
C M

2

3

 2021 آوريـــل    11   1442 شـــعبان   28   1400 مـــاه  فرورديـــن   22 يكشـــنبه  
ــان  ــا   5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4007  12 صفحــــــــــ ــال هفدهـــم  شـ سـ

|ISNN: 2322-4665|

خبر

2

خبر

رى
شگ

گرد

8

صاد
اقت

6

هتل ها هنوز 
تعطيل نشده اند

سرپرستان 
خانوار براى ثبت 
امالك بخوانند

تردد خودروهاى 
غيربومى 
كم شد
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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر محمد قديمى

سازمان هميارى شهرداريهاى
 استان همدان

معاون محترم دفتر امور شهرى و 
شوراهاى استاندارى همدان 

انتصاب بجا و شايسته جنابعالى را 
تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد 
است در سايه الطاف الهى همواره 

پيروز و سربلند باشيد. 

دكتر

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر محمد قديمى

شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر مهاجران

انتصاب جنابعالى را به سمت 
معاون محترم دفتر امور شهرى و 

شوراهاى استاندارى همدان
 تبريــك عــرض نماييــم. اميــد اســت 
ــن  ــى، در اي ــدات اله ــايه تأيي در س
عرصــه خطيــر و خدمــت بــه جامعــه 

موفــق و ســربلند باشــيد. 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر محمد قديمى

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر اللجين

معاون محترم دفتر امور شهرى و 
شوراهاى استاندارى همدان

انتصاب شايســته جنابعالى در سمت جديد 
كه نشــان از تعهد،درايت و تجارب ارزنده 
حضرتعالى دارد را صميمانه تبريك و تهنيت 
عرض نموده، اميد است در پناه الطاف الهى 
در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشيد.

دكتر

تبريك و تهنيت  جنـاب آقــاي
ددكتر محمد قديمى

انتصاب جنابعالى را به سمت 
معاون محترم دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى همدان

 تبريك و تهنيت عرض مى نماييم. از درگاه ايزد منان مزيد توفيقات براى 
خدمتى سرشار از شور و نشاط و مملو از توكل الهى در جهت رشد و شكوفايى 

استان همدان مسالت داريم. 
مديريت دهكده تفريحى توريستى گنجنامه

همدان پیام در کنار شامست!

آگهـى مناقصـه 

شركت صنايع سيمان نهاوند (سهامى خاص)

شــركت صنايــع ســيمان نهاوند (ســهامى خــاص) در نظر 
دارد تأميــن و تــدارك ماشــين آالت بــراى آماده ســازى، 
حمــل، بارگيــرى مــواد معدنــى شــامل آهــك، مــارن و 
آلوويــوم و دپوهــاى موجــود كارخانــه بــه مقدار حــدوداً 
1/800/000 تــن در ســال (مســافت معــادن آهــك و مارن 
تــا ســنگ شــكن 5 تــا 6 كيلومتــر، آلوويــوم حــدود 4 
ــا سنگ شــكن  ــه ت ــود كارخان ــاى موج ــر، دپوه كيلومت
حــدود 700 متــر) را بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار 
نمايــد. لــذا از كليــه شــركت هاى داراى صالحيــت 
دعــوت مى گــردد بــه منظــور دريافــت اســناد مناقصــه 
از تاريــخ نشــر آگهــى بــه مــدت 10 روز بــه آدرس هــاى 

ذيــل مراجعــه نماينــد.
ــهيد  ــان ش ــردوس- خياب ــان ف ــران: خياب ــر ته 1-دفت
تلفــن:   . پــالك 5  انوشــيروانى-  كوچــه  تقــوى- 

021 -66749369
2-كارخانــه: اســتان همــدان- نهاوند-كيلومتــر 15 جاده 

نهاوند بــه بروجــرد. تلفــن: 081-33653238
www.nahavandcement.com-3

مديركل بنياد مسكن استان:

3000 واحد مسكونى براى 
محرومين درحال ساخت است
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بحث شيرين بومى يا غيربومىياد

اين بار در انتخابات
 1- همدان چندسالى است كه بيش از پيش 
درگير مباحث بومى و غيربومى در انتصابات 
مديران است و اين بحث شيرين معموال با هر 

انتصابى تكرار و موافقان و مخالفان...

2

تربيت بدنى در شرايط بحران انتخابات برگزار نكند

انتخابات هيأت ورزشى 
در وضعيت قرمـز

 اگر بخواهيم در وهلــه اول به نقش اصلى بنياد 
مسكن در طى اين مدت اشاره بكنيم مى توانيم به نقش 

آن در محروميت زدايــى از مناطق محروم و افزايش 
توليد مسكن در هر جامعه كه نه تنها نشان دهنده...

همدان رتبه نخست كودك آزارى در استان

از هر 10 كودك يكى 
بدون پدرومادر بزرگ مى شود
■ از هر 4 كودك جهان يكى دوران كودكى ندارد

مسئوالن در مديريت كرونا جدى نيستند

مردم تاوان بى تدبيرى مى دهند

نماينده مالير در جمع خبرنگاران تأكيد كرد
تهاتر كاال و خدمات 

راه حفظ ارزش پول ملى
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

بحث شيرين بومى يا غيربومى؛
اين بار در انتخابات

 1- همدان چندسالى است كه بيش از پيش درگير مباحث بومى و 
غيربومى در انتصابات مديران است و اين بحث شيرين معموال با هر 
انتصابى تكرار و موافقان و مخالفان هم اظهار ات خود در اين زمينه را 

تكرار مى كنند و باز مديران غيربومى راهى همدان مى شوند!
 اين مباحث تكرارى تاكنون بيشــتر براى انتصابات بوده اما اين بار در 
انتخابات ميان دوره اى مجلس است كه اين بحث وارد شده و به توصيه 

به رأى دهندگان رسيده است.
2- تاكنون در همدان چندين نماينده غيربومى وظيفه نمايندگى مردم 

را برعهده گرفته اند و كارنامه آنها نيز مشخص است.
اكنون نيز در چند حوزه انتخابيه، نمايندگان، بومى آن حوزه نيستند و 
به عبارتى غيربومى قلمداد مى شوند اما مباحث داغ بومى و غيربومى 

انتصابات، درباره آنها صادق نيست.
3- انتخابات، فرايندى مردم ســاالر دارد به اين معنى كه حرف اول و 
آخــر را در انتخابات، مردم مى زنند تا همواره جمله تاريخى حضرت 

امام(ره) ميزان رأى ملت است، محقق شود.
به همين دليل، هــر داوطلبى فارغ از بومى و غيربومى با نظر مردم به 
نمايندگى مى رسد و اين مردم هستند كه حق دارند به هر آن كس كه 

صالح مى دانند فارغ از بومى يا غيربومى بودن او رأى دهند.
4- داوطلبان غيربومى در برخــى از مناطق براى برقرارى ارتباط كار 

سختى دارند.
در بهــار و كبودراهنگ كه معموال رقابت بين 2 شهرســتان نيز براى 
كســب تك كرسى 2 شهرســتان در مجلس شديد است، اين سختى 

بيشتر هم مى شود.
عالوه بر اين توجه به ويژگى هاى زبانى و جغرافيايى 2 شهرســتان نيز 

براى موفقيت در ارتباطات ضرورى است.
5- انتخابات، يك فرايند رقابتى اســت و در اين رقابت، هر داوطلب 
سعى مى كند ويژگى هاى خود را به عنوان داشته هاى قابل اتكا به مردم 

عرضه كند و اين داشته ها را بر نداشته هاى رقبا رجحان دهد.
به همين دليل، طبيعى اســت كه داوطلبان بومى اين مزيت را به عنوان 

يك داشته قلمداد و با آن مانور تبليغاتى دهند.
6- شناخت غيربومى ها از حوزه انتخابيه و برنامه آنها براى رفع مشكل 
در كنار شناخت مردم از آنها و اعتماد به عملكرد آنها، مى تواند بحث 

بومى و غيربومى را به نفع آنها پايان دهد.
اين روند در چند انتخابات اخير به ويژه در چند حوزه انتخابيه اســتان 
طى شده و داوطلبان به ظاهر غيربومى توانسته اند، با كسب اعتماد مردم 
بر بومى ها پيروز شده و به مجلس راه يابند و در عمل هم با رويكردى 
درســت، با انتصاب مديران غيربومى هم در حمايت از منابع انسانى 

استان مخالف باشند.
7- به نظر نمى رسد بومى و غيربومى در انتخابات كه شرط رأى آورى 
كســب اعتماد مردم در شاخص هاى بســيارى چون سابقه، عملكرد 

پيشين، برنامه و وعده ها است، چندان عامل مؤثرى باشد.
اما مى تواند داوطلبان بومى و غيربومى را به تالش بيشتر و ايجاد شور 
و نشاط بيشتر واداشته و انتخاباتى رقابتى را با اعالم ديدگاه آنها درباره 
انتصاب مديران بومى و غيربومى در 2 شهرستان و استان شكل دهد.

تردد خودروهاى غيربومى 
كم شد

 رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرســتان همدان معتقد است 
در روزهاى گذشــته تــردد خودروهاى غيربومــى در همدان كاهش 

محسوسى داشته است.
فرخ جمالى در گفت گو با ايســنا، با اشاره به اينكه روز گذشته شاهد 
كاهــش ترددهاى درون شــهرى نبوديم، اظهار كرد: متأســفانه ديروز 

جاده هاى منتهى به مراكز تفريحى شلوغ بود.

وى با اشاره به اينكه تردد در جاده هاى حيدره و دره مرادبيگ باال بود، 
افزود: درحال حاضر تردد در حوزه مركزى شهر و مراكز خدماتى مانند 
بازار، ميدان امام(ره) و آرامگاه بوعلى مقدارى كاهش پيدا كرده است.

جمالــى با بيان اينكه اينكه خودروهاى غيربومى توســط دوربين ها و 
پرسنل راهور رصد، كنترل مى شوند، خاطرنشان كرد: با توجه به مصوبه 
ستاد كرونا خودروهاى پالك غيربومى در شهرهاى قرمز اعمال قانون 

خواهند شد.
وى با اشاره به اينكه محدوديت هاى شبانه به صورت ويژه در شهر اجرا 
مى شود، يادآور شــد: طبق قانون با خودروهايى كه از ساعت 21 تا 3 

بامداد در سطح شهر تردد داشته باشند، برخورد مى شود.
رئيس پليس راهور شهرســتان همدان در ادامه مطرح كرد: متأســفانه 
به دليل خلوت شدن خيابان ها رانندگان با سرعت باال حركت مى كنند و 
الزم است سرعت مطمئنه را لحاظ كنند و دقت زيادى در مورد عابران 

پياده داشته باشند.
وى گفت: در همين راســتا پنجشنبه هفته گذشته در شهرك فرهنگيان 
همدان عابر پياده اى با خودرويى كه ســرعت بســيار بااليى داشــت، 
برخورد كرد و حدود ده متر روى زمين كشيده شد و اين مورد دومين 

تصادف عابر پياده در فروردين ماه است.

حجم ذخيره آب سداكباتان
 به نيمه رسيد

 بنابرگفته مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان با گذشت 
6 ماه از ســال آبى جارى، 51 درصد از حجم مخزن ذخيره آب ســد 

اكباتان پُر است.
منصو ستوده در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه از ابتداى سال آبى جارى 
تاكنون 259 ميليمتر بارش در استان همدان ثبت شده است، افزود: اين 
درحالى اســت كه در مدت مشابه سال گذشــته ميزان بارندگى 354

ميليمتر و در بلندمدت 260 ميليمتر گزارش شده است.
وى عنوان كرد: ميزان بارندگى در استان همدان نسبت به سال گذشته 
27 درصد و نســبت به بلندمدت يك درصد كاهش داشــته است كه 
به منظور جبران اين كاهش، انتظار بارندگى بيشــترى در ماه هاى آينده 

را داريم.
ســتوده با اشــاره به اينكه گنجايش مخزن ســد اكباتان 36 ميليون 
مترمكعب اســت، اظهار كرد: هم اكنون 51 درصد اين ســد پر است 
و درحال حاضــر در هــر ثانيه نزديك بــه 0/75 مترمكعب آب از آن 

برداشت مى شود.
وى حجم آب سد آبشينه را نيز 5 ميليون مترمكعب معادل صد درصد 
ظرفيت آن بيان كرد و گفت: حجم آب ســد شيرين ســو 3/2 ميليون 

مترمكعب است كه 73 درصد آن پر است.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان با بيان اينكه صد درصد 
ظرفيت سد كالن مالير پر اســت، يادآور شد: 66 درصد سد سرابى 
تويسركان و 16 درصد سد شنجور رزن نيز پر است كه اميدواريم همه 

سدهاى استان همدان در بارندگى هاى آتى سيراب شوند.

مدير منطقه 3 شهردارى همدان:
 شهروندان از مراجعه حضورى به شهردارى 

بپرهيزند
■پاسخگويى به درخواست هاى حوزه هاى مختلف 

شهردارى از طريق اينترنت ميسر است
 مديــر منطقه 3 شــهردارى 
همدان با بيان اينكه پاسخگويى 
حوزه هاى  درخواســت هاى  به 
مختلــف شــهردارى از طريق 
گفت:  اســت،  ميســر  اينترنت 
از شــهروندان عزيــز تقاضــا 
مراجعه  از  حتى االمــكان  داريم 
شــهردارى   بــه  حضــورى 
براى امــورى چــون پرداخت 
عوارض و ... خــوددارى كرده 

و درخواســت هاى خــود را بــا اســتفاده از بســتر شــهردارى 
ببرنــد. پيــش    hamedan.ir.http://zone٣ الكترونيــك 
بــه گزارش روابط عمومى شــهردارى منطقه 3 همــدان، محمدرضا 
فيضى منش در حاشــيه بازديد از حوزه هاى شهرســازى و درآمد و 
نوسازى منطقه، اظهاركرد: هرســاله پس از آغاز به كار ادارات شاهد 
افزايش حجم مراجعات مردمى به مناطق شهردارى هستيم و به تبع آن 
ساعت كارى كاركنان، به ويژه كاركنان معاونت هاى شهرسازى و مالى 

و درآمد و نوسازى افزايش مى يابد.
فيضى منش با اشاره به مصوبه اصالح فرمول هاى درآمدى كه از ابتداى 
ســالجارى اجرايى شده، گفت: همين موضوع هم سبب شده تا ميزان 

مراجعات شهروندان افزايش پيدا كند.
ــه طــى  ــتيم ك ــه خــود دانس ــاس، وظيف ــن اس ــر همي ــزود: ب وى اف
بازديــدى، ضمــن عــرض خداقــوت بــه همــكاران، از رونــد 
ــزان مراجعــات  ــه خدمــات و مي ــه شــهروندان و ارائ پاســخگويى ب

ــويم. ــع ش ــى مطل مردم
مديــر منطقه 3 با بيان اينكه باتوجه افزايش شــيوع ويروس كرونا در 
اين هفته و قرار گرفتن همدان در وضعيت قرمز كرونايى ســبب شده 
تا شرايط ويژه ترى نسبت به سنوات گذشته داشته باشيم، تصريح كرد: 
به منظور كاهش حجم مراعات شــهروندان به شهردارى ها، درصورت 
پرداخت اينترنتى از طريق سايت شهردارى همدان به طور خودكار از 
تخفيف 30درصدى پرداخت اينترنتى و ده درصدى خوش حســابى 
بهره مند شوند، مؤديان پس از تاريخ صدور فيش به مدت ده روزكارى 
مى توانند نسبت به پرداخت اقدام نمايند، اين اعمال تخفيف همچنان 

وجود دارد .
وى با تأكيد بر اينكه حفظ ســالمت شــهروندان و كاركنان مديريت 
شــهرى يكى از دغدغه هاى مهم ما است، گفت: به همين منظور مبلغ 
4 ميليارد ريال براى مقابله با كرونا در سال 1400 درنظر گرفته شد تا 
صرف تأميــن و افزايش امكانات، تجهيزات و همچنين براى افزايش 
ميزان بهداشــت و ســالمت همكاران مديريت شهرى و مراجعان به 

شهردارى شود.
فيضى منــش در ادامــه صحبت هاى خود از شــهروندان خواســت 
حتى االمكان از مراجعه حضورى به شهردارى اجتناب كنند و كارهاى 

خود را بر بستر شهردارى الكترونيك پيش ببرند.
وى همچنين با خطاب قراردادن همكاران شــهردارى نيز اظهاركرد: 
از ايــن عزيزان مى خواهيم يك هفته آينــده را هم با صبر و حوصله، 
همچون خادمان عرصه بهداشت و سالمت مردم، كادرهاى پزشكى و 
پرســتارى، ايثار كنند و شرايط را به نحوى مديريت كنند تا به بهترين 

شكل پاسخگوى شهروندان باشيم.
فيضى منــش در پايان گفت: تأكيد ما بر دوركارى و انجام الكترونيكى 
كارهاست ولى در عين حال، پاســخگوى تمامى مراجعان شهردارى 

هستيم و سعى شده شرايط ايمنى براى همگان فراهم شود.

1- شركت يك مدير مبتال به كرونا در برنامه تلويزيونى شبكه همدان، 
عوامل اين برنامه را مبتال به كرونا كرده است. گويا مديركل صداوسيما 
نيز از اين مدير كرونا گرفته اســت. گفتنى است بى توجهى به عالئم 
كرونــا و ادامه فعاليت ها و پيگيرى نكردن درمان در برخى مبتاليان از 

داليل شيوع بيشتر كرونا است.
2- خريدوفروش در بازار دچار ركود شده است. گويا عمده فروشان 
منتظر افزايش قيمت ساالنه هستند تا كار خود را در سال جديد آغاز 
كنند. گفتنى اســت افزايش ساالنه قيمت در بازار، 20 درصد تخمين 

زده مى شود.
3- شــركت هاى توزيع همچنان براى فروش روغن فروش اجبارى 
كاالهــاى ديگر را هم دارند. گويا اين اتفاق كه در زمان كمبود روغن 
معمول شده بود در شــرايط حل مشكل روغن نيز ادامه دارد. گفتنى 
است عملكرد شــركت هاى توزيع در تالطم هاى بازار نيازمند توجه 

جدى است.
4- بررسى برنامه هاى داوطلبان اصولگرا در شوراى وحدت آغاز شده 
است. گويا اين كار با درخواست از 3 نامزد احتمالى آغاز شده است. 
گفتنى اســت از رئيسى، قاليباف و رضايى خواسته شده برنامه و افراد 

كليدى كابينه خود را به شوراى وحدت ارائه دهند.
5- نبــود نظارت بــر تعاونى ســهام عدالت600 ميليــارد تومان به 
ســهام داران زيان وارد كرده است. گويا سامانه هايى به طور غيرقانونى 
در زمينه ســهام عدالت ساخته شده كه هزينه ساختش از جيب مردم 
برداشــته شده است. گفتنى اســت فعال هزينه اين اقدام 600 ميليارد 

تومان برآورد شده است.

 بار ديگر موج كرونا در استان بيداد مى كند، 
با اين حال هنوز انگشــت اتهام به سوى مردم 
نشــانه مى رود و بازهم ستاد استانى كرونا در 
برابر تعطيلى كامل اســتان مقاومت مى كند و 
عملكرد خود را به دستورات كشورى مربوط 

مى داند.
از طرفى در يك سال گذشته جمالتى از جمله 
اينكــه «عملكرد اســتان در مقابله با ويروس 
كرونا افتخارآفرين اســت»، «استان همدان در 
كنترل شــيوع بيمارى مديريت خوبى را انجام 
داده» بارها از زبان مسئوالن استان شنيده شده 
است تا پرونده كروناى همدان بسته شود؛ اما 
اين اتفاق شــايد در بهمن ماه سال گذشته كه 
شــدت موارد ابتال و نرخ مرگ هاى كرونايى 
استان نزولى شده بود مى توانست تا حدودى 

قابل قبول باشد.
اما آنچــه تكرار تلخ تجربه فروردين 1400 بر 
سر اســتان آورد اعتماد مردم به سياست هاى 
اتخاذشده در ستاد اســتانى كرونا را تاحدود 
زيادى تحت تأثيــر قرار داد تــا آنجا كه روز 
گذشته اســتاندار همدان از كاهش حساسيت 
مردم نسبت به شيوع ويروس كرونا و به دنبال 
آن بى اعتنايى به شيوه نامه هاى بهداشتى عامل 
شــيوع كوويد-19 در همدان ابراز گاليه كرد 
و گفت: تاكنون سابقه سرايت پذيرى 1/62 را 
اســتان تجربه نكرده بود، زيرا سرعت انتشار 
باال رفته و آمار مبتاليان، مراجعان ســرپايى و 

فوتى ها افزايش يافته است.
اين شــرايط درحالى اســت كه ستاد مقابله با 
كرونا مى توانست از تعطيالت نوروز، بيشترين 
بهره را براى اعمال قرنطينه بدون آســيب زدن 
به مشــاغل و كســب وكارها ببرد، اما حاال با 
افزايش شهرســتان هاى قرمز، مجبور به اعمال 
محدوديت در فعاليت كسب وكارها شده است 
اما حتى اين محدوديت ها نيز كارى را از پيش 
نمى برد؛ زيــرا درحال حاضر اعتماد ميان مردم 
و تصميمات ســتاد كرونا بــه كمترين ميزان 
خود در چندماه گذشــته رسيده كه بى ارتباط 
با تناقض گويى مسئوالن و عملكرد آنها درباره 
مدير كرونا، حمايت از قشر آسيب پذير و كسبه 

در اعمال محدوديت ها نيست.
مردم معتقدند در روزهايى كه دنيا واكسن كرونا را 
براى مردمان شان تزريق مى كند، تجويز مسئوالن 
ما بــراى مردم رعايت پروتكل هاى بهداشــتى، 
زدن ماســك و رعايت فاصله اجتماعى است، 
درحالى كــه ما در مرحله اوليــه و اولويت بندى 
واكسيناســيون آن هم واكسنى كه توليد داخلى 

خودمان است گير كرده ايم.
در اين ميان برخى از جريان هاى سياســى هم 
با نزديك شــدن به انتخابات از اين شــرايط 
سوءاســتفاده كرده و مى خواهند از اين جريان 
بيشترين بهره بردارى را كنند، در اين ميان تنها 
مردم و واكنش هاى رفتارى آنها است كه ديوار 
كوتاهى است تا آنچه كرونا بر سر استان آورده 
را بتوان بر روى آن آوار كرد؛ اما به راستى چنين 

است؟
استاندار همدان در ستاد كرونا از اعضاى كميته 
اطالع رسانى ستاد مديريت كرونا خواسته است 
تا كارهاى نو و ابتكارى بيشترى براى افزايش 
حساســيت مردم به كار بگيرند و در اين راستا 
گفت وگو با افراد مؤثر و شــاخص، بهره گيرى 
از ظرفيت فضــاى مجــازى و كانال هاى پُر 
مخاطب و تهيه گزارش مردمى را پيشنهاد داده 
اســت اما گويا فراموش كرده است كه مردم و 
رفتارهايشان تنها 50 درصد اين اتفاق هستند 
و 50 درصــد باقيمانده تصميمــات و تدابير 

مسئوالن در ستاد كرونا است.
بنابــر گفته هــاى وى، حضــور 500 نفر در 
عروســى و حضور پُرتعداد مردم در طبيعت 
به مناسبت 13 فروردين را از نشانه هاى كاهش 
حساسيت مردم نسبت به اين ويروس دانست 
و گفــت: نتيجه عادى انــگارى اين ويروس 
شكل گيرى موجى وســيع و بزرگ در استان 
و كشور بوده است؛ بنابراين بايد حساسيت ها 

نسبت به كوويد-19 را باال برد.
استاندار همدان معتقد است جديت مسئوالن 
براى مقابله با كرونا نبايد كمرنگ شــود بلكه 
نظارت جدى بر اجراى پروتكل هاى بهداشتى، 
تشديد بازرســى ها، شناسايى افراد متخلف و 

معرفى آن به مرجع قضايى مورد تأكيد است.
شــاهرخى از اينكــه عــده اى همچنان خطر 
شــيوع كرونا را باور نداشــته و جسورانه به 
مى كنند  بى اعتنايى  بهداشتى  دستورالعمل هاى 
را خطرناك دانسته و معتقد است اين افراد بايد 
شناســايى و به عنوان تهديدكنندگان سالمت 

جامعه به دستگاه قضايى معرفى شوند.
استاندار همدان منشأ ابتالى 42 درصد بيماران 
به ويروس كرونا را شركت در اجتماعات و 56

درصد را حضور در دورهمى خانوادگى دانسته 
و خواســتار جلوگيرى از تشكيل اجتماعات 

شده است.
وى همچنين مدعى است، دستگاه هايى كه كار 

اضطرارى، امدادى و خدماتى انجام نمى دهند 
بايــد با يك ســوم نيرو در محــل كار حاضر 
شــوند و در اين ميان كادر ادارى شــهردارى 
نيز مشمول يك سوم اســت و نظارت بر آنان 

باجديت بايد اعمال شود.
در  كرونايــى  بيمــار   971
بيمارستان هاى همدان بسترى هستند

در اين ميان بنابر گفته رئيس دانشــگاه علوم 
پزشكى همدان هم   اينك 971 بيمار مثبت مبتال 
به ويروس كرونا در بيمارستان هاى اين استان 
بسترى هســتند و 777 بيمار سرپايى مبتال به 
كوويد-19 در 24 ســاعت گذشــته شناسايى 

شدند.
رشيد حيدرى مقدم با بيان اينكه در 24 ساعت 
گذشته 194 بيمار در بيمارستان هاى اين استان 
بسترى شدند، گفت: حداكثر بيماران سرپايى 
مبتال به ويروس كرونا در موج ســوم حداكثر 
به 300 نفر رســيده بود اما در موج چهارم اين 
رقم 2/5 برابر افزايش داشته و احتمال رسيدن 

به يك هزار نفر در روز متصور است.
وى بر اين باور است، عامل ابتالى 98 درصد 
افراد به كرونا حضور در تجمع ها است؛ يعنى 
42 درصد موارد بسترى در بيمارستان ها به دليل 
شركت در عروسى و عزا و 62 درصد به علت 

تماس هاى درون خانگى بوده است
حيدرى مقــدم همچنيــن خواســتار تعطيلى 
روزبازارهــا و جلوگيرى از تجمع خودرو در 
شهر خودرو شد زيرا با وجود بسته بودن شهر 
خودرو تجمع راننــدگان براى خريدوفروش 

وسيله نقليه در اين محل زياد است.
وى ادامه داد: دستگاه اجرايى نسبت به رعايت 
مصوبه ستاد كرونا و طرح هوشمندى مديريت 
كرونا درباره نحوه حضور كاركنان در شرايط 
قرمز و نارنجى كرونايــى در محل كار، اقدام 

الزم را انجام دهند.
783 بيمار جديد مبتال به كرونا 

در استان شناسايى شد

بنابر اعالم ســخنگوى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان با شناســايى 783 بيمار جديد مبتال به 
كوويد-19 در 24 ســاعت گذشــته، مجموع 
موارد مثبت بسترى و ســرپايى به 39 هزار و 

95 نفر رسيد.
محمد طاهرى مجموع موارد مثبت بسترى از 
ابتداى همه گيرى ويروس كرونا تاكنون را 11

هزار و 479 نفر و بيماران سرپايى را 27 هزار 
و 616 مورد اعالم كرده است.

در ميــان اين آمــار متأســفانه متوفيان قطعى 
ابتال به كرونا در اســتان از ابتداى اپيدمى اين 
ويروس تاكنون به يك هزار و 608 نفر رسيده 
است و تعداد مراجعان ســرپايى به اورژانس 
بيمارســتان هاى اين اســتان با عالئم تنفسى 
مشــكوك به كرونا در 24 ساعت گذشته يك 
هزار و 67 مورد گزارش شــده است كه 208
نفر از مراجعان به بيمارستان ها در بخش عادى 

بسترى شدند.
در عين حــال هم اينــك 19 بيمــار مبتال به 
كوويد-19 در بخش آى.سى.يو مراكز درمانى 
اين اســتان بسترى هستند و وضعيت جسمى 

40 بيمار وخيم گزارش شده است.
شوربختانه براساس آمار رسمى علوم پزشكى 
همدان، شــمار بيماران كرونايى بســترى(از 
تاكنون)  كرونــا  ويروس  همه گيــرى  ابتداى 
در بيمارســتان هاى اســدآباد 411، بهار 659، 
تويســركان 752، رزن 500، درگزيــن 208، 

فامنين 203 و كبودراهنگ 721 نفر است.
همچنين تاكنون 2 هزار و 88 نفر در مالير، يك 
هزار و 372 نفر در نهاوند و 4 هزار و 265 نفر 
نيز در شهرســتان همدان به اين ويروس مبتال 
و بسترى شده اند و درحال حاضر 9 شهرستان 
اســتان همدان در وضعيت قرمز و شهرستان 
اسدآباد نيز در وضعيت نارنجى كرونايى قرار 
دارد كه با توجه به روند افزايش شمار بيماران 
در روزهــاى آتى وضعيت اســدآباد نيز قرمز 

مى شود.

 رئيس ستاد عتبات عاليات استان همدان 
از تأمين هزار و 700 خشــت طال از ســوى 
نيكوكاران اين اســتان براى ترفيع گنبد امام 

حسين(ع) خبر داد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
محمدعلــى بادامــى گفــت: ترفيــع گنبد 
امام حســين(ع) و يا طرح معــراج يكى از 
خواســته هاى حاج قاسم ســليمانى بود كه 

به صورت مشترك بين استان كرمان و همدان 
انجام مى گيرد.

وى با بيان اينكه اين طرح از سوى مهندسان 
ايرانــى و با هزينه كامل كشــور ايران انجام 
مى گيــرد، گفت: با اجراى ترفيــع گنبد امام 
حســين(ع)، ارتفاع گنبد بــه 7/5 متر باالتر 
مى رود و از ورودى شــهر كربال قابل رؤيت 
خواهد شد. رئيس ستاد عتبات عاليات استان 

همدان با اشاره به اينكه براى ترفيع اين گنبد 
17 هزار و 700 خشــت الزم اســت، افزود: 
تهيه هر خشت كه اليه زيرين آن مس و اليه 
رويين آن آبكارى طال است، 3 ميليون تومان 
هزينه دارد كه پس از تهيه خشت ها نام خيران 

بر روى آن ثبت مى شود.
بادامــى با بيان اين نكته كه از ســال 95 اين 
پروژه آغاز شــده اســت، افــزود: بيش از 2 

ميليارد و 500 ميليون تومان در سال هاى اخير 
براى اجراى طرح معراج جمع آورى شده كه 
حدود 5 ميليارد تومان آن توســط همدانى ها 
تأمين شده اســت، همچنين همدانى ها براى 
ترفيع گنبد امام حسين(ع) بيش از 3 تن مس 
اهدا كرده اند. وى گفت: درصورتى كه ساخت 
خشــت هاى طال به پايان برسد كار جاسازى 

توسط مهندسان ايرانى انجام خواهد گرفت.

دماى هواى همدان 
از امروز كاهش مى يابد

 بنا بر گفته كارشــناس مركــز پيش بينى 
هواشناسى استان همدان چند روزى است كه 
هوا گرم  شــده اما انتظار داريم از امروز دماى 

هوا كاهش داشته باشد.

روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايســنا، اظهار 
كرد: روز گذشته و امروز بارش هاى خفيف و 
رگبارى را در رزن به ميزان يك دهم ميلى متر 

و گل تپه به ميزان چهاردهم ميلى متر داشتيم.
زاهدى تصريح كــرد: اين بارش ها امروز در 
دامنه الوند ادامه دارد و نيز گستره  بيشترى را 
تحت تأثير قرار مى دهد و همراه با رعد و برق 

است اما بارش  مؤثرى نيست.وى خاطرنشان 
كرد: در ســاعات بعدازظهر افزايش سرعت 
وزش باد را در اســتان شــاهد خواهيم بود، 
به طورى كه ســرعت وزش باد تا 45 كيلومتر 

بر ساعت هم مى رسد.
اين كارشناس مركز هواشناسى استان همدان 
دربــاره كيفيت هواى اســتان، مطــرح كرد: 

در روزهاى گذشــته غبار رقيقى در آسمان 
مشاهده مى شــد اما از فردا كيفيت هوا بهتر 
مى شود. زاهدى درباره وضعيت دماى همدان 
گفت: چند روز اســت كه هوا گرم  شــده و 
دماهاى كمينه  ما به حدود 8 درجه سلسيوس 
رسيده  است اما انتظار داريم از فردا دماى هوا 

كاهش داشته باشد.

مسئوالن در مديريت كرونا جدى نيستند

مرم تاوان بى تدبيرى مى دهند

همدانى ها 1700 خشت
 براى ترفيع گنبد امام حسين(ع) اهدا كردند

bazarehamedanاينستاگرام  استــخدامى
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همراهى مردم 
شرط عبور از پيك چهارم كرونا

 مالير-خبرنگار همدان پيام: با توجه به وضعيت قرمز شهرســتان 
مالير و روند باالى ابتال بــه ويروس كرونا، همراهى مردم همچون 

گذشته شرط عبور از پيك چهارم كرونا است.
فرمانــدار ماليــر در بازديد خود از روند اجــراى محدوديت ها در 
شهرســتان، گفت: با توجه به وضعيت قرمز شهرستان مالير و روند 
باالى ابتال به بيمارى كرونا، همراهى مردم همچون گذشته و رعايت 
دســتورالعمل هاى بهداشتى شــرط عبور موفق از پيك چهارم اين 

بيمارى است.
قدرت ا... ولدى افزود: بيشتر مردم شهرستان مالير نسبت به رعايت 
دســتورالعمل هاى بهداشتى حساســيت دارند و در رفت وآمد خود 
ايــن موارد را رعايت مى كنند؛ اما تأكيد ما براين اســت كه مردم تا 
حد ممكن در خانه بمانند و همچنان دســتورالعمل هاى بهداشتى را 

رعايت كنند.
وى با اشــاره به وضعيت قرمز شهرستان گفت: تمامى ورودى هاى 
شهرســتان در كنترل پليس است و هيچ خودرويى با پالك غيربومى 

نمى تواند وارد شهرستان شود.
 ولــدى بيان كرد: اكيپ هاى پليس راهور، نيروى انتظامى با همراهى 
جمعيت هالل احمر، نيروهاى بســيج با همكارى ساير دستگاه هاى 
اجرايــى در مبادى ورودى شــهر ماليــر واقع در ميــدان انقالب، 
استقالل، تعاون و 3 شهر سامن، زنگنه و جوكار مستقر شده و ضمن 
اجراى دقيق محدوديت هاى جديد ابالغ شــده، متخلفان را براساس 

مصوبات اعمال قانون مى كنند.
وى ادامــه داد: در حوزه هــاى مختلف نيز ســاير بخش ها همچون 
اصناف و بازار براساس پروتكل هاى متناسب با شهرهاى با وضعيت 
قرمز، مشغول انجام وظيفه هستند و طبق مصوبات ستاد ملى كرونا، 
به جز مشاغل گروه يك، مشاغل گروه هاى 2، 3 و 4 به مدت 2 هفته 

تعطيل  و اجازه فعاليت ندارند.
وى با اشاره به اينكه ظرفيت بيمارستان هاى اين شهر درحال تكميل 
شــدن است، گفت: در حوزه بهداشــت و درمان نيز مجموعه كادر 
درمان و پزشكى نيز با تمام ظرفيت و توان خود درحال ارائه خدمت 

به بيماران و بيماريابى هستند.
فرماندار مالير با اشــاره به تعطيلى بــازار مالير، از همراهى خوب 
اصناف، كسبه و بازاريان اين شهر تقدير كرد و افزود: با قرار گرفتن 
مالير در وضعيت قرمز كرونايى، تمامى اصناف و بازاريان اين شهر 
به جز مشــاغل گروه يك، نســبت به تعطيلى واحدهاى خود اقدام 

كردند و مشكلى در اين زمينه نداريم.
ولدى ادامه داد: در اين زمينه 30 تيم نظارت و بازرســى فعال شد و 
در 2 نوبت صبح و بعدازظهر، هر روز بازديدهاى نظارتى خود را از 
اصناف، واحدها، ادارات، بانك ها و ساير اماكن به عمل مى آورند و 

با متخلفان به شدت برخورد مى شود.
وى همچنين زحمات شــبانه روزى نيروهاى انتظامى و پليس را در 
اعمال محدوديت هاى جديد كرونا شايســته قدردانى خواند و تأكيد 
كرد: اصحاب رســانه مالير در ايام شيوع ويروس كرونا همراهى و 
همكارى صميمانه و اثرگذارى در اقناع سازى و اطالع رسانى به موقع 

به مردم داشتند كه اين تالش آنها ستودنى است.
ولدى يادآور شد: مالير و 5 شــهر تابعه آن با وجود فرهنگى غنى، 
در تمامى عرصه ها به ويژه از زمان شــيوع ويروس كرونا در راستاى 
اجراى پروتكل هاى بهداشــتى و محدوديت هاى كرونا به عنوان الگو 
و نمونه در بين ســاير شــهرها بوده و اين روند بايد تا عبور از پيك 

چهارم و ريشه كنى كامل ويروس كرونا ادامه داشته باشد.

تعزيرات نهاوند به 1800 پرونده 
رسيدگى كرد

 سال گذشــته در حوزه قاچاق كاال، خدمات و ارز، هزار و 817
پرونده از سوى اين اداره تشكيل و بررسى شد.

 رئيــس اداره تعزيرات حكومتى شهرســتان اظهــار كرد: روندهاى 
بررسى شده در حوزه كاال و خدمات، بهداشت و درمان، دارو و ارز 
بوده كه پس از بررسى به محكوميت هاى مالى و درنهايت به وصول 

آراى محكومه مختومه منجر شده است.
قاسم بازدار به پرونده هاى بررسى شده اشاره كرد و افزود: در بخش 
كاال و خدمات درمجموع 817 مورد پرونده وارده وجود داشــته كه 
پس از رســيدگى، به محكوميت 135 ميليارد و 431 ميليون و 170

هزار و 974 ريال جريمه نقدى منجر شده است.
وى با بيان اينكه از اين تعــداد 99/8 درصد به صدور رأى و وصول 
آراى محكومه منجر شــده است، گفت: در بخش كاال و ارز نيز 118

فقره پرونده وارده بررســى و به محكوميت 34 ميليارد و 102 ميليون 
و 650 هزار و 895 ريال منجر شد كه صد درصد مختومه شده  است.
وى گفت: در بخش بهداشــت و درمــان 841 فقره پرونده ورودى 
مورد رسيدگى قرار گرفته كه پس از بررسى به محكوميت 2 ميليارد 
و 507 ميليون و 750 هزار ريال جريمه منجر شــد و اين رقم به طور 

صد درصد وصول شده و پرونده ها نيز مختومه شدند.

50درصد واحدهاى توليدى نهاوند مشكل دارند
 موانع توليد، سد راه پروژه 

6 هزار رأسى شستا 
 تعداد قابل توجهى از واحدهاى لبنياتى نهاوند به دليل مشــكالت 
بانكى و مواد اوليه، تعطيل است. در گذشته دامدارى هاى نهاوند سنتى 
بودند اما بنا به داليلى تعطيل هســتند. حاال هم 8 ماه اســت با وجود 
اينكه مجوز ساخت و تأســيس يك واحد 6 هزار رأسى دامدارى را 
شستا صادر كرده است؛ اما متأسفانه امور آب و وزارت نيرو با وجود 
مكاتبات فراوان اجازه تأســيس آب در اين  منطقــه را ندادند كه اين 

موردى از گرفتارى و موانع توليد در كشور و منطقه است.
نماينــده مردم نهاوند در مجلس با بيان مطلب فوق گفت: بيش از 50
درصد واحدهاى توليدى و صنعتى نهاوند با مشــكل مواجه بوده و يا 

تعطيل هستند يا با ظرفيت هاى خيلى كم فعاليت مى كنند.
عليرضا شهبازى گفت: هرساله بسيارى از واحدهاى توليدى و صنعتى 
با قوانين دســت و پاگيرى كه مقابل راهشان است، متوقف يا تعطيل 
مى شــوند و بايد براى بهبود شرايط و وضعيت بانك ها به رونق توليد 

كمك كرد اما متأسفانه اين امر تحقق نيافته است. 
وى ادامــه داد: محدوديت هاى تأمين اجتماعــى، ماليات واحدهاى 
توليدى و ماليات ارزش افزوده و قوانين و مقررات و بانك ها بســيار 

دست و پاگير بوده و از عوامل اصلى موانع توليد به شمار مى روند.
شــهبازى تصريح كرد: واحدهــاى توليدى در نهاوند با مشــكالت 
متعددى مواجه هســتند و اقداماتى صورت گرفته كه مشكالت آنها 

برطرف شود اما متأسفانه خواسته مردم  محقق نشده است.
وى با بيان اينكه بيشــترين مشكالت و گرفتارى واحدهاى توليدى و 
صنعتى در ارتباط با سيستم بانكى است، مطرح كرد: بيش از 50درصد 
واحدهاى توليدى و صنعتى نهاوند با مشــكل مواجه بوده و يا تعطيل 
هســتند، يا با ظرفيت هاى خيلى كم فعاليــت مى كنند كه اميدواريم با 
حمايت و كمك مسئوالن مشكالت واحدهاى توليدى و صنعتى اين 
شهرستان برطرف شده و آنها به چرخه توليد برگردند و شاهد ايجاد 

اشتغال در نهاوند باشيم.
نماينده نهاوند در خانه ملت خاطرنشان كرد: زمانى نهاوند صادركننده 
شير به استان هاى همجوار بود اما اكنون واردكننده است و واحدهاى 
لبنياتى نمى توانند شــير تهيه كنند و با ظرفيت ده يا 20 درصد مشغول 
فعاليت هستند. شــهبازى تصريح كرد: قاچاق ضربه مهلكى به رونق 
توليد و ايجاد اشــتغال در كشور است و همه بايد به عنوان يك وظيفه 
دينى و ملى پاى كار آمده و از ورود قاچاق به كشور جلوگيرى كنند.

خسارت 72 ميلياردى سرما به باغات نهاوند
 مدير جهاد كشاورزى شهرســتان نهاوند از خسارت به 2 هزار و 

450 هكتار از باغات اين شهرستان بر اثر سرمازدگى خبر داد.
 كريم حاج باباعلى با بيان اينكه بر اثر ســرماى زير صفر درجه اوايل 
فروردين سالجارى 2 هزار و 451 هكتار از باغات اين شهرستان دچار 
خسارت ناشــى از سرمازدگى شدند، اظهار كرد: در شهرستان نهاوند 
بيش از 13 هزار و 500 هكتار انواع باغ وجود دارد كه بخش زيادى از 

آن در حومه شهر و روستاهاى اطراف نهاوند است.
وى افزود: به همين دليل بيشــترين ســطح باغات آسيب ديده مربوط 
به حومه شــهر و روستاى جهان آباد است كه طبق برآورد كارشناسان 

حدود 60 درصد باغ هاى اين منطقه دچار خسارت شده اند.
مدير جهاد كشاورزى شهرســتان نهاوند اضافه كرد: طبق برآوردهاى 
به عمل آمده در اثر سرمازدگى 8 هزار و 266 تن محصول دچار آسيب 
شده اند كه حجم خسارت مالى وارده 72 ميليارد تومان پيش بينى شده 

است.
وى گفت: محصوالتى كه بيشــترين خسارت به آنها وارد شده شامل 
آلو، هلو، شــليل، گردو، زرد الو، سيب و بادام است كه عمدتا مربوط 
به باغات حومه شــهر و همچنين روســتاى جهان آباد هستند، پس از 
برآوردهاى به عمل آمده از ســوى كارشناســان كشــاورزى ميزان 

خسارت وارده به استان اعالم شده است.

1600 اعمال جريمه در 48 ساعت گذشته در مالير 
  مالير - خبرنگار همدان پيام: هزار و 600 مورد اعمال جريمه در 48 ســاعت اخير در 

مالير به دليل بى اعتنايى به ممنوعيت هاى تردد، جريمه شدند.
فرمانده انتظامى شهرســتان مالير گفت: با توجه به تغيير شرايط كرونايى در مالير و تغيير 
رنگ كرونايى به نارنجى و قرمز، هزار و600 خودرو در 48 ســاعت اخير در مالير به دليل 

بى اعتنايى به ممنوعيت هاى تردد، جريمه شدند.
محمدباقر ســلگى فرمانده نيروى انتظامى مالير در بازديد از مبانى ورودى شــهر مالير در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: براساس اعالم ستاد ملى مبارزه با كرونا و براساس رنگبندى ها 

شهرستان مالير در شرايط قرمز كرونايى قرار گفت.

وى افزود: با توجه به شــرايط كرونايى مالير پالك هاى غيربومى اجازه ورود به شهرستان 
را نداشته و پالك هاى بومى نيز از ده شب تا 3 بامداد اجازه تردد در سطح شهر را ندارند.

سلگى بيان كرد: ورود پالك هاى غيربومى در 3 ورودى شهرستان در بخش هاى زند، سامن 
و جوكار كنترل مى شود و از ورود آنان به شهرستان جلوگيرى مى شود.

وى تصريح كرد: از مردم درخواست داريم تا به قوانين و محدوديت هاى تردد توجه داشته 
باشند تا مشمول جريمه نشــوند. وى گفت: پليس راهنمايى و رانندگى، عوامل انتظامى و 

دوربين هاى سطح شهرستان تخلف محدوديت هاى تردد را به ثبت مى رسانند.
وى به ابطال مجوزهاى تردد در ســنوات گذشته اشاره و تصريح كرد: هيچ مجوز جديدى 
براى تردد داده نمى شــود و افراد از وســايل حمل ونقل عمومى در موارد ضرورى استفاده 

كنند.

ارائه خدمات مركز ارتباط با مشتريان شركت آب و فاضالب استان همدان به شماره ج/ 1400/108 
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار، ارائه خدمات مركز ارتباط با مشتريان شركت آب و فاضالب 
استان همدان ، با برآورد اوليه 9,500,000,000 ريال را به مدت يك سال به پيمانكاران داراي گواهينامه صالحيت از اداره كار و امور اجتماعي در رسته خدمات 
عمومى، گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى، حداقل سابقه يك كار مشابه و حداقل يك رضايتنامه از كارهاى مشابه قبلى 

(طى 2سال گذشته) واگذار نمايد.
ازكليه پيمانكاران واجد شرايط كه متقاضي شركت در مناقصه هستند دعوت مي شود از تاريخ 1400/01/21 لغايت 1400/01/26 با ارائه درخواست كتبي و فيش 
واريزي به مبلغ 500/000 ريال به حساب سپهر بانك صادرات به شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد مناقصه به دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه و 

اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 375,000,000 ريال است كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل اين مبلغ  ، تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب 
سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 واريز يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه و يا از مطالبات قطعى تائيد شده نزد شركت بلوكه نمايد و 

حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكي و يا گواهى مطالبات قطعى تائيد شده را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. 
به پيشنهادهاي فاقد سپرده، فاقد امضاء، مشروط وپيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود. سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر 
از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است. مهلت عودت اسناد تكميل شده مناقصه تا 
پايان وقت اداري مورخ 1400/02/06 و محل تحويل دبيرخانه شركت آب و فاضالب مى باشد. پاكات درساعت 9:30 مورخ 1400/02/07 در كميسيون مناقصه 

در محل شركت بازگشايى خواهد شد.
محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه 

تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت (www.hww.ir) درج شده است.

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى
نوبت دوم

سپيده راشدى »
 وضعيت كودكان بدسرپرســت در دنيا در 
نقاط و فرهنگ هاى مختلف متفاوت اســت و 
برخى كشورها از اين جهت وضعيت اسفناكى 
دارند. غنا يكى از كشورهاى آفريقايى است كه 
در آن پدرهاى بى مســئوليت بيشترين آمار را 
در دنيا به خود اختصــاص داده اند. تعداد اين 
پدرها در 30 ســال گذشته افزايش يافته است. 
اين پدرها عموما به خاطر اعمال خشونت عليه 
فرزندان و همســر خود درصــورت گزارش، 

زندانى مى شوند.
درنظر گرفتن كمك هاى مالى براى جلوگيرى از 
كم توجهى به كودكان، پيشگيرى از سوءاستفاده 
از آنها و رســيدگى به مســائل سالمت محور 
ازجمله مواردى است كه در ايالت هاى مختلف 
آمريكا اجرا مى شــود. كودكان بدسرپرست به 
شكل هاى گوناگون ممكن است دچار آسيب 
شــوند يا به دليل بى مســئوليتى پدر و مادر در 
معرض تجاوز، قتل و انواع سوءاســتفاده قرار 
بگيرند. سال 2014 براساس آمارهاى ثبت شده 
تنهــا در آمريــكا هزار و 580 كــودك به دليل 
بى مســئوليتى و بدسرپرستى كشــته شده اند. 
به عبارتــى از هر صد هزار كودك 2/13 كودك 
بر اثر رفتار نابهنجار والدينش كشته مى شود كه 
براســاس گزارش سازمان بهداشت جهانى در 
دنيــا اين آمار به 57 هزار كودك در هر ســال 

مى رسد.
رفتارهــاى خشــونت آميز عليه كــودكان در 
كشورهاى مختلف متفاوت است و در هند 36 
درصد از كودكان به صورت فيزيكى و با استفاده 
از ابزار مختلف تنبيه مى شــوند. در بسيارى از 
كشــورها، آمار دقيقى از رفتارهاى ناشــى از 
بدسرپرستى والدين در دسترس نيست و ابزار 

سنجش آن را نيز در اختيار قرار ندارد.
همچنيــن 29 درصد از كودكان افغانســتان به 
انجام كارهاى شــاقه و غيرقابل تحمل مجبور 
هستند. به گفته يونيسف، در هر 7 دقيقه، يك 
نوجوان در ســن ده تا 19 سال جان خود را در 
زنجيره به هم پيوسته خشونت از دست مى دهد. 
در برخى مناطق خطر اين هست كه افراد قربانى 
يك خشونت گروهى شوند؛ به ويژه اين خطر 
در مناطق پركشــمكش همچــون خاورميانه 
باالتر اســت. تقريبا نيمى از پسرهاى جوان كه 
در منازعه هــا به قتل رســيده اند، در آمريكاى 
التين زندگى مى كرده اند. خشــونت همچنين 
در مدارس و مراكز آموزشــى نيز به وفور ديده 

مى شود.
تنها در 59 كشــور دنيا (از جملــه در آلمان) 
قوانينى براى تعليم و تريبت فارغ از خشونت 
وجود دارد. در بيشــتر كشورهاى روبه توسعه 
و نيمه صنعتى، هنوز تنبيه بدنى دانش آموزان از 

سوى آموزگاران مجاز دانسته مى شود.
ايران طى مقــررات قوانين مدنــى، جزايى و 
احكام فقهى، در ســال 72 با تصويب «قانون 
اجازه الحاق دولت جمهورى اسالمى ايران به 
كنوانسيون حقوق كودك» (با رعايت شرط نبود 
تعارض با قوانين داخلى و موازين اســالمى) 
توسط مجلس شــوراى اسالمى به كنوانسيون 
مذكور پيوست؛ به همين جهت مفاد كنوانسيون 
به شــرط نبود مخالفت با قوانيــن و موازين 
اســالمى در حكم قانون و قابليت اســتناد در 

حمايت از كودكان را داراست.
پس از آن در سال 81 نمايندگان مجلس شوراى 
اســالمى طرحى با 9 ماده در مجلس به عنوان 
«حمايت از كــودكان و نوجوانان» به تصويب 

رساندند كه به موجب مفاد آن «هرگونه صدمه، 
اذيت و آزار و شكنجه جسمى و روانى كودكان 
و ناديده گرفتن عمدى سالمت بهداشت روانى 
و جســمى و جلوگيــرى از تحصيل كودكان 
ممنوع بــوده و مرتكب آن به 3 ماه و يك روز 
تا 6 ماه حبــس و ده ميليون ريال جزاى نقدى 
محكوم مى شوند»، به رغم ضعف و كاستى اين 
قانون، در ســال 81 نوآورى مفيدى در عرصه 
حقوق كودك بود. به ويژه اينكه بر همين اساس 
كودك آزارى از جرايم عمومى اســت و نياز به 
شكايت شاكى خصوصى ندارد و دادستان هاى 
عمومــى و انقالب تكليف بــه ورود به بحث 

كودك آزارى را دارند.
وضعيت كودكان جهان در ده سال گذشته بهتر 
شده است؛ اما اين بهبودى نسبى شامل تمامى 

كودكان جهان نمى شود. هنوز 690 
دشوار  شرايطى  در  كودك  ميليون 
زندگى مى كننــد و آمار كودكانى 
كه بى خانمان شده اند نيز80 درصد 

بيشتر شده است.
به گفتــه معاون امــور اجتماعى 
بهزيستى استان همدان، 428 آزار 
و خشــونت عليه كودكان در سال 
99 ثبت شده است. بيشترين تعداد 
خشونت در شهرستان همدان با 96 
مورد و كم ترين آن در شهرســتان 
بهار با 29 مورد گزارش شده است. 
شهرستان درگزين مركز اورژانس 
ندارد و در شهرســتان فامنين هم 

به تازگى تأسيس شده است.
زهــره بختيــارى بــا اشــاره به 

اينكه بافــت جمعيتى در آمارهــاى باالى هر 
شهرســتان تأثيرگذار اســت، ادامه مى دهد: از 
428 موردخشونت عليه كودكان 19 مورد آزار 

جنسى است.
وى با اشــاره به ســند جامع حقوق كودكان 
مى گويد: در اين سند آزار جنسى كودكان همانند 
بقيه آزارها ديده شده است. در تقسيم بندى كلى 
4 نوع آزار پيش بينى شــده است؛ آزار جنسى، 
جسمى، عاطفى و روانى و آزار از نوع غفلت و 
مسامحه(نديدن نيازهاى كودك) كه در اين نوع 
خشونت قصدى در كار نيست و نتيجه قصور 

در كار است.
بختيارى توضيح مى دهد: تجاوزات جنسى چه 
در قانون حمايت از اطفال وچه در سند حمايت 
از كودكان به طور مشخص پروتكلى براى بحث 
آزار جنســى ديده نشده است. در واقع نه براى 

اين مهم قانون جداگانه اى قرار داده شــده و نه 
اينكه به عنوان آزار جنسى طرز برخورد قانونى 
با اين مسأله چطور است. اما به طور كلى تجاوز 
جرم محســوب مى شــود و برخورد قضايى 

به دنبال دارد
وى مى گويــد: قانــون حمايــت از اطفال در 
ارديبهشت سال 99 به روزرسانى شد. در قانون 
جديــد مصاديق جرم عليه خانــواده، مراقبين 
كودك و والدين مشــخص تر نوشته شد. نقش 
ســازمان هايى مانند بهزيســتى بهتر ديده شده 
اســت و قضات ملزم به اين شدند كه از نظريه 
تخصصى كارشناسان بهزيستى در حكم خود 

استفاده كنند. 
بختيــارى ضمن تأكيــد بر راه هــاى مقابله با 
خشــونت عليه كودكان، مى افزايد: درگاه 123 

شــماره اى اســت كه كودك مى تواند هرگونه 
خشونت عليه خود را گزارش دهد يا اينكه هر 
فــردى از آزار و اذيت كودك اقوام يا نزديكان 
خود باخبر شــد تنها راه آگاهى مراجع قضايى 
براى اين جرم هســت كه رسيدگى به اين مهم 

فوريت دارد.
 آزار عاطفى و روانى 

در صدر خشونت عليه كودكان همدانى
وى بيشترين خشونت عليه كودكان همدانى را 
آزار عاطفى و روانى عنوان و تصريح مى كند: با 
توجه به گســتره موضوع آزار عاطفى و روانى 
در جامعه كمتر گزارش مى شــود. آنچه بيشتر 
گزارش و پيگيرى قانونى مى شــود، بيشتر آزار 
جنسى و جسمى است كه حساسيت بيشترى 

دارد.

همدان رتبه نخست كودك آزارى در استان

از هر 10 كودك
 يكى بدون پدرومادر بزرگ مى شود

■ از هر 4 كودك جهان يكى دوران كودكى ندارد
■ معاون امور اجتماعى بهزيستى: كودكان آزارديده با 123 تماس بگيرند!

■ كم ترين كودك آزارى در بهار

تعداد خشونت عليه كودكانشهرستان 
96همدان

73كبودراهنگ
62مالير

55تويسركان 
50نهاوند
34رزن

31اسدآباد
29بهار

فراوانى خشونت عليه كودكان به تفكيك شهرستان ها

 كودك بى دفاعى كه حتى يك بار نه 
در مدارس و نه در رسانه ها و ... آموزش 
نديده كــه در مواقع خشــونت و آزار 
با ســامانه 123 تماس بگيرد و يا اينكه 
ســن پايينش اجازه درك اين موضوع را 
نمى دهــد و زندگى با ترس و اضطرابش 
جايگزين طعم شــيرين كودكى شــده، 
چطور مى تواند از خود دفاع كند! با توجه 
به اينكه آگاهــى كودكان از حقوق خود 
ضرورى اســت، الزم است براى كاهش 
و رفع اين معضل اجتماعى آموزش هاى 
مخصوص داده شــود تا قربانى خشونت 

بزرگساالن نشوند.

شاخص هاى توصيفى 6متغير خشونت بر اساس كل نمونه (31 استان كشور)
انحراف معيار ميانگين حداكثر نمره حداقل نمره تعداد استان شاخص هاى خشونت

315/4958/2615/699/3مراقبت ناكافى
316/8620/9413/123/63تنبيه بدنى
3165/0386/6576/995/88تنبيه كالمى

3110/6754/2929/2210/39مواجهه با سيگار
313/6330/8415/486/47كار كودك 

317/7029/7318/756/17اعتقاد به تنبيه
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تا انتخـابات

سياستسياست
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بهارستان

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

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

برابر رأي شماره 1974-99/12/28 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك بهار تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على بلورى نوين فرزند تيمور  
به شماره شناسنامه 1690 صادره از بهار در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى 
به مساحت 41981/15 مترمربع پالك 1031 فرعى از 124 اصلى واقع در بخش چهار 
حوزه ثبت ملك بهار اراضى بهادربيگ خريدارى از مالك رسمى اقاى تيمور بلورى 
نوين محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 16)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/05

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

لل
 الم

ين
ب
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رئيس ستاد انتخابات استان:
افراد داراى تريبون براى تحقق انتخاباتى 

پرشور اميدآفرينى كنند
 يكى از ملزومات مشــاركت حداكثرى مــردم در انتخابات 1400 
ايجــاد اميد در جامعه اســت كه نقش افراد و شــخصيت هاى داراى 

تريبون در اين زمينه بسيار مهم و چشمگير است.
رئيس ستاد انتخابات استان همدان اظهار كرد: هرچند روشنگرى يكى 
از تكاليف تريبون داران و مســئوالن است، با وجود اين مردم به عنوان 
وظيفه در تمام صحنه هاى انقالب حضورى مؤثر و حماسى داشته اند.

مصطفــى آزادبخت افزود: برخى به جاى روشــنگرى، نادانســته و 
ناخواسته آب در آسياب دشمن مى ريزند درحالى كه ما مخالف و منكر 

نقد و انتقاد نيستيم و براين باوريم كه تخريب با نقد متفاوت است.
وى از منتقدان خواســت الگوى هدايتگر خود در بحث انتخابات را 
رهبرى فرزانه انقالب قرار دهند زيرا معظم له ضمن دعوت همه اقشار 
به حضور پرشــمار و گسترده در انتخابات بر اخالق مدارى و رعايت 

اخالق در اين عرصه نيز تأكيد جدى دارند.
رئيس ســتاد انتخابات اســتان همدان ادامه داد: هر كسى دل در گرو 
نظام و انقالب دارد، مكلف است درصورت احساس تكليف و داشتن 
توانمندى، نامزد انتخابات شود و مردم نيز بايد براى انتخاب فرد اصلح 

در پاى صندوق اخذ رأى حاضر شوند.
آزادبخــت ابراز اميدوارى كرد: حضور گســترده و پرشــور مردم در 
انتخابات و نمايش اقتدار و مشروعيت نظام، زمينه شكست توطئه هاى 
دشمنان انقالب در عرصه هاى سياســى و اقتصادى را فراهم خواهد 
كرد. وى با اشــاره به اينكه انتخاب اصلح ترين فرد بستر مناسب براى 
خدمت رســانى بهتر و تقويت نظام را فراهــم مى كند، گفت: يكى از 
مهم ترين دســتاوردهاى انقالب اســالمى برگزارى مستمر انتخابات 
به منظور مشــاركت و ايفاى نقش مردم در تعيين سرنوست خويش و 
كشور اســت به نحوى كه تمامى اركان نظام و كشور براساس رأى و 

نظر مردم اداره مى شود.
رئيس ستاد انتخابات اســتان همدان در گفت وگو با ايرنا افزود: سال 
1400 سال بسيار مهم و حساسى در حوزه سياسى و اقتصادى كشور 
است و قطعا حضور پرشور مردم در انتخابات، نقش مهمى در شكست 
و خنثى ســازى سياست هاى خصمانه اســتكبار جهانى و توطئه هاى 

اقتصادى دشمن دارد.

دليل آشفتگى بازار مرغ مشخص شد 
قاچاق جوجه هاى يك روزه و مرغ هاى 

نطفه دار  به عراق  
 جوجه هاى يك روزه و مرغ هاى نطفه دار كشور عموما از مرز بانه 
و ســقز به عراق قاچاق مى شدند كه اين مشخص مى كند دست هايى 

براى آشفته كردن بازار در كار بوده است.
عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزى در مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگو با تسنيم با اشــاره به حضور وزير جهاد كشاورزى در اين 
كميسيون، اظهار كرد: از 3 ماه پيش گزارشى را درباره نهاده هاى دامى 
آماده كرده و در نوبت طرح در صحن مجلس قرار داشت كه با توجه 
به شرايط موجود با اعمال ماده 45 آئين نامه  برابر با قانون اين گزارش 

را در صحن مجلس قرائت كرديم.
حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه در ادامــه افزود: در اين 
گزارش 2 نكته بيان شــده بود؛ نخست اينكه بانك مركزى در تأمين 
ارز در ســال 99 به صورت جــدى ورود نكرده بود به همين دليل نيز 

واردكنندگان با مشكل جدى براى واردات نهاده مواجه شدند.
نماينده مردم مالير در مجلس عنوان كرد: نكته دوم مسأله لينك سازى 
سامانه ها با هم بود كه به دليل نبود ارتباط و اتصال اين سامانه ها، بخش 
قابل توجهى از نهاده ها در بازار آزاد و بازار ســياه عرضه مى شــد كه 
همين مسأله سبب شد نهاده ها با قيمت نجومى به دست توليدكنندگان 

رسيده و قيمت مرغ نيز باال رود.
وى با اشــاره به مســأله جى.تى.ســى عنوان كرد: از نظر كميسيون 
كشاورزى همه فرايندها مانند تأمين، توزيع و... بايد الزاما توسط يك 

وزارتخانه انجام شود تا بتوان مسأله را به درستى مديريت كرد.
آزاديخواه بيان كرد: ابتداى زنجيره تأمين مانند تخصيص ارز توســط 
بانك مركزى، بخش نهاده ها توسط وزارت جهاد كشاورزى و توزيع 
محصول نيز توسط وزارت صمت انجام مى شود كه اين مسأله سبب 

بهم ريختگى بازار شده و رسيدگى و مديريت كار را سخت مى كرد.
عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزى اظهار كرد: در همين راستا ما 
تصميم گرفتيم جى.تى.سى بايد به وزارت كشاورزى بازگردد به همين 
منظور نيز تفاهم نامه اى بين وزير جهادكشاورزى و صمت امضا شد كه 

متأسفانه رئيس جمهور نپذيرفتند.
وى مطــرح كرد: با اصرار ما براى اينكه جى.تى.ســى بايد به وزارت 
كشــاورزى بازگردد، گويا دولت نيز مســأله را پذيرفته و قرار است 

بسترها را فراهم كند.
نماينده مــردم مالير در مجلس در ادامه افــزود: بى توجهى به توليد 
نهاده و همچنين نهاده جايگزين در كشــور از ديگر موضوعات مورد 
بررســى ما بود زيرا ما نتوانستيم در بحث اصالح الگوى كشت كار را 

به سرانجام برسانيم.
وى با بيان اينكه شــرايط كشــور براى توليد نهاده از نظر آب، هوا و 
اقليم مناسب اســت، افزود: تاكنون مرغداران از ذرت، كنجاله و دانه 
ســويا براى پرورش طيور استفاده مى كنند، درحالى كه مى توانيم براى 
اينها كشــت هاى جايگزين كه وابستگى ما به كشورى مانند آمريكا را 

كم مى كند درنظر بگيريم.
آزاديخواه با اشــاره به سخنان وزير جهاد كشاورزى در بخش قاچاق 
مرغ بيان كرد: اين مســأله آنهم در شرايط بحرانى ما را به شدت نگران 
كرده است؛ زيرا جوجه هاى يك روزه و مرغ هاى نطفه دار كشور عموما 
از مرز بانه و ســقز به عراق قاچاق مى شدند كه اين مشخص مى كند 

دست هايى براى آشفته كردن بازار در كار بوده است.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى با بيان اينكه شبكه 
توزيع در كشــور سروســامانى ندارد، اظهار كرد: شبكه توزيعى كه 
تحت كنترل بــوده و بتوانيم كاال را با اطمينان در اختيار توليدكننده و 
مصرف كننده بگذاريم وجود ندارد و همين موضوع نيز سبب شده بود 

صف هاى خريد مرغ در كشور ايجاد شود.
وى بيان كرد: اميدواريم به همت وزير محترم، با بازگشت جى.تى.سى 
به جهاد كشاورزى، بازار سروسامانى گرفته و براى ماه مبارك رمضان 
و مردادماه كه نگرانى هايى براى آن داشتيم با جوجه ريزى درست و به 

موقع مشكلى پيش نيايد.

دولت براى كوتاهى در ممنوعيت سفرها 
پاسخگو باشد

 مسئوالنى كه در زمينه ممنوعيت سفرهاى نوروزى كوتاهى كردند 
بايد پاسخگو باشند.

نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــوراى اســالمى روزگذشته در 
گفت وگو با فارس با بيان اينكه كرونا به دليل شدت تأثير و گستردگى، 
كل دنيا را درگير كرده اســت، اظهار كرد: شــواهد نشــان مى دهد، 
كشورهايى كه در كنترل و رعايت پروتكل هاى بهداشتى چه به لحاظ 
فرهنگ عمومى و مردم و چه به لحاظ حاكميتى توجه بيشترى داشتند، 

آسيب كمترى ديدند.
كيومرث سرمدى با بيان اينكه وضعيت كرونا در اسفندماه خوب بود 
اما با آزاد كردن ســفر در نوروز، قابل پيش بينى بود كه وضعيت تغيير 
مى كند، گفت: برخى نســبت به اين شــرايط تذكر دادند اما مسئوالن 
امر اهميتــى ندادند و به خاطر بى توجهى و بى تدبيرى و بى توجهى به 

هشدارها اكنون وارد پيك چهارم شده ايم.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس با اشاره به اينكه امروز عالوه بر بروز 
مشــكالت اقتصادى، روحى و روانى، شاهد فوت هموطنان هستيم و 
پيش بينى بر افزايش جان باختگان اســت كه اميدواريم اين اتفاق رخ 
ندهد، افزود: توصيه ما به مردم اين اســت كه در رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى و اجراى مصوبات كرونا همراهى كنند تا اوضاع مديريت 

شود.
وى با تأكيد بر اينكه مسئوالن هم بايد حتما از اين بى تدبيرى ها درس 
بگيرند و به موارد قانونى و بازدارنده توجه كنند، بيان كرد: مسئوالن از 
اين پس بايد مسافرت ها را ممنوع كنند ضمن اينكه در زمينه كوتاهى 
نســبت به ايجاد شرايط براى انجام ســفرهاى نوروزى نيز پاسخگو 

باشند.

ادعاى رويترزى مبنى بر اقدام جديد هسته اى ايران 
 خبرگزارى رويترز در گزارشــى مدعى شــد كه آژانس بين المللى انرژى 
اتمى به اعضاى شــوراى حكام گزارش داده است كه ايران در كارخانه ساخت 
صفحات ســوختى در اصفهان اقدامات جديدى انجــام داده كه نقض جدى 
برجام به شــمار مى آيد. به گزارش فارس، در اين گزارش آمده است كه آژانس 
بين المللى انرژى اتمى روز هفتم آوريل تأييد كرده اســت كه ايران در كارخانه 
ســاخت صفحات سوختى در اصفهان، 6 صفحه سوخت قراضه اشعه نخورده 
براى رآكتور تحقيقاتى تهران را ذوب كرده اســت كه اين صفحات ســوخت 

حاوى 0/43 كيلوگرم اورانيوم غنى شده تا 20 درصد U-235 هستند.
در گزارش رويترز ادعا شده است: (در اين فرايند) يك محلول نيترات اورانيل 
اســتخراج و به كربنات اورانيل آمونيوم تبديل شده است و هدف ايران از اين 

روند، فرآورى بيشتر اين مواد به منظور توليد موليبدن است.

زيرساخت هاى صنعت هسته اى 
با وسواس بسيار حفظ شد

 بــا وجود همه محدوديت ها، طرح هــا و پروژه هاى مختلف در حوزه هاى 
متنوع علوم و فنون هسته اى مورد پيگيرى قرار گرفته است.

به گزارش تســنيم، رئيس سازمان انرژى اتمى در روزگذشته در مراسم افتتاح، 
رونمايى و راه اندازى 133 پروژه و دســتاورد ســازمان در سال 1400، گفت: 
پس از تصويب قانون و اجراى سريع مفاد آن توسط سازمان انرژى اتمى، اين 
حقيقت بر همگان هويدا شــد كه زيرساخت هاى اين صنعت ملى با وسواس 

بسيار حفظ شده است.
 على اكبر صالحى يادآورشــد: يكى از ثمرات دســتيابى به فناورى صلح آميز 
هسته اى، ســرريز دانش هسته اى و زمينه ســازى براى شكوفايى ديگر صنايع 

راهبردى و علوم كاربردى در پهنه ايران اسالمى است.

تالش ما اين بود وارد موج چهارم كرونا 
نشويم

 رئيس جمهورى با برشــمردن داليل ورود كشــور به مــوج چهارم كرونا 
نخستين علت آن را شيوع ويروس انگليسى از طريق مرزهاى عراق دانست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى 
در جلسه ستاد ملى مقابله با كرونا گفت: يكى ديگر از داليل موج چهارم تجمع 
و ترددهاى فراوان مردم پيش از عيد در محل كسب وكارها بوده و خود مراسم 

عيد نوروز عامل بعدى است. 
رئيس جمهورى با اشــاره به اينكه اگر رعايــت پروتكل ها به 50 و 60 درصد 
رســيد خطر در كمين است، يادآور شــد: حتى اگر ويروس انگليسى نباشد يا 
اينكه عيد هم نباشد، ما بايد پروتكل ها را كامل رعايت كنيم. امروز آمار و ارقام 

به ما نشان داد كه پروتكل ها به طور متوسط 56 درصد مراعات مى شود.

همراه با شما همراه با شما 
با اقتدارى پايداربا اقتدارى پايدار

(جهت هماهنگى با مسئول مربوطه)(جهت هماهنگى با مسئول مربوطه)
081 -38253510-09038003573

واحد اشرتاک روزنامه همدان پیام با کادری مجرب و حرفه ای 
با توزیع مویرگی در رسارس استان و شهرستان ها

كارت دانشجويى به نام محمدحسين سمواتيان، فرزند امير، به شماره 
شناسنامه 38608686019 و با شماره دانشجويى 9432176019 ،رشته 

مهندسى عمران از دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه بوعلى سينا 
همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

  جمعــه گذشــته ســعيد خطيــب زاده 
ســخنگوى وزارت امــور خارجه از ســفر 
چون ســى كيونگ نخســت وزير كره جنوبى 
بــه ايــران در روزهــاى 22 و 23 فروردين 
براى ديــدار با مقامات جمهورى اســالمى 
ايران به منظــور گفت وگو درباره موضوعات 
دوجانبــه از جمله موضــوع محدوديت هاى 
غيرقانونى ايجادشده براى دسترسى به منابع 

بانك مركزى در اين كشور، خبر داد. 
هرالــد»  «كوريــا  كره جنوبــى  روزنامــه 
بــه نقــل از دفتــر «چونــگ ســيه-كيون» 
منابــع  و  جنوبــى  كــره  نخســت وزير 
ديپلماتيــك هفتــه گذشــته در گزارشــى 
ــده  ــد روز آين ــه وى در چن ــرد ك ــالم ك اع
آزادســازى  دربــاره  گفت وگــو  بــراى 
در  كشــور  ايــن  توقيف شــده  نفتكــش 
ايــران، بــه تهــران ســفر خواهــد كــرد.

ــالب  ــداران انق ــپاه پاس ــى س ــروى درياي ني
ــك  ــته ي ــال گذش ــاه س ــالمى 15 دى م اس
فرونــد شــناور كــره جنوبــى بــا نــام تجــارى 
ــزار و 200 ــل 7 ه ــى» حام «هانكــوك چيم

تــن مــواد شــيميايى نفتــى را به دليــل نقــض 
ــج  ــى در خلي ــت  محيط ــاى زيس پروتكل ه

فــارس توقيــف كــرد.

بــه ادعاى ايــن رســانه كره جنوبى، ســفر 
برنامه ريزى شــده نخست وزير اين كشور به 
ايران نشان دهنده دستيابى 2 كشور به توافقى 
غيرقطعى درباره آزادســازى پول هاى بلوكه 

شده ايران در كره جنوبى باشد.

اين درحالى اســت كه خبرگــزارى يونهاپ 
به نقل از وزارت خارجــه كره جنوبى، پايان 
هفته گذشــته گزارش داد كــه ايران نفتكش 
كره جنوبى و ناخــدا و 12 خدمه ديگر آن را 

حدود 3 ماه پس از توقيف آزاد كرده است.

از ايــن رو به احتمــال زياد در ســفر امروز 
نخســت وزير كره جنوبى بــه ايران، مقامات 
سئول و تهران احتماال بر سر آزادى 7 ميليارد 
دالر پول بلوكه شــده ايــران در كره جنوبى 

گام هاى مؤثرى را بردارند. 

آيا پول بلوكه شده ايران در كره جنوبى آزاد خواهد شد

سفر نخست وزير كره جنوبى
 امروز و فردا به تهران

عراقچى: 
به مذاكرات وين 
خوشبين هستم

 معاون سياسى وزير امور خارجه درباره 
نتايج مذاكرات ســه روزه وين تصريح كرد 
كه نتيجه اى كه تاكنون به آن رسيده ايم، اين 

است كه در مسير درستى هستيم.
به گزارش ايسنا، سيدعباس عراقچى با بيان 
اينكه تالش هاى هر 2 گروه كارى تحريم ها و 
اقدامات ايران خوب بود، افزود: همچنان نياز 
است بحث ها ادامه يابد، به ويژه موضوع رفع 
تحريم ها كه موضوع پيچيده اى است. جمعه 
گزارش هاى هــا 2 گروه كارى را شــنيديم. 
تصميم گرفتيم فرصتى داده شود كه اعضا به 
پايتخت هاى خود بروند و مشورت هاى الزم 
را انجام بدهند و چهارشنبه هفته آينده براى 

ازسرگيرى گفت وگوها بازگردند.
مذاكره كننده ارشــد ايــران در گفت وگو با 
پرس.تى.وى همچنيــن درباره تحريم هاى 
آمريكا و نحوه لغــو آنها گفت: در موضوع 
برداشــته شــدن تحريم ها، ايران موضعى 
منطقــى و مســتدل دارد. آمريكايى ها ميز 
برجام را ترك كرده انــد، بنابراين بايد ابتدا 
آنها بازگردند. آنها بايد تحريم ها را بردارند و 
دوباره عضوى از برجام شوند و سپس ايران 
به اجراى كامل برجام بازخواهد گشت. اين 

موضوعى اســت كه تقريبا همه با آن موافق 
هستند. ما بايد ببينيم اين روند چگونه اتفاق 
خواهــد افتاد. پيــش از آن 2 طرف درباره 
اين موضوع درحال بحث هســتند كه هر 
طرف چه اقدامى بايد انجــام دهد. پس از 
اينكه مشخص شد كه دقيقا ايران و آمريكا 
چــه كارى بايد انجام دهند، آنگاه بايد روى 
موضوع ترتيب اقدامات و راستى آزمايى كار 

كنيم.
عراقچى همچنين در پاســخ به اين پرسش 
كه آيا آمريكايى ها آمادگى دارند تحريم هايى 
را كه با برچسب هاى غيرهسته اى در دوره 
ترامپ تحميل شده است را لغو كنند؟ گفت: 
در اين مورد بحــث ادامه دارد. ما اكنون در 
موقعيتى هســتيم كه درك بهترى از موضع 
يكديگر داريم. ما راه درازى در پيش داريم 
و هنوز در موقعيتى نيستيم كه كدام تحريم ها 
(بايد برداشته شود) و اقدامات 2 طرف دقيقا 
بايد چه چيزى باشد. اما در آن جهت درحال 
حركت هستيم و درخواست ما كامال روشن 
است و روى آن اصرار داريم. بايد ببينيم در 
دور بعد گفت وگو ها چه اتفاقى خواهد افتاد.

عراقچــى گفت: بــراى ما بيــش از آنكه 
انتخابات اهميت داشته باشد، اين مهم است 
كه ما بــا آژانس انرژى اتمى توافقى 3 ماهه 
انجام داده ايم كه يك ماه و نيم از آن گذشته و 

يك ماه ونيم ديگر آن باقى مانده است.
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نيش و نـوش

آغاز سفارش اينترنتى كتب درسى از امروز
 ثبت ســفارش و خريد اينترنتى كتاب هاى درسى سال تحصيلى 1401 -1400 از 

امروز آغاز مى شود.
ـــى،  ـــزى آموزش ـــش و برنامه ري ـــازمان پژوه ـــالم س ـــق اع ـــنا، طب ـــزارش ايس ـــه گ ب
ثبـــت ســـفارش كتاب هـــاى درســـى بـــراى تمـــام پايه هـــاى تحصيلـــى و 
رشـــته ها از 22 فروردين مـــاه آغـــاز مى شـــود و ثبت نـــام پايه هـــاى ورودى 

اول، هفتـــم و دهـــم از 6 تيرمـــاه خواهـــد بـــود.
بر اين اساس براى گروه ميان پايه (پايه هاى تحصيلى دوم تا ششم، هشتم و نهم، يازدهم 
و دوازدهم) تا 22 خردادماه فرصت ثبت سفارش وجود دارد و براى پايه هاى ورودى 

اول، هفتم و دهم نيز تا 16شهريورماه اين امكان ديده شده است.

نرخ رشد جمعيت به پايين ترين رقم 
در تاريخ كشور رسيد

 يك كارشناس جمعيت با اعالم اينكه متأسفانه درحال حاضر كمترين نرخ رشد جمعيت 
را در تاريخ كشــور تجربه كرديم و اين زنگ خطر بزرگى براى ما محسوب مى شود.صالح 
قاسمى در گفت وگو با مهر، درباره كاهش شديد نرخ رشد جمعيت در سال 99، گفت: نرخ 
رشد جمعيت يعنى تغييرات ساالنه در شمار جمعيت يك كشور كه متأثر از ميزان تولدها، 
مرگ وميرها و مهاجرت است. وى افزود: درباره مهاجرت آمارهاى دقيقى نداريم اما در زمينه 
مواليد و مرگ ومير بايد گفت كه اين 2 مؤلفه تأثير مستقيمى بر موضوع كاهش رشد جمعيت 
دارند. قاسمى تصريح كرد: اين امر تأثير زيادى بر روى نرخ رشد جمعيت گذاشت، به طورى كه 

اين نرخ در سال 95، 1/24 درصد بود اما در سال 99 به 0/6 درصد رسيده است.

رشد 8 درصدى صادرات فراورده هاى سالمت محور 
در سال 99

 رئيس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه در شرايط تحريم و شيوع كرونا در سال 99 
اقدامات مناســبى در حوزه توليد و حتى صادرات محصوالت سالمت محور انجام شد 
و سال گذشته شاهد رشد 8 و 23 درصدى صادرات فراورده هاى دارويى و تجهيزات 

پزشكى بوديم.
بــه گــزارش ايرنــا، محمدرضــا شانه ســاز اظهــار كــرد: در ســال 99 به رغــم تحريــم 
ــات  ــت داشــت و اقدام ــت صــادرات بســيار اهمي ــا، موضــوع تقوي و شــيوع كرون
ــا  ــا كرون ــراى مبــارزه ب بســيار خوبــى نيــز در راســتاى تأميــن اقــالم مــورد نيــاز ب

انجــام شــد.

بگذرد اين روزگار تلخ تر از زهر
مهدى ناصرنژاد »

 مرض كرونا از حدود 1/5 ســال پيش در گستره كره زمين پيچيده 
اســت؛ اما اين مرض كشنده در برهه فعلى بيشتر از هر زمان ديگرى 

انسان ها را آزار مى دهد و دنيا را فلج كرده است.
بيشترين شهرها و نقاط مختلف كشــور عزيزمان اين روزها به لحاظ 
شيوع شديد ويروس كرونا در وضعيت قرمز و بلكه سخت تر از قرمز 
قرار دارد و اين وضعيت نه تنها زندگى معمول را براى همگان مختل 

كرده، بلكه راه نفس را بر مردم بسته است. 
دانشــمندان جهانى از دهه هاى بســيار پيش مدعى تسخير بلندترين 
قله هاى علم در تمام حوزه هاى حيات بشــرى هســتند، اما اين چه 
افتخارى است و چه جاى غرور و ادعا است كه در مدت نسبتا كمى 
(يك ســال ونيم) تاكنون حدود 3 ميليون نفر از مردم جهان بر اثر ابتال 
به ويروس كرونا جان شيرين خود را از دست داده اند، وليكن مجامع 
علمى و تحقيقاتى و مراكز برجســته پزشكى در جهان حتى از علت 
پيدايــش اين ويروس عجيب عاجز مانده اند، چه برســد به اينكه راه 
درمانى بر آن يافته باشــند! به راستى چگونه است هيچ عاقلى تاكنون 
قادر به حل اين معماى پيچيده نشــده و كســى به اين پرسش پاسخ 
نمى دهد كــه اين مار بد خط و خال از كدام ســوراخ گزنده اى بيرون 
جهيده و نيش زهرآگين خود را بر جان حدود 135 ميليون تن از مردم 

جهان فرو برده و 3 ميليون نفر را به هالكت رسانده است.  
اى كاش دست كم مى شد نقطه پايانى بر اين بالى جهانى متصور بود 
و مى شد با محاســبات مركب علوم رياضى و پزشكى، مدار روشنى 
با شــيب نزولى و ثابت براى پايان كرونا ترســيم كــرد؛ اما تمام اين 
حرف ها خيال باطلى بيش نيست و كرونا زندگى را چنان بر مردم تنگ 
كرده اســت كه اگرچه ناعادالنه، وليكن چه آن دسته از مردم كه اصول 
بهداشــتى و مراقبتى براى پيشگيرى از كرونا را مرتب و منظم رعايت 
مى كنند و چه آن دســته از مردم بدى كه دانســته و ندانسته و از روى 
نادانى يا لجاجت بى مورد، بى خيال خطر كرونا هستند و جان خود و 

ديگران را به خطر مى اندازند، به يك نسبت از كرونا رنج مى برند.
 در اين شــرايط رنگ لحظه هاى خوش و ناخوش زندگى براى مردم 
يكى شده و گويى محيط كار و تالش و استراحت مردم در هاله اى از 

غبار نگرانى و ترس و نااميدى پوشيده مانده است. 
كرونا چه از لحاظ بيمارى و آسيب جانى و چه از نظر كار و معيشت 
بر گلوى بسيارى از هموطنان فشار مى آورد و چندان بيجا نيست اگر 
بگوييم، قشر توانمند جامعه هم به نوعى متضرر از بالى كرونا هستند 
و خيلى از انسان هاى پاكدل هستند كه متأثر از چنين وضعيتى اين بيت 
ملموس شاعر بلندآوازه ايرانى را زمزمه مى كنند، «چو عضوى به درد 
آورد روزگار / دگر عضو ها را نماند قرار»؛ از شــوربختى مردم جامعه 
ماست كه در اين شرايط موج گرانى ها نيز بدتر از موج چهارم كرونا، 
درد و رنــج چالش ويروس كرونا را پررنگ تــر كرده و از هر طرف 
فشار خفه كننده اى بر راه نفس قشرهاى به ويژه كم درآمد وارد مى شود. 
گرانى ها از هر نوع و با هر اولويت، چنان عذاب آور شــده اســت كه 
چون ريگى داخل كفش هر صاحب خرجى، قدم به قدم و لنگ لنگان، 

خسته و وامانده برجاى مى گذارد.
 بــا اين حال، فرهنگ و ادبيات و باور هــاى ايرانى در بلنداى تاريخ و 
حيات اين ملت بزرگ و پرافتخار، شكل گرفته و متأثر از فرازونشيب 
و شكست و پيروزى هاى بسيار و مثال زدنى است. اين شعر اميدبخش 
و پندآموز منتسب به حكيم تبيان نيز چكيده اى از آموزه هاى اعتقادى 
ايرانيان اســت كه «بگذرد اين روزگار تلخ تر از زهر / بار دگر روزگار 

چون شكر آيد.»

اصفهان امروز: تداوم بحران كرونا تا پايان فروردين 
 ظاهرا هنوز سفرهاى نوروزى كرونا به پايان نرسيده!!

ثروت: خيز گرانى خودرو در 1400 دور از انتظار نيست 
 از چيزى كه فكرش رو مى كنيد به شما نزديكتره!!

جام جم: حذف كيفيت از سبد خريد مردم 
 اين ديگه بستگى به ميزان قدرت خريد داره!!

دنياى اقتصاد: جعبه سياه شوك هاى 99
 فقط حواستون باشه روى اعصاب و روان تأثير نذاره!!

ابتكار: شرط دالر 15 هزار تومانى 
 مگه هندوانه كه به شرط چاقو باشه!!
روزگار: دست هاى آشتى به سوى يكديگر 

  قبلش بايد يه  دوره آموزشى از نوع تكنيك دست دادن بذارن!!
شهروند: شمارش معكوس براى رفع تحريم 
 آرزو كه بر جوانان عيب نيست؛ واالااا!!

كسب وكار: پايان احتكار مسكن؟
 باز ميشه اين در، صبح ميشه اين شب!!

خراسان: زرنگ بازى تامين اجتماعى
 بدون شرح!!

اتحاد ملت: آغاز مسير درست اما دشوار
 تو روزاى سخته كه بايد خودى نشون داد!!

بشارت نو: تورم 22 درصدى؛ خوشبينانه يا واقع گرايانه؟
 مونده به زاويه ديد شما!!

ابتكار: بار سنگين اجاره بها بر دوش نحيف كارگران
 آخه گردنشون از مو باريك تره!!

عصر آزادى: سفرهاى ديروزى؛ تعطيالت امروزى
 باالخره بايد عرق خستگى شون رو يه جورى خشك كنند!!

نقش اقتصاد: بازگشت دوباره محدوديت ها 
 روز از نو؛ روزى از نو!!

نسخه پيچى الكترونيك در داروخانه هاى 
همدان باالتر از ميانگين كشورى

 مديركل بيمه ســالمت اســتان همدان با بيــان اينكه طبق آخرين 
آمار ميزان نســخه هايى كه به صورت الكترونيكــى در داروخانه هاى 
كشور پيچيده مى شــوند 4/18 درصد است كه اين آمار درمورد استان 
همدان 8/30 درصد است؛ بنابراين استان همدان در بحث نسخه پيچى 

الكترونيكى از ميانگين كشورى باالتر است .
به گزارش روابط عمومى اداره كل بيمه ســالمت استان همدان، سعيد 
فرجى اظهار كرد: بايد پزشــكان را بيــش از پيش درگير اجراى طرح 
نسخه نويســى الكترونيكى كنيم تا هر روز تعداد پزشكانى كه مبادرت 
به نسخه نويســى الكترونيكى مى نمايند بيشــتر از روز گذشته شود و 
همچنين پزشكانى هم كه نسخه نويسى الكترونيكى دارند هر روز تعداد 

نسخ الكترونيكى بيشترى نسبت به روزهاى گذشته ثبت كنند.
وى گفت: در راســتاى اجراى طرح نســخ الكترونيك بايد پزشــكان 
در مراكــز درمانى دولتى دانشــگاهى از ظرفيت و زيرســاخت هاى 
موجود حداكثر اســتفاده را داشــته باشــند و حتى پزشكان مى توانند 
در شــيفت هاى مختلف از سيســتم هاى موجود براى نسخه نويســى 
الكترونيك بهره بردارى كنند.  فرجى خاطرنشان كرد: در بحث رسيدگى 
الكترونيكى در وضعيت خوبــى قرار داريم و مى توانيم اعالم كنيم كه 

جزو استان هاى برتر از نظر رسيدگى الكترونيك اسناد بسترى هستيم.
مديركل بيمه ســالمت اســتان گفت: براســاس آخرين آمار ها ميزان 
نســخه هايى كه به صورت الكترونيكى در داروخانه هاى كشور پيچيده 
مى شوند 4/18 درصد اســت كه اين آمار درمورد استان همدان 8/30
درصد اســت لذا استان همدان در بحث نســخه پيچى الكترونيكى از 

ميانگين كشورى باالتر است.

 اگــر بخواهيم در وهله اول به نقش اصلى 
بنياد مســكن در طى اين مدت اشــاره بكنيم 
مى توانيم به نقــش آن در محروميت زدايى از 
مناطق محروم و افزايش توليد مســكن در هر 
جامعه كه نه تنها نشــان دهنده رشد اقتصادى 
اســت، بلكــه در تأمين نيازهــاى اجتماعى 
افراد نقش مؤثرى ايفا مى كند. بر اين اســاس 
بخش مسكن به عنوان يكى از فصول اساسى 
و اولويــت دار برنامه هاى توســعه اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى هر كشــور درنظر گرفته 
شده اســت. از طرف ديگر روســتاها مركز 
توليدات كشــاورزى، دامى و صنايع دســتى 
كشور محسوب مى شوند كه سهم عمده اى را 
در توليدات ســاير بخش ها و اشتغال برعهده 
دارند. با وجــود اين درصورت كم توجهى به 
شــرايط زندگى در اين مناطق، ضمن تشديد 
روند مهاجرت به شهرها تعادل هاى اجتماعى، 
كالبدى و اقتصادى منطقه اى نيز با مشــكالت 
زيادى روبه رو خواهد شد. همچنين در مناطق 
روســتايى به دليل كم بودن درآمد روستاييان و 
نبود مازاد اقتصادى، بهســازى سكونتگاه هاى 
روســتايى به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته 
به ُكندى انجام مى شود. بر اين مبنا درصورت 
وقوع حوادث طبيعى، زيان بسيارى به ساكنان 
ايــن مناطق وارد خواهد شــد. در اين زمينه، 
وظيفه دولت در حمايت از بهســازى مساكن 

روستايى اهميت فراوانى دارد.
سرمايه گذارى دولت در روستاها با تخصيص 
بودجــه و اعتباردهــى به مناطق روســتايى، 
ســبب توانمندى جوامع روســتايى مى شود، 
اعطاى  جمله  از  اقتصــادى،  توانمندســازى 
اعتبارات به جوامع روستايى سبب مى شود تا 
بتوان فقر اقتصادى و در پى آن فقر فرهنگى و 

اجتماعى را از چهره روستاها زدود.
 مسكن روستايى 

محلى براى زندگى، كار و توليد
از ديــدگاه اقتصادى مســكن روســتايى بر 
سرمايه گذارى، توليد و اشتغال روستا اثرگذار 
است. پيشينه مشاركت روستاييان در ساخت 
مســكن و وجود نيروى كار ساده و نيمه ماهر 
و دسترســى به زمين ارزان، امكان ســاخت 
مســكن را به صورت تدريجى و با هزينه كم 

فراهم مى كند.
ايجاد اشتغال پايدار، افزايش بهره ورى شاغالن 
از طريق آموزش و بهبود مهارت ها و در نهايت 
افزايش توليد در روستا به افزايش درآمد واقعى 

خانوار و كاهش فقر مى انجامد.
عالوه بر اين بخش ســاختمان و مســكن در 
اقتصاد روســتا، پس از كشــاورزى بيشترين 
سهم را از شــاغالن در زيربخش هاى اشتغال 

روستايى داشته است.
بنابرايــن تقويت و توســعه بخش مســكن 
روستايى موجب بهبود ارتقاى كيفيت زندگى، 

ايجاد اشــتغال پايدار، توسعه 
روســتا و تنــوع بخشــيدن 
به اقتصــاد روســتا، افزايش 
درآمدهــا و كاهش فقر و در 
نتيجه محروميت زدايى شــده 

است.
از  بيش  بهره بردارى   
مســكونى  واحد   1100

براى محرومان
مديركل بنياد مســكن استان 
همدان نيز از ساخت 3 هزار 
واحد مســكن محرومان روز 
گذشــته در جمع خبرنگاران 
خبر داد و گفت: درحال حاضر 
3 هزا واحد مسكن محرومان 
درحال  همــدان  اســتان  در 

ساخت است.
حســن ظفرى با بيــان اينكه پروژه مســكن 
محرومان از مهرماه سال گذشته در استان آغاز 
شده اســت، افزود: از آغاز اين پروژه تاكنون 
بيش از 1100 واحد به بهره بردارى رســيده و 

در اختيار متقاضيان قرار گرفته است.
 2503 متقاضى موفق به عقد قرارداد 

با بانك هاى عامل شده اند
وى خاطرنشان كرد: براى اجراى پروژه مسكن 
محرومان بيش از هــزار و 500 ميليارد ريال 
تســهيالت بانكى با كارمزد 5 درصد و 900 
ميليــارد ريال كمك بالعوض حســاب 100 
حضرت امام(ره) و دولت درنظر گرفته شــده 

است.
ظفرى ادامه داد: تاكنون براساس سهميه منظور 
شده بيش از 3 هزار و 153 متقاضى شناسايى 
و 2 هــزار و 805 متقاضى به بانك ها معرفى 
شــده است و 2 هزار و 503 متقاضى موفق به 

عقد قرارداد با بانك هاى 
عامل شده اند.

مســكن  بنياد  مديركل 
اســتان همدان بــا بيان 
و  هزار  از  بيــش  اينكه 
779 واحد پى َكنى شده 
كرد:  خاطرنشان  است، 
همچنين در هزار و 485 
واحد اســكلت و بيش 
واحد  و 346  هــزار  از 
اجــراى ســقف انجام 

گرفته است.
شــد:  يــادآور  وى 
خوشبختانه با هماهنگى 
و برنامه ريــزى صورت 
گرفته در ســطح استان 
شاهد پايان 3 هزار واحد 
مســكن محرومين در سطح روستاهاى استان 

پيش از نيمه سال 1400 خواهيم بود.
 شاخص نوسازى و بهسازى مسكن 

در سطح استان 66درصد است
ظفرى با بيان اينكه براساس سرشمارى نفوس 
و مســكن ســال 95 بيش از 165 هزار واحد 
مسكن روستايى در سطح روستا وجود دارد، 
تصريح كرد: در اين واحدها بيش از 199 هزار 

خانوار زندگى مى كنند.
وى گفت: بــا توجه به تأييد و تصويب طرح 
ويژه مســكن روستايى از ســال 84 مبنى بر 
بهسازى و نوسازى ســاالنه 200 هزار واحد 
مسكن روستايى در سطح روستاهاى كشور با 
استفاده از تسهيالت يارانه اى و آورده متقاضيان 
تاكنون از ابتداى شروع اين برنامه بيش از 148 
هزار ســهميه به استان اختصاص پيدا كرده و 
براساس اين سهميه بيش از 140 هزار متقاضى 

شناسايى، تشكيل پرونده، معرفى به دفاتر نظام 
فنى روســتايى و بانك هاى عامل انجام شده 

است .
اين مقام مســئول افزود: بيــش از 122 هزار 
متقاضــى موفق به عقــد قــرارداد و آغاز به 
ساخت واحد مســكونى در سطح روستاهاى 
استان كرده است كه خوشبختانه بيش از 110 

هزار واحد موفق به گرفتن پايانكار شده اند.
وى با بيان اينكه شاخص نوسازى و بهسازى 
مسكن در ســطح روستاهاى كشور 48درصد 
اســت، اظهار كرد: اين شــاخص در ســطح 
اســتان به 66درصد رسيده است كه براساس 
برنامه ريزى و هدف گذارى هــاى ملى تا افق 

1404 بايد اين شاخص به 70 درصد برسد.
 ثبت نام 10 هزار و 311 همدانى 

در سامانه تم 
ظفرى با اشــاره به پروژه مسكن ملى در اين 
اســتان، گفت: در مرحله يكم و دوم ده هزار 
و 311 همدانى در ســامانه تم(تأمين مسكن 
ملى) ثبت نام كردند كه براساس پايش بيش از 
6 هزار و 245 متقاضى حائز شرايط تشخيص 
داده شدند. وى خاطرنشان كرد: 997 متقاضى 
مبادرت به تشكيل و تكميل پرونده كردند كه 
از اين تعداد 921 متقاضى افتتاح حساب كرده 

و 622 متقاضى واريز وجه داشته اند.
اين مقام مســئول بيان كــرد: واريز وجه 610 
متقاضى براساس رقم اعالمى از سوى وزارت 
راه و شهرســازى بوده و 12 نفر كمتر از اين 

ميزان بوده است.
وى تصريح كرد: از 610 متقاضى نهايى شده 
طرح اقدام ملى مســكن در شهرهاى زير صد 
هزار نفر به 574 متقاضى تخصيص پروژه داده 
شده است و حدود 36 متقاضى به دليل كمبود 

زمين در انتظار تخصيص قرار دارند.

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان در نظر دارد پروژه ذيل را با انجام فرايند مناقصه عمومى يك مرحله اى به 
پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد.

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان در نظر دارد پروژه ذيل را با انجام فرايند مناقصه عمومى يك مرحله اى به 
پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد.

ه ا له ك ه ناق ند ا ف ا ان ا ا ل ذ ژ د دا نظ د دا ه تا ا از ش ا كل ادا

آگهي فراخوان مناقصه (نوبت اول)

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

مهلت دريافت اسناد: از ساعت 13 تاريخ 1400/01/23 تا ساعت 19 تاريخ 1400/01/26
آخرين مهلت تحويل پاكات مناقصه 1-1400 : تا ساعت 19 تاريخ 1400/02/05

تاريخ بازگشايى پاكات مناقصه 1-1400: ساعت 9 صبح تاريخ 1400/02/06
    www.setadiran.ir محل دريافت اسناد: سامانه تداركات الكترونيك دولت

محل تحويل پاكت الف به صورت فيزيكى: دبيرخانه اداره كل واقع در خيابان سعيديه، اداره كل راه و شهرسازى استان همدان
www.setadiran.ir نحوه ارسال  پاكات الف، ب و ج به صورت الكترونيكى: بارگذارى در سامانه تداركات الكترونيك دولت

محل بازگشايي پاكات: سي متري سعيديه، اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
نوبت اول:  1400/01/22 

نوبت دوم:  1400/01/23         
(م الف 40)

شماره 
مناقصه 

مبلغ تضمين شركت در فرايند مبلغ برآورد (ريال)موضوع مناقصه
ارجاع كار (ريال) 

صالحيت الزم

واگذارى ماشين نويسى 1400-1
و خدمات نظافت 
ساختمان ادارى

صالحيت مرتبط از 8,824,626,956442,000,000
وزارت تعاون، كار و 

رفاه اجتماعى

اداره كل راه و شهرسازى استان همدان در نظر دارد از طريق فراخوان ارزيابى كيفى نسبت به انتخاب مشاوران 
ذيصالح به شرح جدول زير اقدام نمايد. از مشاوران محترم دعوت مى گردد در صورت تمايل نسبت به دريافت اسناد و شركت در فرايند 

ارزيابى از طريق مراجعه به سامانه ستاد اقدام نمايند.

فراخوان ارزيابى كيفى مشاوران (نوبت اول)

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

مهلت دريافت اسناد: از ساعت 13 تاريخ 1400/01/23 تا ساعت 19 تاريخ 1400/01/31
آخرين مهلت تحويل پاكات ارزيابى: تا ساعت 19 تاريخ 1400/02/15

تاريخ بازگشايى پاكات ارزيابى: ساعت 9 صبح تاريخ 1400/02/16
    www.setadiran.ir نحوه ارسال اسناد: بارگذارى در سامانه تداركات الكترونيك دولت

محل بازگشايي پاكات: سي متري سعيديه، اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
نوبت اول:  1400/01/22 

نوبت دوم:  1400/01/23         
(م الف 41)

صالحيت الزمروش عقد قراردادموضوع شماره فراخوان 

حداقل رتبه 3 راهسازىروش تعرفهنظارت بر پروژه هاى راهسازى1400-2

طرح جامع ناحيه جنوبى استان 1400-3
همدان

QCBSحداقل رتبه 2 شهرسازى

طرح مرمت و احياى بافتهاى 1400-4
تاريخى

QCBS حداقل پايه 3 حفظ و احياى
بافتهاى تاريخى فرهنگى

مديركل بنياد مسكن استان:

3000 واحد مسكونى براى محرومين 
درحال ساخت است

همدان پیام در کنار شامست!

هماهنگى  با  خوشبختانه 
صورت  برنامه ريــزى  و 
گرفته در ســطح استان 
شــاهد پايــان 3 هزار 
محرومين  مسكن  واحد 
در ســطح روســتاهاى 
استان پيش از نيمه سال 

1400 خواهيم بود.
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خبـر يادداشت

موانع توليد، فراتر از تحريم هاست

 مهم ترين موانع توليد در 2 دســته قابل شناســايى است. نخست، 
موانعى كه ناشى از بروكراسى است. تعدد مجوزها و فرايند غيرشفاف 
و انحصار ناشــى از آنها كه به امضاهاى طاليى و فساد منجر مى شود 
و انرژى فراوانى براى راه اندازى كســب وكار از كارآفرينان مى گيرد. 
نمونه  مهم اين فرايندهاى غيرشفاف در محاسبه  سود و جرايم بانكى، 
محاســبه  ماليات بر ارزش افزوده  شــركت ها و برخى مقررات تأمين 
اجتماعى در مواجهه با فعاالن اقتصادى است. ساير بخش هاى درگير 
با توليد از گمرك تا مجوزهاى دســتگاه هاى دولتى و شــهردارى ها 
به گونه اى است كه فشــار مضاعفى به فعاالن اقتصادى وارد مى آورد 

كه بايد اصالح شود.
دوم، موانع ناشــى از تالطمات اقتصادى است. مهم ترين عامل در اين 
زمينه گره زدن اقتصاد كشور به مسائل خارجى است كه در دوره  دولت 
يازدهم و دوازدهم به اوج رســيد و اكنون نيز با وجود هشدار صريح 
رهبر انقالب به دولتمردان، همچنان از سوى برخى چهره هاى دولتى 
دنبال مى شود. نتيجه  گره زدن، جهش شديد نرخ ارز در سال هاى اخير 
و نااطمينانى از آينده  آن است. فعال اقتصادى از يكسو وعده  دالر 15

هزار تومانى رئيس جمهور را مى شــنود و از ســوى ديگر، گره خورن 
برنامه هاى اقتصادى دولت به اقدامات برجامى آمريكا را مى بيند.

در اين ميان، گزارش «پايش ملى محيط كسب وكار ايران» مربوط به اتاق 
بازرگانى ايران و «پايش امنيت سرمايه گذارى» مربوط به مركز پژوهش هاى 
مجلس كه هر 2 با نظرسنجى از هزاران نفر از فعاالن اقتصادى تهيه شده 
است، نشان مى دهد كه هر 2 دسته، مانع پيش روى فعاالن اقتصادى است.

براســاس نتايج آخرين گزارش اتاق بازرگانى از فضاى كســب وكار 
در پاييز 99، به ترتيــب: 1- غيرقابل پيش بينى بودن و تغييرات قيمت 
مواد اّوليه و محصوالت؛ 2- بى ثباتى سياســت ها، قوانين و مقررات 
و رويه هاى اجرايى ناظر بر كســب وكار و 3- دشوارى تأمين مالى از 

بانك ها، مهم ترين موانع پيش روى فعاالن اقتصادى است.
همچنين براساس نتايج آخرين گزارش مركز پژوهش هاى مجلس از 
امنيت سرمايه گذارى در تابستان 99، به ترتيب: 1. عمل نكردن مسئوالن 
ملى به وعده هاى داده شده؛ 2- اعمال نفوذ و تبانى در معامالت ادارات 
و 3- عمل نكردن مســئوالن اســتانى و محلى به وعده هاى اقتصادى 

داده شده، مهم ترين موانع پيش روى سرمايه گذارى بوده  است.
از اين 6 عامل ذكرشــده، 4 عامل به موانع ناشى از بروكراسى دولتى 
برمى گــردد. بى ثباتى سياســت ها، قوانين و مقــررات، خلف وعده  
مسئوالن ملى و اســتانى و درنهايت اعمال نفوذ و تبانى در معامالت 
ادارات، نشــان مى دهد كه فراتر از فشارهاى تحريم و محدوديت هاى 
ديگر، دســتگاه هاى اجرايى با ناكارآمدى هاى خود، مانع توليد هستند 
و اصالح اين ناكارآمدى ها اولويت اصلى براى مانع زدايى از ســر راه 

توليد است.
 محيط كسب وكار ايده آل در ايران 

از منظر تكاليف قوه  مقننه
در اين ميان، اما قوه  مقننه تكاليف خود را براى بهبود فضاى كسب وكار 

و رفع موانع توليد فراموش نخواهد كرد و بر اين باور است كه:
1- قوانين و مقررات توليد، كســب وكار و ... بايد براى همه روشن، 

با ضمانت اجرا، با ثبات و تغييرات احتمالى آن قابل پيش بينى باشد.
2- حقوق مالكيت شفاف تعريف شــود و با قاطعيت تضمين شود، 
به طورى كه تجاوز به مالكيت شــهروندان بــراى هيچ كس صرفه اى 

نداشته باشد .
3- فقــط كار و ابتكار منشــأ درآمد و ثروت باشــد و انواع رانت و 

امتيازهاى ناعادالنه، منشأ درآمد نباشد. 
4- اطالعات مورد نياز عامالن كسب وكار براى درآمد مشروع، شفاف 

و در اختيار همه باشد. 
5- نقــش و دخالت دولت در اقتصاد، به سياســت گذارى، هدايت و 

نظارت و محدوده ى تعريف شده در قانون اصل 44 محدود شود. 
6- ورود به بازارها و كسب وكار براى همه آسان باشد.

7- سازوكارهاى تأمين مالى مشروع، گسترده، آسان و قابل دسترسى 
براى همه باشد. 

8- فرهنگ كارى و مصرفى در جهت همكارى و نفع مشترك كارگر 
و كارفرما حاكم و جارى باشد.

9- فرهنگ مصرفى در جهت پس انداز و ســرمايه گذارى حداكثرى و 
حمايت از توليدكننده  داخلى باشد.

10- كاالهاى قاچاق، غيراســتاندارد، تقلبى فعاليت زيرزمينى و فرار 
مالياتى براى هيچ توليدكننده اى مقرون به صرفه نباشد.

 البته براى تقنين و نظارت پيشنهادى مجلس شوراى اسالمى به صورت 
فــورى و ميان مدت بــراى حمايت از توليد هم جــدول كارى آماده 
شــده كه بخشى از آن نظارتى اســت كه مى توان به فوريت آن را از 
دســتگاه هاى اجرايى مطالبه و دنبال كرد و بخشى نيز تقنينى است كه 

در ميان مدت مى توان براى آن چاره انديشى كرد.
مجتبى توانگر

سرپرستان خانوار براى ثبت امالك بخوانند
 به منظور اجراى ماده 54 قانون ماليات هاى مستقيم همه سرپرستان و مالكان واحدهاى 

مسكونى از راه هاى اعالم شده الزام به ثبت اطالعات ملك خود هستند.
به گزارش خبرآنالين، با هدف اجراى «ماده 54 مكرر قانون ماليات هاى مستقيم» مصوب 
پنجم آذرماه 99 مجلس شوراى اسالمى ضرورت دارد تمامى مالكان و سرپرستان خانوار، 
امــالك تحت تملك و محل اقامت خانوار خــود را از 19 فروردين 1400 با مراجعه به 

سامانه ملى امالك و اسكان كشور به نشانى http://amlak.mrud.ir ثبت كنند.
وزارت راه و شهرســازى براى ايجاد تســهيل خوداظهارى افراد در ســامانه ملى امالك 

و اســكان، برنامه كاربــردى ســامانه https://amlak.mrud.ir/amlak.apk را 
در دســترس عموم قرارداد. اين وزارتخانه براى ايجاد ســهولت در خوداظهارى افراد در 
سامانه ملى امالك و اسكان كشــور، اپليكيشن (برنامه كاربردى) اين سامانه را به آدرس

براى گوشــى هاى داراى سيســتم عامل  https://amlak.mrud.ir/amlak.apk
اندرويد در دسترس عموم قرار داده است.

افراد مى توانند براى استفاده، برنامه را دانلود كرده و در تلفن همراه خود نصب كنند.
همچنين دارندگان سيســتم عامل ios مى توانند از طريق مرورگر سافارى خود به سايت 
مراجعه و از  https://amlak.mrud.ir/authenticate امالك و اسكان به نشانى
طريق گزينه Add to Homescreen نسخه وب اپليكيشن سامانه را بر روى گوشى 

خود نصب كنيد. مهلت قانونى تعيين شــده براى انجام خوداظهارى از زمان آغاز، 2 ماه 
است. در ماده 54 مكرر قانون ماليات هاى مستقيم آمده است: واحدهاى مسكونى واقع در 
شهرهاى با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر كه به استناد سامانه ملى امالك و اسكان كشور 
(موضوع تبصره7 ماده 169مكرر اين قانون) به عنوان «واحد خالى» شناسايى مى شوند، از 

سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به شرح زير خواهند شد.
ســال دوم، معادل يك دوم ماليات متعلقه؛ سال سوم، معادل ماليات متعلقه و سال چهارم 
به بعد، معادل 1/5 برابــر ماليات متعلقه خواهد بود. به موجب بند 12 ماده واحده قانون 
اصالح قانون ماليات هاى مستقيم مصوب 31 تيرماه سال 1394، ماده (54 مكرر) به قانون 

الحاق شد. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

در سال نو مشترى ويژه ما باشيد

از پيلـه تا پـروانگـىاز پيلـه تا پـروانگـى

با ما با ما 
ديده شويدديده شويد

ايميل:
info@Hamedanpayam.com

شماره تماس:   081-38279011

واتساپ:         09226404490

تلگرام:         09226404490

  مالير- زهرا اميرى- خبرنگار همدان پيام: 
يكى از راه هاى دور زدن تحريم ها اســتفاده 
از طرح تهاتر كاال و خدمات با كشــورهاى 

مختلف است.
نماينده مردم مالير در جمع خبرنگاران گفت: 
يكى از راه هاى دور زدن تحريم ها اســتفاده 
از طرح تهاتــر كاال و خدمات با پيمان هاى 
دوجانبه و بانك هايى كه  مى توانند تحريم ها 

را دور بزنند، است. 
هادى بيگى نــژاد در ادامه افزود: ما مى توانيم 
با حمايت از بانك هايى كه قادر به دور زدن 
تحريم ها هســتند و با آمريــكا نيز رابطه اى 
ندارند، ارزش پول ملى خود را حفظ كنيم، 
به طور مثال يكى از درخواســت هاى كشور 

ونزوئال از ايران، دريافت برخى كاالها به جاى 
پرداخت طال اســت يا كشور باكو پذيرفت به 
جاى دريافت هزينه واكسن كرونا از ايران نفت 
بگيرد اما در پايان ناهماهنگى بين دستگاه هاى 

مختلف سبب اجرانشدن اين طرح شد. 
وى در پاســخ به اين پرسش كه چرا مجلس 
يازدهم با طرح تفكيــك وزارت بازرگانى از 
وزارت صمــت با وجود تحريم ها و نيازمندى 
مردم به اجراى اين طرح مخالفت كرد، گفت: 
تشــكيل وزارت بازرگانــى مشــكلى را حل 
نمى كند؛ زيرا درحال حاضر نيز تمامى اختيارات 
وزارت بازرگانــى پيشــين در اختيار وزارت 
صمت اســت و اگر قرار باشد مشكلى را حل 
كنند اختيارات كامل دارند، از طرف ديگر طبق 
بررسى ها، بسيارى از كاركنان اين وزارتخانه نيز 
با تفكيــك وزارت بازرگانى از صمت موافق 
نيســتند پس اگر اختالفى بيــن وزرا به وجود 
مى آيد حل آن به عهده رئيس جمهورى است.

نماينده مردم مالير در پاسخ به پرسش ديگرى 
درباره دليل علنى نشــدن جزئيات قرارداد 25
ســاله ايران و چين، اظهار كرد: قــرارداد 25

ســاله يك تفاهــم كلى و پيمــان دوجانبه در 
زمينه هاى سياســى، اقتصــادى، فرهنگى و ... 
بين ايران و چين اســت اما جزئيات اين تفاهم 
هنوز مشخص نشــده، البته درخواست چين 
علنى نشدن جزئيات اين قرارداد است كه گويا 

ايران نيز اين درخواســت را پذيرفته و ممكن 
است نمايندگان مجلس نيز از برخى جزئيات 
اين ســند مطلع نشــوند. بيگى نژاد در بخش 
ديگرى از ســخنانش با بيــان اينكه جو بايدن 
اختيــار و قدرت كافى بــراى رفع تحريم هاى 
ايران را ندارد، مطرح كــرد: تحريم هاى بانك 
مركزى به داليلى از جمله اتهام پولشويى و يا 
تأمين مالى تروريست، تحريم هاى غيرهسته اى 
هســتند كه از نظر حقوقى نمى توان آنها را با 
مذاكرات هسته اى رفع كرد، پس كاهش قيمت 
دالر و بازگشــت آن به كانــال ده تا 15 هزار 
تومان با توجه به اينكه هيچ چشم اندازى براى 

آن درنظر گرفته نشده، بعيد است.
وى تغيير ســاختار برنامه ريزى ها به جاى رفع 
تحريم ها را يكى از راهكارهاى كاهش قيمت 
دالر دانســت. نماينده مردم مالير در مجلس 
به راســتى آزمايى و لغو عملى همه تحريم ها 
به عنوان تنها سياســت نظام جمهورى اسالمى 
ايران براى بازگشت به تعهدات برجامى اشاره 
و خاطرنشــان كرد: از نظر بنــده تحريم هاى 
آمريــكا از نظر حقوقى قابل رفع نيســت، از 
طرفــى هدف آمريكا از وضع اين تحريم ها، به 
رخ كشيدن قدرت خود به جهانيان و قراردادن 
ايران در انزواى سياســى است، جو بايدن نيز 
در برابر ايران همان سياست ترامپ را دارد اما 
از روش باراك اوباما براى رسيدن به اهدافش 

استفاده مى كند.
وى با اشاره به اينكه بزرگ ترين مشكل كشور 
نپذيرفتن مسئوليت و حل مشكالت ايجادشده 
از سمت مديران و دســتگاه هاى ادارى است، 
تأكيد كــرد: يكى از داليــل عالقه مندى مقام 
معظم رهبرى به شــهيد سليمانى، حل مشكل 
به وجود آمــده در حيطه اختياراتش و پذيرش 
تمام ســختى هاى كار بود، پس مسئوالن بايد 
مسئوليت كار خود را بپذيرند و از افراد ذى نفع 

براى حل مشكالت كمك بگيرند.
بيگى نژاد نبود تسهيالت دهى بانك ها و مشكل 

صادرات را از معضــالت و موانع توليد در 
كشــور برشــمرد و مطرح كرد: هر نماينده 
مجلــس يك جايگاه عرفــى و يك جايگاه 
قانونــى دارد، به طورى كــه اگــر مجلس از 
جايگاه قانونى و قانونگذارى خود اســتفاده 
كند، دولت را تابع خود مى كند اما درخواست 
مردم حوزه هاى انتخابيه از نماينده مجلس، 
كار اجرايى اســت كه نيازمنــد تالش براى 
دريافت اعتبارات و امكانات از وزراى دولت 
است، پس در اين صورت مجلس تابع دولت 

مى شود.
وى با بيان اينكه مجلــس وظيفه نظارت و 
قانونگــذارى خود را انجام مى دهد، تصريح 
كرد: درحال حاضر 2 شــكايت مبنى بر عمل 
نكردن دولت به وظايف خود در زمينه توزيع 
كاالهــاى ضرورى و بهبود معيشــت مردم از 
طرف مجلس شــوراى اسالمى تنظيم و به قوه 

قضاييه ارسال شده است.
مســئول بسيج رسانه شهرســتان مالير نيز در 
ادامه نماينده انقالبى را نماينده اى پويا دانست 
كه بايد در راســتاى اميدبخشى به جامعه گام 
بردارد و مطرح كرد: نماينده انقالبى بايد منشأ 
استقالل طلبى، عدالت و آزادى خواهى باشد و 
اميد اســت اين مجلس بتواند در راستاى رفع 

مشكالت معيشت مردم گام بردارد.

نماينده مالير در جمع خبرنگاران تأكيد كرد

تهاتر كاال و خدمات 
راه حفظ ارزش پول ملى

 بيش از 2/5 ميليارد ليتر از انواع 4 فرآورده 
نفتى مايع شــامل بنزين، نفت سفيد، نفتگاز 
و نفــت كوره در ســال 99 از انبارهاى نفت 

ايثارگران و نوشيجان استان خارج شد.
مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
همدان گفت: اين ميزان ســوخت از ابتداي 
فصل بهار تا پايان زمســتان سال گذشته در 
اســتان همدان و ديگر مناطق دور و نزديك 
كشــور كه تحت پوشش سوخت رساني اين 
منطقــه بودند، توزيع و مصرف شــد كه در 
قياس با مدت مشابه سال 98، شاهد افزايش 

2/5 درصدي مصرف كل هستيم.
به گــزارش روابط عمومى شــركت پخش 
فرآورده هــاى نفتــى منطقه همــدان، امين 
روســتايى با اشاره به سپرى شدن سال 99 با 
فــراز و فرودهاي فراوان و به ويژه همه گيرى 
ويروس منحوس كرونا، ادامه داد: در ســال 
گذشته شاهد 3 مرحله اوج گيرى ابتال و موج 
بيمارى كوويــد-19 و به تبع آن تعطيلى هاى 
مكرر اصناف و مشــاغل گوناگون بوديم اما 
فعاليت شــركت پخش فرآورده هاى نفتى با 
تــالش مجدانه كاركنان منطقــه و انبارهاي 
تداركاتي نفت و تعامل ســازنده با مديران و 
كاركنان شاغل در جايگاه هاي عرضه فرآورده 
لحظه اى تعطيل نبود و سوخت رسانى مستمر 

و بى وقفه انجام شد.
وي افزود: مصرف بنزين در بازه زماني فوق 
در اســتان 474 ميليون ليتر بوده كه نسبت به 
همين مدت در سال 98، مقدار 16/2 درصد 

كاهش داشته است.
ايشان با اشاره به اينكه بيشترين بخش مصرف 
نفتگاز، حمل ونقل زميني بوده تصريح كرد: با 

مقايســه مصرف گازوئيل در 366 روز سال 
99 با مدت مشــابه سال گذشته، نمودارها از 
نرخ رشــد 2 درصدي مصرف اين فرآورده 

حكايت دارند.
روستايي از ثبات ميزان مصرف نفت سفيد در 
4 فصل سال 99 نسبت به سال 98 خبر داد و 
يادآور شد: توزيع صد درصدي اين فرآورده 
به مصرف كنندگان واقعي در بستر الكترونيك 
صورت گرفت كه اين شيوه تا حدود زيادي 
مانع از انحراف مصــرف و توزيع خارج از 

شبكه نفت سفيد شد.
اين مقام مسئول اضافه كرد: مصرف گاز مايع 
(LPG) در مقايسه بازه زماني فوق با مدت 
مشابه ســال 98 كاهش 2 درصدي را نشان 

مي دهد. 
مدير شــركت پخــش فرآورده هــاي نفتي 
منطقه همدان اظهار داشــت: بيشترين رقم 
رشــد مصرف در بخش سوخت مايع با 15 
درصــد افزايش به ميزان بيش از يك ميليارد 
ليتر به نفت كوره (عمدتــا نيروگاهي و گاه 
غيرنيروگاهي) اختصاص دارد كه در مقايسه 

با مصرف سال 98 محاسبه شده است.

معاون بهره بردارى و توسعه فاضالب آبفاى استان 
خبر داد

بهره بردارى از تصفيه خانه فاضالب 
«حسين آباد ناظم» تا شهريور 

 معاون بهره بردارى و توســعه فاضالب شــركت آب و فاضالب 
استان همدان از بهره بردارى تصفيه خانه فاضالب روستاى «حسين آباد 

ناظم» تا شهريورماه سالجارى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى آبفاى استان همدان، فرهاد بختيارى فر ضمن 
اشاره به عمليات اجرايى پروژه تصفيه خانه فاضالب حسين آباد ناظم 
از روســتاهاى تابعه شهرســتان مالير، گفت: اين پروژه در 2 بخش 
شــبكه و تصفيه خانه درحال انجام اســت كه پيشرفت فيزيكى شبكه 
جمع آورى فاضالب پروژه مذكور 95 درصد و پيشــرفت تصفيه خانه 

40 درصد است.
وى با بيان اينكه اعتبارات ايجاد تأسيســات در اين روســتا از محل 
تســهيالت بانك توسعه اســالمى تأمين مى شــود، عنوان كرد: اين 
تصفيه خانه با 470 مترمكعب در روز ظرفيت و طول 15 كيلومتر شبكه 

جمع آورى، طراحى شده است.
بختيارى فــر با بيان اينكه عمليات اجرايى پروژه تصفيه خانه فاضالب 
حسين آباد ناظم در سال 96 به صورت رسمى كليد خورد، خاطرنشان 
كرد: پيش بينى مى شود پروژه مذكور تا شهريورماه سال آتى وارد مدار 

بهره بردارى شود.
وى عنوان كــرد: با بهره بردارى از اين تصفيه خانه، 3هزار و 271 نفر، 
معادل هزار و 55 خانوار از جمعيت روســتاى حســين آباد ناظم زير 
پوشش خدمات تصفيه خانه و شــبكه هاى جمع آورى فاضالب قرار 
مى گيرند. معاون بهره بردارى و توسعه فاضالب آبفاى استان همدان در 
بخش ديگرى از ســخنانش به ديگر پروژه هاى شهرستان مالير اشاره 
كرد و گفت: در همين راســتا؛ مطالعات فاز يكم و دوم شــبكه و فاز 
نخست تصفيه خانه شهر سامن در سال 94 به انجام رسيد و درصورت 

تأمين اعتبار، آماده انتخاب مشاور است.
وى درنهايت اعالم كرد: مطالعات فاز يكم و دوم شبكه جمع آورى و 
تصفيه خانه فاضالب روستاهاى حاجى آباد و شهر ازندريان نيز نيازمند 
تأمين اعتباراســت كه در همين زمينه مكاتبات الزم با مراجع ذى ربط 
جهت تأمين اعتبار مطالعات تأسيسات فاضالب شهر ازندريان صورت 

گرفته است.

در پايان سال 99 روي داد
خروج بيش از 2/5 ميليارد ليتر سوخت

 از انبارهاي نفت استان

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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پيشنهاد  مجمع  اعضاى  فرم 
به عنوان  نيز  فدراسيون  و  شد 
تغيير  چنــد  مجمع  رئيــس 
انجام داد و اعالم شد نماينده 
براساس  بايد  ورزشــكاران 
و  باشــد  رنكينگى  رده بندى 
نماينده مربيــان و داوران نيز 
از افراد بــا مدارك باال و فعال 

انتخاب شود

تحليل كشتى گيران نوجوان استان

 مســابقات كشــتى آزاد انتخابى تيم ملى نوجوانــان درحالى به 
ميزبانى رامسر به پايان رسيد كه تيم همدان با 2 عنوان سومى و يك 

عنوان پنجمى كار خود را به سرانجام رساند.
در اينجا تحليلى كوتاه و كلى بر عملكرد كشــتى گيران مطرح استان 

در اين مسابقات داريم.
از ناكامى اميد نخســت كسب مدال كشتى اســتان يعنى امير سيف 
فيض اللهــى آغاز مى كنيم؛ اين كشــتى گير خوش آتيــه كه از جمله 
كشتى گيرانى اســت كه نســبت به ديگر هم  ســن هاى خود خيلى 
كمتر دچار اشــتباه مى شــود و قدرت تصميم گيــرى خوبى را در 
مســابقات دارد ولى چه شد كه در آسمان مسابقات رامسر همچون 

شهاب سنگى گذرى كوتاه داشت و خيلى زود كنار رفت؟!
وقتى كه به پيشــينه تمرينى وى پس از قهرمانــى  بى چون وچرا در 
مســابقات روز جهانى كــودك مى نگريم، مى بينيم ســال خوبى را 
پشت ســر نگذاشته اســت و با عمل آپانديس و آسيب ديدگى تا از 
دست دادن مادربزرگش گرفته همه و همه دست به دست هم دادند تا 

امير كشتى همدان از اين مسابقات ناكام برگردد.
على ابوالفتحى ديگر اســتعداد سنگين وزن استان كه با تجربه كسب 
مدال برنز نونهاالن كشور پا به اين ميدان گذاشت با قرعه اى مناسب 
باال آمده بو، شايد اهالى كشتى در مقابل مازندران شانسى را برايش 
قائل نبودند ولى توانســت با جسارت و غيرت با نتيجه يكطرفه اين 
مازنى را شكســت دهد تا معادالت را به هم بزند و  بى ركورد بودن 
اين ورزش را به نمايش بگذارد ولى چه مى شود كه بازنده كشتى گير 
استان البرز مى شود،  چيزى جز نداشتن خودباورى نيست، اگر به اين 
خود باورى برسد كه مى تواند در سطح نخست ايران با شرايط وزنى 
عالــى خودش عرض اندام كند قطعــا در آينده مى تواند حرف هاى 

زيادى براى گفتن داشته باشد.
اميرحسين عظيمى جم در 71 كيلوگرم كه خيلى خوب پيش رفته بود، 
متأســفانه در مقابل مازندران متوقف شد كه اگر دست از بزرگ بينى 
در مقابل نام مازندران برمى داشــت و كنار مى آمد، مى توانست حتى 

ملى پوش شده و قطعا مى توانست فيناليست شود.
عبــاس زنديه در 80 كيلوگــرم نامى موفق در كشــتى نونهاالن كه 
به تازگى به رده نوجوانان قدم گذاشته است خيلى خوب پيش رفت 
و توانســت حتى يك مازندرانى را شكســت دهد ولى در گام بعد 
مغلوب يك مازنى ديگر شــد، زندى بايد پيش از هر چيزى فقط و 
فقــط قهرمانى را هدف و نقطه رضايت از خود قرار دهد و ديگر به 
نقره و برنز راضى نباشد، وگرنه هيچ چيز از رقباى خود كمتر ندارد.
ــدان  ــزه وارد مي ــدم همگــى پرانگي ــى تيمــى را كــه دي ــان وقت در پاي
ــا  ــا ب ــه اى همچــون ابوالفضــل كمرونــد جســور ت شــدند از  بى تجرب
ــاكام شــدند. نخســتين و محكم تريــن دليــل  تجربــگان تيــم، ولــى ن
ــتن  ــه نداش ــاورى و در ادام ــت خودب ــگاه نخس ــان را در ن ناكامى ش
در لحظــات  و برنامه ريــزى به موقــع  تصميم گيــرى  و  تاكتيــك 
ــل 4 ــت حداق ــى مى توانس ــم اعزام ــه تي ــم، وگرن ــاس مى بين حس
فيناليســت داشــته باشــد و ديديــم كــه عمــده باخت هــاى خــود را در 
ــدران و بعــد هــم به صــورت تك كشــتى هايى از تهــران،  مقابــل مازن
ــى  ــه خوب ــه همگــى از ســنين پاي خراســان، كرمانشــاه و لرســتان ك
ــالن هاى  ــود س ــا و نب ــرايط كرون ــه ش ــتند ك ــد، داش برخــوردار بودن
ــل  ــا تحلي ــود. ام ــر نب ــم  بى تأثي ــات منظ ــتن تمرين ــى و نداش تمرين
ــنيدنى  ــم ش ــت تي ــرى سرپرس ــورج ظف ــان ت ــا از زب ــر قطع دقيق ت

اســت.
همگى بايد به اين نقطه برســند براى يك اســتان با پيشينه درخشش 
قهرمانان بزرگ پيش از هر چيزى براى اين قهرمانان ســنگين اســت 
كه اســتعداد ها نتوانند از تجربياتشان استفاده كنند و به نظرم در هيأت 
رئيســه جاى انتقال تجربيات نيســت، خدمت يعنى سازندگى روى 
تشــك ها كه تقاضا داريم اگر قهرمانان و بزرگان كشتى استان دلشان 
به حال كشتى استان مى ســوزد، همگى ياعلى گفته و به روى تشك 
بروند و از ســنين پايه آغاز به ســازندگى كنند. رئيس هيأت هم كه 
تــا امروز گفته در كار فنى به احترام اهل فن و زحمتكشــان دخالت 
نمى كنم و فقط پس از اينكه برنامه هاى سال را با همفكرى بزرگان و 
قهرمانان تهيه كرديم. كار ما فقط پشتيبانى كردن است تا كشتى استان 
را به جايگاه واقعى اش برســانيم و هميشه در سالن هاى كشتى را به 
روى بزرگان و زحمتكشان باز اعالم كرده است، پس اگر اهالى گوش 
شكسته حواشــى را كنار بگذارند قطعا كشتى استان به روزهاى اوج 

خود خواهد رسيد.
در پايان منتظر حضور دلسوزان كشتى استان بر روى تشك ها هستيم 
و دستشــان را مى بوســيم و از زحمات مربيان زحمتكش استان كه 
وقت و زندگى خود را وقف استعدادپرورى كردند قدردانى مى كنيم.
* مصطفى ساجدى

حمايت ها از تيم فوتبال شهردارى 
تداوم خواهد داشت

 مديريت ارشــد شــهردارى و شوراى اسالمى شــهر براى حضور 
قدرتمد تيم فوتبال شــهردارى در ليگ دسته دوم فوتبال كشور از هيچ 

تالشى دريغ نخواهند كرد.
رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشــى شــهردارى با اشاره به 
نتايج تيم فوتبال شهردارى همدان، اظهار داشت: خوشبختانه با درايت 
كادرفنــى بومى و با دانش تيــم فوتبال شــهردارى و غيرت بازيكنان 

نتايج بســيار خوبى در نيم فصل نخست رقم خورد و توانستيم عنوان 
صدرنشينى را كسب كنيم.

روح ا... وجدى هويدا بــا بيان اينكه در نيم فصل دوم حمايت هاى الزم 
از تيم فوتبال شــهردارى همدان ادامه خواهد داشت، گفت: در فوتبال 
شرايط در تمام ليگ هاى كشور و جهان براى امتيازگيرى متفاوت است 

و بايد براى كسب نتايج، تالش ها چندين برابر شود.
وى خاطرنشان كرد: باتوجه به نتايج خوبى كه شهردارى همدان در نيم 
فصل اول كسب كرده تيم ها با انگيزه بيشترى برابر ما به ميدان خواهند 
رفت كه همين موضوع كار را براى نتيجه گيرى ما سخت خواهد كرد و 

همين امر مى طلبد بازيكنان بيشتر بجنگند.
وجدى هويدا با بيان اينكه تمام تالش خود را انجام مى دهيم تا بازيكنان 
درگير مشكالت مالى نباشــند، بيان كرد: در نيم فصل نخست شهردار 
ورزش دوست همدان نگاه ويژه اى به اين تيم داشتند كه جاى قدردانى 
دارد. در نيــم فصل دوم نيز تمام تالش ما اين اســت بازيكنان درگير 

پرداختى و مشكالت مالى نباشند.
وى افزود: باشگاه شــهردارى همدان جزو معدود باشگاه هاى كشور 
بــوده كه همواره به تعهدات مالى خود نســبت بــه بازيكنان متعهد 

بوده است.
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پيشخـوان

قضاوت حجت قپانورى 
در ليگ 2

 با اعالم دپارتمان داورى فدراســيون 
فوتبال، داوران همدانى يكى از بازى هاى 
ليگ دسته دوم كشور را قضاوت مى كنند. 
از ســوى دپارتمان داورى فدراســيون 
فوتبال اســامى داوران قضاوت كننده در 
هفته چهاردهم ليگ دســته دوم كشور 

اعالم شد.
بنابر اعــالم اين دپارتمان فردا در قزوين 
تيــم فوتبال شــمس آذر اين شــهر در 
ورزشگاه ســردار آزادگان ميزبان اترك 
بجنورد اســت، در اين ديــدار حجت 
قپانورى به همــراه محمد حيدرى، فرزاد 
ولى ابرقوئى و محمد مولوى داوران استان 

همدان قضاوت مى كنند.

سلگى به نفت اميديه 
پيوست 

 بازيكن پيشــين پاس همدان با عقد 
قراردادى به تيم نفت اميديه پيوست.

مصطفى ســلگى بازيكن نهاوندى اسبق 
پاس همدان در نيم فصل دوم راهى اميديه 
شد تا با نفت اين شــهر فوتبال خود را 

دنبال كند.

الياس صالحى 
در بندرعامرى 

 اليــاس صالحى بازيكــن نيم فصل 
نخست پاس همدان پس از جدايى از اين 

تيم به شاهين بندرعامرى پيوست.
صالحــى كه در نيم فصل قــرارداد خود 
را با پاس فســخ كرده بود با تيم شاهين 
بندرعامرى به توافق رســيد تا نيم فصل 

دوم را در اين تيم سپرى كند.
صالحى در تيم هاى ماشين سازى، بادران، 
شــهردارى ماه شهر و پاس همدان سابقه 

بازى دارد.

بازگشت نسائى به خانه 
 اميرمحمد نســائى بازيكن تيم فجر 
سپاســى شــيراز به شــهردارى همدان 
پيوست. اميرمحمد نسائى كه سابقه بازى 
در شــهردارى همدان را در كارنامه خود 

دارد بار ديگر به خانه بازگشت.
نسائى كه نيم فصل نخست را در تيم دسته 
اولى فجر سپاسى بازى مى كرد با تمايل 
طالئى منش ســرمربى شهردارى همدان 
دوباره به خانه بازگشت تا نيم فصل دوم 

را در شهردارى همدان توپ بزند.

ربيعيان به كرونا 
مبتال شد 

 دبير هيأت كشــتى استان به ويروس 
كرونا مبتال شد. گويا قاسم ربيعيان دبير 
فعال و پرانرژى هيأت كشــتى اســتان 
همدان به بيمارى كرونا مبتال شده و در 

قرنطينه خانگى به سر مى برد.
براى اين پيشكسوت زحمت كش كشتى 
استان آرزوى سالمتى داريم و اميدواريم 
با غلبه بر كرونا دوباره وى را در ميادين 

ورزشى با انرژى باال ببينيم.

سيفى كرونا را 
ضربه فنى كرد 

 مديركل ورزش و جوانان اســتان كه 
به كوويد-19 مبتال شده بود بهبودى خود 

را باز يافت.
حميد سيفى قهرمان اسبق كشتى استان كه 
پيش از عيد روزهاى پركارى را ســپرى 
كــرد در مصاف با بيمــارى كوويد-19

كرونا تسليم شد و مدتى را در بيمارستانى 
در تهران بسترى شد.

مديــركل ورزش و جوانان اســتان كه 
ريه هايش درگير ايــن بيمارى منحوس 
شده بود با تالش پزشــكان و مقاومت 
خود موفق شد اين بيمارى را با ضربه فنى 
شكست دهد و سالمتى خود را باز يابد.

ســيفى پس از ترخيص از بيمارستان در 
قرنطينه خانگى به ســر مى برد و از هفته 
آينده دوباره سكان هدايت ورزش استان 

را در دست خواهد گرفت.

سليمان رحيمى»
 مجمع هيأت تنيس روى ميز اســتان براى 
انتخاب رئيس جديد قرار اســت در شرايط 
كرونايــى و وضعيت قرمز، فــردا در همدان 

برگزار شود.
انتخابــات هيأت تنيــس روى ميز اســتان 
درحالى برگزار مى شــود كه استان در شرايط 
حاد كرونايى قــرار دارد و تجمع بيش از 15
نفر ممنوع اســت و در اين شرايط تردد براى 

اعضاى شهرستان ها دشوار به نظر مى رسد.
شنيده ها حكايت از آن دارد كه گويا فدراسيون 
روى يكى از كانديداها نظر مثبت دارد و سعى 
مى شــود تا برگزارى اين مجمع مهندسى شده 
به ســود اين كانديدا باشد و فدراسيون اصرار 
دارد كه حتماً در اين شرايط كرونايى انتخابات 

برگزار شود.
انتخابات هيأت قرار بود در اســفندماه برگزار 
شــود كه به دليل حضور رئيس فدراسيون در 

كشور امارات به 23 فروردين ماه موكول شد.
گويــا نفرات حاضر در مجمع نيز دچار تغيير 

شده و نفرات جديدى عضو مجمع شده اند.
سرپرست هيأت تنيس روى ميز استان هرگونه 
شائبه مهندسى انتخابات را تكذيب مى كند و 
مدعى اســت كــه 2 كانديداى مــورد وثوق 
فدراسيون تنيس روى ميز و هر 2 از بدنه خود 

هيأت است.
تغييــر  حضــور  در  ضميرى كامــل  علــى 
اعضاى مجمع و تعويق انتخابات از اســفند 
بــه فروردين بــه خبرنگار مــا گفت: طبق 
دســتورالعمل اعضاى مجمــع را با توجه به 

رنكينگ فدراســيون انجام 
داديم و فدراســيون نيز با 
چند تغييــر آن را تصويب 
اســفندماه  انتخابات  كرد. 
به دليــل حضــور رئيــس 
صفايى  شيما  و  فدراسيون 
قهرمان ملى پوش استان در 
انتخابى المپيك در امارات 
به تعويق افتاد و حاال قرار 
فروردين ماه  فردا 23  است 

فردا انجام شود.
وى افــزود: بــا توجــه به 
شــرايط كرونايى استان از 

ستاد مبارزه با كرونا اســتعالم خواهد شد و 
اگر مجوز صادر شود انتخابات در زمان مقرر 

انجام مى شود.
ضميرى با اشاره به تغيير اعضاى مجمع گفت: 
فرم اعضاى مجمع پيشــنهاد شد و فدراسيون 
نيز به عنوان رئيس مجمع چند تغيير انجام داد 
و اعالم شد نماينده ورزشكاران بايد براساس 
رده بنــدى رنكينگى باشــد و نماينده مربيان 
و داوران نيــز از افراد با مــدارك باال و فعال 

انتخاب شود.
روز گذشته معاون ورزش اداره كل ورزش و 
جوانان از ستاد مبارزه با كرونا براى برگزارى 
انتخابات اســتعالم كرد كــه اگر مجوز صادر 
شــود فردا انتخابات انجام مى شود و اگر نيز 
مجــوز صادر نشــود به زمــان ديگر موكول 

خواهد شد.
ســاغرچى و زهره ابوطالبيــان 2 كانديداى 

هيــأت تنيــس روى ميز 
اســتان هستند كه هر 2 از 
بدنه تنيس روى ميز و بر 
مشــكالت اين رشته آگاه 

هستند.
مربيان  از  ابوطالبيان  زهره 
و  اســت  هيــأت  ايــن 
ساغرچى نيز سال ها تجربه 
كار اجرايى و دبيرى هيأت 
را در كارنامه خود دارد و 
هر كدام انتخاب شوند از 

بدنه هيأت هستند.
شــرايط  كه  اميدواريــم 
كرونايى و وضعيت قرمز استان درنظر گرفته 
و به سالمتى اعضاى مجمع و عوامل اجرايى 
بها داده شــود و انتخابات را به وقت ديگرى 
موكل نمايند.مديركل ورزش و جوانان استان 
نيز كــه به تازگى حريف قَدرى چون كرونا را 
ضربه فنــى كرده و دوران قرنطينه را در منزل 
ســپرى مى كند به خبرنگار ما گفت: سالمتى 
اعضاى مجمع براى ما مهم اســت و عجله اى 

براى برگزارى انتخابات نداريم.
حميد ســيفى افزود: با محــرم روزبه درحال 
هماهنگى هستيم تا با نظر ستاد مقابله با كرونا 
اين انتخابات را به تعويق بيندازيم و ان شاءا... 

در وقت مناسب آن را برگزار خواهيم كرد.
اگر فدراسيون تنيس روى ميز بر خواسته خود 
اصــرار نكند دســتگاه ورزش اين آمادگى را 
خواهد داشــت تا در وقت ديگرى مجمع را 

برگزار كند.

 نيم فصــل دوم ليگ دســته دوم فوتبال 
قهرمانى باشگاه هاى كشور امروز با انجام 7 

بازى در گروه نخست آغاز مى شود.
در نيم فصل اول 2 تيم شــهردارى همدان و 
علم و ادب تبريز خوش درخشيدند و با قرار 
گرفتن در سكوى نخست و دوم از مدعيان 

صعود به شمار مى روند.
نيم فصل دوم به مراتب سخت تر از نيم فصل 
نخســت خواهد بــود و مربيان نســبت به 
حريفان شــناخت دارند كه با آناليز تيم ها با 

آگاهى بيشتر قدم به ميدان مى گذارند.
جايگاه تيم شهردارى همدان در صدر جدول 
موجب خواهد شــد تا حريفان با انگيزه اى 
باال مقابل نماينده استان قرار بگيرند و مربيان 
شهردارى بايد به هوش باشند و با انگيزه باال 
قدم به عرصه مســابقات بگذارند. تيم ها در 
نيم فصل دوم با جذب بازيكنان تالش كردند 

تا نقاط ضعف خود را بپوشانند.
امروز شــهردارى همــدان در ورزشــگاه 
حاجى بابايى مريانج بــا قضاوت غالمرضا 
قليچ خانى، شهريار جبارى و ناصر صالحى 
ميزبان شهردارى بندرعباس است. شاگردان 
طالئى منش در ديدار رفت و در خانه حريف 
به پيروزى رسيدند و حاال در بازى برگشت 
و براى تداوم صدرنشينى به دنبال تكرار بازى 

رفت هستند.
بازيكنان شهردارى با انگيزه باال و تمرينات 
مرتب خــود را براى ايــن رويارويى آماده 

كرده انــد و كادر فنى بايــد از نظر روحى و 
روانى روى بازيكنان كار كنند و اجازه ندهند 
غرور بر افكار بازيكنان رخنه كند و بازيكنان 
بايد بدانند نيمى از راه باقى مانده و به قهرمان 
نيم فصل جام نمى دهند و براى آنكه خود را 
بــه دروازه ليگ يك نزديك كنند بايســتى 
همچون ديدارهاى رفت با صالبت و قدرت 
ظاهر شوند و بازى ها را يكى پس از ديگرى 

با موفقيت سپرى كنند.
تيم شــهردارى از 13 بازى دور رفت موفق 
به كسب 26 امتياز شده و اين براى تيمى كه 
قصد صعود دارد نتيجه قابل تحسينى است 
و كسب دوســوم امتيازات تيم شهردارى را 
به عنوان مدعى شماره يك قهرمانى و صعود 

معرفى كرده است.
در نيم فصــل دوم رقابت بين مدعيان صعود 
سخت و فشــرده خواهد بود و تيم ها براى 

كسب امتياز قدم به ميدان مى گذارند.
جدال 2 تيــم همنام شــهردارى همدان و 
بندرعباس نبرد تيم هاى باال و پايين جدول 
است. شهردارى همدان براى حفظ جايگاه 
خود در صدر جدول و شهردارى بندرعباس 
براى فرار از قعر جدول چشــم به امتيازات 
اين بازى دارند و شاگردان بندرنشين حسن 
اشجارى با ارائه بازى تدافعى در تالش است 

تا با حداقل امتياز همدان را ترك كنند.
شهردارى همدان با غلبه بر حريف و كسب 
3 امتيــاز مى تواند راه خــود را براى تداوم 

صدرنشينى هموار كند.
شهردارى هفته گذشته در ديدارى تداركاتى 
با 2 گل ميثم زمانى موفق شد تيم ليگ برترى 
پيكان تهران را شكست دهد. از اين تيم خبر 
مى رسد كه اميرمحمد نسائى بازيكن پيشين 
شهردارى پس از مدتى دورى و بازى در تيم 
دسته اولى فجر سپاسى دوباره به شهردارى 
بازگشــته و احتماالً امــروز در تركيب تيم 

شهردارى به ميدان برود.
هدايــت شــهردارى بندرعباس را حســن 
اشجارى بازيكن اسبق پاس همدان به عهده 
دارد و اين مربى با شــرايط بازى در همدان 
كامًال آشنا اســت. اشجارى فصل گذشته با 
شهردارى آستارا در همدان، پاس را شكست 

داد و به ليگ دسته نخست صعود كرد.
در ديگر بازى هاى امروز تيم دوم جدول علم 
و ادب تبريز در تهران ميهمان ويستاتوربين 
تهران اســت. 2 تيم انتهاى جدولى محتشم 
تبريز و ايرانجوان بوشهر در تبريز به مصاف 
هم مى روند. ســپيدرود رشت ميزبان مس 
نوين كرمان اســت. تيم ته جدولى نفت و 
گاز گچســاران در كامياران به ديدار اواالن 
اين شــهر مى رود. اميد گناوه يكى ديگر از 
مدعيــان صعود از تيم ملى حفــارى اهواز 
پذيرايــى مى كند و تيم فوالد نوين اهواز نيز 

ميزبان اسپاد تهران خواهد بود.
رقابت هاى گروه دوم نيز فردا انجام خواهد 

شد.

نمايش ضعيف كشتى  استان 
در انتخابى نوجوان كشور

 مسابقات كشتى آزاد انتخابى تيم ملى نوجوانان به ميزبانى رامسر 
به پايان رســيد كه ســهم همدان در اين رقابت ها 2 عنوان سومى و 

يك عنوان پنجمى بود.
رقابت هاى انتخابى تيم ملى كشتى آزاد نوجوانان «گراميداشت خلبان 
شــهيد حســين خلعتبرى» با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى با 
حضور 318 ورزشــكار در سالن شــهيد چمران شهر رامسر استان 
مازندران برگزار شــد كه ره آورد كشــتى نوجوانان استان از انتخابى 

نوجوانان كشور تنها 2 مقام سومى بود.
در اين رقابت ها كشــتى گيران نوجوان اســتان با تسليم شدن برابر 
كشتى گيران مازندران قافيه را باختند و از راهيابى به ديدارهاى پايانى 
باز ماندند وتنها عباس زنديه كشــتى گير ماليرى در 80 كيلوگرم و 
اميرحســين عظيمى جم كشــتى گير همدانى در 71 كيلوگرم به مقام 
ســوم رســيدند و على ابوالفتحى از همدان در 110 كيلوگرم عنوان 

پنجمى را كسب كرد. 
در اين رقابت ها عباس زنديه كشتى گير ماليرى در 80 كيلوگرم ابتدا 
در دور اول ده بر صفر نماينده سمنان را شكست داد و در دور دوم 
مقابل حريف تهرانى خود پيروز شــد، آنگاه بــا غلبه 6 بر 2 مقابل 

كشتى گير مازندرانى راهى مرحله بعد شد.
عباس زنديه در برابر كشــتى گير لرستانى 4 بر صفر پيروز شد و به 
جمع 4 نفر پايانى پيوست. اين كشــتى گير ماليرى براى رسيدن به 
فينال به مصاف هانى فالحى كشــتى گيرى از مازندران رفت كه 9 بر 
3 مغلوب شــد و از رســيدن به فينال باز ماند وى در كشتى پايانى 
مقابل كشتى گير ايالمى به پيروزى رسيد و مقام سوم را كسب كرد.

اميرحسين عظيمى جم نيز در 71 كيلوگرم ابتدا كشتى گير كرمانشاه را 
4 بر صفر مغلوب كرد و سپس در مصاف با حريف آذربايجان غربى 

3 بر 2 به برترى رسيد.
اميرحســين عظيمى در مصاف با سيدحسن اسماعيل نژاد حريفى از 
مازندران 6 بر صفر مغلوب شــد و پس از غلبه بر حريف گلستانى 
خود به ديدار رده بندى راه يافت. در ديدار پايانى كشتى گير همدانى 
موفق شــد ديگر حريف مازندرانى محمدامين اسماعيلى را شكست 

دهد و به مقام سوم دست پيدا كند.
در مجموع تيم كشــتى همدان با 2 مقام ســومى و يك مقام پنجمى 

على ابوالفتحى به كار خود پايان داد.
ــم  ــى نه ــين فرج ــرم حس ــا و در وزن 45 كيلوگ ــن رقابت ه در اي
شــد در 48 و 51 كيلوگــرم كشــتى گيران اســتان حــذف شــدند در 
55 كيلوگــرم ســينا زنــدى هفتــم شــد. در 60 و 65 كيلوگــرم نيــز 
ــرم  ــد و در 71 كيلوگ ــب نكردن ــى كس ــتان مقام ــتى گيران اس كش
اميرحســين عظيمى جــم ســوم شــد، در 80 كيلوگــرم عبــاس 
ــه مقــام ســوم رســيد. در 92 كيلوگــرم كشــتى گيران  زنديــه نيــز ب
مــا حــذف شــدند و در 110 كيلوگــرم علــى ابوالفتحــى بــا 

ــدند. ــم ش ــترك پنج ــور مش ــد به ط ــتى گيرى از ارون كش
رئيس هيأت كشتى استان درباره عملكرد كشتى گيران نوجوان استان 
به خبرنگار ما گفت: ره آورد كشــتى نوجوانان اســتان خوب بود اما 

راضى كننده نبود و انتظار داشتيم بهتر از اين عمل كنيم. 
حميدرضا يــارى افزود: چند ســالى بود كــه در نوجوانان حرفى 
براى گفتن نداشــتيم اما حاال با 2 عنوان ســومى نام خود را در ميان 
مــدال آوران ثبت كرديم هرچند رضايت بخش نبود و مى توانســتيم 

عناوين بهتر و بيشترى را تصاحب كنيم.
فيض اللهــى  ســيف  اميرحســين  متأســفانه  داد:  ادامــه  وى 
ــش  ــف نماي ــارى و ضع ــل بيم ــر به دلي ــوب مالي ــتى گير خ كش
ــن وى  ــه روى ســكو رفت ــه ب ــداد، درحالى ك ــه ن ــى ارائ ــل قبول قاب
اميــد زيــادى داشــتيم، بــا اين حــال ايــن مســابقات و نتايــج آن را 
بــه فــال نيــك مى گيــرم و اميدواريــم در كشــتى هاى آينــده نتايــج 

ــم. ــرى را كســب نمايي بهت
يارى خاطرنشــان كرد: از فردا نيز رقابت هــاى انتخابى جوانان در 
تهران برگزار مى شــود و با تيمى كامل قدم به اين مسابقات خواهيم 
گذاشــت و اميدوارم كه در اين مسابقات نتايج قابل قبولى را كسب 

نماييم.

تربيت بدنى در شرايط بحران انتخابات برگزار نكند

انتخابات هيأت ورزشى 
در وضعيت قرمز

با آغاز نيم فصل دوم فوتبال

امروز شهردارى ميزبان بندرنشينان است

سرمربى شهردارى همدان:
جنگ واقعى صعود در نيم فصل دوم است

 جنــگ واقعــى در نيــم فصــل دوم فوتبــال كشــور بــراى صعــود 
آغــاز خواهــد شــد و كســب امتيــاز در ايــن شــرايط بســيار ســخت 

خواهــد بــود. 
ســرمربى تيم فوتبال شــهردارى همدان با اعالم اين مطلب اظهار 
كرد: در نيم فصل دوم تيم ها به 2 دســته تقسيم مى شوند برخى تيم  
براى صعود و قهرمانى مى جنگند و برخى نيز به دنبال بقا هســتند به 
همين دليل هيچ ديدارى آســان نخواهد بود و هر ديدار يك جنگ 

تمام عيار است.
رضــا طاليى منش بــا بيان اينكه تيم هــاى مقابل ما تا دندان مســلح 
هســتند، گفت: تيم هاى متمول و قدرتمنــدى نظير مس نوين كرمان، 
ويستاتوربين تهران، علم و ادب تبريز و اميد گناوه در نيم فصل دوم با 
مبالغ بسيار باال تعداد زيادى بازيكن جذب كرده اند به همين دليل كار 

براى ما بسيار سخت تر خواهد بود.
وى خاطرنشــان كرد: ما بازيكنان جوان و باانگيزه بسيار خوبى داريم 
كــه توان مقابله با هر تيمى را دارند كه موجب اميدوارى و دلگرمى ما 
شده، خوشــبختانه كيفيت بازيكنان ما در هر بازى كه جلو رفتيم بهتر 

شده است.
طاليى منش با اشاره به ديدار امروز بيان كرد: از هفته ابتدايى نيم فصل 
دوم مسابقات و ديدار برابر شهردارى بندرعباس با تمام توان و قدرت 
در هر ديدار براى كسب پيروزى و 3 امتياز به ميدان خواهيم رفت، هر 
بازى براى ما حكم فينال و جنگ را دارد و تا پاى جان براى كســب 

هر 3 امتياز خواهيم جنگيد.

جالل لطيفى در تيم ملى
 جالل لطيفى مربى بااخالق و خوش فكر مالير استان همدان به كادر فنى 

تيم ملى نوجوانان ايران پيوست. 
با پيشنهاد محمد طاليى سرمربى تيم ملى كشتى نوجوانان جالل لطيفى مربى 
بااخالق ماليرى به كادر فنى تيم ملى نوجوانان ايران اضافه شــد تا در كنار 
محمد طاليى سرمربى تيم ملى نوجوانان كار هدايت نوجوانان را در مسابقات 
آســيايى به عهده بگيرد. براى اين مربى اســتان آرزوى موفقيت و سربلندى 

داريم .
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

عرضه نكردن گوشى نسل پنجم 
پيكسل تكذيب شد

  به دنبال انتشار گزارش هايى در برخى منابع خبرى درباره لغو برنامه 
گوگل براى عرضه گوشى نسل پنجم پيكسل 5اى، اين شركت اخبار 
يادشــده را تكذيب كرده است. به گزارش مهر، گوگل تأكيد كرده كه 
گوشى پيكســل 5 اى را تا پيش از پايان سالجارى ميالدى روانه بازار 
مى كند. اين گوشــى در همان زمانى كه گوشــى پيكسل 4 اى به بازار 
آمد روانه بازار مى شــود و لذا مى توان حــدس زد كه براى عرضه آن 
در ماه آگوست برنامه ريزى شده است. برخى منابع خبرى مدعى شده 
بودند كمبود تراشه هاى مختلف به علت شيوع ويروس كرونا و تعطيلى 
كارخانه هاى سازنده انواع ســخت افزار موجب شده تا گوگل نتواند 

تراشه هاى مورد نياز براى توليد گوشى پيكسل 5 اى را تأمين كند.

چين 5 ميليارد 
دوز واكسن كرونا توليد مى كند

 چين اعالم كرده تا سال آينده ظرفيت توليد انواع واكسن هاى كروناى 
توليدى شركت هاى داخلى اين كشور به 5 ميليارد دوز در سال افزايش 
مى يابد. به گزارش مهر، به گفته فنگ دوجيا رئيس انجمن صنعت واكسن 
چين، پيش بينى مى شــود تا ســال آينده ميالدى 70 درصد از جمعيت 
چين به طور كامل در برابر ويروس كرونا واكســينه شوند. وى كه روز 
گذشته در سمينارى در دانشگاه پكينگ چين با موضوع ويروس كرونا 
و جهانى شــدن صنعت واكســن حضور يافته بود، گفت: بسيارى از 
شركت هاى واكسن سازى چينى درحال تحقيقات براى افزايش كيفيت 
دوزهاى واكسن هاى كروناى خود هستند و انتظار مى رود تا پايان امسال 

واكسن هاى مبتنى بر mRNA ساخت چين هم عرضه شوند.

ستاد زيست فناورى از 5 پروژه ملى 
احياى باغ ها حمايت مى كند

 ستاد توسعه زيست فناورى اعالم كرد 5 پروژه ملى احياى باغ ها 
اجرايى مى شــوند كه عددى حــدود 220 ميليون دالر ارزش افزوده 

براى كشور خواهند داشت.
به گزارش معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، طبق آمار ارائه 
شده توســط معاونت باغبانى وزارت جهاد كشاورزى ساالنه حدود 
50 ميليون اصله انواع نهال مثمر در كشور مصرف مى شود كه از اين 
تعداد، حدود 4 ميليون اصله نهال با اســتفاده از تكنيك كشت بافت 
توليد مى شوند. همين آمارها نيز گواهى مى دهند كه بخش عمده اى از 
باغات كشور از لحاظ آرايش ساخت، نوع ارقام باغى و مديريت باغ 

به صورت كامًال سنتى و غيرعلمى كشت مى شوند.

ميمونى كه با مغزش روى نمايشگر 
پينگ پنگ بازى مى كند

 محققان شــركت نورالينك در جديدترين دســتاود خود تراشه 
مغزى در يك ميمون ماكاك نصب كردند كه به اين حيوان اجازه داد 

با استفاده از مغزش روى نمايشگر پينگ پنگ بازى كند.
به گزارش انگجت، چندى پيش ايالن ماسك در آخرين گزارش خود 
از فعاليت هاى جديد شــركت نورالينك (شركتى كه مشغول توسعه 
فناورى اتصال مغز انسان به رايانه است) از نصب تراشه در مغز يك 

خوك خبر دارد.
اكنون اين شركت در گزارشى از پيشرفت خود ميمون ماكاكى به نام 
«پيجر» را نشــان داده كه يكى از تراشه هاى «لينك» در مغز آن نصب 

شده و مشغول بازى پينگ پنگ است.

تالش براى نصب حسگرهاى 
تشخيص كرونا در گوشى هاى هوشمند

 شــركت جنرال الكتريك (GE) در تالش است تا حسگرهاى 
تشخيص ويروس كوويد-19 را در تلفن هاى هوشمند جاى دهد تا 
كاربران به وســيله آن بتوانند به راحتى ذرات ويروس كرونا را روى 

سطوح شناسايى كنند.
ــم  ــا فراه ــمند ب ــراه هوش ــاى هم ــنا، تلفن ه ــزارش ايس ــه گ ب
ــى  ــش و ردياب ــتم هاى آزماي ــه سيس ــتن ب ــكان پيوس ــردن ام ك
ــوان  ــى و تاي ــره جنوب ــد ك ــورهايى مانن ــروس در كش كروناوي
ــد و  ــك كرده ان ــك كم ــروس مهل ــن وي ــيوع اي ــار ش ــه مه ب
ــتفاده  ــورد اس ــد-19 م ــر كووي ــارى همه گي ــا بيم ــارزه ب در مب

قــرار گرفته انــد.

توسط انتشارات راه يار
كتاب «حوض خون» منتشر شد 

  كتاب «حوض خون؛ روايت زنان انديمشك از 
رخت شــويى در دفاع مقدس» با تدوين و نگارش 
فاطمه ســادات ميرعالى به تازگى توســط انتشارات 

راه يار منتشر و راهى بازار نشر شده است.
اين كتاب كه حاصل همكارى دفتر تاريخ شــفاهى 
انديمشــك و واحد تاريخ شــفاهى دفتر مطالعات 
جبهه فرهنگى انقالب اســالمى اســت، خاطرات 
و روايت هــاى 64 نفر از بانوان انديمشــكى درباره 
فعاليت شــان در بخش رخت شويى البسه رزمندگان 
دفاع مقدس را شــامل مى شــود كه فاطمه ســادات 
ميرعالى، زهرا بختور، ســمانه نيكدل، ســميه تتر، 
نســرين تتر، مهناز الفتى پور، آمنه لهراسبى و نرگس 
ميردورقــى تحقيق و گــردآورى آنهــا را بر عهده 

داشته اند.
اين كتاب سومين عنوان از مجموعه  «پشيبانى جنگ» 
و چهارمين عنوان مجموعه «زنان انقالب» اســت كه 

اين ناشر چاپ مى كند.
به گزارش روابــط عمومى انتشــارات راه يار، در 
بخــش ضميمه كتــاب، تصوير راويــان كتاب 
به همــراه تصاويرى از فعاليت هــاى اين بانوان 
انديمشــكى در دفاع مقدس، شــهداى منتسب 
به آنها و همچنين بيمارســتان شــهيد كالنترى 
انديمشــك به عنوان محل رخت شــويى البســه 
رزمندگان آمده اســت. فاطمه ســادات ميرعالى 
كــه عالوه بر تحقيق، تدوين كتاب را هم برعهده 
داشته، در بخشــى از مقدمه خود درباره راويان 

است: نوشته  كتاب 
«اوِل مصاحبه هــا درد و زجرشــان تــوى ذهنم 
پررنگ  بــود، اما پايــان مصاحبه وقتــى متوجه 
مى شــدم هنوز حاضر هســتند پاى انقالب جان 
بدهند، وقتى تالش مى كردند راهى براى شســتن 
لباس هاى رزمندگان جبهــه مقاومت پيدا كنند و 
بعضى از آنها از من مى پرســيدند: «راهى ســراغ 
ندارى بريم سوريه لباس رزمنده ها رو بشوريم؟»، 
معادالت ذهنم درباره اينكه افرادى زجركشــيده 
هســتند به هم مى خورد. خانم هاى رخت شويى با 
وجود همه ســختى ها و دردهايــى كه ديده اند و 
از نزديك تكه هاى بدن شــهدا را لمس كرده اند، 
روح زينبــى دارنــد و با بيان تمــام تلخى ها، از 
شســتن لباس رزمنده ها به زيبايى ياد مى كنند. اگر 
غير از اين بــود، اكنون با وجود ناتوانى، باز پاى 

نبودند.» انقالب  فعاليت هاى  ثابت 
■ در بخشى از اين كتاب مى خوانيم:

«زير نور المــپ حوض هاى پر از خــون را ديدم. 
هر روز آن صحنه ها را مى ديــدم. ولى آن  بار، توى 
تاريكى و سكوت شب، خيلى عجيب و دردناك بود. 
سرخى خون زير نور المپ برق مى زد. نمى خواستم 
باورش كنم. چند بار چشــم هايم را بازوبسته كردم. 
به جاى آب تأللؤ خون را مى ديدم. جگرم ســوخت. 
ديدم ننه غالم و زهرا هم مثل من روى حوض خون 

ماتشان برده.»
اين كتاب با 504 صفحه، شــمارگان هزار نســخه و 

قيمت 70 هزار تومان منتشر شده است.

رئيس انجمن دفاتر خدمات مسافرتى پاسخ داد
سفرهاى خارجى و داخلى ايرانى ها 

چقدر كم شد؟
 رئيــس انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرت هوايى و جهانگردى 
مى گويد، ســفر ايرانى ها به خارج از كشور در تعطيالت نوروز نسبت به 
مدت مشابه سال 98 حدود 85درصد ريزش داشت. سفرهاى داخلى نيز 

حدود 70درصد كاهش را نشان مى دهد.
معاون گردشگرى نيز با استناد به آمار اقامت در مراكز رسمى كشور اعالم 
كرده كه سفرهاى نوروزى تا 96درصد كاهش را در مقايسه با نوروز سال 
98 تجربه كرده است. ولى تيمورى معتقد است با توجه به محدوديت ها 

و ممنوعيت هاى سفر در نوروز 99 بايد آمارها را با سال 98 مقايسه كرد.
به گفته معاون گردشگرى، از 28 اسفندماه سال 99 تا سيزدهم فرودين ماه 
سال 1400، 2 ميليون و 557 هزار و 841 نفر شب اقامت در مراكز زيرنظر 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى ثبت شده است. وى 
همچنين محاســبه كرده كه اگر ميانگين اقامت را 2 شب درنظر بگيريم، 
نوروز امســال يك ميليون نفر ســفر رفته اند. معاون گردشگرى در اين 
محاســبات، بدون درنظر گرفتن اسكان مســافران در مراكز غيررسمى، 
خانه هاى اجاره اى و شــخصى، تنها به آمار اقامت در مراكز رسمى اكتفا 
كرده، اين درحالى اســت كه طبق گزارش مركز آمار در بهار سال 98 از 
مجموع 102 ميليون ســفرى كه انجام شد حدود 54 درصد بدون اقامت 
شــبانه و 46 درصد با اقامت شبانه بود كه حدود 60 درصد سفرهايى كه 
اقامت شــبانه داشت، به انگيزه ديدار دوستان و بستگان و اقامت در خانه 

آنها انجام شد.
با اين حال، رئيس هيأت مديره انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرت هوايى 
و جهانگردى با اســتناد به آمار فروش بليت پرواز، قطار، تور و اقامتگاه  
تخمين مى زند سفرهاى داخلى در نوروز 1400 تا حدود 70 درصد كاهش 
داشته است. هرچند به گفته حرمت ا... رفيعى، در برخى مناطق مثل كيش، 
ضريب اشــغال اقامتگاه ها به 70درصد رسيد و در مقابل شهرهايى مانند 
مشهد بيشتر هتل ها بدون مسافر و تعطيل ماندند و ضريب اشغال هتل هاى 

اين شهر ميانگين 20 درصد بود.
رفيعــى درباره كاهش ســفرهاى خارجى گفــت:  وضعيت اقتصادى 
به هم ريخته مردم و افزايش هزينه سفرهاى خارجى و از طرفى تناقض 
درباره ســفر و برگرداندن هزينه ها درصورت لغو شدن پروازها سبب 
شد مردم كمتر سفر بروند و فكر مى كنيم تا 85درصد ريزش سفرهاى 
خارجى را در مقايســه با ســال 98 تجربه كرده باشيم. نوروز 99 كه 
مرزها بســته و پروازها تعليق شده بود و ســفرى انجام نشد، بنابراين 

معيار مناسبى براى قياس نيست.
وى افزود: توان اقتصادى مردم پايين آمده، از طرفى نرخ ارز باال رفته است، 
اگر مردم تا چند سال پيش به تركيه با 6-5 ميليون تومان مى رفتند حاال بايد 

نفرى 25 ميليون تومان بدهند.
رفيعى در ادامه گفت: اســتقبال از تورها و ســفرهاى خارجى در نوروز 
1400 بسيار پايين بود، به طورى كه بيشتر پروازهاى مسير پرسفرى مانند 
تركيه نيمه خالى انجام شد. براى مسير تركيه 200 هواپيما در هفته مجوز 
پرواز دارند كه معموال در تعطيالت نوروز براى صد تا 200 پرواز اضافه 
ديگر، 2 كشور مجوز صادر مى كردند، اما امسال نه تنها آن مجوزهاى اضافه 
صادر نشــد كه تعداد پروازهاى روزانه از 28 به 5 پرواز رســيد. بسيارى 
از آژانس هاى مســافرتى برخالف تصورشان باز هم متحمل ضرر و زيان 

شدند.
وى همچنيــن گفت: يك ماه مانده به تعطيــالت نوروز نامه اى از معاون 
گردشگرى منتشر شــد مبنى بر اينكه هزينه تورها و سفرهاى خارجى و 
داخلى درصورت لغو به دليل شــرايط كرونا پس داده نشــود كه بعد آن 
را تكذيب كردند و گفتند خريد خدمات ســفر تا 3 ماه ضمانت شود تا 
درصورت لغو پرواز يا بسته شدن راه، هزينه مسافر سوخت نشود. همين 
تناقض در مسافران بى اعتمادى ايجاد كرد كه در ريزش سفرها بى تأثير نبود.

 انتقاد از مديريت سفرهاى نوروزى 
وى مديريت ســفرهاى نــوروزى را دچار نوعى لجام گســيختگى و از 
هم گسســتگى دانســت و افزود: تا پيش از تعطيالت، اظهارات متناقض 
مردم را سرگردان كرده بود. مديريت سفر هم بسيار ضعيف بود. در طول 
تعطيالت مدام پيام مى دادند كه سفر نرويد و هر روز تغيير رنگ چند شهر 
را اعالم مى كردند و 72 ســاعت براى ترك فورى آن مناطق ضرب االجل 
مى دادند. در ســتاد ملى كرونا يك قانون تصويب مى كردند سپس خالف 

آن عمل مى شد. با پايان يافتن تعطيالت هم مردم مقصر شناخته شدند.
رئيــس هيأت مديره انجمن صنفــى دفاتر خدمات مســافرت هوايى و 
جهانگردى با اشاره به اتهاماتى كه متوجه صنعت گردشگرى شده با توجه 
به وخيم تر شدن اوضاع كرونا در كشور، اظهار كرد: اگر مراكز گردشگرى 
آلوده هستند و عامل آلوده شدن مسافران به كرونا بوده اند وزارت بهداشت 
گزارش دهد. تمام پروتكل هاى بهداشــتى در اماكن گردشگرى رعايت 
مى شــود، وگرنه حتما وزارت بهداشت مانند رستوران ها و يا ساير مراكز 
از آنها نام مى برد. بهتر اســت وزارت بهداشت مراكز درمانى را در حاشيه 
امنيت نگه دارد كه مردم براى پيگيرى امور درمانى از حضور در آنها دچار 

واهمه هستند.
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■ حديث:
امام على(ع):

در هنگامى كه قدرت دارى، باگذشت بـاش، و در گاِه تنگ دستى ات بخشنده، و در وقت 
نيازمندى ات، ايثارگر باش تا فضل تو كامل گردد.        

غرر الحكم : ج 4 ص 611 ح 7179

 با اعالم محدوديت برخى مشاغل همزمان با آغاز 
موج چهارم كرونا در كشور، رئيس جامعه هتلداران 
ايران گفت: هتل ها و ســاير اقامتگاه هاى رســمى 

همچنان باز خواهند ماند.
 به گزارش ايســنا، درحال حاضر 257 شهرســتان 
قرمز و 129 شهرســتان نارنجى هستند و براساس 
مصوبات ســتاد ملى مقابله با كرونا مســافرت «از» 
و «به» شــهرهاى با وضعيت قرمز و نارنجى ممنوع 
است. فعاليت مشاغل گروه 2، 3 و 4 نيز در شهرهاى 
قرمز ممنوع شــده است. با اين حال هتل ها و اماكن 

اقامتى قرار است به فعاليت خود ادامه دهند.
هتل هــا و اماكن اقامتــى در گروه شــغلى «يك» 
دسته بندى شــده اند كه طبق اعالم ســتاد كرونا در 
شهرهاى قرمز و نارنجى مى توانند باز بمانند. هرچند 
در برخى شهرهاى مســافرپذير ادامه فعاليت اماكن 
اقامتى به تصميم و نظر ستاد استانى كرونا منوط شده 
است. جمشيد حمزه زاده با تأييد اين شرايط گفت: 
تاكنون هيچ ابالغيه اى درباره تعطيلى يا محدوديت 

فعاليت مراكز اقامتى دريافت نشده است.
رئيــس هيأت مديره جامعه هتلداران ايــران با بيان 
اينكه هتل ها و ســاير اماكن اقامتى رسمى و داراى 
مجوز طبق مصوبه ســتاد ملى كرونا در تمام شهرها 
مى تواننــد به فعاليت خود ادامــه دهند، اظهار كرد: 
اتفاقا در شــرايط پرخطر كرونا و در شهرهاى قرمز 
وجود هتل هــا براى مأموريت ها و مســافرت هاى 
ضرورى به دليل رعايت پروتكل هاى بهداشتى كامال 

ضرورى است.
 تخت هاى اقامتى استان
 25 درصد افزايش مى يابد

مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
اســتان همــدان گفت: تعــداد تخت هــاى مراكز 
گردشگرى، اقامتى و هتل هاى اين استان در راستاى 
تحقق سياســت هاى اقتصادى «جهــش توليد» 25 

درصد افزايش مى يابد.

علــى مالمير اظهار داشــت: هدفگذارى يكســاله 
براى اجــراى اين برنامه به عنــوان اقدامى بزرگ و 
جسورانه، موجب رونق 13 طرح زيرمجموعه بخش 

گردشگرى استان نيز خواهد شد.
وى افــزود: اجراى اين طــرح موجب تقويت توان 
اقامتى هتل ها و مراكز بوم گردى اســتان و درنهايت 
افزايش قابل توجه ظرفيت زيرســاخت ها و رشد و 

رونق صنعت گردشگرى استان همدان خواهد شد.

مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
استان همدان ادامه داد: صنعت گردشگرى در استان 
ظرفيت و قابليت بسيار باال و قابل توجهى براى رشد 
و توســعه اقتصادى دارد كه متأسفانه امسال به دليل 
همه گيرى كرونا، مشكالتى براى صنعت گردشگرى 
در تمامى ســطوح داخلــى و خارجى از جمله اين 

استان ايجاد شده است.
مالمير بيان كرد: شــيوع ويروس كرونا و مشكالت 

اقتصادى ناشى از آن و همچنين اعمال تحريم هاى 
ظالمانــه، مشــكالتى را بــراى فعــاالن صنعت 
گردشگرى در كشــور و استان همدان ايجاد كرده 
به نحوى كه ســرمايه گذاران دچار نوعى بالتكليفى 
در اين حوزه شــده اند. وى ابراز اميدوارى كرد با 
فروكش كردن ويروس كرونا شــاهد رونق دوباره 
بخش گردشگرى در كشور همچنين استان همدان 

باشيم. 

پربازديدترين 
مكان هاى تاريخى 
ايــران
 مديركل موزه ها اعالم كرد  موزه ها،  محوطه ها 
و آثــار تاريخى در تعطيالت نــوروز يك ميليون 
و 245 هزار بازديدكننده داشــتند و كاخ سعدآباد 
همانند ســال هاى گذشــته ركــورد بازديدها را 

شكست.

محمدرضا كارگر به ايســنا گفت: براســاس آمارِ 
«نفــرـ بازديد» مجموعــه فرهنگــى و تاريخى 
سعدآباد در صدر بازديدهاى نوروزى قرار داشت. 
كاخ گلستان، كاخ نياوران و حافظيه نيز به ترتيب 

بيشترين تعداد مراجعه كننده را داشتند.
به گفته وى، موزه هاى استان هاى تهران، فارس، 
به ترتيب  يــزد  و  رضــوى  خراســان  اصفهان، 
بيشــترين بازديدكننــده را در تعطيالت نوروز 

داشته اند.
كارگر با اشــاره به افت بازديد از آثار تاريخى در 
تعطيالت نوروز، افزود: تعــداد بازديد موزه ها و 

محوطه هاى تاريخى در نوروز 1400 يك هشــتم 
بازديدهاى نوروز 98 بود. نوروز 99 مقايسه نشد، 
چون موزه ها به دنبال همه گيــرى ويروس كرونا 

تعطيل بودند.
وى همچنين به كاهش درآمد موزه ها اشــاره كرد 
و گفت: بيشــترين درآمد موزه ها و محوطه هاى 
تاريخى از گردشــگر خارجى تأمين مى شود. اما 
امسال كه گردشگرى خارجى نداشتيم درآمد هم 
چشــمگير نبود، چون بليــت بازديدكننده ايرانى 

قيمتى ندارد.
كارگــر اظهار كرد: برآورد مــا اين بود كه درآمد 
موزه ها در ســال 1400 حدود 300 ميليارد تومان 
باشــد كه البته روى گردشــگر خارجى حساب 
كرده ايم، اما با توجه به بسته بودن مرزها به روى 
گردشــگران خارجى، اين درآمد بــه عدد قابل 
مالحظه اى نمى رســد. در نــوروز هم درآمد اين 

بخش در حد صفر بود.
مديركل موزه ها و اموال منقول تاريخى درباره تأثير 
كاهش درآمد موزه ها بر نگهدارى و محافظت از 
آنها، گفت: خوشبختانه موزه ها اعتبار دولتى دارند 
كه تاكنون پرداخت شــده و مشكل خاصى از اين 
نظر وجود ندارد. اما درآمدهاى حاصل از فروش 

بليــت و بازديدها معموال اجــازه انجام كارهاى 
فوق العاده، از جمله برگزارى نمايشــگاه، ارتقاى 
تجهيــزات و ... را مى داد كه امســال با توجه به 
كاهش اين درآمد، با آن ميزان از اعتبارات دولت 
مى توان اســتانداردهاى الزم در موزه ها را حفظ 

كرد و امور اضطرارى را انجام داد.
وى افزود: البته كه كاهش بازديدكننده، تعطيلى ها 
و نبــود گردشــگر خارجــى، حتمــا موزه هاى 

خصوصى را با چالش روبه رو خواهد كرد.
محمدرضــا كارگــر در آبان مــاه 99 نيــز به 
افت درآمد موزه ها اشــاره كرده و گفته بود: 
و  موزه ها  از  درآمد  كســب  براى  ما  پيش بينى 
 200 99 حدود  سال  تاريخى كشور در  مراكز 
ميليارد تومان بوده اســت و در اين راستا چند 
برنامه نيز تدوين شــده بود، اما متأسفانه فقط 
4 ميليــارد تومان درآمد نصيــب مجموعه هاى 

شد. مربوطه 
موزه ها و مجموعه هاى تاريخى پس از يك دوره 
تعطيلى چندماهه در بهمن ماه 99 باز شدند، اما با 
اعالم وضعيت خطر كرونا در بيشــتر شهرها، از 
روز 18 فروردين ماه به دســتور ستاد ملى كرونا 

دوباره تعطيل شدند.

با اعالم وضعيت پرخطر كرونا

هتل ها هنوزتعطيل نشده اند

 چــرم دوزى از جملــه حرفه هايى اســت كه با 
سرمايه كم مى توان آن را در خانه آغاز كرد و به مرور 

گسترش داد.
به گزارش صدا و ســيما، امروزه يكى از انگيزه هاى 
جوانان براى كسب علم و دانش و گذراندن مدارج 
عالى، يافتن شغل و درآمد مناسب است، اما بررسى 
پيرامون مشــاغل زيادى وجــود دارد كه مى توان با 
حداقل ها آغاز كرد و از منافع آن برخوردار شــد كه 
در اين بين چرم دوزى از آن دســته مشاغل خانگى 
اســت كه با ســرمايه كم ميانگين 150 هزار تومان 
هم مى توان كليد زد و افراد مى توانند كار خود را با 

حداقل ها آغاز و به مرور گسترش دهند.
واقعيت اينكه در شــرايط كنونى رفتن به دانشگاه و 
طى مدارج علمى، تنها مسير اشتغال و كسب درآمد 
نيست و بسيارى خود دست به كار شدند و به كمك 
ذوق و ســليقه اى كه داشتند، كســب وكارى فراهم 

كرده و به واسطه آن درآمد كسب مى كنند.
 سرمايه 150 هزار تومان

 براى خريد ابزارآالت چرم دوزى
بــه گزارش ايرنــا، تخته فشــرده، ســمبه و پانچ، 
خط كش، مشــته، قيچى، كاتر، نخ و سوزن، شابلون 
و پرچ كن ابزارآالت موردنياز در چرم دوزى هستند. 
اين ابزار هاى ساده و ارزان قيمت را حداكثر با 150 

هزار تومان مى توان به راحتى تهيه كرد.
كسب اطالعات و آشنايى با انواع چرم همچون چرم 
گوسفند، گاو، بز و شــترمرغ مى تواند روند كار را 
سريع تر كند. البته چرم مصنوعى با قيمت پايين نيز 
در بازار موجود است كه برخى از توليدكنندگان در 

محصوالت خود از آنها استفاده مى كنند.
يكــى از نكات مورد توجــه در خريد چرم طبيعى 
واحد اندازه گيرى آن اســت كه فــوت چرم يا پاى 
چرم اســت. در كشــور ما هر پا حدود 28 در 28 
سانتيمتر مربع اســت. در كارخانجات توليد چرم، 
پس از ســاخت چرم و پيش از بسته بندى و عرضه 
بــه بازار، مســاحت هر تخته پوســت هاى چرم را 
اندازه گيرى كرده و پشــت آن مى نويسند؛ بنابراين 
بهاى هر فوت چرم گوسفندى 9 تا 15 هزار تومان، 
چــرم گاوى 9 تا 18 هزار تومان، چرم شــترمرغ با 
كيفيت پايين 13 تا 18 هزار تومان، چرم شــترمرغ 
مرغوب 18 تا 24 هزار تومان و چرم بزى ساده 8 تا 

12 هزار تومان است.
همان طور كه در ســطور باال اشــاره شد انواع چرم 
مصنوعــى نيز در بازار موجود اســت به قيمت هر 

فوت بين 16 تا 22 هزارتومان است.
 آغاز كار با محصوالت چرمى ساده

مريــم محمدى يكــى از توليدكنندگان محصوالت 
چرمى است كه كار هاى خود را در شبكه اجتماعى 

مى فروشد.
زيــورآالت،  چــرم،  كيــف  انــواع  گفــت:  وى 
كف پوش هاى چرمى، جاكارتى، تابلو هاى ســاخته 
شــده از چرم، كمربند و انواع سرسوئيچى از جمله 
توليدى  محصــوالت  پرطرفدارترين  و  مهم تريــن 

چرمى است.
محمدى معتقد است، چرم دوزى يك شغل خانگى 
مناســب براى افراد با ســرمايه كم است و به دليل 
اصالت، زيبايى و دوام باال همواره مورد توجه است.

وى به كســانى كه جوياى كار هســتند توصيه كرد 
تا زمانى كه كار مناســبى انتخاب كنند، مى توانند با 
كمك دوره هاى آموزشــى چرم دوزى كه به فراوانى 
در اينترنــت وجود دارد، اطالعــات و آموزش هاى 
مورد نياز را كسب كنند و كار خود را از محصوالت 
چرمى ســاده تر ماننــد كيف پول، كيــف مدارك، 

جاكارتى و كيف آرايشى آغاز كنند.
به گفته محمدى، افراد مى توانند فروش محصوالت 
را از دوستان و فاميل آغاز كنند و بعد دايره مشتريان 
خود را گســترش دهند، در عين حال مشاركت در 
نمايشگاه هاى صنايع دستى نيز محل و فرصت خوبى 

براى فروش محصوالت دست ساز است.
دوره هاى آموزشى چرم دوزى به فراوانى در اينترنت 
يافت مى شوند و به راحتى با يك جست وجوى ساده 
در وب ســايت هاى معروف از جمله آپارات، تعداد 

زيادى از اين آموزش ها را مشاهده نماييد.

چرم دوزى؛ كـار در منزل


