيچ كس هم نمى گفت، 
دان مرغ كم است و گران است و سويا براى مصرف مرغدارها اصال 
به دســت نمى آيد و توليد مقرون به صرفه نيست، اما به محض اينكه 
صادرات تخم مرغ از كشور آزاد شد و پاى واسطه ها و قاچاقچيان كاال 
هم به ميان آمد، به موازات افزايش قيمت تدريجى محصول، كمبودها 
و گاليه ها و موانع توليد هم آغاز شد و نان مصرف كننده هاى داخلى 
و هموطنان كم درآمد هم به روغن ناب آغشته شد! حال شما هم پيدا 

كنيد پرتقال... نه  نه، تخم مرغ فروش را !!!

  «مهدى جهانگيرى» فيلمساز همدانى موفق 
به كسب عنوان نخست بخش نماهنگ دومين 
جشنواره بين المللى فيلم كوتاه دفاع مقدس و 

مقاومت رسام شد.
مدير هنرى و ســينمايى اداره كل حفظ آثار و 
نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان همدان در 
حاشيه آئين اختتاميه جشنواره رسام كه در باغ 
موزه دفاع مقدس همدان و در ارتباط تصويرى 
زنــده با منطقه آزاد اروند و حضور تعدادى از 
مسئوالن كشــورى برگزار شد، اظهار كرد: از 
اســتان همدان 16 اثر در بخش هاى داستانى، 
مســتند، انيميشــن، نماهنــگ و فيلمنامه به 

جشنواره بين المللى رسام ارسال شد.
امين لطفى شهپر افزود: از مجموع آثار ارسالى 2
نماهنگ ماندگار انيميشن «جانباز» و «بابام شده 

ستاره» با بهره گيرى از مجموعه آلبوم موسيقى 
«بابام شده ســتاره» كمال مدنى و كارگردانى 

مهدى جهانگيرى حائز رتبه نخست شدند.
وى گفــت: اين آثــار با تكنيــك 2 بعدى و 
مشــاركت بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى 
دفــاع مقدس و بنياد شــهيد و امور ايثارگران 

استان همدان تهيه و توليد شده است.

مدير هنرى و ســينمايى اداره كل حفظ آثار 
و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس استان همدان 
با بيان اينكه جشــنواره بين المللى رســام با 
همكارى بنيــاد و منطقــه آزاد اروند برگزار 
شــد، افزود: 498 اثر داخلى از 8 استان و 2

هزار و 760 اثر هنرى با موضوع دفاع مقدس 
و مقاومت از 108 كشــور جهان به دبيرخانه 

جشنواره بين المللى رســام ارائه شد كه آثار 
ارسالى نســبت به دوره اول جشــنواره 23

درصد افزايش داشت.
به گزارش ايرنا، سازمان هنرى و امور سينمايى 
دفاع مقدس، به منظور تالش براى بازشناســى 
نقش مؤثــر دوران دفاع مقــدس و انعكاس 
ســيماى حماســه آفرينان قهرمان و مقاومت 
مردان و زنان آزاده ايران اســالمى و ساير ملل 
و پاسداشت مدافعان و زنده نگه داشتن فرهنگ 
دفاع در بين فيلمســازان نســل جوان، دومين 
جشــنواره بين المللى فيلم كوتاه رسام (دفاع 
مقدس و مقاومت) را با رويكرد مدافعان وطن 
و مدافعــان حرم در 2 بخش اصلى فيلم (180

ثانيه اى، مستند، داستانى، پويانمايى، نماهنگ) 
و فيلمنامه برگزار مى كند.

فيلمساز همدانى برتر جشنواره بين المللى «رسام» شد 
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ميل كوره هاى آجرپزى مالير 
در فهرست آثار ملى كشور ثبت مى شود

 پرونده ميل كوره هاى آجرپزى اين شهرســتان در ورودى شهر 
مالير از ســمت سامن تهيه و براى ثبت در فهرست آثار ملى كشور 

ارسال خواهد شد.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى مالير گفت: 
ارتفاع ميــل كوره هاى آجرپزى مالير حدود 35 متر و در قســمت 
پاييــن حدود 14 متر قطر دارد كــه اميدواريم به عنوان يكى ديگر از 

آثار ملى اين شهرستان به ثبت برسد.
ابراهيم جليلى در گفت و گو با ايرنا، با اشــاره به اينكه آجر و خشت 
به عنــوان مهم ترين عناصر معمارى ايرانى در پيشــينه معمارى نقش 
ويژه اى دارد، افزود: مطالعات معمارى ايران نشان مى دهد كوره هاى 
آجرپــزى از هزاره هاى پيش از ميالد تاكنــون فرم ها و فناورى هاى 
مختلفى همچون كوره هاى سرپوشــيده كشف شــده در شهر كهن 
نيشــابور، كوره هاى فضاى باز در پيرامون شــهرهاى مختلف ايران 
در پايان دوران قاجار و كوره هاى با دودكش بســيار بلند داشته و از 

جمله نمونه هاى بررسى شده همچون كوره آجرپزى مالير هستند.
وى ادامه داد: ســاختمان كوره هاى آجرپزى قديمى اين شهر شامل 
2 بخش كلى كوره و ميل يا دودكش اســت كه ميل ها يا دودكش ها 
ارتفاع بســيار بلندى دارند و از فواصل دور به راحتى قابل مشاهده 

هستند.
جليلــى بيان كرد: بخــش ميل يا دودكش كوره، يك ســازه آجرى 
اســتوانه اى شكل اســت كه قطر دهانه داخلى اين استوانه كه محل 

مكش دود و هدايت آن به سمت باالست، بين 7 تا 15 متر است.
وى با بيان اينكه براى ســوخت بيشتر اين كوره ها در گذشته بيشتر 
از نفت كوره يا مازوت استفاده مى شد، گفت: اين سوخت از طريق 

دريچه هايى از روى بام اين سازه به داخل ريخته مى شد.
جليلى يادآور شــد: بدنه داخلى ســازه به واســطه عايق بودن آن از 
خشت خام ســاخته شده و بدنه داخلى سازه به واسطه حرارت زياد 
معموال به پوســته ســختى تبديل و بدنه بيرون همچنان خشت خام 

باقى مى ماند.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى مالير به 
فعاليت گســترده كوره هاى آجرپزى مالير از گذشته تاكنون و ايجاد 
اشتغال در اين حوزه اشاره كرد و گفت: اين شهرستان از گذشته هاى 
دور داراى كوره هاى آجرپزى فراوانى بوده و بخش قابل توجهى از 

آجر غرب كشور را تأمين مى كرد.
جليلى با اشــاره به اينكه پس از گسترش شــهر و ايجاد مشكالت 
زيست محيطى، تعداد زيادى از اين كوره ها متروك و كاربرى اصلى 
خود را از دســت دادند، تأكيد كرد: درحال حاضر از اين نوع كوره و 
ميل ها 2 مورد باقى مانده كه به ثبت و نگهدارى به عنوان يكى از آثار 

ملى كشور، نياز دارد.
تاكنون بيش از 340 اثر و بناى تاريخى در شهرستان مالير شناسايى 
شده كه از اين تعداد بيش از 200 اثر آن در فهرست آثار ملى كشور 

به ثبت رسيده است.

مشكل زمين چمن مجموعه آزادى اسدآباد 
مرتفع مى شود

 زمين چمن مجموعه ورزشــى آزادى شهرستان اسدآباد 35 سال 
قدمت دارد كه درحال حاضر نيازمند مرمت و بازســازى است و به 
دستور مديركل ورزش جوانان استان همدان مشكل زمين چمن اين 

مجموعه ورزشى مرتفع خواهد شد.
سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرستان اســدآباد با بيان اينكه 
زمين چمن مجموعه آزادى در حدود يك هكتار ديگر قابل استفاده 
نيســت، تصريح كرد: از زمين چمن مجموعه پيش از اين 4 باشگاه 
فوتبال درحال استفاده بودند كه به دليل نامساعد بودن وضعيت چمن 

امكان استفاده از اين زمين براى آنها وجود ندارد.
على جمور با اشــاره به اينكه درحال پيگيرى جــذب اعتبار مورد 
نياز براى مرمت و بازســازى مجموعه آزادى هستيم، يادآور شد: به 
دستور مديركل ورزش و جوانان استان مشكل زمين چمن مجموعه 
آزادى بايد مرتفع شود كه درصورت مرمت و بازسازى تا پايان سال 
بهره بردارى از زمين چمن مرمت شده مجموعه انجام خواهد گرفت.

وى يكى از مشــكالت زمين چمن مجموعه آزادى را آبيارى عنوان 
كرد و يادآور شــد: پيش از اين زميــن چمن مجموعه از طريق آب 
شــرب درحال آبيارى بود كه به دليل غيرقانونى بــودن امر، آبيارى 
فضاى زمين چمن از طريق آبرسانى تانكرهاى فضاى سبز شهردارى 

انجام مى گرفت.
وى خاطرنشــان كرد: براى حفظ و نگهدارى چمن طبيعى مجموعه 
نياز به آبيارى هر روزه بوده و پيش از آغاز مرمت و بازسازى اساسى 
زمين چمن بايد ابتداى امر مشــكل آب زمين چمن را مرتفع كنيم و 

اين امر نيازمند حفر چاه خواهد بود.
به گزارش روابط عمومى اداره ورزش و جوانان شهرستان اسدآباد، 
وى بيان كرد: مرمت زمين چمن اســتاديوم ضــرورت دارد و قطعًا 
توجه به مرمت و بازسازى آن با توجه به قرار گرفتن در بهترين نقطه 

شهر به عنوان مركز ورزشى شهرستان رونق خواهد گرفت.

■ با وجود بازگشــايى مراكز تفريحى، تاالرها، مساجد و عادى شدن 
مراسم عزا و عروسى تعداد زيادى از مردم ديگر پروتكل هاى بهداشتى 
را رعايت نمى كنند. هرچند اســتان در وضعيت زرد به سر مى برد اما 
اگر مســئوالن با بازگشــايى اماكن پرخطر و برگزارى مراسم عزا در 
مســاجد و... عادى انگارى را بين مردم ترويج دهند، به زودى شــاهد 

تبديل وضعيت استان به قرمز خواهيم بود.
*س.ر از همدان

■ بســيارى از ما رانندگان اســنپ مدت هاست حق و حقوق خود را 
دريافت نكرده ايم. در هر مســير هزار و 500 تومان از دستمزد ما كم 

شده و حقوقمان مدت هاست كه در حساب اسنپ بلوكه مى شود.
وقتى هم كه اعتراض مى كنيم در پاسخ به ما مى گويند شرايط اين است 
اگر دوســت نداريد، كار نكنيد آنچه زياد اســت راننده! ما هم به دليل 

بيكارى مجبوريم با سازشان برقصيم.
*جمعى از رانندگان اسنپ همدان

■  در خروجى شــهرك مدرس از ســمت بلوار بعثت چاله اى بزرگ 
وجــود دارد و هر بار كه ســاكنان اين منطقه قصد خــروج دارند يا 
ماشينشان در اين چاله مى افتد و يا بايد فرمان را به سمت بلوار بگيرند 
كه خطــر تصادف را زياد مى كند. از شــهردارى همدان تقاضا داريم 

هرچه زودتر نسبت به حل اين معضل اقدام كند.
*ر.م از همدان

فرماندار اسدآباد اعالم كرد
مركز متالوژى تنها پروژه «جهش توليد» 

اسدآباد
 مركــز متالوژى فنى وحرفــه اى اســدآباد از بى نظيرترين مراكز 
متالوژى غرب كشــور درحال حاضــر تنها پــروژه «جهش توليد» 
شهرستان به شمار مى رود و نقش مؤثرى در آموزش به همراه اشتغال 

دارد.
فرماندار شهرســتان اســدآباد در ديدار با رئيس اداره فنى وحرفه اى 
اسدآباد، با بيان اينكه طرح تخصصى مركز متالوژى اسدآباد به عنوان 
يكى از 33 طرح ملى اســتان بوده كه بــراى آن 2/5 ميليارد تومان 
تسهيالت در راســتاى ارتقا و به روز رسانى تجهيزات موجود مركز 
از طرف اســتاندارى مصوب شــده اســت، افزود: با پيگيرى هايى 
كه اســتاندارى، فرماندارى، اداره كل فنى وحرفه اى اســتان و اداره 
فنى وحرفه اى شهرستان داشــته اند، با تصويب اين ميزان تسهيالت 
نياز اســت كارآفرين طرح فوق نسبت به جذب اعتبار مصوب شده 

اقدام كند.
ســعيد كتابى با بيان اينكه براى راه اندازى 3 خط توليد طرح تاكنون 
ســرمايه گذار طرح از هيچ تسهيالتى اســتفاده نكرده است، تصريح 
كرد: راه اندازى مركز متالوژى شهرستان داراى 5 خط بوده كه تاكنون 
3 خط طرح با ســرمايه گذارى 2/5 ميليارد تومان راه اندازى شده و 
براى راه اندازى 2 خط باقيمانده به اعتبارى افزون بر 3 ميليارد تومان 

نياز است.
وى تصريــح كرد: با فعاليت اين طــرح تخصصى در مركز متالوژى 
فنى وحرفــه اى عالوه بر «جهــش توليد»، براى نخســتين بار جهش 
مهارت و آموزش نيز شــكل گرفته كه اين امر را بايد نسبت به ديگر 

پروژه ها تعميم داد.
رئيس اداره فنى وحرفه اى شهرســتان اســدآباد هم با اشاره به اينكه 
مركز تخصصى متالوژى اسدآباد براى نخستين بار ريخته گرى فشرده 
و ســراميك را درحال اجرا دارد و در اين باره دســته هاى سراميكى 
كابينت توليد مى كند، گفت: اين طرح جزو طرح هاى «جهش توليد» 
اداره كل آموزش فنى وحرفه اى اســتان و اداره فنى وحرفه اى اسدآباد 
به شــمار مى رود كه درحال حاضر براى 25 نفر اشتغال پايدار ايجاد 
كرده و قطعًا با تكميل طرح توسعه، تعداد اشتغال پايدار آن به 60 تا 

70 نفر افزايش مى يابد.
محمودرضا خزائى با بيان اينكه فضا و زيرســاخت هاى الزم را اداره 
فنى وحرفه اى شهرستان در حدود هزار و 400 متر در مركز متالوژى 
به اين كارآفرين خالق به مدت 3 سال تا سال 1402 واگذار كرده و 
درصورتى كــه طرح فوق در توليد و آموزش در بلندمدت مؤثر واقع 
شــود، اين مدت زمان را تمديد خواهيم كرد، يادآور شد: راه اندازى 
كامل خطوط توليدات اين مركز متالوژى حدود ده درصد نياز بازار 
كشــور را تأمين خواهد كرد و كيفيت محصوالت توليد شــده توان 
رقابت با كشــورهاى خارجى را دارد، ضمن اينكه درحال حاضر اين 
مركز عالوه بر آموزش، قطعات كوچكى از جنس فلز، ســراميك و 
تلفيق فلز و ســراميك توليد مى كند كه از اين نوع توليدات در غرب 

كشور وجود ندارد.
خزائى با بيان اينكه اشــتغال اين واحد كمتر از ده نفر نخواهد بود، 
تصريح كرد: افراد آموزش ديده پس از مهارت آموزى براى اشــتغال 
در اين واحد توســط كارآفرين انتخاب و توليدات واحد به صورت 

مستقيم با بازاريابى هاى الزم وارد بازار مى شود. 
وى در پايــان بــا بيــان اينكــه با وجود شــرايط كرونــا آموزش 
فنى وحرفه اى اســدآباد 2 هزار و 67 نفر آزمــون و تمديد كارت و 
نيز 800 نفر آموزش مجازى برگزار كرده اســت، خاطرنشان كرد: از 
ابتداى شيوع كرونا تاكنون مركز فنى وحرفه اى خواهران اسدآباد نيز 
در يكى از آموزشــگاه هاى آزاد فنى و حرفه اى 30 هزار توليد ماسك 

انجام داده است.

در ديدار شهبازى با وزير كشور عنوان شد
اختصاص 32 ميليارد 
به 4 شهردارى نهاوند

 نهاونــد- خبرنگار همدان پيــام: در ديدار نماينــده نهاوند در مجلس 
شوراى اسالمى با رحمانى فضلى وزير كشور، مشكالت و نيازهاى اعتبارى 

شهرستان در حوزه  شهردارى ها مطرح شد.
در اين ديدار نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى از وعده تأمين 
اعتبار وزير براى موارد عنوان شــده گفت و افــزود: مبلغ مورد نظر براى 

شهردارى نهاوند در 6 حوزه و در مجموع 20ميليارد تومان است.
عليرضا شهبازى ادامه داد: اين موارد شامل مأموريت كالبدى شهر4 ميليارد 
تومان، ايمنــى و مديريت بحران 5 ميليارد تومان، حمل و نقل و ترافيك4
ميليارد تومان و توسعه زيرساخت ها عبور و مرور ازجمله ساخت پاركينگ 
يك ميليارد تومان، همچنين مأموريت هاى اجتماعى و فرهنگى يك ميليارد 
تومان و محيط زيست و خدمات شهرى 5 ميليارد تومان عنوان شده است.

وى گفت: بر همين اســاس همچنين اعتبار 12 ميليارد تومان براى ســاير 
شــهردارى هاى شهرستان با هدف پايان پروژه هاى درحال اجرا و پرداخت 
مطالبات پيمانكاران شهردارى ها شامل، گيان 6 ميليارد، فيروزان 4 ميليارد و 

شهردارى برزول هم 2 ميليارد تومان درنظر گرفته شده است.
7 ميليارد براى دهيارى ها

شهبازى همچنين با اشــاره به مطالبات و درخواست هاى مكّرر دهياران و 
شوراهاى اسالمى روســتاهاى شهرستان براى ارائه خدمات بهتر و اجراى 
پروژه هاى عمرانى و رفع مشكالت بخش ها خواستار اختصاص اعتباراتى 
از سوى وزير كشور به بخشدارى ها از اختصاص 7 ميليارد و 500 ميليون 

تومان به بخش هاى چهارگانه شهرستان خبر داد.
وى افزود: اين اعتبارات به بخش خزل 2/5 ميليارد، مركزى 2 ميليارد، گيان 

1/5 ميليارد و زرين دشت 1/5 ميليارد تومان عنوان شده است.

در  همدان پيــام:  درگزين-خبرنــگار   
چارچــوب برنامه هاى توســعه شهرســتان 

درگزين به طبع آموزش و پرورش و مســائل 
مربوط بــه آن و پيگيرى ها در جهت حل و 

فصل مشــكالت مربوطه در دستور كار ويژه 
شهرســتان  دارد.فرماندار  قــرار  فرماندارى 
درگزيــن در جلســه هماهنگى تســريع در 
اجراى پروژه هاى نوســازى مــدارس كه با 
حضور مديركل نوســازى مدارس اســتان، 
رياســت آموزش وپــرورش در فرماندارى 
درگزين برگزار شد، ضمن تشكر از اقدامات 
اداره كل نوسازى در راستاى توسعه و تجهيز 
و ساخت مدارس شهرستان، گفت: درگزين 
هر لحظه درحال توســعه و پيشرفت است و 
همگام با اين روند، توسعه، تجهيز و ساخت 
مدارس جديد، از اولويت هاى مهم شهرستان 
براى آسايش و آرامش خيال مردم محسوب 

مى شود.
على اصغــر ناظرى پور در ادامه افزود: خيرين 
هميشــه همراه آموزش و پرورش بوده اند و 
در بحث تعميرات و ديواركشى و تجهيزات 

كمك هاى شايانى داشته اند.

در ادامــه رئيــس اداره آمــوزش و پرورش 
درگزين گزارشــى از پروژه هاى در دســت 
ســاخت و تجهيز شهرستان و نيازمندى هاى 

آموزش و پرورش مطرح كرد.
همچنين در اين جلسه مديركل نوسازى مدارس 
استان به مساعدت و حمايت هاى جدى اداره 
كل از پروژه هاى آموزش و پرورش تأكيد و در 
اين زمينه گفت: موارد و مسائلى كه مطرح شد 
از طرف اداره كل به جد پيگيرى و تأكيدات الزم 
را در اين زمينه انجام داد. محمدحسين مرادى با 
اشاره به اينكه 5 پروژه مشاركتى در شهرستان 
فعال اســت، افزود: 4 پــروژه از آنها در قالب 
24 كالس درس در دهــه فجر به بهره بردارى 

مى رسد.
در ادامــه مديــركل و همراهــان در معيت 
فرماندار از پروژه هاى در دست اجراى اداره 
كل نوســازى مدارس اســتان همدان بازديد 

كردند.

پنجم  شوراى  اعضاى  شهرستان:  گروه   
شــهر تويسركان در ســال 96 به اصطالح با 
هدف خدمت به مــردم روى كار آمدند اما 
مدام درحال جدال بودند، تاجايى كه احسان 
پيرى 2 ماه از سمت شــهردارى تويسركان 
عزل شــد. مشكالت و معضالت در گردش 
به همينجا ختم نمى شــود . در 3 ســال و ده 
ماه رفت وآمد شــهردارها در مســند يگانه 
قدرت اجرايى اين شــهر، عملكرد شوراى 
شهر نشان داد كه هنوز معضالت ساختارى 

كماكان پابرجاست .
به گزارش همدان پيام، اعضاى شوراى پنجم 
شهر تويســركان نشان دادند كه قادر نيستند 
ضروريات شــهرى را به درســتى تشخيص 
داده و رهبــرى كنــد. شــهر جهانى گردو 
كمبودهايى دارد كه مردم انتظار داشــتند با 
انتخاب اعضاى جوان شاهد تحولى اساسى 
در شهر باشند. در اين 4 سال مى شد به جاى 
اختالف و تنش، با برگزارى جلسات متعدد، 
برنامه ريزى هــاى دقيق و ارائه ايده با درنظر 
گرفتن الزامات و اولويت هاى شــهر، براى 
كسب بودجه بيشــتر و درآمد پايدار شهرى 

برنامه ريزى كنند.
اگرچه منتخبان شــوراها بايد كســى را بر 
منصب شــهردار انتخاب كنند كه بتوانند هر 
روز شاهد توسعه و آبادانى شهر باشند، ولى 
مى بينيم اختالف و چنددستگى بين اعضاى 
شوراى شهر خود موجب عدم آبادانى شهر 

شده است.
بــه گفتــه يكــى از اعضــاى شــوراى شــهر 
ــاه آرامــش  تويســركان، پــس از حــدو 6 م
در شــوراى شــهر 2 عضــو شــورا كــه 
ــرده  ــرى ك ــه كناره گي ــورت داوطلبان به ص
ــد  ــورا و تأيي ــب ش ــورد تصوي ــد و م بودن
هيــأت تطبيــق هــم واقــع شــده بــود، 
ايــن 2 عضــو تقاضــاى ابطــال مصوبــه 
ــه  ــاره ب ــت دوب ــود و بازگش ــتعفاى خ اس
شــوراى شــهر را داشــتند كــه بــا رأى 

ــأت مركــزى حــل اختــالف شــوراهاى  هي
كشــور بــه شــورا بازگشــتند. پــس از آن 3

تــن از اعضــاى شــورا بنــا بــه داليــل كامــال 
ــور در  ــكان حض ــارى، ام ــه مانندبيم موج
ــفانه  ــه متأس ــد، ك ــدا نكردن ــات را پي جلس
ــل و شــرايط  ــن دالي ــن اي ــده گرفت ــا نادي ب
اســتان  بــه  آن  نادرســت  انعــكاس  و 
موجــب خــروج موقــت 3 عضــو اصلــى و 
ــه شــكل  ــدل ب دعــوت از 3 عضــو على الب

ــد. ــى، ش غيرقطع
مازيــار عبــدى ادامــه داد: پــس از پيگيــرى 
ايــن مســأله در هيــأت مركــزى حــل 
اختــالف شــوراهاى كشــور كــه در حكــم 
امــور  رســيدگى  مرجــع  عالى تريــن 
ــرار  شــوراهاى شــهر و روســتاى كشــور ق
ــى و  ــون قطع ــق قان ــكام آن طب دارد و اح
الزم االجراســت، رأى بازگشــت اعضــاى 

ــد. ــالغ ش ــادر و اب ــى ص اصل
وى ادامه داد: ضمن بازگشت 3 عضو اصلى 
شــورا، در روز 19 آذر ماه جلسه اى متشكل 

از فرماندار شهرســتان تويســركان، معاون 
مديركل حقوقــى و معاون مديــركل امور 
شهرى اســتاندارى همدان به شكل رسمى 
صــورت گرفــت و همچنيــن از زحمات 
اعضــاى على البدل نيــز قدردانى و خروج 

ايشان به شكل رسمى اعالم شد.
وى افــزود: درحال حاضر براســاس برخى 
شــنيده ها اعضاى على البدل شــورا را ترك 

نمى كنند.
عبدى ضمــن تأكيد بر اينكــه اين موضوع 
دقيق مشــابه مسيرى اســت كه در شوراى 
شــهر همدان نيز طى شــد، افــزود: درباره 
عضويت و يا عضو نبودن افراد در شــورا، 
صرفا هيأت هاى حل اختالف، به ويژه هيأت 
مركزى حــق اظهارنظر و صدور رأى دارند  
و اساسا خود شــوراها نمى توانند به سلب 

عضويت خود اقدام نمايند.
وى افــزود: درحال حاضر براســاس برخى 
شــنيده ها اعضاى على البدل شــورا را ترك 
نمى كنند و رئيس شــورا هــم اقدام مقتضى 

قانونى را انجام نمى دهد.
در اين باره فرماندار شهرســتان تويســركان 
به خبرنــگار همدان پيام گفت: مشــكالت 
شوراى شــهر تويسركان كشورى و حقوقى 
شده است، به طورى كه از اختيارات مسئوالن 
شهرستان خارج شــده و اين اختالفات در 

استان و كشور درحال بررسى است.
سيدرســول حســينى ادامه داد: از شوراى 
شهر خواســتم كه در عمر كوتاه باقى مانده 
خود، با تعامل و آنچه به صالح شــهر است، 

پاسخگوى مشكالت مردم باشند.
وى ادامه داد: شــورا و شهردارى بايد بدون 
جنجال باشد تا بتواند خدماتى به مردم ارائه 
دهد. از همان ابتداى تشــكيل شوراى پنجم 
عقايد  اختالف  دودستگى،  آزاردهنده  بحث 
و نبود تفاهم در بين اعضاى شورا نمود پيدا 

كرد.
حســينى خاطرنشان كرد: تنها با اتحاد است 
كــه به رغم داشــتن گرايش هــاى متفاوت 

مى توان به توسعه شهرستان كمك كرد.

واپسين ماه هاى عمر شوراى پنجم همچنان در جدال

آوازه شوراى تويسركان كشورى شد

 نهاونــد- خبرنــگار همدان پيام: جلســه 
كارگروه اشــتغال و ســرمايه گذارى و ستاد 
تســهيل طرح هاى شهرستان نهاوند با حضور 
فرماندار، نماينده مردم در مجلس، معاون امور 
عمران و برنامه ريزى فرماندار، مديران بانك ها 
و مديران دستگاه هاى اجرايى شهرستان برگزار 

شد.
فرماندار نهاوند با تأكيد بر تسريع در پرداخت 
اعتبــارات تبصــره 16 قانون (اعتبــار ويژه 
دستگاه هاى حمايتى) در دستور كار بانك ها، 
گفت: تعهدات دستگاه ها براى ايجاد اشتغال تا 

پايان بهمن ماه سالجارى بايد صفر شود.
مــراد ناصرى، بهزيســتى و كميتــه امداد را 
هم موظف كرد با سرعت بخشــى در امور و 
پرونده ها در ادارات خود، با ارجاع پرونده ها به 
بانك ها، كمك كنند تا سريع تر اعتبار باقى مانده 

تخصيص يافته به متقاضيان پرداخت شود.
وى تأكيــد كرد: اجــازه تعطيلى اشــتغال را 
در شــرايط كرونا نداديم و در شــرايط فعلى 
اقتصادى و محدوديت هاى كرونايى، توانستيم 

سهميه اشتغال شهرستان را محقق كنيم.
ناصــرى تصريح كرد: اگر در جذب اعتبارات 
جديــت به خــرج ندهيم بازگشــت خورده 
و باعــث نارضايتــى مــردم مى شــود، زيرا 
حمايت هاى مالى براى اشــتغال و توانمندى 

مددجويان ضرورى است.
وى افزود: در تمامى امــور مردم در اولويت 
هستند و درحال حاضر پيگيرى امور كارگروه 

اشتغال نيز بايد با جديت دنبال شود.
فرماندار نهاوند همچنين از معرفى 489 نفر به 
جهاد دانشگاهى براى طرح مشاغل خانگى با 

همكارى امور بانوان فرماندارى خبر داد.
 مديرعامل صندوق كارآفرينى 

به نهاوند سفر مى كند
نماينده مردم نهاونــد در مجلس هم از تأمين 
اعتبار صد ميليارد تومان توسط بانك كشاورزى 

براى بتن كانال هاى فرعى نهر شعبان خبر داد 
كه مطالبه چندين ساله كشاورزان نهاوند است.

عليرضا شهبازى تصريح كرد: همچنين با توجه 
به پيگيرى هاى صــورت گرفته، بحث تأمين 
اعتبار ســد گرين براساس تبصره  56 و تأمين 
اعتبار توسط كنسرسيومى متشكل از بانك هاى 
كشاورزى، صادرات و تجارت مراحل پايانى 
خود را طى مى كند كه در انتطار مجوز سازمان 

مديريت هستيم.
وى از ســفر مديرعامل صندوق كارآفرينى 
اميد به نهاوند خبرداد و گفت: اين ســفر 
بــا تأميــن وعده همــكارى بــراى تأمين 
اشتغال  تقويت  اشــتغالزا،  طرح هاى  اعتبار 
و  تأميــن اعتبار طرح هاى اشــتغالزا انجام 

شد. خواهد 
وى همچنين از تأمين اعتبــار اجرا و تكميل 
پروژه كرمانشاه و آورزمان براساس تبصره 56

خبــر داد كه چند بانك نيز در اين زمينه و در 
تأمين اعتبار پروژه ها اعالم آمادگى كرده كه در 

انتظار مجوز سازمان مديريت است.

تأمين اعتبار 100 ميلياردى براى تكميل نهر شعبان
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آگهى فقدان سند مالكيت پالك ثبتى 5292 فرعى از 2044 اصلى 
چــون خانــم فاطمــه حســينى فرزنــد ســيدمحمد بــا ارائــه دو بــرگ 
فــرم استشــهاد محلــى كــه امضــاى گواهــان در دفتــر 70 ماليــر مــورد 
گواهــى واقــع گرديــده اعــالم نمــوده كــه ســند مالكيــت ششــدانگ 
ــه  ــريال ب ــماره س ــه ش ــى ب ــى از 2044 اصل ــى 5292 فرع ــالك ثبت پ
شــماره 065659 ســرى ح97 در بخــش يــك ماليــر مفقــود گرديــده 
ــه  ــت روزنام ــك نوب ــى در ي ــند المثن ــدور س ــب جهــت ص ــذا مرات ل
منتشــر مــى گــردد چنانچــه كســى مدعــى انجــام معاملــه يــا وجــود 
ســند نــزد خــود مــى باشــد بــه مــدت ده روز مــدارك كتبــى خــود را 

بــه ايــن اداره ارائــه نمايــد. 
در غيــر ايــن صــورت نســبت بــه تقاضــاى مالــك اقــدام و ســند اوليه 

از درجــه اعتبــار ســاقط مى گــردد. 
(م الف 387)

محمدرضا امينى 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير
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حذف ارز 4200 تومانى بر تورم تأثير دارد
 مردم درحال حاضر شرايط پذيرش تورم باالتر و فشارهاى معيشتى 
و اقتصادى را ندارند، حذف ارز 4200 تومانى روى تورم اثرگذار است.

به گزارش ايرنا، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى 
روزگذشته درباره حذف ارز 4200 تومانى در كميسيون تلفيق بودجه، 
اظهار كرد: دوســتانى كه پيشــنهاد حذف ارز 4200 تومانى را دادند، 
نظرشان اين است كه يك بسته دارند كه اين بسته جلوى هرگونه تورم 

را بگيرد.
حميدرضا حاجى بابايى يادآورشد: در اينكه حذف ارز4200 تومانى تورم 
دارد، شــكى نيست اما دوستانى كه اين پيشنهاد را دادند به ما مى گويند 
كه ما بســته اى داريم كه اين بسته جلوى تورم را مى گيرد و اين بحث 

بايد روشن شود.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى با بيان اينكه قطعا 
حذف ارز 4200 تومانى در تورم تأثيرگذار اســت، افزود: مگر مى شود 
نهاده هاى كشاورزى را با ارز 4200 وارد مى كرديد يا مثال حقوق گمركى 
4200 باشــد، يك باره 17 هزار و 500 تومان باشــد؟ اين قطعاً اثرگذار 
است و شكى نداريم و اگر آن بسته را تعريف نكنيم، تورم به دنبال دارد.
عضو كميســيون تلفيق بودجه با بيان اينكــه در ميان مباحث مختلف 
اقتصاد، مردم، جهش توليد از همه مهمتر مردم هستند، گفت: يعنى در 
هــر مصوبه  مجلس يا دولت و يــا در هر حركتى كه قوه قضايى انجام 
مى دهد معيشت مردم بايد حرف اول را بزند اگرچه حتى در يك برهه اى 

ضرر كنيم و از نظر اقتصادى دچار خسران شويم.
وى اظهار كرد: يعنى اگر قرار اســت اقتصاد با ســرعت صد كيلومتر 
حركت كند بايد مردم را ســرپا نگه داريم و اگر بنا باشــد ميان ســرپا 
نگهداشــتن مردم درحال حاضر و شكوفا شدن اقتصاد در 5 سال آينده 

انتخاب كنيم بايد مردم را سرپا نگه داريم.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس تأكيد كرد: مردم ما درحال حاضر 
شــرايط پذيرش تورم باالتر و فشارهاى معيشتى و اقتصادى را ندارند 

به ويژه گروهى از مردم كه به هيچ كجا وصل نيستند.
حاجى بابايى خاطرنشان كرد: 7 ميليون نفر در كشور هيچ جا بيمه نيستند 

و مجلس بايد براى آنها فكرى بكند.

طرح جوانى جمعيت در مجلس 
بررسى مى شود

 در مجلس طرحى با عنوان جوانى جمعيت درحال بررسى است كه 
موارد بسيارى در مورد نهاد خانواده در آن لحاظ شده است.

به گزارش تسنيم، سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات روزگذشته 
در ديدار با جمعــى از زنان فعال در عرصه هاى اجتماعى- فرهنگى و 
سياسى با بيان اينكه مكتب سليمانى بايد در كتب درسى آورده و به نسل 
امروز آموزش داده شــود، اظهار كرد: توجه به اين مســأله مهم تنها راه 

موفقيت، مكتب شهيد سليمانى هاست.
حجت االسالم احمدحســين فالحى همچنين با تجليل از مقام شامخ 
عالمه مصباح(ره) با اشاره به اينكه در بعد انديشه عالمه مصباح متفكر 
و فيلســوفى بزرگ بود، عنوان كرد: انديشه او انديشه آزادى بخش ملل 
مختلف از سيطره مستكبران عالم است، همان گونه كه شهيد سليمانى 
در ابعاد نظامى، سياســى و ديپلماسى موفق بود و موجب از بين بردن 

سيطره داعش شد.
وى بــا انتقاد از عملكرد دولت در بخش ديپلماســى و تأثير بد آن بر 
معيشــت مردم، بيان كرد: پس از 7 سال مذاكره دالر از 3 هزار تومان به 
نزديك 30 هزار تومان رســيد و آقايان همچنان درحال دفاع از برجام 
نافرجام هســتند. نماينده همدان و فامنين در پاسخ به پرسشى مبنى بر 
مخالفت رهبرى با استيضاح، گفت: رهبر معظم انقالب فرمودند دولت ها 
بايد تا پايان مهلت قانونى خود كار كنند و طبق قانون اساسى استيضاح 

خود از موارد پايان مهلت قانونى است.
وى با اشاره به اينكه دولت 9 ماه كاالها را در بنادر دپو كرده بود تا روز 
انتخابات آمريكا آنهــا را ترخيص كرده و راه مذاكره را دوباره باز كند، 
اظهار كرد: قيمت دالر در اختيار خود دولت بوده و افزايش نرخ ارز تنها 

سبب فشار به مردم شده است.
سخنگوى كميسيون آموزش در مجلس در پاسخ به پرسش يك استاد 
دانشــگاه درباره تشــكيل وزارتخانه خانواده نيز ادامه داد: در مورد هر 
طرحى بايد اســتدالل هاى آنها را شــنيد اما قطعاً بدون وزارتخانه هم 

مى شود خانواده را قوى تر و پوياتر در كشور جلو برد.
وى با اشاره به اينكه در مجلس طرحى با عنوان جوانى جمعيت درحال 
بررسى است كه موارد بسيارى در مورد نهاد خانواده در آن لحاظ شده 
اســت، گفت: بحث بيمه زنان خانه دار و افزايش بيمه، بحث مرخصى 
مردان و مشــوق هاى فرزندآورى و ... از جمله مباحث مطرح شده در 

اين طرح هستند.

سخنرانى رهبر انقالب
 در سالروز قيام 19 دى مردم قم

 رهبــر انقــالب اســالمى در ســالروز قيــام 19 دى مــردم قــم عليــه رژيــم 
ستمشــاهى، به صــورت تلويزيونــى ســخنرانى خواهنــد كــرد.

ــورت  ــه به ص ــاعت 11 روز جمع ــخنرانى س ــن س ــا، اي ــزارش ايرن ــه گ ب
زنــده از شــبكه هاى تلويزيونــى يــك، خبــر و راديوايــران پخــش خواهــد 

شــد.
ــر  ــام 19 دى، ه ــالروز قي ــالمى در س ــالب اس ــر انق ــخنرانى رهب س
ســال بــا حضــور هــزاران نفــر از مــردم قــم در حســينيه امــام 
ــروس  ــيوع وي ــل ش ــال به دلي ــه امس ــد ك ــزار مى ش ــى(ره) برگ خمين
ــام  ــى انج ــورت تلويزيون ــت و به ص ــور جمعي ــدون حض ــا، ب كرون

ــد. ــد ش خواه

براى پاسخ به هر اقدام ايران
 آماده ايم

 ايرانى هــا تقريبا به طور روزانه تهديد مى كنند و در رابطه با حمله به آمريكا 
صحبت مى كنند و در تعطيالت آخر هفته نيز بار ديگر توييتى درباره اين مسأله 

منتشر كردند.
به گزارش ايسنا، مايك پمپئو وزير خارجه آمريكا در گفت  وگويى مدعى شد: ما 
در حالت آماده باش باقى مى مانيم  و براى ممانعت و مقابله با آنها، اقدام صحيح 

را انجام خواهيم داد.
وى گفــت: اگــر آنهــا تصميــم بگيرنــد كــه هرگونــه اقدامــى اتخــاذ كننــد، مــا 
اطمينــان كامــل داريــم كــه دولــت ترامــپ بــه آنهــا پاســخ خواهــد داد بــه 
روشــى كــه ترامــپ  يــك هفتــه پيــش يــا بيشــتر دربــاره آن صحبــت كــرد 

و توئيــت نوشــت.

بر محاكمه مسببين حادثه هواپيماى اوكراينى 
اصرار داريم

 مســببين حادثه هواپيمــاى اوكراينى بايد در يــك دادگاه عادالنه محاكمه 
شــوند و دولت بر ايــن موضوع اصرار دارد و قوه قضاييــه هم حتما اين كار 
را انجام مى دهد. به گزارش ايســنا، رئيس جمهورى حجت االسالم و المسلمين 
حسن روحانى روزگذشته در جلسه هيأت دولت با اشاره به حادثه ساقط شدن 
هواپيماى اوكراينى، خاطرنشان كرد: 18 دى ماه روز تأسف انگيزى براى ما بود. 
ما همان روز هم گفتيم كه مســببين بايد در يك دادگاه عادالنه محاكمه شوند 
و امــروز هم بر اين موضوع اصرار داريم كه حتما قوه قضاييه اين كار را انجام 

مى دهد و همه عامالن را محاكمه مى كند.
وى ادامه داد: اگر قصور، اشتباه، هماهنگى و ناهماهنگى بوده همه زواياى مسأله 

بايد روشن شود و مردم از آن مطلع شوند كه چطور بوده است.

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

محمد حسين پور  -   شهردار نهاوند

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

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

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

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

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

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

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

چاپ آگهي نوبت دوم: 99/10/18 

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

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

سپرده شركت برآوردپايهتوضيحاتتعدادشرح رديف
درفرآيندارجاع كار

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

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

 كمــك عالمه  همدانى بــه آزادى 
رفسنجانى از زندان در زمان شاه

نماينده مردم همدان در مجلس چهارم شوراى 
اسالمى درباره ســفر هاى هاشمى رفسنجانى 
به اســتان همــدان، گفت: مرحــوم آيت ا... 
هاشمى رفســنجانى در زمينــه حمايــت از 
نهضت انقالب در زمان شاه براى سخنرانى، 
سفر هايى به اســتان ها داشت كه همدان نيز 
جزوى از آنها بود. در يكى از همين ســفر ها 
وى توســط مأموران امنيتى شــاه بازداشت 
توسط  هاشمى رفسنجانى  مى شود  گفته  شد. 
بنى صــدر (پدر ابوالحســن بنى صدر) يكى 
از روحانيــون همدانى كــه روابط خوبى با 
حكومت شاه داشت، آزاد شد. (طبق گزارش 
مركز اسناد انقالب اسالمى در نخستين سند 
مبارزاتى هاشمى رفسنجانى، آمده است: چون 
يكى از طالب علوم دينى به نام اكبر هاشمى،  
دانش آموز حوزه علميه قم كه به همدان آمده 
بود در روزهاى تاســوعا و عاشورا مطالب تا 
توسط  ايراد مى نموده،  اندازه اى تحريك آميز 
مأموران به شــهربانى احضار و با پرونده امر 
تحويل پــادگان گرديد. عــده اى از علما و 
معتمدين شــهر تقاضاى استخالص نامبرده 
را نموده. چون مشاراليه تا اندازه اى خردسال 
بوده و فرماندارى هم از وى تعهد و تضمين 
كــرده كه من بعد رعايت مقــررات را نموده 
و در آن شــهر توقف ننمايد، مرخص شده 

است.  )
سيدجالل ســاداتيان در ادامه افزود: مرحوم 
هاشمى رفســنجانى در زمان پس از انقالب 
نيز در قالب مسئوليت هاى رياست مجلس و 
رياست جمهورى كه داشت به استان همدان 
ســفر كرد كه من در خدمت ايشــان بودم و 

ارتباط هايى برقرار شد. 
 هاشمى در زمان جنگ 

با همدان در ارتباط بود
ســفير پيشــين ايران در انگليــس همچنين 
اظهار كرد: آقاى هاشمى رفســنجانى درباره 
موقعيتى كه در نظام داشتند از جمله جانشينى 
فرماندهى كل قوا، بار ها در مســير رفتن به 
جبهــه از راه زمينى از همــدان عبور و از 
اين رو گاهى اوقات به اســتان نيز سركشى 
مى كرد. از ســوى ديگر به علــت فعاليت  
پادگان هاى استان همدان در جنگ با عراق، 
موجب ارتباط بيشــتر هاشمى رفسنجانى با 

استان همدان شده بود. 

 راه سازى و بهداشت و درمان، عمده 
مصوبات حضور هاشمى رفسنجانى

 در همدان
ســفر هاى  مصوبــات  دربــاره  وى 
هاشمى رفســنجانى به همــدان در مناصب 
رياست مجلس و رياست جمهورى، گفت: 
در آن زمان نمايندگان اســتان، اســتاندار و 
هيــأت دولت هماهنگى خوبى داشــتند. از 
ايــن رو بســيارى از اقداماتى كــه در زمينه 
راه ســازى و بهداشــت و درمان در اســتان 
همدان انجام شــده، از جمله مصوبات كلى 

در آن مقطع است. 
نماينده پيشــين همدان در مجلس همچنين 
افزود: تأميــن اعتبارات برخــى پروژه ها از 
جلمه فــرودگاه، راه آهن و راه هاى شوســه، 
از يادگارى هاى آن دوران اســت. همچنين 
خانه هاى بهداشــت سراسر اســتان و ادامه 
پروژه مركز تحقيقات كشاورزى كه مرحوم 
حبيبى معاون اول رئيس جمهور پس از سفر  
آقاى هاشمى رفســنجانى پيگيــر آن بود، را 
هاشمى رفسنجانى  سفر هاى  حاصل  مى توان 

به همدان دانست. 
سياســى  نــگاه  تفــاوت   
هاشمى رفسنجانى با مسئوالن استان

ساداتيان در پاسخ به اين پرسش كه از ديدگاه 
شما مرحوم هاشمى رفسنجانى فضاى سياسى 
اســتان را چگونه مى ديد؟ و تــا چه ميزان 
ديدگاه سياسى وى با تفكرات قالب سياسى 
در اســتان همدان همخوانى داشت؟ گفت: 
مرحوم هاشمى رفســنجانى در زمان جنگ و 
در ارتباط با مســأله عراق با آقا محمدى كه 
نماينده وقت همدان در مجلس بود در ارتباط 
بود؛ اما در بحث اصولگرايى بايد گفت كه ما 
در همدان هر 2 جبهه اصالح طلب و اصولگرا 

را داريم. 
وى افزود: با اين حال مى توان گفت حوادث و 
شرايطى كه مربوط به جبهه و جنگ در استان 
همدان بوده، در افزايش گرايش اصولگرايى 
در استان بى تأثير نبوده است. از اين رو مى توان 
گفــت كه در برخى مواقع كه در مقايســه با 
ســاير اســتان ها كمى ســرد با وى برخورد 
مى شد(اشاره به خاطرات هاشمى رفسنجانى 
و گاليه وى از اســتقبال سرد مردم همدان از 
ورود وى به استان در دهه 70) شايد ريشه اى 

در اين مسأله داشته باشد. 
نماينــده پيشــين همدان تصريــح كرد: به 

هرحال تعــدادى از افراد بودند كه نظر خاصى بر آقاى 
هاشمى رفسنجانى نداشــتند، اما هرگز نمى تواند كسى 
نقــش مرحوم  هاشمى رفســنجانى را در شــكل گيرى 
نهضــت و تثبيت انقالب و نظــام، نقض كند. او مردى 
بود كه مــورد وثوق امام(ره) بــود. جمله معروف امام 
خمينى(ره) دربــاره مرحوم هاشمى رفســنجانى را در 
خاطر داريم كه ايشــان فرمودند: «انقالب زنده است تا 

هاشمى رفسنجانى زنده است.» 
ساداتيان در ادامه افزود: در عين حال نكته نظراتى برخالف 
نظر ايشان در همدان وجود داشت كه نمى توان آنها را نفى 
كرد. درحال حاضر نيز در سطح كشور هستند كسانى كه 

نسبت به مرحوم هاشمى رفسنجانى منتقد هستند. 
 هاشمى با مســائل انقالب و نظام فراجناحى 

برخورد مى كرد
وى با تأكيد بر اين موضوع كه مرحوم هاشمى رفسنجانى با 
مسائل انقالبى و نظام فراجناحى برخورد مى كرد، تصريح 
كــرد: هرچند كه گروه هاى تدبير و اميد و همچنين گروه 
سازندگى را منتسب به مرحوم هاشمى رفسنجانى مى دانند 

كه البته پدر معنوى اين مجموعه نيز هاشمى رفســنجانى 
بود، امــا اين نبود كه وى خــود را در يك گروه خاص 
محصور كرده باشــد و بخواهد تنها در آن قالب برخورد 
كند. ايشان از موضع انقالب و نظام با همه مسائل برخورد 

داشت. 
 برخى تازه از راه رسيده و براى موقعيت خود با 

هاشمى رفسنجانى برخورد كردند
اين سفير پيشين جمهورى اسالمى در انگليس در پاسخ 
به اين پرســش كه علت ايجاد اختالف نظر ميان برخى از 
افراد كه نسل دوم و سوم انقالب هستند با افرادى همچون 
مرحوم هاشمى رفسنجانى كه نســل اول بوده و يكى از 
مهره هاى  اصلى انقالب به حســاب  مى آيد، در چيست؟ 
پاســخ داد: شاهد هســتيم كه عده اى از راه  رسيده اند و 
دنبال اين هستند كه دستاوردهاى انقالب و نظام را به نفع 
خودشان برداشــت كنند تا به موقعيت هاى دلخواه خود 
برسند. مى توان اوج اين مسأله را نيز از دولت بهار به بعد 

دانست، زيرا تا آن زمان رقابت ها و سليقه ها وجود داشت 
اما شدت و حدت آن به اين اندازه نبود. 

همين آقايانى كه مى خواســتند تنها خود را در محوريت 
قرار دهند، شاهد هستيم كه تا چه اندازه انحرافات داشته 
و اتفاقات و اظهارات ايشــان از جمله مشاهده هاله  نور، 
با چه واكنش هايى روبه رو شــد. در كل مى توان گفت كه 
بيش از هرچيزى برخورد ها با مرحوم هاشمى رفسنجانى 

شخصى بود. 
ســاداتيان ادامه داد: با اين حال عمده اين محور را شايد 
بتوانيم در شــكل گيرى حركت  نظامى ها به ســمت در 
دســت گرفتن مجموعه قدرت دانست؛ زيرا از آن به بعد 
شاهد بوديم كه با مرحوم هاشمى رفسنجانى و جريان هاى 

نزديك به ايشان، برخورد مى شود. 
 جريان فكرى هاشمى رفســنجانى مى تواند 

پيروز انتخابات سال آينده باشد
وى همچنيــن تصريــح كرد: درحال حاضــر نيز عده اى 
بســيار تالش مى كنند كه بتوانند دولت آينده را در دست 
بگيرنــد و بنده فكــر مى كنم كه جريــان فكرى مرحوم 
هاشمى رفســنجانى و جريان هايى كــه به اعتدال دعوت 
FATF مى كند، مى تواند مانع آنها شود. مخالفت با جريان

و همچنيــن طرح اخير مجلس يازدهم نيز مى توان گفت 
كه تا حدودى نشان دهنده همين جريان در كشور است. 

نماينده پيشــين همدان در پايان اظهارات خود گفت: به 
هــر حال نظر امام خمينى(ره) بر اين بود كه نظامى ها در 
سياست وارد نشوند و اگر كسى هم مى خواهد وارد شود 
حتماً كناره گيرى كرده ســپس وارد شــود. با اين حال در 

شرايط كنونى خالف اين موضوع را شاهد هستيم. 

محمد ترابى »
 نوزدهم دى ماه سالروز درگذشــت مرحوم آيت ا... اكبر هاشمى رفسنجانى يكى از سياستمداران اصلى انقالب اسالمى و يكى از نزديك ترين 
ياران امام خمينى(ره) اســت. وى در دوره هاى مختلف در مناصبى همچون رياست مجلس، رياست جمهورى، رياست مجلس خبرگان رهبرى و 

جانشينى فرمانده  كل قوا، حضور داشته است. 
هاشمى رفسنجانى در طول حيات خود در دوران پيش از انقالب و پس از آن، در مناصب مختلف چندين مرتبه به استان همدان سفر كرده است. 

وى در كتاب خاطرات خود به برخى از ارتباطاتش با برخى مسئوالن و همچنين اقداماتى كه در استان همدان انجام داده، اشاره كرده است. 
درباره سفر هاى مرحوم هاشمى رفسنجانى و نوع ارتباط وى با مسئوالن وقت استان، با يكى از نمايندگان پيشين همدان در مجلس شوراى اسالمى 

كه در چندين مقطع در زمان سفر هاى وى به استان حضور داشت، مصاحبه كرديم كه در ادامه مى خوانيد:
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گفت وگو با ساداتيان؛ نماينده پيشين همدان

جريان فكرى هاشمى 
مى تواند پيروز انتخابات باشد

■  تازه از راه رسيده ها مى خواهند انقالب را مصادره كنند 
■ مرحوم رفسنجانى با مسائل انقالب فراجناحى برخورد مى كرد
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آگهي حصر وراثت
خانم آرزو ابراهيم پور داراى شماره شناسنامه 215 به شرح دادخواست به كالسه 607/99ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نبى ا... ابراهيم پور 
به شــماره شناســنامه 3831 در تاريخ 1399/04/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر اســت به: 1-عميد ابراهيم پور فرزند نبى ا... به شماره شناسنامه 
12005 متولد1358/03/01 فرزند متوفى، 2-ايرج ابراهيم پور فرزند نبى ا... به شــماره شناسنامه 9837 متولد1347/01/01 فرزند متوفى، 3-حميد ابراهيم پور فرزند نبى ا... به شماره شناسنامه 1347 
متولد1366/08/26 فرزند متوفى، 4-اعظم ابراهيم پور فرزند نبى ا... به شماره شناسنامه 9838 متولد1348/01/01 فرزند متوفى، 5-مهناز ابراهيم پور فرزند نبى ا... به شماره شناسنامه 14 متولد1355/02/01 
فرزند متوفى، 6-جواد ابراهيم پور فرزند نبى ا... به شماره شناسنامه 8571 متولد1344/12/25 فرزند متوفى، 7-آرزو ابراهيم پور فرزند نبى ا... به شماره شناسنامه 215 متولد1362/05/29 فرزند متوفى، 
8-آزاده ابراهيم پور فرزند نبى ا... به شــماره شناســنامه 211 متولد1363/05/10 فرزند متوفى، 9-امير ابراهيم پور فرزند نبى ا... به شماره شناسنامه 768 متولد1365/06/30 فرزند متوفى، 10-تورج 
ابراهيم پور فرزند نبى ا... به شماره شناسنامه 1038 متولد1352/06/20 فرزند متوفى، 11-ناهيد نوروزى فراهانى فرزند قدرت اله  به شماره شناسنامه 5962 متولد1333/07/01 همسر متوفى، 12- بهنام 
ابراهيم پور فرزند نبى ا... به شــماره شناسنامه 13 متولد 1355/02/01 فرزند متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 

وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 478)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

وضعيت برگزارى امتحانات دى ماه در مدارس غيردولتى
 مديــركل مدارس و مراكز غيردولتى وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به روند 
برگزارى امتحانات نوبت نخســت در مدارس غيردولتى با بيان اينكه اجبار دانش آموز 
براى حضور در مدرســه، خالف ضوابط تعيين شده، تخلف محسوب مى   شود و اوليا 
مى   توانند شــكايت خود را در منطقه و اســتان مطرح كنند و يا در سامانه مشاركت ها 
ثبت شــكايت انجام دهند؛ ما حتما رسيدگى خواهيم كرد. سعيد صالح در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرد: برگزارى امتحانات مدارس غيردولتى مانند همه مدارس ديگر كشور 
و تابع ضوابطى اســت كه مجموعه معاونت هاى آموزشــى و مركز سنجش آموزش و 
پرورش اعالم مى   كند و تفاوتى در حضور يا حضور نيافتن دانش آموزان مدارس دولتى 

و غيردولتى وجود ندارد.

افزايش 3 برابرى ظرفيت توليد الكل در كشور
 پس از شيوع كرونا

 مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو با بيان پيش از شيوع كرونا 35 
شركت به طور رسمى در كشور به توليد الكل مشغول بودند، با بيان اينكه اين شركت ها 
با يك سوم ظرفيت خود فعاليت داشتند كه با شيوع كرونا و افزايش تقاضا ظرفيت اين 

شركت ها به صد درصد افزايش يافت.
بــه گزارش ايرنا، ســيدحيدر محمدى اظهار كرد: پيش از شــيوع كرونا ميزان توليد 
الــكل در شــركت هاى توليدكننده حدود روزانه 5 هزار ليتر بود كه اكنون بســته به 
ميزان مورد نياز تا 15 هزار ليتر و حتى بيشــتر افزايش يافته كه نشــان از افزايش 3 

برابرى توليد دارد.

آخرين جزئيات از تسهيالت كرونايى ارائه شده
 به رانندگان تاكسى

 مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى هاى كشــور درباره جزئيات اعطاى وام كرونايى به 
رانندگان وســايل حمل ونقل عمومى توضيحاتى داد. مرتضى ضامنى در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشــاره به طرح پرداخت تسهيالت به مشاغل آسيب ديده 
در دوران كرونا به رانندگان حمل ونقل عمومى درون شــهرى و تاكسيرانان اظهار كرد: 
2 نوع تســهيالت در حوزه رانندگان تاكســى به آنها اعطا شده كه نخستين تسهيالت 
مشاغل آسيب ديده توسط وزارت رفاه به مبلغ 6 ميليون تومان به تمامى رانندگان حوزه 
حمل ونقل عمومى درون شهرى از جمله تاكسى، سرويس مدارس و ساير ناوگان فعال 

در حوزه حمل ونقل عمومى پرداخت شد كه در سامانه كارا ثبت نام كردند.

هزار وعده خوبان يكى وفا نكند
 پس از يــك دوره كوتاه مدت كه به دســتور وزارت ارتباطات 
جلوى ارســال پيامك هاى گروهى و مزاحــم از منابع مختلف براى 
مردم گرفته شــده بود، دوباره ارسال اين گونه پيامك ها در هفته هاى 
اخير روبه افزايش اســت، درحالى كه درباره علت و مجوز ارســال 
پيامك هاى گروهى از سوى مسئوالن مربوطه هيچ گونه اطالع رسانى 

نشده است.
به نظر مى آيد محتواى اين گونه پيامك هاى گروهى كه هيچ ضابطه و 
زمان بندى شبانه روزى نيز براى ارسال آن به شماره گوشى هاى همراه 
مردم تعيين نشده اســت، آن چيزى نيست كه مشكلى از مشكالت 
روز جامعه بــراى مردم حل كند و فقط مشــتى پيام هاى بازرگانى 
تكرارى و كليشــه اى و انبوه مضامين مشكوك و مردم  فريب و گاهى 
مجرمانه مى باشد كه مشخص نيســت آيا عالوه بر مجوز مخابرات، 

وجاهت و جايگاه قانونى نيز بر آنان مرتبط هست يا نيست.
اغلب پيامك هاى مزاحم بدون درنظر داشــتن وقت و هنگام مناسب 
شــبانه روزى همان چيزهايى هســتند كه به مخاطبان ناآشناى خود 
آدرس غلط دستيابى به گنج هاى بى صاحب و جايزه هاى بادآورده و 
كاالى ارزان و سهميه هاى غيرمنتظرانه سفرهاى خارجى مى دهند و 
همان چيزهايى است كه پليس بارها و بارها به مردم هشدار مى دهد، 
فريــب رنگ و لعاب و محتواى مشــكوك آن را نخورند و بى محابا 
در دام فريب كاران و شــيادان پيامكى نيفتند! اما جاى پرســش هاى 
هميشگى اينجاســت كه اين پيامك هاى يك تير و چند نشان، چرا، 
چگونه و از كجا سر از حريم شماره هاى شخصى مردم درمى آورند 
و چگونه و با چه مجوزى فضاى امن آرامش و سالمت مخاطبان از 

همه جا بى خبر را مخدوش و مختل مى سازند. 
انتظار مى رود حال كه قرار است منابع فرصت طلب پيامكى، اگر از 
در بيرون رانده مى شــوند از پنجره وارد حريم مردم شوند، دست كم 
يك منبع مســئول قدم رنجه كرده و منت بر ســر مردم گذاشــته و 
ســالمت و كيفيت و ماهيــت منابع و كاال و خدمــات آن را تأييد 
نمايد. مانند همان اقدام بايسته اى كه وزارت بهداشت جلوى پخش 
آگهى هــاى تبليغاتى براى انواع پفك و تنقالت مضر از رســانه هاى 
ديدارى و شــنيدارى ايستاد و با اين حركت ارزنده مردم نيز متوجه 
شــدند، خريدارى و مصرف چنين تنقالتى براى سالمتى ضرر دارد 
و خودشــان بايد تكليف خودشــان را تعيين كنند، نه اينكه متأثر از 
تبليغات غيرمســئوالنه سرنوشــت خود و كودكانشان را به مخاطره 

بيندازند.
واقعًا مردم سازمان ها و نهاد هاى رسمى را امين و حامى خود مى دانند 
و شايسته و سزاوار نيســت مصالح مردم و جامعه فداى درآمدزايى 
يك سازمان و نهاد شود. آن هم وزارتخانه اى كه يكبار به اين نتيجه 
رســيد، مجوز پيامك هاى بى  در و پيكر در راستاى امنيت و سالمت 
و صرفه اقتصادى جامعه نيســت، وليكن دوباره به طمع درآمدزايى 

براى شركت هاى تابعه، زير قول و قرار و عهد و پيمان خود زد! 
نه اينكه شــاعر شيرين سخن گفته اســت، هزار وعده خوبان يكى 

هم وفا نكند!!!

آرمان ملى: بيم و اميد تازه كرونا در ايران
 هنوز جاپاى واكسن ايرانى خشك نشده، فرنگيشم از راه رسيد!!

آفتاب اقتصادى: قيمت خودرو در بازار كاهش يافت 
 قيمت اصلى تو ورودى گمرك حساب شد!!

ابرار: كروناى انگليسى به ايران رسيد
 باالخره چشممون به جمالش روشن شد!!

ابتكار: كرونا و بلعيدن بودجه اشتغالزايى
  بازخوبه يكى پيدا شد كه مشكالت رو گردن بگيره!!

اسكناس: نسخه جديد براى بازار فوالد 
 يه جورى نسخه شو بپيچيد كه قابل اجرا باشه!!
اقتصاد پويا: نااميدى مردم از وضعيت بحرانى بازار
 بازارم ديگه يدفعه اى آب پاكى رو ريخت!! 

ايران: اقتصاد در دوراهى سرنوشت ساز
 ديگه اقتصادم خيلى شاخه شاخه  اش كرده!!

بهار: نگرانى مستأجران از بازار اجاره در سرماى زمستان
 مگه ييالق، قشالقه؟!
ستاره صبح: شوك به بازار

 ديگه دست اين شوكا براى بازار رو شده!!
صداى اصالحات: سفره هايمان خالى تر و كوچكتر شد

 در عوض شعارامون بيشتر و جديدتر شده!!
مهدتمدن: دوراهى كرونا و انتخابات 1400
 اين دوتا هم شدن داستان ديو و دلبر!!

وطن امروز: امنيت سرمايه گذارى يا امنيت سرمايه خوارى؟
 بدون شرح!!

همدلى: مذاكره بر سر واكسن و نفتكش
 يه سر داريم و هزار سودا !!

آفتاب اقتصادى: ساز مخالف بانك مركزى براى نرخ ارز گمركى
 هميشه بايد پاى يه ساز ناكوك در ميون باشه!!

آگهي مزايده عمومي شماره 99/4 ز (نوبت دوم)

شركت آب منطقه اي همدان

اليروبى رودخانه سياه كمر در قالب مشاركت عمومى، خصوصى و واگذارى بخشى از مصالح 
رودخانه اى سياه كمر

شركت آب منطقه اي همدان در نظر دارد به منظور اليروبى و پاكسازى رودخانه سياه كمر در قالب مشاركت عمومى خصوصى و واگذارى بخشى از 
مصالح رودخانه اى سياه كمر در ازاى آن را به شرح اسناد و شرايط مزايده از طريق مزايده عمومي (به صورت كتبي) برگزار نمايد. لذا از شركت هاى 
(پيمانكارى) كه حداقل داراى رتبه 5 در رشته آب، ابنيه و يا راه از سازمان برنامه و بودجه هستند، دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد و شرايط 
يادشده از روز پنجشنبه تاريخ 99/10/18 حداكثر تا پايان وقت اداري (ساعت14:00) روز سه شنبه مورخ 99/10/30 به سامانه الكترونيكى دولت 

(ستاد) به آدرس اينترنتىwww.setadiran.ir مراجعه نمايند. 
ورود سرمايه گذاران و پيمانكاران در قالب گروه مشاركت با ارائه موافقت نامه رسمى تنظيم شده در يكى از دفاتر اسناد رسمى بالمانع است و هر 

شركت تنها در يك گروه مشاركت امكان حضور دارد.
بازديد از رودخانه سياه كمر واقع در جاده مالير با هماهنگى مديريت رودخانه هاى اين شركت و شركت مهندسين مشاور ميهن سحاب غرب از تاريخ 
99/10/18 تا 99/10/29 امكان پذير است. ميزان سپرده شركت در فرايند ارجاع كار 280,000,000 ريال (دويست و هشتاد ميليون ريال) مشخص مى باشد 
كه مى بايست طى ضمانتنامه بانكى به نفع شركت آب منطقه اى همدان و يا واريز وجه مورد نظر به شماره شباIR 300100004001116406376819 نزد بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران انجام شود و رسيد واريز وجه و يا اصل ضمانتنامه را در پاكت الف مهر و موم و امضا شده، به دبيرخانه حراست 
 www.setadiran.ir آدرس  به  مدارك  ساير  با  همراه  دولت (ستاد)  الكترونيكى  تداركات  سامانه  در  هم  و  تحويل  همدان  منطقه اى  آب  شركت 

بارگذارى نمايند. 
قيمت فروش اسناد مناقصه مبلغ هفتصد هزار (000,700) ريال است كه واجدين شرايط مى توانند از طريق سامانه ستاد الكترونيكى دولت به شماره 
حساب 4001116404020914 و شماره شباى IR 660100004001116404020914 تحت عنوان درآمد آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى 

اسالمى ايران واريز و و در سامانه تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى گردد. 
مهلت ارسال پاكت پيشنهادي قيمت جهت مزايده تا پايان وقت ادارى (ساعت 14) روز شنبه مورخ 99/11/11 مي باشد. همچنين بازگشايي پاكات 
حاوى مدارك ارائه شده راس ساعت 10صبح روز يكشنبه مورخ 99/11/12 در محل شركت آب منطقه اي همدان مي باشد. ضمنا پيشنهاددهندگان 

بايد قيمت پيشنهادى خود را بدون 9٪ ماليات بر ارزش افزوده صرفا در سامانه ستاد درج نمايند. 
هزينه آگهى مزايده بر عهده برنده مزايده مى باشد.

(م الف 1419)

دان

مجمع خيرين سالمت 
داوطلبانه عمل مى كند

 اعضاى مجمع خيرين ســالمت استان همدان 
به اتفاق مديرعامل اين مجموعه، روز گذشــته در 
ساختمان مجمع خيرين سالمت حضور يافتند. در 
اين ديدار محمدصادق صبا مديرعامل اين مجموعه 
گــزارش مختصرى از فعاليت هــاى اين مجموعه 
در حوزه هاى مددكارى و مشــاوره، مشاركت هاى 
مردمى، عمرانى و تجهيــزات مراكز درمانى و نيز 

آموزش و پيشگيرى بيان كرد.

مديرعامل مجمع خيرين ســالمت اســتان همدان 
خاطر نشــان كرد: هــدف اصلى مجمــع خيرين 
سالمت استان، ســالمت مردم است، انتظار داريم 
مردم با آگاهى از پروژه هايى كه براى ارتقاى سطح 
سالمت شان درحال ساخت است در اين اقدامات 

خيرخواهانه مشاركت بيشترى داشته باشند.
وى اظهــار كرد: اعضاى مجمع خيرين ســالمت 
اســتان همدان از ابعاد مختلقى هستند كه متشكل 
از افــرادى از ارگان هايى نظير آموزش و پرورش، 
اســتاندارى، دانشگاه علوم پزشــكى، شهردارى و 
ديگر ارگان هاى فعال است كه از همه اقشار جامعه 

در آن حضور دارند و باعث مى   شود كه نيازسنجى 
در همــه جوامع بررســى شــود و درصورت نياز 

كمك هاى الزم انجام شود.
مديرعامل مجمع خيرين سالمت استان همدان در 
ادامه اظهار كرد: مجمع خيرين سالمت متشكل از 
3 كميته به فعاليت هاى مردمى خود مى   پردازد كه به 

شرح زير است:
كميته امور مددكارى و مشاوره در اين حوزه سعى 
شده با مشاوره و مددكارى هايى كه از سوى مجمع 
صورت مى گيرد، كامال عالمانه، هدفمند و تأثيرگذار 

باشد.

مشــاركت در ســاخت مراكز عمرانى، بهداشتى و 
درمانى براى مردم و تهيه تجهيزات بيمارســتانى و 

بهداشتى.
با توجه به اينكه هدف اصلى اين مجمع آموزش و 
پيشــگيرى است كه بايد بيشتر روى توانمندسازى 
افراد مابايد افراد جهت آموزش و پيشــگيرى كار 
كنيم كه بتوانيم سالمت و بهبودى وضعيت بيماران 

را بخشيم.
وى به معرفى كساني كه در حوزه اجرايى مجمع كه 
حدود چندين سال است كه در اين مجمع فعاليت 
دارند پرداخت در اين باره، يادآور شد: شوراى زنان 

مجمع خيرين سالمت همدان از سال 94 با هدف 
شناسايى، ســازماندهى و برنامه ريزى براى استفاده 
از ظرفيت باالى بانوان در راســتاى جذب و جلب 
مشــاركت هاى مردمى بانوان در عرصه سالمت و 
ترويج فرهنگ پيشگيرانه و قدردانى و تشويق اين 

بانوان خير در 5 كميته فعاليت مى كند.
صبا در پايان افزود: افتخار مجمع خيرين سالمت بر 
اين اساس است كه به طور داوطلبانه و خودجوش 
عمل مى   كنــد و اميدواريم كه فرهنگ داوطلبى در 
زمينه هاى خير روزبه روز افزايش يابد تا دســتى از 

دردمندان توسط افراد خير و داوطلب گرفته شود.

خدمت به بازنشستگان فرصت ارزشمندى 
براى تشكل هاى جوانان است

 معاون وزير ورزش و جوانان در بازديد از مركز نوآورى صبا گفت: 
مركز نوآورى صبا و سمن هاى جوانان مى توانند در همكارى متقابل با 
هم در خدمت به بازنشستگان از ظرفيت هاى هم استفاده كنند. همچنين 
خدمت رســانى به بازنشســتگان مى   تواند به عنوان بازار مناسبى براى 
توزيع محصوالت و خدمات ســمن هاى جوان باشد. به گزارش ايرنا، 
محمد مهدى تندگويان در حاشــيه بازديد از مركز نوآورى صبا اظهار 
كرد: به دليل اينكه مجمع ملى جوانان شخصيت مستقلى پيدا كرده است، 
در پى آن هستيم كه از ظرفيت ساير دستگاه ها و نهادها براى هم افزايى 
در راســتاى رفع دغدغه هاى اجتماعى اســتفاده كنيم و مركز نوآورى 
صبــا به دليل زمينه كارى كــه دارد از قابليت خوبى براى تعامل در اين 
خصوص برخوردار است. معاون وزير ورزش افزود: خدمت رسانى به 
بازنشستگان كه وظيفه مركز نوآورى صبا است، يك موضوع اجتماعى 
محســوب مى   شود كه اين يكى از دغدغه هاى مهم سمن ها نيز هست، 
بنابراين با توجه به اين اشتراكات مى   توان همكارى مناسبى بين مجمع 
ملى جوانان و مركز نوآورى صبا شكل بگيرد. تندگويان افزود: موضوع 
خدمت رسانى به بازنشستگان از طريق استارت آپ ها و كسب وكارهاى 
نو، از ديگر قرابت هاى مركز نوآورى صبا و مجمع ملى جوانان است كه 
مى   توان پس از برگزارى جلسات كارشناسى، براى هم افزايى بيشتر براى 

ارائه خدمت به بازنشستگان، تفاهمنامه اى امضا كرد.

آگهى مزايده اجاره شماره 5099005089000007 
(شماره مزايده مرجع)139901016

كميته امداد امام خمينى استان همدان

زمان انتشار در سايت: 1399/10/18 از ساعت 8:00
مهلت بازديد: 1399/10/20 تا 1399/10/24 از ساعت 8 الى 13:30

مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: از تاريخ 1399/10/25 تا تاريخ 1399/10/29
زمان بازگشايى: 1399/10/30 ساعت 8:00

زمان اعالم به برنده: 1399/11/01
شرايط عمومى و توضيحات برگزارى مزايده دستگاه اجرايى 

ضمناً رعايت موارد ذيل الزامى است:
دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  طريق  از  صرفاً  مزايده  برگزارى   -1
مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده 
مزايده  در  شركت  تضمين  پرداخت  مربوطه)،  هزينه  وجود  (درصورت 

(وديعه) ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران 
محترم از اين طريق امكانپذير مى باشد.

در  اجاره  نحوه  و  شرايط  مشخصات،  شامل  اجاره  موارد  اطالعات  2-كليه 
برد اعالن عمومى سامانه مزايده، قابل مشاهده بررسى و انتخاب مى باشد.

دريافت  و  ثبت نام  جهت  مى بايست  مزايده  در  شركت  به  3-عالقه مندان 
گواهى الكترونيكى (توكن) با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايد.

مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سايت سامانه:

 (www.setadiran.ir) «بخش ثبت نام/ پروفايل مزايده گر» موجود است. 
(م الف 1423)

كميتــه امــداد امــام خمينــى اســتان همــدان در نظــر دارد يــك بــاب ســاختمان در دو طبقــه بــه مســاحت تقريبــى كل 350 مترمربــع متعلــق بــه 
 (setadiran.ir) خــود را از طريــق مزايــده عمومــى بــا جزييــات منــدرج در اســناد مزايــده بــا بهره گيــرى از ســامانه تــداركات الكترونيكــى دولــت

و بــا شــماره مزايــده به صــورت الكترونيكــى 509005089000007 از طريــق اجــاره واگــذار نمايــد.

 كبودراهنــگ - حميــدى - خبرنــگار 
همدان پيام: 215 طــرح عمرانى، خدماتى، 
توليــدى و اقتصادى بــه ارزش 29 ميليارد 
شهرســتان  در  هم اينــك  اعتبــار  تومــان 

كبودراهنگ در دست اجرا است.
3 ميليــارد تومــان به منظور شتاب بخشــى 
بــه روند اجراى طرح هاى در دســت اجرا 
در كبودراهنــگ، اختصــاص يافت كه يك 
ميليــارد تومان آن براى طرح هاى شــهرى 
و 2 ميليــارد تومان ديگر به ســاير طرح ها 

پيش بينى شد.
اســتاندار همدان روز گذشــته در سفر به 
كبودراهنــگ، در نشســت اعضــاى كميته 
برنامه ريزى اين شهرستان، بيان كرد: 4 بانده 
كردن راه ارتباطى همــدان - بهار - گل تپه 
و غارعليصدر، از طرح هاى مهم شهرســتان 
كبودراهنگ اســت كه با همكارى دولت و 

بخش خصوصى درحال پيگيرى است.
سيدسعيد شــاهرخى يادآور شد: با اجراى 
ســند راهبردى در شهرســتان كبودراهنگ، 
سال گذشته 60 درصد بيش از تعهد اشتغال 

پيش بينى شده فرصت شغلى ايجاد شد.
وى ادامه داد: در همين راســتا امســال نيز 
تاكنون با وجود پيش بينى ايجاد هزار و 529

شغل؛ اما براى 2 هزار و 88 جوياى كار در 
شهرســتان كبودراهنگ فرصت شغلى ايجاد 

شده است.
شاهرخى با بيان اينكه دستگاه سى.تى اسكن 
شهرســتان تا دهه فجر راه اندازى مى شود، 
اظهــار كرد: اجرا و ســاخت 2 هزار واحد 
برنامه  سازمان  همكارى  با  روستايى  مسكن 
و بودجه يك اقدام اساســى و ماندگار براى 

خدمت به مردم است.
وى خاطرنشــان كرد: ارتقاى سطح معيشت 
مــردم و ايجــاد فرصت شــغلى مهم ترين 
اولويت مسئوالن اين استان است كه تدوين 
سند راهبردى همدان نيز در اين راستا بوده 

است.
شهرســتان كبودراهنگ با حدود 170 هزار 

نفر جمعيت و 3 بخش مركزى، شيرين سو و 
گل تپه در منطقه شــمال غربى استان همدان 

قرار دارد.
وى با اشــاره به اينكه همين امروز مبلغ 3

ميليــارد تومان براى انجام كارهاى ضرورى 
كبودراهنگ  فرماندار  اختيار  در  شهرســتان 
قرار مى گيرد كــه مهم ترين و ضرورى ترين 
موضوع كه پيش از همه بايد به آن پرداخته 
شــود حل مشكل شــهردارى است كه يك 
ميليــارد از ايــن مبلــغ به حل مشــكالت 

شهردارى تخصيص مى يابد
سيداســكندر صيدايــى رئيــس ســازمان 
مديريــت و برنامه ريزى اســتان همدان نيز 

مانند  ظرفيت هايــى  كبودراهنــگ  گفــت: 
غارعليصــدر دارد و به دليل محروميت باال 
رقم عمده درآمد نفت استان به كبودراهنگ 
تعلق يافته و وضعيت راه عليصدر به همدان 
يكى از اولويت هاى وزارت راه قرار گرفته 
و درحال واگذارى به ســرمايه گذار هستيم. 
زمينه  در  كبودراهنگ  شهرســتان  ضمن  در 
وام اشتغال وضعيت مناسبى دارد. در بحث 
راه نيز 75 درصد اعتبارات راه سازى استان 
به شهرســتان كبودراهنــگ اختصاص يافته 

است.
در ادامه اين جلســه نماينده معين شهرستان 
كبودراهنگ از تخصيص 300 ميليارد تومان 

اعتبار ملى به اســتان همدان در ســالجارى 
خبــر داد و تأكيــد كرد: از ايــن مبلغ بايد 
مقدارى براى 4 بانده كردن راه كبودراهنگ 

به عليصدر هزينه شود.
آزاديخواه  احد  حجت االسالم والمســلمين   
تصريح كرد: نامه تأميــن اعتبار ملى پروژه 
4 بانده كــردن همدان- عليصدر در مجلس 
شوراى اســالمى تنظيم شــده و در اختيار 
كمســيون برنامه و بودجه قرار گرفته است 
و منتظر هستيم تصميمات نهايى ابالغ گردد 
تا مشكل مهم ترين منطقه گردشگرى استان 
كه همان 4 بانده شــدن راه اســت به زودى 

حل شود.
فرهنگى،  ميــراث  مديــركل  مالمير  علــى 
گردشــگرى و صنايع دســتى استان همدان 
نيز در بحث مسير عليصدر، گفت: مطالعات 
الزم توســط مشــاور درحال انجام است، 
به دنبال جذب ســرمايه گذار براى توســعه 
نقاط گردشــگرى و افزايــش امكانات در 
عليصدر هســتيم و پيگيريم جداره سازى و 
مناسب ســازى كوچه ها با طرح گردشگرى 
براى گردشگران با 440 ميليون تومان اعتبار 

در روستاى عليصدر اجرا شود.

اختصاص 3 ميليارد بودجه براى پروژه ها در سفر استاندار به كبودراهنگ

توسعه مسيرهمدان به عليصدر
اعتبار ملى مى گيرد
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تأمين مواد اوليه لوازم خانگى فاجعه است

 دبير انجمن صنايع لوازم خانگى با بيان اينكه واحد توليدى بايد از 
تأمين مواد اوليه اطمينان داشته باشد، گفت: در تأمين مواد اوليه فوالد، 

ورق و مواد پتروشيمى بى نظمى وحشتناكى وجود دارد.
عباس هاشــمى دربــاره وضعيت توليــد لوازم خانگــى، اظهار كرد: 
درحال حاضر واحدهاى توليدى به شــدت در تأمين مواد اوليه داخلى 
مشــكل دارند؛ بــا مصوبه ســتاد هماهنگى اقتصادى دولــت درباره 
اختصــاص ارزهاى مختلف به توليد، مســائل تخصيص ارز در بانك 
مركزى تسهيل شد اما در تأمين مواد اوليه در بخش هاى فوالد، ورق و 

مواد پتروشيمى بى نظمى وحشتناكى وجود دارد.
دبير انجمن صنايع لوازم خانگى با بيان اينكه پتروشــيمى ها هر كارى 
تمايل دارند انجام مى دهند، به مهر گفت: به عنوان مثال روز سه شــنبه 
قيمت گريدى كه 28 هزار تومان بود، در بازار آزاد به 130 هزار تومان 
رســيده بود كه در اواخر روز اين قيمت به 180 هزار تومان هم صعود 

كرد؛ با اين مدل تأمين مواد اوليه نمى توان از توليد حمايت كرد.
 توليدكنندگان بايد از تأمين مواد اوليه مطمئن باشد

وى ادامه داد: واحد توليدى بايد از اســتمرار تأمين مواد اوليه كه الزمه 
توليد اســت اطمينان داشته باشد، اگر قرار باشد براى تأمين مواد اوليه 

هر روز يك فاز جديد ايجاد كنند، واحدهاى توليدى فلج مى شوند.
هاشــمى گفت: واحدى داريم كه 2 ميليون قطعه سفارش صادراتى در 
بخش لوازم خانگى كوچك داشــت اما نپذيرفت وقتى علت را جويا 
شدم، توليدكننده گفت كه براى تأمين مواد اوليه چه از لحاظ قيمت و 
چه از لحاظ ميــزان اطمينان ندارد و نمى تواند به طرف خارجى تعهد 

بدهد كه كاال را با قيمت و حجم مشخصى تحويل مى دهد.
وى تأكيد كرد: توليد، يك ســرمايه گذارى درازمدت اســت، به همين 
دليل نياز به ثبات و تثبيت قوانين دارد. اينكه هر روز وزارت صمت و 
ستاد تنظيم بازار با صدور بخشنامه هاى متعدد و متناقض، توليدكنندگان 
را بالتكليف كنند، درست نيست. توليدكننده در ايران حتى به صورت 
ماهانــه نيز از قيمت مواد اوليه اطمينان ندارد و نمى داند امروز كه ورق 
را خريــد، هفته بعد به چه قيمتى بايد همين ورق را بخرد. تأمين مواد 
اوليه به ويژه در بخش پتروشيمى افتضاح است و توليدكننده به هيچ وجه 

تكليف خود را در اين بخش نمى داند.
 نبود اطمينان از تأمين مواد اوليه، صادرات را از بين مى برد 
هاشــمى گفت: استمرار افزايش توليد ارتباط مستقيم با استمرار تأمين 
مواد اوليه دارد. توليدكننده بايد برنامه ريزى مشخصى براى توليد داشته 
باشــد تا محصوالت را به درســتى قيمتگذارى كند و يا اگر صادراتى 
مى خواهــد انجام دهد بتواند به طرف خارجــى تعهد دهد. بازارهاى 
خارجى اين طور نيستند كه ما امروز يك قيمت را به آنها اعالم كنيم و 

فردا يك قيمت ديگر.
 راه فساد باز است

دبير انجمن صنايع لوازم خانگى با تأكيد بر اينكه وزارت صمت نبايد 
دخالتى داشته باشد، گفت: روز سه شنبه جلسه اى داشتيم كه مسئوالن 
به زعم خود درحال شفاف ســازى بودنــد و فرمول هاى عجيبى براى 
ورق هاى فوالدى اعالم مى كردند، درحالى كه مشكل اصلى در زنجيره 
عرضه فوالد اســت. اين زنجيره در كشور ما معيوب است. در شمش، 
اســلب و بيلت 2 ميليون تن مازاد توليد داريم اما از آن طرف در ورق 
گرم و ســرد كمبود داريم، درحالى كه ظرفيت وجــود دارد اما به دليل 
نبود مديريت واحد و جزيره اى بودن تصميمات، زنجيره عرضه فوالد 

معيوب شده است.

يارانه 20 دى ماه واريز مى شود
 سازمان هدفمندى يارانه ها اعالم كرد كه يكصدونوزدهمين مرحله 
يارانه نقدى ســاعت 24:00 روز شــنبه مورخ 20 دى ماه به حســاب 

سرپرستان خانوار واريز مى شود.
به گزارش مهر، به نقل از ســازمان هدفمندى يارانه ها، اين ســازمان 
در بخشــنامه اى اعالم كــرد: به اطــالع هموطنان عزيز مى رســاند 
يكصدونوزدهمين مرحلــه يارانه نقدى مربوط به دى ماه ســالجارى 
بــه ازاى هر نفر 455 هــزار ريال به همراه افزايش حداقل مســتمرى 
خانوارهاى مددجويان تحــت حمايت كميته امداد امام خمينى(ره) و 
سازمان بهزيستى كشور ساعت 24:00 روز شنبه به حساب سرپرستان 

محترم خانوارها واريز و قابل برداشت خواهد بود.
همچنين براساس مصوبه ســتاد ملى كرونا و اطالع رسانى هاى پيشين 
انجام شده، اين ماه هفتمين قسط از اقساط تسهيالت قرض الحسنه يك 
ميليون تومانى از يارانه سرپرســتان خانوارى كه تسهيالت را دريافت 

كرده اند، كسر خواهد شد.

مركز تخصصى آموزش كارآفرينى استان 
آغاز به كار كرد

 مركز تخصصى آموزش كارآفرينى و مهارت هاى كسب وكار اداره 
 كل آموزش فنى وحرفه اى اســتان همدان با هدف توسعه اجراى طرح 
كارآفرينى مهارت بنيان و حمايت از صاحبان ايده، فعاليت خود را آغاز 

كرد.
 مســئول مركز آموزش كارآفرينى و مهارت هاى كسب وكار اداره كل 
آموزش فنى وحرفه اى استان همدان در اين باره به ايرنا گفت: اين مركز 
شامل واحدهاى مختلف براى ارائه خدمات آموزشى و مشاوره است 
كه در راستاى هم افزايى هرچه بيشتر نهادها و ارگان هاى مرتبط در امر 
آموزش و اشــتغال و همچنين حمايت و هدايت كار در مركز آموزش 
فنى وحرفه اى شماره يك شهرستان مريانج همدان فعاليت خود را آغاز 

كرده است.
آروانه، مشموالن طرح كارآفرينى مهارت بنيان، كارآفرينان بالقوه و افراد 
داراى ايده هاى استارتاپى، مديران و صاحبان كسب و كارها، دانشجويان 
و دانش آموختگان دانشــگاهى و عموم افراد عالقه مند به كسب و كار 

اعم از نوپا و سنتى را جامعه هدف اين مركز آموزشى دانست.
مســئول مركز آموزش تخصصى كارآفرينى و مهارت هاى كســب و 
كار اداره كل آموزش فنى وحرفه اى اســتان همدان ادامه داد: اين مركز 
درحال حاضر ده دوره آموزشى برگزار مى كند كه از آن جمله مى توان به 
رشته هاى كارآفرينى در شركت هاى دانش بنيان، راه اندازى كسب وكارها 
بــه روش line، راه انــدازى كســب وكار نوآورانه، مديريت ارشــد 
كسب وكار MBA، مديريت كســب وكار الكترونيكى و مهارت هاى 

كارآفرينى اشاره كرد.
وي هدف اصلى مركز را توســعه اجراى طرح كارآفرينى مهارت بنيان 
و پرورش كارآفرينان مولد و ايجاد اشتغال پايدار از طريق بسترسازى 
براى ايجاد كسب و كارها برشمرد و خاطرنشان كرد: يكى از برنامه هاى 
اصلى مركز، برگزارى رويدادهايى اســت كه بــا حمايت همه جانبه، 
صاحبان ايده و تيم هاى اســتارتاپى را در راســتاى رسيدن به اهداف 

كارآفرينانه يارى رساند.
آروانه با اشــاره به اينكه كارآفرينى نقشى اساسى در توسعه فناورى و 
ايجاد توانمندى هاى كشورها داشته و يكى از پيامدهاى آن اشتغال زايى 
و توســعه اقتصادى است، عنوان كرد: تحوالت بازار كار موجب شده 
برخى از كســب و كارهاى سنتى از بين برود و اين كارآفرينان پيشرو 

هستند كه با حركت جديد مى توانند از اين فرصت استفاده كنند.
اداره كل آمــوزش فنى وحرفه اى اســتان همدان، در بيست وســومين 
جشنواره شــهيد رجايى، در گروه آموزشى، پژوهشى و فرهنگى، در 
مجموع شاخص هاى عمومى و اختصاصى، براى چهارمين سال متوالى 

موفق به كسب رتبه نخست جشنواره شد.
در بخــش آموزش هاى فنى وحرفه اى دولتى اســتان همدان 18 مركز 
ثابت و 4 شعبه و از مجموع 198 آموزشگاه خصوصى، 129 آموزشگاه 
ويژه دختران، 23 آموزشگاه پسران و 46 آموزشگاه دومنظوره در سطح 
اســتان همدان مشغول فعاليت در برگزارى دوره هاى آموزشى مرتبط 

هستند.

موانع پيش روى 3 واحد توليدى در استان 
برداشته شد

 رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان از گره گشايى ستاد تسهيل و 
رفع موانع توليد استان از 3 واحد توليدى خبر داد و گفت: اين واحدها در زمينه پرورش 
دام و طيور فعاليت دارند كه موانع و مشكالت موجود در مسير كار و توليد آنها با كمك 

مسئوالن برداشته شد.
حميدرضــا متين در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: يــك واحد پرورش مرغ تخمگذار در 
شهرستان بهار بدهى معوقه داشــت كه به استناد ابالغيه قوه قضاييه مبنى بر عدم صدور 

اجرائيه براى واحدهاى فعال، از بانك عامل خواســته شــد تا از اقدام قانونى براى واحد 
مذكور خوددارى كند.

وى خاطرنشان كرد: يك واحد بره پروارى واقع در شهرستان مالير نيز مشكالتى با بانك 
كشاورزى در زمينه تسهيالت دريافتى داشت، كه براى حل و فصل اين مشكل و تسهيل 
روند فعاليت واحد تصميم گيرى شــد. دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان همدان 
گفت: همچنين موضوع تأمين آب مورد نياز يك دامدارى نيز مطرح و براى مشــكل اين 

واحد راهكارهاى الزم از سوى امور آب و جهادكشاورزى پيشنهاد شد. 
به گفته رئيس ســازمان صنعت، معدن وتجارت استان همدان، از ابتداى امسال 56 جلسه 
ســتاد تسهيل و رفع موانع توليد در استان تشــكيل شده كه در اين جلسات 144 مصوبه 

براى گره گشــايى از فعاالن اقتصادى به ويژه واحدهاى صنعتى، كشاورزى و گردشگرى 
صادر شده است.

وى با بيان اينكه بيشتر مشكل توليدكنندگان استان همدان مربوط به سيستم بانكى است، 
افزود: تسهيالت دريافتى از بانك ها ســرمايه هاى اين استان هستند و گيرندگان وام بايد 
نسبت به پرداخت به موقع اقساط و بازگشت آن به چرخه اقتصادى اهتمام ويژه اى داشته 

باشند و بانك ها نيز بخش توليد را يارى كنند.
متين به حفظ واحدهاى توليدى اســتان تأكيد كرد و گفت: حفظ اشتغال و رونق توليد از 

اولويت هاى دولت به شمار مى آيد كه با جديت در استان همدان پيگيرى مى شود. 
استان همدان داراى هزار و 60 واحد صنعتى و توليدى فعال است.

 بــا توجه به احراز شــرايط متقاضيان در طرح اقدام 
ملى مسكن، چنانچه افراد متقاضى مسكن تاكنون موفق 
به افتتاح حســاب و واريز مبلغ آورده اوليه نشده اند، در 
فرصت باقى مانده نسبت به تكميل موجودى اقدام كنند. 
همچنين امروز پنجشــنبه مرحله سوم ثبت نام متقاضيان 
طرح اقدام ملى مســكن در همدان و 182 شــهر ديگر 
آغاز مى شود كه به مدت يك هفته ادامه خواهد داشت.

مديــركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان از 
تمديد مهلــت واريز اوليه و تكميل موجودى متقاضيان 
طرح اقدام ملى مسكن خبر داد و گفت: 200 هزار واحد 
مسكونى براى كارگران، بازنشستگان و مستمرى بگيران 
تأمين اجتماعى ساخته مي شود كه تسهيالت و اقدامات 
حمايتــى وزارت تعاون، كار و رفــاه اجتماعى در اين 
خصوص، ويژه كارگران، بازنشستگان و ساير گروه هاى 
هدف، مشمول متقاضيانى خواهد شد كه پرداخت اوليه 

آنها كامل شده باشد.
به گزارش روابط عمومــى اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى استان همدان، احمد توصيفيان در ادامه با اشاره 
به اينكه آمار ثبت نام شــدگان در ايــن طرح به تفكيك 
شهرستان توسط وزارت متبوع اعالم شده است، گفت: 
تسهيالت و اقدامات حمايتى وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى ويژه كارگران، بازنشستگان و ساير گروه هاى 

هدف را مشمول خواهد شد.
توصيفيان در ادامه افزود: مســكن يكى از الزامات اوليه 
در راستاى صيانت از جامعه كار و تالش است و كارگر 
اگر داراى مسكن باشد و از اين بابت دغدغه اى نداشته 

باشــد با آرامش روحى و روانى بيشترى در كار و توليد 
ايفاى نقش مى كند و اين مهم اثرات اجتماعى و اقتصادى 

زيادى بر خانواده ها دارد.
 امروز ثبت نام آغاز مي شود

در خبر ديگري آمده است: امروز پنجشنبه مرحله سوم 
ثبت نام متقاضيان طرح اقدام ملى مســكن در همدان و 
182 شــهر ديگر آغاز مى شود و به مدت يك هفته ادامه 

خواهد داشت.
در مرحله نخست، ثبت نام متقاضيان جديد در شهرهايى 
كه در آنها اراضى جديد احصا شــد، فراهم شده است. 
اين مرحله براى ثبت نام متقاضيان جديد در شــهرهاى 
بدون ثبت نام در مراحل پيش و براســاس ظرفيت هاى 
احصاشــده در 183 شــهر واقع در 19 اســتان كشور 
شــامل همدان، ايالم، بوشــهر، تهران، خراسان شمالى، 
سيستان وبلوچســتان، كرمان، كهگيلويــه و بويراحمد، 
مازندران،  آذربايجان غربــى،  قزوين،  گيالن،  لرســتان، 
مركزى، سمنان، خوزســتان، فارس، خراسان رضوى و 

هرمزگان برنامه ريزى شده است.
متقاضيان مى توانند از تاريخ بازگشايى سامانه كه ده صبح 
روز پنجشــنبه 18 دى است تا ساعت 24 روز پنجشنبه 
نسبت به  tem.mrud.ir 25 دى با مراجعه به سامانه

ثبت نام براساس شرايط اعالمى اقدام كنند.
با توجه به محدوديــت تأمين اراضى، پس از پااليش و 
احراز شــرايط، متقاضيان نهايى به ميزان ظرفيت احصا 

شده از بين متقاضيان تأييدشده انتخاب خواهند شد.
در خصوص اصالح شهر محل تقاضا براى متقاضيان ثبت نام 

شده در مراحل قبلى، تصريح شــده است: در اين مرحله 
كه از طريق ارســال پيامك زمان آن به متقاضيان مشــمول 
اعالم خواهد شد، متقاضيانى كه به دليل انتخاب شهر محل 
تقاضا، انصراف داده يا رد درخواست شده اند، مى توانند در 
زمان اعالمى طى پيامك با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملى 
مسكن به نشانى www.tem.mrud.ir نسبت به تغيير 
شــهر محل تقاضاى خود براساس شرايط اعالمى از سوى 

اين وزارت در اطالعيه هاى بعدى اقدام كنند. 
 مسكن ملى در يك نگاه

شهريوماه 1398 طرح اقدام ملى مسكن با حضور رئيس 
جمهور كلنگ زنى شد. براى اين پروژه 400 هزار واحد 
تعريف شــد كه در دور اول نام نويسى 1/6 ميليون نفر 
از طريق ســايت و پيامك ثبت نام كردند كه 460 هزار 
نفر واجد شــرايط شــناخته شدند. نخســتين واحدها 
به تعــداد 11 هزار و 560 واحــد در روز يكم آبان ماه 
1399 به دســتور رئيس جمهور افتتاح شد. اين پروژه 
از طريق آورده متقاضيان و صد ميليون تومان وام بانكى 
با نرخ سود 18 درصد ساخته مى شود. آورده متقاضيان 
در مرحله اول حدود 40 ميليون تومان اســت. ميانگين 
قيمت اين واحدها در كل كشــور طبق آخرين برآورد 
از هزينه هاى تابســتان 1399 به مترى 2/7 ميليون تومان 
مى رســد. ثبت نام مراحل يكم و دوم به پايان رســيده 
اســت. مهلت بارگذارى مدارك و افتتاح حساب، پايان 
مهرماه اعالم شــده بود كه تا پنجم دى ماه تمديد شد و 
به پايان رســيد. مرحله سوم ثبت نام از 18 دى ماه 1399

آغاز مى شود. 

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان:

مهلت واريز اوليه و تكميل موجودى مسكن ملى كارگرى 
تمديد شد امور  هماهنگى  معاون   

اقتصادى استاندارى همدان 
مقررات  از  برخــى  گفت: 
موجــود در دســتگاه هاى 
اجرايى مخل سرمايه گذارى 
و  كسب  وضعيت  بهبود  و 
كار اســت كه شناسايى و 

حذف مى شود.
به گــزارش ايرنــا، ظاهر 
پورمجاهــد در كارگــروه 

اظهار  مقررات زدايى  و  سرمايه گذارى  تسهيل 
كرد: تاكنــون 25 مورد از مقررات دســت و 
پاگير در اســتان همدان شناسايى و به هيأت 
مقررات زدايى كشــور ارســال شده است كه 

نيمى از آنها به نتيجه رسيده است. 
وى تأكيد كرد: برخى از مقررات موجود براى 
سرمايه گذاران دســت و پاگير هستند و روند 
اجراى پروژه ها را به تأخير مى اندازد و نيازمند 

بازنگرى و اعمال تغيير دارد. 
معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همدان از دســتگاه هاى اجرايى خواست اين 
قوانين و مقررات را شناســايى و به دبيرخانه 
كارگروه فوق ارســال كنند تــا بتوانيم روند 
سرمايه گذارى و توسعه پروژه هاى اشتغالزا را 

شتاب بدهيم. 
پورمجاهد با اشاره به اينكه برخى از طرح هاى 
كشاورزى و صنعتى سال ها پيش مجوز گرفته  
اما راه اندازى نشــده اند، تأكيد كرد: اين موارد 

بايــد شناســايى و براى 
ابطال مجوز و آزادسازى 
امتيازهــاى آب و بــرق 
تخصيص يافتــه بــه آنها 

اقدام شود. 
بــه گفته وى، هــر آنچه 
تســهيل  كارگــروه  در 
و  ســرمايه گذارى 
مقررات زدايى به تصويب 
مى رسد بايد اجرا شود و 
دســتگاه هاى اجرايى در اين زمينه حق اعمال 

سليقه و برخورد گزينشى ندارند. 
معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همدان با ابراز گاليه از برخى دســتگاه ها كه 
به مصوبه هاى اين كارگروه تمكين نمى كنند، 
افزود: با افــراد خاطى در مراحل نخســتين 
با تذكــر و اخطار و ســپس برخورد قضايى 

صورت مى گيرد.
وى به تهيه و تدوين اطلس ســرمايه گذارى 
استان نيز اشاره كرد و گفت: اين طرح با همت 
اداره كل امور اقتصادى و دارايى اجرا مى شود 
و بقيه دستگاه هاى مربوطه نيز در اين فرايند 

همكارى و مشاركت دارند.
94 فرصت سرمايه گذارى در مناطق مختلف 
اســتان در ســالجارى شناسايى شــده و اين 
فرصت هــا در زمينه هاى گوناگــون با هدف 
تســهيل و هدايت ســرمايه گذاران در دست 

مطالعه و بررسى قرار دارد.

معاون اقتصادى استاندارى:
مقررات ُمخل سرمايه گذارى

 در استان همدان حذف مى شود

غزل اسالمى »
 نخســتين قولى كه اســتاندار در جلســه 
شوراى برنامه ريزى و توسعه استان از مديران 
عامل آب و فاضالب اســتان و آب منطقه اى 
گرفــت، آبرســانى به مردم ماليــر از طريق 
ســد كالن در دهه فجر بــود و اين اختيار را 
بــه آنها داد كه اگــر نمى توانند خط انتقال را 
به بهره بردارى برســانند قولى ندهند، اما هم 
مديرعامل آبفا و هم مديرعامل آب منطقه اى 
قول دادند كه در ايام دهه فجر نياز مردم مالير 
به آب شرب را از سد كالن تأمين كنند و آن 

را به طور رسمى به بهره بردارى برسانند.
موضوع ديگرى كه اســتاندار در اين جلسه 
بــه آن اهميت ويــژه داد مشــكل اراضى 
شــاهرخى  بود.  ازندريان  صنعتى  شــهرك 
گفت: بادامى مديرعامل شركت شهرك هاى 
استان يكســرى كارهاى بزرگ انجام داده، 
يك روز به من گفت برويم رزن. من وقتى 
رفتم ديدم كه ايشان شهرك صنعتى بزرگى 
در رزن ســاخته كه خدمــت بزرگى به اين 
شــهر و استان است. ايشان اگر اراده كند و 
شهرك صنعتى ازندريان را در اولويت قرار 
دهد.  انجام  بزرگى  كارهاى  مى تواند  بدهد، 
با اينكه مشــكالتى ازجمله هزينه تملك 5

هكتار زمين براى ســاخت شهرك را مطرح 
كــرده، اما اگر بخواهد مى تواند آن را انجام 
دهد و تنها مســتلزم اين است كه اراده كند.

شــاهرخى درباره اين پــروژه گفت: تيمى با 
هماهنگى معاون اقتصادى تشــكيل و تا پايان 
دى ماه تكليف اين پروژه را روشــن كنيد. يا 
در دســتور كار قرار بگيرد و يا روى ريل كار 
بيفتد، در هر صورت با تأييديه شــوراى شهر 

تعيين تكليف شود.
اســتاندار در صدد است تا با همكارى فرهاد 
فرزانــه معاون امور عمرانى مشــكل يكى از 

محله هاى مالير را كه دچار مشــكالتى براى 
سكونت اســت، حل كند. وى در اين جلسه 
تأكيد كرد كه فرزانه اين طرح را كارشناسى و 
مطالعه و بين چند دستگاه مربوطه هماهنگى 
ايجاد كنــد تا در عرض يك مــاه اين محله 

سامان بيابد.
وى توضيــح داد: پيش تر در بلوار ســالمت 
چنين كارى انجام داديم. ســاكنان اين بلوار 
قبال به سختى زندگى مى كردند اما با اقداماتى 
كه دســتگاه ها با هم افزايى هــم انجام دادند 
عالوه بر اينكه اين محله آباد شد، ارزش افزوده 
چند برابرى براى مالكان زمين ها و مســاكن 
آن ايجاد شــد. بنابراين چنيــن اقداماتى بايد 
در محله هاى مستعد با همكارى دستگاه هاى 
مرتبط انجام شــود تا به ثــروت مردم افزوده 

شود.
شــاهرخى درباره كبودراهنگ هم گفت: در 

جلسه اين شهرســتان يكسرى مسائل مطرح 
شــد كه براى حل آنها برنامه ريزى شــد اما 
موضوع اين است كه قرار بوده 2 هزار مسكن 
محرومين در قالب مســكن ملى بســازيم كه 
هــزار و 994 واحد آن تعيين تكليف شــده 
و عمليــات اجرايــى هــزار و 69 واحد از 
كبودراهنگ آغاز شده و تا بهار 1400 آنها را 

تحويل مى دهيم.
وى در ادامه جلســه گفت: همــدان دوران 
طاليى توسعه را مى گذراند به صورتى كه طرح 
فراز كشــمش مالير اجرا شــد و انگور اين 

شهرستان جهانى شد.
استاندار از تالش و همت مردم ازندريان براى 
ايجاد شــغل و گردش مالى روزانه ميلياردى 
آنهــا قدردانى كرد و گفــت: بايد قدر آنها را 
بدانيم و همراهشــان باشــيم و انتظار آنها را 

براى ساخت شهرك برآورده كنيم.

به گفته شــاهرخى، مالير اوج توســعه را به 
خود ديده و اطمينان دارم آب شرب مالير كه 
سال ها معضل اين شهر بود و دعواهايى ايجاد 

مى كرد، حل شده است.
وى در ادامــه گفت: افق ديد ما توســعه اى 
نيروگاه  مى خواهيــم  به طورى كــه  اســت، 
بســازيم و دليلش هم اين اســت كه دنبال 
حاشيه نيســتيم و به حاشيه سازها هم اجازه 

نداده ايم. كار 
اســتاندار افزود: نماد كار ما هم نوين سازى 
اســتفاده  و  صرفه جويى  براى  كشــاورزى 
بهينه از آب و خاك اســت، به طورى كه از 
گلخانه  هكتار  صــد  تاكنون  انقالب  ابتداى 
داشــته ايم اما در يك سال و ده ماه بيش از 
500 هكتار ظرفيت ســازى كرده ايم كه بيش 
از 300 هكتار آن تا پايــان 1400 عملياتى 

مى شود.

اصالحيه

شهــردارى ماليــر

مى رســاند  اطــالع  بــه  بدينوســيله 
ــورخ  ــه در م ــر ك ــهردارى مالي ــى ش آگه
اســت گرديــده  چــاپ   1399/10/03

 نوبت دوم صحيح مى باشد. 
(م الف 363)

در دوران كرونا نخستين جلسه شوراى برنامه ريزى استان با حضور خبرنگاران برگزار شد

قول آبى ها براى آبرسانى كالن به مالير

سد گرين، پروژه اى كه در سير اجرايى اش 
با فراز و فرود هاى فراوانى مواجه شد.

تقريبا از ابتداى آغاز به كار آن در ســال 92
(كلنگ زنى) تا ســال 99 بيش از 4 مرحله 
تعطيل و دوباره به چرخه اجرا بازگشــت. 
ســدى كه تا آســتانه تعطيلى و قرار گرفتن 
در ليست 30 سد كشور هم قرار گرفت؛ اما 
اعتبارات قطره چكانــى براى پروژه بزرگى 
مثل گرين نمى توانســت ذائقــه حياتى اين 
سد را ســيراب و مانع تعطيلى هاى مقطعى 

آن شود.
ماده 56 آخرين راهكار براى ادامه حيات سد 
گرين و در حقيقت تنها راه نجات اين پروژه 
محسوب مى شــد تا درصورت تعطيل شدن 
پروژه و يا خالى ماندن دست پيمانكار، بتواند 

بازوى بازگشت پروژه به ريل اجرا شود.
اما مجــوز اجرايى اين ماده نيــاز به تمديد 
داشت كه حاال پس از پيگيرى هاى انجام شده 
روز گذشته خبر مجوز ماده 56 اعالم شد كه 
با كنسرســيوم (همكارى 3 بانك و با تأمين 

اعتبار 330 ميليــارد تومان براى ادامه اجراى 
پروژه، هفته آينده با تحويل دوباره اجراى آن 

آغاز خواهد شد.
نماينــده مــردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اســالمى گفت: موضوع كنسرســيوم هم به 
اين ترتيب است كه 3 بانك عامل عنوان شده 
اعتبار مورد نيــاز براى ادامه عمليات اجرايى 
پروژه سد گرين را به صورت وام به پيمانكار 
تحويل خواهند داد و پس از پايان آن، دولت 
موظف به پرداخت اين هزينه به همراه ســود 

آن به 3 بانك عامل است.
ايــن  در  شــهبازى،  عليرضــا  گفتــه  بــه 
ســرمايه گذارى 3 بانِك كشــاورزى با سهم 
40 درصــد، صادرات و تجارت هم هر كدام 
يك ســهم 30 درصدى ايــن اعتبار را تأمين 

خواهند كرد.
وى گفــت: اين موضوع بــا پيگيرى و انجام 
جلســات متعدد با مديرعامل و رئيس هيأت 
مديــره بانــك كشــاورزى و 2 بانك عامل 

صادرات و تجارت محقق شده است.

ماده 56 جان گرفت

سد گرين با كنسرسيوم 3 بانك هفته آينده وارد چرخه اجرا مى شود
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 ايجاد منابع درآمدى پايدار براى توســعه 
ورزش و جوانان استان ضرورت دارد.

مديركل ورزش و جوانان استان در نشست با 
خبرنگاران و ورزشى نويسان همدان در ايجاد 
درامدهاى پايدار براى ورزش استان خبر داد و 
گفت: طــى رايزنى هاى صورت گرفته و اخذ 
مجوزهاى الزم در آينده نزديك شاهد خواهيم 
بود كه مجموعه ورزشى سعيديه به يك مركز 
تجارى، تفريحى، توريســتى، گردشــگرى و 
ورزشى تبديل خواهد شد تا در كنار اقدامات 
رفاهى براى گردشگران براى ورزش استان نيز 

كسب درآمد كند.
حميدســيفى در ايــن نشســت از عــكاس 
نوروزى  احمد  همدان  ورزشــى  پيشكسوت 
كه بيش از نيم قرن در اين حوزه فعاليت دارد، 

تجليل كرد.
وى با بيــان اينكه ارج نهادن به ارزش ها يكى 
از وظايف ما اســت، گفت: زحمات اصحاب 
رسانه در ادوار گذشته بر هيچ يك از ما پوشيده 
نيست زيرا در دنيايى كه وسايل ارتباط جمعى، 
تجهيزات و فناورى هاى امروز نبود فعاليت ها 
سخت تر بود و اگر كســى عشق به كار خود 
نداشت، نمى توانستد مسائل مختلف و پيرامون 

را تحمل كند.
ســيفى تصريح كــرد: يكــى از اقداماتى كه 
به تازگى انجام شــد، شناســايى پيشكسوتان 
و افراد توانمنــد در حوزه هاى مختلف براى 
گرفتن مشــاوره و راهنمايى در ورزش بوده 
كه اميدواريم به آنچه به عنوان هدف ترســيم 
كرده ايم دست يابيم. سپس با اهداى لوح تقدير 
و هدايا از اين پير عكاسى با حضور خبرنگاران 
و جالل نصرپور پيشكســوت ورزش جودو 

تجليل شد.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان در ادامه 
با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در مدت 
اخير در اســتان، گفت: نخستين خواسته ما از 
اقدامات  دقيق  اطالع رســانى  رسانه  اصحاب 
صــورت گرفتــه در ورزش و جوانان براى 
اميدآفرينى در جامعه است زيرا جامعه ما بيش 

از هر زمانى نيازمند اميد است.

ســيفى با بيان اينكه در مــدت اخير به معنى 
واقعى توانســتيم از ظرفيت هاى موجود براى 
توســعه ورزش و كنار گذاشتن موانع استفاده 
كنيم، گفت: استان همدان داراى ظرفيت هاى 
فراوانى در حوزه هاى مختلف است كه نمونه 
بارز آن ســطح ارتفاع است كه مى تواند براى 

استان و كشور ارزآور باشد.
وى بــا تأكيد بر اينكه الزمه تحقق هرچه بهتر 
برنامه ها تدوين شده ارتباط ورزش با دانشگاه 
است، گفت: طى روزهاى آينده سايت سطح 
ارتفاع يا كمپ هــاى تيم ملى كه با بهره گيرى 
از جوانان دانشــگاهى طراحى شــده است را 
رونمايى خواهيم كرد تا زمينه اى براى معرفى 

ظرفيت ورزشى خود به دنيا داشته باشيم.
ســيفى تصريح كرد: بهترين امكانات، بهترين 
ورزشــكاران در استان همدان هستند بنابراين 
بايد براى اســتفاده درست از آنها برنامه ريزى 
الزم صــورت بگيرد و مهره هاى توانمند براى 

تحقق برنامه ها به كار بگيريم.
وى با اشاره به اينكه يكى از برنامه هاى مهم ما 
فعاليت در حوزه بين المللى ورزش استان براى 
ايجاد درآمد پايدار است، گفت: خوشبختانه در 

اين راســتا اقداماتى همچون ديدار با مديركل 
روابــط بين الملــل وزارت ورزش و جوانان 

انجام شده است.
ســيفى با اشــاره به اينكه تمامــى پروژه هاى 
ورزشى داراى پيشرفت فيزيكى قابل توجه تا 
يك ســال ونيم آينده به بهره بردارى مى رسند، 
گفت: خوشبختانه طى ســفر هفته گذشته به 
تهــران و ديدار با معاون وزيــر و مديرعامل 
شــركت توســعه و تجهيز اماكن ورزشــى 
تصميمات خوبى براى توسعه زيرساخت هاى 
ورزش اســتان همــدان با حضور شــهبازى 

نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى 
اتخاذشده اســت كه اميدواريم هرچه سريع تر 

اجرايى شوند.
وى پروژه ســاخت اســتخر اختصاصى شنا 
و شــيرجه در مجموعه شــهيد مفتح، استخر 
ســامن، مجموعه جانبازان و معلولين ازجمله 
پروژه هــاى تأمين اعتبارشــده جهــت تداوم 
ســاخت در اين ديدار عنوان كــرد و گفت: 
خوشــبختانه امروز بيش از هر زمانى مجمع 
نمايندگان استان در كنار استاندار براى توسعه 

و آبادانى همه جانبه استان در تالش هستند.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

مشكالت ورزشكاران استان رفع مى شود
 دســتگاه ورزش اســتان تمام تالش خود را براى رفع مشكالت 

ورزشكاران استان همدان انجام خواهد داد.
مديركل ورزش و جوانان استان در ديدار با آرش ميراسماعيلى رئيس 
فدراســيون جودو كشور، گفت: دســتگاه ورزش استان تمام تالش و 
كوشــش خود را در جهت رفع مشــكالت ورزشكاران استان همدان 

به كارخواهد گرفت.
حميد سيفى از برگزارى مراسم تجليل از قهرمانان و مدال آوران استان 
در ســال هاى 97 و 98 پس از 2 ســال خبر داد و گفت: اميدواريم با 
حمايت هاى استاندار همدان اين مراسم را طى هفته هاى آتى با رعايت 

شيوه نامه هاى بهداشتى در استان همدان برگزار كنيم.
ميراسماعيلى نيز در اين ديدار ضمن قدردانى از حمايت هاى مديركل 
ورزش و جوانان استان همدان در راستاى حمايت از ورزش جودو در 
اســتان، گفت: استان همدان داراى ظرفيت و قهرمانان خوبى در رشته 
جودو در بين آقايان و بانوان است كه خوشبختانه افتخارات خوبى نيز 

در ميادين مختلف ملى و فراملى كسب كرده اند.
وى با تأكيد بر اينكه استعداديابى و حمايت از ورزشكاران از مهم ترين 
مســائلى است كه بايد پيگيرى شود، گفت: اميدواريم با حضور سيفى 
در همدان شاهد درخشــش روزافزون ورزش استان به ويژه جودو در 

ميادين ملى و فراملى باشيم.

جوان اسدآبادى داور ملى فوتبال شد
 على اصغر گوهرى داور اســدآبادى با شركت در آزمون ارتقاى 
داورى فوتبال درجه يك به ملى، به عنوان داور ملى حائز رتبه قبولى 

شد.
در آزمــون ارتقاى داورى درجه يك به ملى كه با شــركت 18 داور از 
سطح كشور در سنندج برگزار شد، على اصغر گوهرى با قبولى در آزمون 
كتبى و تست آمادگى جسمانى به عنوان داور ملى رتبه قبولى كسب كرد. 
كالس و آزمــون ارتقاى داورى درجه يــك به ملى با حضور فريدون 

اصفهانيان، رئيس كميته داوران كشور به عنوان مدرس برگزار شد.

پاس و اكباتان نقره داغ شدند
 در جريان بازى دوســتانه تيم هاى رده ســنى پايه پاس و اكباتان 
همدان، بين بازيكنان درگيرى ايجاد شــد و همين مسأله واكنش هايى 

را به دنبال داشت.
بنا بر اعالم هيأت فوتبال همدان، تا اطالع ثانوى تمرين تيم هاى فوتبال 
پاس و اكباتان در رده هاى سنى پايه به علت اخالل، بى نظمى و درگيرى 

در حين انجام مسابقات دوستانه تعطيل خواهد بود.
براساس اين گزارش، درگيرى اين 2 تيم به بدآموزى در بين نوجوانان 
و جوانان و رعايت نكردن اخالق و خدشــه دار شــدن جايگاه فوتبال 

همدان منجر شده و بر اين اساس هرگونه فعاليت 2 تيم ممنوع است.
ديدار اين 2 تيم به دليل درگيرى بازيكنان نيمه كاره پايان يافت.

پاس در جام حذفى شركت مى كند
 با تصميم مهدى پاشــازاده ســرمربى، تيم پاس در مسابقات جام 

حذفى فوتبال كشور حضور خواهد يافت.
ســرمربى پاس اعتقاد به حضور در جام حذفى دارد و باشگاه نيز اين 

موضوع را پذيرفت.
حضور در جام حذفى فوتبال كشــور جذابيت هاى خاص خودش را 

دارد و پاس با قدرت در اين عرصه از مسابقات شركت مى كند.

اكباتان همدان قهرمان 4 جانبه كردستان شد
 تيم نونهاالن اكباتان همدان در مســابقات 4 جانبه كردستان به مقام 

قهرمانى رسيد.
مســابقات 4 جانبه فوتبال نونهاالن به مناســبت گراميداشت نخستين 
سالگرد شهادت شهيد ســليمانى به ميزبانى شهرستان قروه كردستان 
برگزار شد. در اين مسابقات تيم هاى اكباتان همدان، آبى پوشان همدان، 
خورشيد مهر قروه و فاتح اسدآباد حضور داشتند كه تيم اكباتان همدان 
به مقام قهرمانى رسيد، خورشيد مهر قروه دوم شد و فاتح اسدآباد مقام 

سوم را ازآن خود كردند.

تيراندازى در بهار
 يك دوره مسابقه تيراندازى ويژه كاركنان شهرستان بهار به مناسبت 
سالگرد شهادت حاج قاســم سليمانى در سالن تيراندازى بهار برگزار 
شــد. در پايان اين رقابت ها عبدا... جهانگيرى از آموزش و پرورش، 
محمد قنبرى از دادگســترى عناوين نخست و دوم را كسب كردند و 
على اصغر خسروى و حسين مرشدلو از منابع طبيعى نيز به طور مشترك 

سوم شدند.

اردوى تيم فوتبال ناشنوايان كشور آغاز شد
 نخستين اردوى آماده سازى تيم ملى فوتبال ناشنوايان پس از يكسال 
دورى از تمرينات و مسابقات از امروز پنجشنبه 18 دى آغاز مى شود.

نخستين اردوى آماده سازى تيم ملى فوتبال ناشنوايان جهت شركت در 
انتخابى المپيك پس از يكسال دورى از تمرينات و مسابقات از امروز 
پنجشنبه 18 دى در زمين فوتبال دانشكده خوارزمى كرج آغاز مى شود 

و تا 26 دى ادامه خواهد داشت.
به منظور شناســايى نفرات اعزامى به انتخابى المپيك ناشــنوايان، 25

بازيكن به نخستين اردوى آماده سازى دعوت شدند كه در بين آنها نام 
2 فوتباليســت از استان همدان به چشم مى خورد كه پس از طى چند 

مرحله اردو، نفرات اعزامى مشخص خواهد شد.

اسكواش در ليگ كشور حمايت مى شود
 اســكواش همدان براى ورود به ليگ دســته يك كشور حمايت 

مى شود.
هيأت اســكواش اســتان يكى از هيأت هاى فعال استان است كه با 
بهره گيرى از توان خود و اســتفاده از ظرفيت هاى اســتان به دور از 
حواشــى درحال فعاليت اســت. در چند ماه اخير اين هيأت تحرك 
خاصى گرفته و توســعه اســكواش از لحاظ زيرساخت و همچنين 

قهرمانى موفق عمل كرده است.
مديركل ورزش و جوانان با اشاره به اينكه تيم اسكواش نيز مى تواند 
براى حضور در ليگ كشور از برند پاس به عنوان يك هويت از استان 
همدان استفاده كند، گفت: اســكواش همدان را براى ورود به ليگ 

دسته يك كشور حمايت مى كنيم.

نصب تابلو قله لشگردر كله بيد مالير
ــر توســط  ــزار و 840 مت ــاع 2 ه ــه ارتف ــه لشــگردر ب ــو قل  تابل
ــگردر  ــاى لش ــه زيب ــر در قل ــتان مالي ــوردى شهرس ــأت كوهن هي

ــد. ــب ش ــد نص كله بي
ــوردى  ــگاه كوهن ــت باش ــوردى و مديري ــأت كوهن ــت هي ــه هم ب
ــا  ــده و ب ــن ش ــش تعيي ــه اى از پي ــر در برنام ــتان مالي اوج شهرس
ثبــت ارتفــاع قلــه لشــگردر كله بيــد ايــن شهرســتان توســط 
كوهنــوردان ماليــرى در ســالگرد شــهادت حــاج قاســم ســليمانى 
تابلــوى ايــن قلــه كــه توســط هيــأت كوهنــوردى تهيــه و تــدارك 

ــه نصــب شــد. ــاالى ايــن قل ــود در ب ــده شــده ب دي
ــأت  ــه در هي ــتان ك ــن شهرس ــوردان اي ــر از كوهن ــداد 60 نف تع
ــت  ــتان فعالي ــن شهرس ــوردى اوج اي ــوردى و باشــگاه كوهن كوهن
ــه بلنــداى قلــه لشــگردر كله بيــد  ــا صعــود ب و تمريــن مى كننــد ب
ــهداى  ــان و ش ــردار عزيزش ــره س ــاد و خاط ــو آن ي و نصــب تابل
ــوات  ــر صل ــا ذك ــته و ب ــى داش ــه مقاومــت را گرام ــام جبه واالمق
ــرده اداى  ــفر ك ــزان س ــامخ آن عزي ــام ش ــه مق ــت فاتحــه ب و قرائ

ــد.  ــرام كردن احت

بسكتبال اسدآباد يكه تاز ليگ يك كشور
 تداوم بردهاى تيم خانه بسكتبال اسدآباد در فصل جديد رقابت هاى ليگ دسته يك 
كشــور، اميد به صعود و پايان طلسم ناكامى هاى اين تيم در ادوار گذشته را دوچندان 

كرده است.
به گزارش ايرنا، ورزش اسدآباد با وجود ظرفيت هاى مناسب در سال هاى اخير همواره 
حضورى كمرنگ در ســطح ميادين حرفه اى داشته و بى گمان بسكتبال تنها دلخوشى 
اهالى ورزش دوست اين شهرستان براى لذت بردن از ليگ هاى باشگاهى كشور است.

بسكتبال اين شهرستان در اين ســال ها با وجود تنگناها و مشكالت متعدد، توانست 
به بقاى خود در ليگ يك باشــگاه هاى كشور تداوم ببخشد و با حداقل منابع مالى به 

رويارويى با حريفان قدرتمند مسابقات بپردازد.

بسكتبال اسدآباد فصل گذشته از صعود به ليگ دسته يك كشور بازماند اما امسال يكى 
از مدعيان اصلى صعود به شــمار مى رود و آغاز بسيار خوبى در اين مسابقات داشته 
است. تيم خانه بسكتبال اسدآباد گام نخست خود در گروه يك منطقه شمال را محكم 

برداشت و توانست حريف سرسخت كرمانشاهى خود را شكست دهد.
نماينده اسدآباد با هدايت سجاد عطايى در راستاى مسابقات ليگ دسته يك كشور و 
در بازى افتتاحيه گروه خود به مصاف تيم ميزبان يعنى خانه بسكتبال كرمانشاه رفت و 

در پايان موفق شد تا حريف خود را با نتيجه 94 بر 75 شكست دهد.
اما بسكتباليســت هاى اســدآباد در ديدار دوم نيز تيم كردســتان را شكست دادند تا 
حضورشان در صدر جدول را مستحكم تر كنند. اين تيم در مقابل كردستان در ديدارى 

جذاب 84 بر80 به پيروزى رسيد.

قضاوت داوران استان در كشور
 امروز و فردا داوران فوتبال و فوتسال استان در ليگ هاى كشورى قضاوت خواهند كرد.

در ليگ برتر فوتسال امروز پنجشنبه 18 دى ماه يك ديدار در تهران برگزار مى شود كه طى آن 
تيم كراپ الوند ميزبان اهوراى بهبهان اســت. دپارتمان داورى فوتسال قضاوت اين بازى را به 

حميدرضا قدسى راغب داور جوان همدان سپرده است.
قدسى راغب به عنوان داور نخست اين بازى را سوت مى زند و زياد فروتن و يوسف افضلى وى 
را در امر قضاوت همراهى مى كنند. همچنين در ليگ ليك برتر فوتبال بانوان كشور فردا جمعه 
19 دى ماه يك ديدار در بندر انزلى برگزار مى شــود. در اين بازى ملوان انزلى ميزبان ســارگل 
بوشهر است. اين بازى را فاطمه نصيرى سوت مى زند و بهاره سيفى داور بين المللى نهاوندى 

استان به عنوان كمك يك در اين بازى قضاوت مى كند.

 بايد با ايجاد شــور و نشــاط ورزشــى 
كم تحركــى بانوان را از بين ببريم و همچنين 
بايد خدمات ورزشــى را به حاشيه شهرها و 
روســتاهاى دور افتاده ببريم تا همه بتوانند از 

اين ظرفيت ها استفاده الزم را داشته باشند.
نشســت بررســى وضعيــت ورزش بانوان 
شهرســتان بهار با حضور قنبــرى فرماندار 
بهار؛ معصومه پيردهقان معاون ورزش بانوان 
اداره كل ورزش و جوانان اســتان؛ صفى زاده 
رئيس اداره ورزش و جوانان و نواب رؤساى 

هيأت هاى ورزشى برگزار شد.
فرماندار بهار در اين جلســه اظهار كرد: نگاه 
ما به ورزش بانوان نگاه مثبتى اســت و يكى 
از اهداف مهم دولت توسعه ورزش بانوان در 
سطح شهرســتان؛ بخش ها و روستاهاى دور 

افتاده است.
احسان قنبرى با بيان اينكه سالمت جامعه در 
گروه ســالمت بانوان خواهد بود، تأكيد كرد: 
توجــه به ورزش بانوان يك الزام و ضرورت 
انكارناپذير اســت و يكى از شــاخصه هاى 

سالمت جامعه بانوان هستند.
وى با اشــاره به جانمايى سالن بانوان گفت: 
قرار نيست تمامى امكانات در يك نقطه شهر 
جمع شود و همه شــهروندان بهارى به ويژه 
مناطق محروم و آسيب پذير حق بهره مندى از 

امكانات ورزشى را دارند.
معــاون ورزش بانــوان اداره كل ورزش و 
جوانان استان نيز در اين نشست، گفت: بايد 
از ظرفيت هاى موجود براى توســعه ورزش 
استفاده كرد و براى تحقق توسعه ورزش در 
سطح شهرستان بايد يك برنامه و چشم انداز 

مشخصى را داشته باشيم.
معصومه پيردهقان به اشاره به تخصيص اعتبار 
به ورزش بانوان اظهار كرد: بودجه هيأت هاى 
ورزشى براســاس ارائه اهداف و برنامه ها به 

هيأت هاى ورزشى تخصيص داده مى شود.
وى با بيــان اينكه نواب رئيــس هيأت هاى 
ورزشى بايد روحيه مطالبه گرى داشته باشند؛ 
اظهار كرد: به ورزش بانوان در هيأت ها بايد 
توجه ويژه اى شــود و از ظرفيت هاى موجود 
ورزشــى بايد براى ايجاد شــور و نشاط در 

جامعه استفاده كرد.
پيردهقان ادامه داد: بايد با ايجاد شور و نشاط 
ورزشــى، كم تحركى بانوان را از بين ببريم و 
همچنين بايد خدمات ورزشــى را به حاشيه 
شــهرها و روستاهاى دور افتاده ببريم تا همه 
بتوانند از اين ظرفيت ها استفاده الزم را داشته 
باشــند و در هر روستا يك مربى فعال داشته 

باشيم.
وى تصريح كرد: متأسفانه به پشتوانه سازى و 
پرورش مربى در گذشــته توجه نشده است 
و يك هيأت ورزشــى در شهرســتان با كنار 
رفتن يك مربى خانم كامال منحل مى شــود، 
درصورتى كه يك هيــأت بايد چندين مربى 
بادانش داشته باشد و متكى به يك فرد نباشد 
و اميدوارم با حمايت فرماندار محترم و تالش 
و پيگيرى همــكاران و نواب رئيس؛ ورزش 
بانــوان بهار را به جايگاهى باالتر در ســطح 

استان و كشور برسانيم.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان بهار 
نيز در اين نشســت، گفت: شهرستان بهار در 
بيشتر رشته هاى ورزشــى در استان و كشور 
سرآمد است و خوشــبختانه همدلى و اتحاد 
خوبى در ورزش شهرســتان وجــود دارد و 
فرماندار توجه ويژه اى به ورزش شهرســتان 

به ويژه ورزش بانوان دارند.
عليرضــا صفــى زاده بــا انتقاد از رؤســاى 
هيأت هاى ورزشى استان اظهار كرد: متأسفانه 
بيشتر رؤساى هيأت ورزشــى استان رئيس 
هيأت شــهر همدان هستند و به شهرستان ها 
 توجهــى ندارند و هيأت هاى شهرســتانى به 
جاى مطالبــه بودجه از هيأت هاى اســتانى 
بــه ادارات شهرســتان فشــار مى آوردنــد 
درصورتى كــه بودجه در اختيــار هيأت هاى 
اســتانى اســت و بايد آنها بودجــه را بين 

شهرستان ها توزيع كنند.
گفتنى اســت در اين مراســم نسرين ملكى 
كارشــناس ورزش بانــوان شهرســتان بهار 
گزارشــى از وضعيــت ورزش بانــوان اين 
شهرســتان ارائه كرد و در ادامه نواب رؤساى 
هيأت هاى ورزشــى پيشــنهادات، مسائل و 

مشكالت حوزه بانوان را مطرح كردند.

احمد نوروزى پيشكسوت هنر عكاسى تجليل شد

50 سال عكاسى از ورزش

ورزش بانوان در روستاها 
بايد تقويت شود
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از  ايــران ،  دســتى  صنايع   
شــاخص ترين صنايع هنرى 
است كه ريشه هاى عميقى در 
فرهنگ و تاريخ اين سرزمين 
گستردگى  و  وســعت  دارد. 
اين صنايع هنرى، نشــان از 
ســطح  بالندگى  و  گوناگونى 
هنرهاى سنتى و ريشه داشتن 
آن در تاريخ غنى ايران دارد

گزارش 

يادمان

خبـر

فرهنگ

عكس روز

عكس: مهدى كلوندى وضعيت زرد همدان...

كتابخانه سيار هر روز 
ميهمان يك محله در همدان

 نخستين كتابخانه  سيار شهرى در استان همدان، با 
حدود 3 هزار جلد كتاب هر روز هفته در يك منطقه 

در همدان مستقر است.
مسئول كتابخانه ســيار يار مهربان، در گفت و گو با 
باشــگاه خبرنگاران جوان، گفت:كتابخانه سيار يار 
مهربان، شهريورماه ســال 1398 به همت اداره كل 
كتابخانه عمومى استان همدان با همكارى شهردارى 

راه اندازى شد.
مجتبى محقق تصريح كرد: پس از تعيين ايستگاه هاى 
توقف ســيار يار مهربان فعاليت خود را آبان 1398 

مصادف با هفته كتاب آغاز كرد.
وى همچنين گفت: هدف كتابخانه سيار يار مهربان 
عالوه بر ترويج فرهنگ كتاب و كتابخوانى و توسعه 
مباحث فرهنگى، فراهم كردن امكان دسترسى آسان 
به كتاب، در مناطقى است كه شهروندان در آن مناطق 

به كتابخانه هاى عمومى ثابت دسترسى ندارند.
محقق با بيان اينكه در هفته 6 نقطه از شهر همدان از 
ساعت 8 تا 14 ميزبان كتابخانه سيار هستند، تصريح 
كرد: كتابخانه سيار از شنبه تا پنجشنبه به ترتيب يك 
روز در مكانى ثابت در محله هاى قاسم آباد، شهرك 
بهشتى، شهرك الوند، هنرستان، كوى خاتم و ميدان 
رســالت مستقر و به شهروندان و ساكنان اين مناطق 
خدمات رسانى مى كند و اعضا مى توانند كتاب مورد 

عالقه خود را امانت بگيرند.
مسئول كتابخانه سيار يار مهربان همچنين ادامه داد: 
حق عضويت در كتابخانه سيار استان همدان 3 هزار 
تومان اســت، البته براى خانواده هاى شــهدا، ايثار 
گران،كودكان زير 7 ســال رايگان و براى نوجوانان 

زير 14سال نيم بها است.
وى گفــت: در روزهاى كرونايى فعاليت كتابخانه با 
محدوديت هايى و براســاس شيوه نامه هاى بهداشتى 
ابالغــى از ســوى ســتاد مقابله بــا كرونا صورت 
مى گيرد و به صــورت تلفنى و مجــازى به آدرس
yare_mehraban١٣۵@ هــم بيشــتر بــه 

متقاضيان خدمات ارائه مى شود.

برگزيدگان مسابقه كتابخوانى هيأت گلف 
معرفى شدند

 به مناسبت نخستين سالگرد شهيد حاج قاسم سليمانى به همت بنياد 
شــهيد و امور ايثارگران استان و هيأت ورزشــى گلف همدان مسابقه 
فرهنگى وصيت نامه خوانى اين سردار مقاومت برگزار و برگزيدگان آن 

مشخص شد.
روز گذشــته در مراســمى با حضور على اصغر سالوند رئيس و محمد 
قاســمى دبير هيأت گلف اســتان، على فياض رئيس كميته مينى گلف 
همدان و جمعى از ورزشكاران اين هيأت ورزشى از برگزيدگان مسابقه 

تجليل شد.
در اين مسابقه عليرضا ملكى و ميثم كريمى از اداره گاز استان همدان و 
خانم رستمى از دانشگاه بوعلى سينا نفرات برتر و برگزيده  معرفى شدند.

با حقوق خود آشنا شويد 
عكس هاى سفر شما بدون اجازه 

منتشر شده است؟
 شــكايت هايى وجود دارد از مســافرانى كه عكس هايشــان توسط 
همســفران، راهنماى تور يا آژانس مســافرتى، بــدون گرفتن اجازه و 
رضايت، در فضاى مجازى منتشر شده است؛ آيا اين كار تخلف يا جرم 

است؟ قانونگذار چه مجازاتى تعيين كرده است؟
به گزارش ايسنا، راهنمايان گردشگرى روايت هايى دارند از مسافرانى كه 
در جريان سفر، با رضايت شفاهى خودشان در قاب دوربين همسفران يا 
راهنماى تور قرار گرفته اند اما وقتى عكس يا فيلمشان براى تبليغ تور يا 
اســتفاده شخصى در فضاى مجازى منتشر شده است، شاكى و معترض 
شده اند. اين تجربه منحصر به راهنماهاى تور و يا حتى مسافران نيست، 

عكاس ها نيز گاهى با چنين مواردى مواجه مى شوند.
به اين تخلفات و شــكايت ها از طريق قانــون جرايم رايانه اى پيگيرى 
مى شــود. در سال 1388 مجلس شوراى اسالمى اين قانون را با 56 ماده 
تصويب كرد كه موضوعات گســترده اى را از شــنود غيرمجاز تا هتك 
حيثيت دربرمى گيرد. اين قانون در همان ســال از سوى رئيس جمهور 

وقت به وزارت دادگسترى ابالغ شد.
در ماده 16 فصل پنجم اين قانون با عنوان «هتك حيثيت و نشر اكاذيب» 
آمده اســت: هركس به وسيله ســامانه هاى رايانه اى يا مخابراتى، فيلم يا 
صوت يا تصوير ديگرى را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشــر يا 
با علم به تغيير يا تحريف منتشــر كند، به نحوى كه عرفاً موجب هتك 
حيثيت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال يا جزاى نقدى از 5 ميليون 

ريال تا 40 ميليون ريال، يا هر 2 مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره اين ماده نيز تصريح كرده است، چنانچه تغيير يا تحريف به صورت 
مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر 2 مجازات مقرر محكوم خواهد 
شــد. ماده 17 نيز مشخص كرده اســت هر كس به وسيله سامانه هاى 
رايانه اى يا مخابراتى صوت يا تصوير يا فيلم خصوصى يا خانوادگى يا 
اسرار ديگرى را بدون رضايت او، جز در موارد قانونى منتشر كند يا در 
دســترس ديگران قرار دهد، به نحوى كه به ضرر يا عرفاً موجب هتك 
حيثيت او منجر شــود، به حبس از 91 روز تا 2 سال يا جزاى نقدى از 
5 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر 2 مجازات، محكوم خواهد شد.

اين مــواد قانونى جنبه خصوصــى دارد و درصورت طرح شــكايت 
خصوصى، پيگيرى مى شــود. انتشار عكس ها با كسب رضايت و مجوز 
قبلى، منع قانونى ندارد. انتشــار محتويات مبتذلـ  به تعريف قانونـ  به 
فرض كســب اجازه و رضايت، مطابق قانون جرايم رايانه اى جرم تلقى 

شده و بدون شكايت خصوصى، قابليت پيگيرى دارد.
برخى راهنمايان گردشــگرى مى گويند ناآگاهى نســبت به اين قوانين، 
محل اختالف و شــكايت هاى زيادى بين مسافر، آژانس، راهنماى تور، 
هتل و همســفران شده است و اطالع رسانى نســبت به آن و رفتار در 
چارچوب ايــن قوانين مى تواند از تكرار اين اختالفات و شــكايت ها 
دســت كم در تورهاى گردشگرى و مسافرت هاى گروهى، كه دست به 
دســت شدن عكس ها و فيلم هاى آن به واسطه استفاده از فضاى مجازى 

بيشتر شده است، جلوگيرى كند.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
خبر بر سرو آزادم برد نى كسيكه ره بفريادم برد نى  

كسيكه يادت از يادم برد نى همه خوبان عالم جمع گردند  
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

خوشا به حال آنان كه از دنيا دل برَكْنده اند و به آخرت، دل بسته اند ؛ همانان كه زمين خدا 
را فرِش خود، خاكش را بستر، آبش را خوراِك گوارا و قرآن را جامه زيرين، دعا به [درگاه ]

خدا را جامه رويين خويش ساخته اند.  
األمالي للطوسي : ص 532 ح 1162

فنـاوري

دماى هوا در شهرهاى دنيا
 4 درجه افزايش مى يابد

محققان ادعا مى كنند تا پايان قرن ميالدى متوسط دماى شهرهاى 
سراسر جهان احتماالً تا 4/5 درجه سانتيگراد افزايش مى يابد.

بــه گزارش مهر، گروهى از محققان دانشــگاه ايلينوى 26 مدل آب 
و هوايى پيچيده را در محيط هاى شــهرى بررسى كردند تا به درك 
بهترى از تغييرات آب و هوايى دســت يابند. آنها هشــدار مى دهند 
اگر انتشار گازهاى گلخانه اى همچنان باال باشد، عواقب وحشتناكى 
در انتظار ســاكنان زمين خواهد بود مانند خشكسالى هاى گسترده و 
سيالب هاى مهيب. لى ژائو رهبر اين تحقيق مى گويد: شهرها گرم تر 
از مناطق حومه اى هســتند زيرا سازه هاى ســيمانى و آسفالت روى 

زمين گرماى بيشترى در خود نگه مى دارند. 

شبيه سازى شكل گيرى ماه با ابررايانه
محققان دانشــگاه دورهام براى پى بردن به رازهاى شــكل گيرى 
كره ماه از يك ابررايانه اســتفاده كرده  و فرايند مذكور را شبيه سازى 

كرده اند.
به گزارش مهر، بيشــتر ستاره شناسان معتقدند شكل گيرى كره ماه در 
ميلياردها ســال پيش حاصل برخورد كره زمين جوان و درحال سرد 
شــدن با سياره ديگرى به نام Theia بوده كه ابعادى به اندازه مريخ 
داشته است. بررسى هاى پيشين نشان مى دهد اين برخورد 4/5 ميليارد 
ســال پيش رخ داده و حاصل آن شكل گيرى ماه فعلى در فضا بوده 
است. در ابتدا كره ماه به زمين نزديك تر بوده، اما به تدريج تأثير نيروى 
جاذبه زمين بر ماه متعادل تر شده، بنابراين فاصله 2 سياره از يكديگر 

تنظيم شده و به ميزان فعلى رسيده است.

قابليت داروى شيمى درمانى 
براى درمان كرونا

 براســاس تحقيقــى جديد يك داروى شــيمى درمانــى به نام 
«پراالتركســات» براى درمــان مبتاليان به كوويــد-19 كارآمدتر از 

رمدسيوير است.
به گزارش ايســنا، طبق تحقيقى جديد، دارويى كه بيش از ده ســال 
براى درمان ســرطان به كار رفته است، مى تواند در درمان مبتاليان به 
كوويد-19 مؤثر باشد. اين دارو كه پراالتركسات نام دارد در حقيقت 
يك داروى شــيمى درمانى اســت كه براى درمان لنفوم (تومورهاى 
سرطانى) به كار مى رود. محققان چينى متوجه شده اند تأثيرگذارى اين 
دارو سريع تر از رمدسيوير است كه درحال حاضر براى بيماران مبتال 

به كوويد-19 به كار مى رود.

دليل تجويز آنتى بيوتيك 
براى برخى بيماران مبتال به كرونا

 دليل تجويــز آنتى بيوتيك (داروهاى ضدباكتــرى) براى برخى 
بيماران مبتال به كوويد-19 با وجود ويروســى بودن عامل بيمارى، 

مشخص شد.
به گزارش مؤسســه ملى تحقيقات سالمت جمهورى اسالمى ايران، 
از زمان آغاز همه گيرى ويروس كرونا، اطالعات حاصل از مطالعات 
در چندين كشــور حاكى از تجويــز آنتى بيوتيك در بيماران مبتال به 

كوويد-19 است.
براســاس گزارش سازمان بهداشت جهانى، آنتى بيوتيك ها در درمان 
كوويد-19 مؤثر نيســتند. آنتى بيوتيك ها فقط مى توانند عفونت هاى 

باكتريايى و نه عفونت هاى ويروسى را درمان كنند.

افزايش بارورى خاك در چين 
براى تأمين مواد غذايى

 دانشمندان چينى با هدف تأمين مواد غذايى مورد نياز 1/4 ميليارد 
نفر از مردم اين كشور از فناورى هاى تازه اى به منظور افزايش بارورى 
خاك بهره گرفته اند. به گزارش ســى.جى.تى.ان، كشــت بى رويه و 
استفاده بيش از حد از كود براى سال هاى متمادى باعث شده تا ميزان 
بارورى خاك در 3 دهه اخير در چين حداقل ده درصد كاهش يابد.

براساس بررسى ها ميزان بارورى زمين هاى حاصلخيز در چين از 80 
به 60 درصد و ميزان بــارورى زمين هاى عادى از 60 به 40 درصد 
كاهش يافته اســت. از همين رو محققان وزارت كشــاورزى چين با 
شــخم زدن عميق زمين هاى كشاورزى و افزودن ذرت خرد شده به 

خاك تالش كردند تا بارورى آن را افزايش دهند.

 بانك اطالعاتى برندهاى فعال صنايع دســتى و 
هنرهاى سنتى كشــور براى معرفى توانمندى هاى 
صنايع دســتى و معرفــى و حضــور برندهــا در 
نمايشگاه هاى داخلى و رويدادهاى خارجى تشكيل 

مى شود.
6 برند خصوصى در همدان ثبت شده است كه يك 
برند به شهر همدان، يك برند مربوط به مالير،2 برند 

به نهاوند و 2 برند به شهر اللجين مربوط است. 
عناويــن اين برندها عبارتند از پــارت چرم، منبت 
مارليك مالير، دكتــر وود نهاوند، زر خاك نهاوند، 

خاكاب و اخوان خشوعى.
 معاون صنايع دســتى كشــور با اعــالم فراخوان 
برندهاى فعال در حوزه صنايع دستى ايرانى، گفت: 
برندســازى در جهان امروز يكــى از اصول حياتى 
و محورى توســعه تجــارت و بازاريابى توليدات 
محســوب مى شــود، به نحوى كه اصطــالح برند 
به خودى خود حاوى مفاهيم كيفيت، اعتبار، خدمات، 

حيثيت و مانند آنها است.
مقبول  برند  افزود:  محموديان  پويا 
با كسب وكار موفق ترادف معنايى 
يافته است. صنايع دستى نيز از اين 
قاعده مستثنا نيست و تعدد و تنوع 
برندها در آن، نشــانه رونق شبكه 
توليــد، توزيع و فــروش و حتى 
گران قدر  هنرصنعت  اين  صادرات 

تاريخى و فرهنگى ايران است.
محموديــان اضافه كــرد: معاونت 
صنايع دســتى و هنرهــاى ســنتى 
گردشگرى  ميراث فرهنگى،  وزارت 
و صنايع دستى به انتشــار فراخوان 
جذب برندهاى فعال در صنايع دستى 
ايرانى اقدام كرده است تا با شناسايى 

و طراحى بانك اطالعاتى برندهاى اين حوزه، زمينه و 
زيرساخت الزم را به منظور تعامالت بيشتر و استفاده 
از توان آنها براى معرفى توانمندى صنايع دستى ايران، 
دعوت در نمايشگاه هاى داخلى و همچنين معرفى براى 

حضور در رويدادهاى خارجى مهيا كند.
معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى كشور، افزود: از 
تمام افرادى كه داراى برند هستند و در يك يا همه 
موارد توليد، توزيع و فروش صنايع دســتى فعاليت 
مى كنند، دعوت مى شود اطالعات برند خود را با قيد 

موضوع  بخش  در  برند  معرفى 
الكترونيكى نشــانى  به  ايميل، 
ichtotarvij@gmail.

com ارسال كنند.
محموديان تأكيد كرد: اطالعات 
و مشخصات برندهاى فعال در 
حوزه صنايع دســتى ايرانى در 
قالب يك جدول ارســال شود 
كه در اين جدول بايد نام و نام 
فعاليتى،  رشته هاى  خانوادگى، 
حوزه فعاليــت (توليد، توزيع، 
فروش و صادرات)، گســترده 
فعاليت (استانى، منطقه اى، ملى 
و بين المللى) تعداد شعبه نمايندگى (داخل، خارج)، 
محل فعاليت، آدرس وب سايت، پست الكترونيكى و 

شماره هاى تماس به طور دقيق ثبت شود.
گفتنى است، يكى از جلوه گاه هاى هنر ايرانى، صنايع 
دستى اين مرز و بوم است كه در هر شهر و ديارى، 
خــود را به گونــه اى خاص نشــان مى دهد. صنايع 
دستى ايران ، از شاخص ترين صنايع هنرى است كه 
ريشــه هاى عميقى در فرهنگ و تاريخ اين سرزمين 
دارد. وسعت و گستردگى اين صنايع هنرى، نشان از 

گوناگونى و بالندگى ســطح هنرهاى سنتى و ريشه 
داشــتن آن در تاريخ غنى ايران دارد. خالى از لطف 
نيســت كه بدانيم، در سازمان جهانى يونسكو 600 
صنعت دستى ثبت شده است كه 450 صنعت دستى 

متعلق به كشور ايران است.
امروزه با توجه به گســترش مبادالت صنايع دستى 
كشــورمان در ســطح بين الملل، ثبت نمودن برند 
صنايع دســتى از مهم ترين ضروريات اســت. ثبت 
برند در كليه رشــته هاى مشاغل مختلف با كاالهاى 
متفاوت در زمينه هاى بازرگانى، توليدى، فروشگاهى 
و خدمــات قابل اخذ اســت كــه مى تواند به طور 
مســتقيم بر روى كاالى قابل عرضه اعتباربخشــى 
كند. متقاضيان مى توانند با داشــتن مجوز مربوط به 
فعاليت خود، نام تجارى خود را به صورت فارســى 
و با داشــتن كارت بازرگانــى به صورت التين ثبت 
نمايند. شايان ذكر است، برند هيچ گونه مالياتى ندارد 
و طبق قانون اداره مالكيت صنعتى ثبت برند معاف 

از ماليات است.
هنرمندان با داشتن كارت بازرگانى شخصى(حقيقى) 
مى توانيــد 3 برند تجــارى و بــا كارت بازرگانى 
شــركتى(حقوقى) مى توانيد ده برند تجارى را ثبت 
كنيــد. ثبت كردن برند به 2 صورت شــخصى و يا 

شــركتى امكانپذير است و در هر 2 صورت، شماره 
ثبــت مخصوص به خــود را دريافت خواهيد كرد. 
شايان ذكر است، ثبت كردن برند حقيقى و حقوقى 
از لحاظ اعتبار با هم تفاوتى ندارند. البته بين عالمت 
تجــارى حقيقــى و حقوقى در مــدارك مورد نياز 
آن تفاوت وجود دارد. براى شــخص حقيقى همه 
مدارك بايد به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعاليت 
موردنظــر باشــد و در مدارك الزم براى شــخص 
حقوقى تمام مدارك و مجوزها بايد به نام شخصيت 
حقوقى يعنى شركت باشــد و طبقه موردنظر براى 

ثبت بايد در موضوع شركت ذكر شده باشد.

همدان داراى 6 برند خصوصى و 3 برند كلى 

بانك اطالعاتى برندهاى صنايع دستى 
تشكيل مى شود

 جامعــه حرفه اى دفاتــر خدمات مســافرتى و 
گردشگرى كشور با برگزارى مجمع عمومى و انتخاب 

اعضاى هيأت مديره به طور رسمى تشكيل شد.
با تشــكيل مجمع عمومى جامعه حرفــه اى دفاتر 
خدمات مسافرتى و گردشــگرى كشور در وزارت 
ميــراث فرهنگــى، گردشــگرى و صنايع دســتى، 
اساس نامه اين تشــكل نوپا تصويب شد و اعضاى 

هيأت مديره و بازرسان آن انتخاب شدند.
اليــاس محبى، حرمت ا... رفيعى، رشــيد رجب پور، 
اميرپويان رفيعى شــاد، مســعود كرباسچى، محمود 
فخرى و محمد بهمنش به عنوان اعضاى هيأت مديره 
و محمدحسن ســردارى و طاهر سبحانى به عنوان 

بازرسان اين جامعه انتخاب شدند.
به گزارش ايســنا، همچنين محمــد فيضى به عنوان 
رئيس تشكل حرفه اى اســتان همدان در قالب يك 
نامه از سوى مديركل دفتر نظارت و ارزيابى خدمات 
گردشگرى به معاون گردشگرى همدان معرفى شد. 
با وجــود فعاليت انجمن هاى صنفــى متعددِ دفاتر 
خدمات مسافرتى در كشور اما سازمان وقت ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در سال 1394، 
با اصالح آئين نامه ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بندى 
و نرخ گذارى تأسيسات گردشــگرى، مصوبه را از 
هيأت وزيران گرفت كه تشكل هاى جديدى با عنوان 
جامعه حرفه اى گردشــگرى با مجوز و زيرنظر اين 
سازمان تشكيل شوند و به فعاليت خود ادامه دهند. 
تشكل هاى قبلى كه بيشتر آنها با عنوان انجمن صنفى 
كارفرمايى مشغول به كار هســتند از وزارت تعاون، 

كار و رفاه اجتماعى مجوز دارند. عمر برخى از اين 
انجمن ها به بيش از 60 سال مى رسد.

ماده 25 آئين نامه ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بندى 
و نرخ گذارى تأسيســات گردشگرى مصوب هيأت 
وزيران تكليف كرده اســت سازمان (وقت) ميراث 
فرهنگى و گردشگرى دســتورالعمل نحوه تشكيل 
و فعاليت تشكل هاى تأسيســات گردشگرى و نيز 
صدور مجوز براى اشخاص حقوقى براى فعاليت در 
تأسيسات گردشگرى و ساير دستورالعمل هاى مورد 
نيــاز در اجراى اين آئين نامه را تهيه و با تأييد رئيس 

سازمان ابالغ مى كند.
مسعود ســلطانى فر در آخرين روزهاى رياست در 
اين سازمان، اين دستورالعمل را به بهانه «ساماندهى 
و كوتاه كردن دســت عوامل غيرمرتبط گردشگرى» 
ابالغ كرد. هرچند كه اين دســتور اوايل با مقاومت 
تشكل هاى صنفى گردشگرى مواجه شد اما پس از 5 
سال، تعدادى از فعاالن گردشگرى كه صاحب تشكل 
نبودند از جمله بوم گردى ها، گردشــگرى سالمت و 
گردشگرى الكترونيك با مجوز اين سازمان كه بعدها 
وزارتخانه شد، جامعه حرفه اى تشكيل دادند. برخى 
ديگر نيز درحال تبديل و يا تغيير تشكل هاى صنفى 
خود هســتند، درحالى كه تشكل هاى صنفى قديمى 

آنها منحل نشده است.
ســازمان وقت ميراث فرهنگى و گردشگرى اعالم 
كرده بود براى واگذارى برخى از اختيارات و حقوق، 
تشــكيل چنين جوامعى با نظر و مجوز اين دستگاه 

ضرورت دارد.

فيضى رئيس تشكل حرفه اى همدان شد
جامعه حرفه اى دفاتر خدمات مسافرتى 

تشكيل شد
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