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باز هم آمار
 1- آمار و درســتى يا نادرســتى آن از 
مباحث شيرين هميشــگى در استان بوده 
اســت و ايــن مبحث همــواره در حالت 
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ون  ه را ا هللا و ا ا

روزنامـه همدان پيـام

 همكار  گرامى

جناب آقاى مهدى كلونـدى 
بــا نهايــت تاســف و تاثــر  از صميــم قلــب مصيبــت وارده 

ــليت و  ــان تس ــواده محترمت ــى و خان ــت جنابعال راخدم
ــم. ــرض مى نمايي ــت ع تعزي

 بــراى شــما صبــر و اجــر و بــراى آن عزيــز ســفركرده 
علــو درجــات را از خداونــد متعــال خواســتاريم.

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

زيباسازى مناظر شهرى 
در اولويت است

جداره سازى 
خيابان بوعلى 
به همت منطقه 
2شهردارى 

مشاور فرمانده نيروى هوايى ارتش:

پايگاه هوايى همدان 
ركن حفاظت از غرب كشور است

گوجه كاران از هم اكنون بالتكليف برداشت محصول

رب اسدآباد با حكم دادستان گرگان واگذار شد

20درصد گندم استان وارداتى است

برداشت كشاورزان 
نصف شد
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باز هم آمار
 1- آمار و درســتى يا نادرستى آن از مباحث شيرين هميشگى در 
اســتان بوده است و اين مبحث همواره در حالت گفت و گوى انتقادى 
بيشــتر بين نمايندگان مردم در مجلس با مديران اجرايى مطرح بوده 
است. مبحثى كه در مواقعى به اختالفات و حتى درگيرى لفظى منجر 

شده، اما نتيجه مشخصى از آن حاصل نشده است.
2- در دوره اى اين اختالف بين نمايندگان بيشــتر مشاهده شد و اين 
نماينــدگان بودند كه 2 آمار متفاوت را از اســتان ارائه داده و هر يك 

دفاعيات خود را براى اين اقدام داشتند.
نماينده اى استان را برخوردار تعريف و نماينده ديگر استان را محروم 
تعريف مى كرد و هر يك اين تعريف را به نفع توســعه استان ارزيابى 
كرده و بر پذيرش تعريف خود از سوى همه به ويژه در برنامه ريزى ها 

تأكيد داشت.
3- در ميان آمارها آمار بيكارى بيشتر از ديگر آمارها با بحث و چالش 

در سال هاى اخير مواجه شده است.
قبول نداشتن آمار اعالمى از سوى دولت، توسط نمايندگان و همخوان 
نخواندن آن با واقعيت جامعه و دفاع دولتى ها از آمار ارائه شده و ارائه 
مســتندات، از رفتارهاى پينگ پنگى نمايندگان و مديران در سال هاى 

اخير درباره آمار اشتغال بوده است.
4- بــاال گرفتن چالش ها در مواردى و درگير شــدن افكار عمومى با 
موضوع آمار، تشــكيل هيأت هاى راستى آزمايى توسط دولتمردان در 
اســتان را در دستور كار قرار داد تا اســناد و مدارك شاغالن بررسى 
و اقدامــات انجام شــده در اين زمينه توســط نمايندگان رســانه ها 

راستى آزمايى شود.
اما اين راستى آزمايى ها با يارگيرى مخالفان و موافقان آمارها هيچ كدام 

به سرانجام نرسيد و نتوانست ابهامات را برطرف كند.
5- درباره آمار اشتغال تعريف مخالفان و موافقان از شغل هم متفاوت 
بود و يكى آمار جهانى شغل و فرد شاغل بر مبناى ساعاتى كار در هفته 
با مزد يا بى مزد را مدنظر داشــت و مخالفان، شغل را اشتغال فردى با 

بيمه و مزايا و حداقل حقوق اداره كار تعريف مى كردند.
اين تفاوت تعريف در آمارگيرى نيز مشهود بود و روشن است آمار دو 

طرف اختالف زياد و اساسى با هم خواهد داشت.
6- جداى از آمار اشــتغال در آمار موردنياز بــراى برنامه ريزى ها نيز 
همــواره انتقاد از نبود آمــار دقيق يا ارائه آمار اشــتباه مطرح بوده و 
اختالفات بســيارى را دامن زده اســت.  اين موضوع  تنها محدود به 
سال هاى اخير نيست و در دوره اى گاليه استاندار وقت از نگاه آمارى 
متفاوت نمايندگان مجلس به اليحه بودجه ارائه شــده از سوى دولت 

وقت، مبناى اختالفات بسيارى در استان شد.
7- اكنون با اين تجربه از اختالفات آمارى مسئوالن در استان، فالحى 
نماينده مردم همدان در مجلس از نبود آمار دقيق و ارائه آمار اشــتباه 
از قبيل آمار اشــتغال كه موجب كاهش بودجه استان شده انتقاد كرده 
اســت. اين انتقاد در شرايطى كه مستندات از كاهش بودجه استان در 
3 سال اخير در مقايسه با استان هاى همجوار حكايت دارد، قابل تأمل 

و اتكا است.
اين انتقاد در آســتانه آغاز به كار دولت ســيزدهم و در شــرايطى كه 
اختالفات سياسى بين قوا ديگر بى معنى خواهد بود شايد آخرين انتقاد 
از آمار در اســتان باشد، اما بايد توجه داشت كه پايان آن اگر با جبران 

كاهش بودجه استان همراه نباشد، كارساز نخواهد بود.

تشكيل 328 پرونده بازگشت زمين به منابع طبيعى
 بنابر گفته رئيس اداره حقوقى منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان 236 فقره پرونده 
زمين خوارى به وســعت 298هكتار براى متصرفان اراضى ملى در اين اســتان در 3 ماه 

نخست امسال تشكيل شده است.
به گزارش روابط عمومى منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان، عليرضا قاسمى مجاهد 
بيان كرد: همچنين فصل بهار امسال 328 فقره پرونده مربوط به زمين خوارى مختومه شد 

كه تنها در 2 پرونده رأى به ضرر دولت صادر شد.
وى افزود: شهرســتان هاى همدان، مالير و نهاوند بيشترين پرونده زمين خوارى را داشتند 

كه افزايش قيمت زمين در افزايش پرونده ها تأثيرگذار است.

قاسمى مجاهد بيان كرد: شهرستان جنوبى استان به علت حاصلخيزى و مرغوبيت خاك، 
وجود آب و باال بودن قيمت زمين، ســود بااليى بــراى زمين خواران دارد، بنابراين تعداد 

پرونده هاى متشكله تصرف هاى غيرقانونى در اين مناطق زياد است.
وى گفت: پرونده هاى ايجادى ســال گذشته اســتان همدان درباره زمين خوارى هزار و 
157 فقره به وســعت هزار و 289 هكتار بوده كه اين پرونده ها از 200 متر تا 50 هكتار 

را شامل مى شود.
قاسمى مجاهد بيان كرد: بيشترين پرونده هاى زمين خوارى در استان همدان از نوع تصرف 
عدوانى است يعنى فرد با علم و آگاهى اقدام به دست اندازى به اراضى ملى و تخريب و 

تصرف آنها مى كند كه براى اين زمين خواران پرونده كيفرى تشكيل مى شود.
وى گفــت: معدود پرونده هايى نيز مربوط به افرادى اســت كه از قبل در آن محل مالك 

"نسق" بوده و از روى ناآگاهى و سهل انگارى اراضى منابع طبيعى را تصرف كردند.
قاسمى مجاهد بيان كرد: دادنامه هاى صادره به نفع دولت در سال گذشته هزار و 221 فقره 

بوده و در 14 پرونده رأى به ضرر منابع طبيعى بوده است.
وى گفت: براى زمين خواران در پرونده هاى عدوانى احكامى نظير جريمه نقدى، حبس و 

مجازات جايگزين حبس صادر مى شود.
قاســمى مجاهد افزود: براى متصرفان اراضى ملى مجازات جايگزين حبس نظير كاشت 
درخت و حفر كانال صادر شــده و در سال 99 گرايش مرجع قضائى به صدور مجازات 

جايگزين حبس افزايش داشته است.
وى گفت: صدور مجازات هاى جايگزين حبس در فرهنگ ســازى حفظ انفال و اراضى 

ملى، آگاه سازى فرد از اهميت حفظ منابع طبيعى و كاهش تخلف مؤثر است.

آبرسانى سپاه همدان 
به مناطق محروم خوزستان

 جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان از آبرسانى سپاه 
همدان به مناطق محروم خوزســتان خبر داد به طورى كه مردم براى نذر 
آب در 2 بخش تهيــه آب معدنى و خريد تانكرهاى كوچك هزار ليترى 

همراه بسيج مردمى باشند.
مهدى فرجى در گفت وگو با فارس، گفت: با توجه به چالش و مشكالت 
مربوط به آب در بخش هايى از اســتان خوزستان، سپاه انصارالحسين(ع) 

استان نيز توان خود را براى خدمت رسانى به مردم گسيل داشته است.
وى افزود: تانكرهاى 20 هزار ليترى ســپاه استان همدان براى آبرسانى و 
ارائه خدمات به مردم خوزستان در اين استان حضور دارند و به آبرسانى 
در شايگان مشغول هستند. جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان 
همدان در ادامه تهيه يك محموله بزرگ از آب معدنى و ارســال آن براى 
كمك به حل مشــكل خبر داد و گفت: از مردم و خيران اســتان دعوت 
مى كنيم بــراى نذر آب در 2بخش تهيــه آب معدنى و خريد تانكرهاى 

كوچك هزار ليترى چون هميشه هميار و همراه بسيج مردمى باشند.
وى با تأكيد بر اينكه مشكل آب در مناطق محدودى از خوزستان وجود 
دارد بيان كرد: به لطف خدا و همت جهادى بسيجيان و مردم مومن ايران 
اســالمى بخش اعظم اين مشــكل به صورت موقت حل شده و تالش 

مى شود تا تمهيدات حل دائمى آن فراهم شود.

پايدارى گرما در نيمه نخست هفته جارى 
در همدان

 با توجه به قرارگرفتن در گرم ترين ماه ســال، گرما همچنان در نيمه 
نخست هفته پيش رو ادامه دارد و احتمال افزايش دما نيز وجود دارد.

كارشناس هواشناسى استان همدان بيان كرد: در 24ساعت گذشته در استان 
بيشترين دما با 37درجه و كمترين دما با 16درجه در ايستگاه فرودگاه ثبت 
شده است. روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايسنا، گفت: گرم ترين ايستگاه 
مربوط به شهرستان فامنين با 38 درجه سانتيگراد و خنك ترين ايستگاه در 

شهرستان بهار با 12درجه سانتيگراد گزارش شده است.
اين كارشــناس هواشناسى با بيان اينكه انتظار وزش باد شديد موقتى در 
استان وجود دارد، بيان كرد: در هفته پيش رو آسمانى صاف تا قسمتى ابرى 
شــاهد هستيم و از نظر كيفى آسمانى بدون غبار و قابل قبول را خواهيم 
داشــت و انتظار مى رود در نيمه دوم هفته كاهش دما را در استان همدان 

داشته باشيم.

استفاده از ظرفيت استان براى مهار كرونا
 روند صعودى تعداد شــهرهاى قرمز در استان همدان، خبر از يك 
بحران جدى در روزهاى آتى مى دهد با وجود اين همچنان تنها راهكار 
مســئوالن همدان براى در امان مانــدن از تركش هاى پيك پنجم كرونا 

پرهيز از سفر، دورهمى و زدن ماسك و... است.
اين توصيه در حالى اســت كه روزانه بــر تعداد پالك هاى غيربومى و 
مســافران در همدان اضافه مى شــود و با وجود اعمال محدوديت هاى 
شديد كرونايى ناقضان قانون از هر راهى براى دور زدن قوانين استفاده 

مى كنند.
تحليل آمارهاى مربوط به كرونا در چند روز گذشــته نشــان مى دهد 
همزمان با افزايش شمار شهرستان هاى قرمز در روزهاى منتهى به هفته 
گذشــته در مجموع با 430 مورد جديد تعداد بيماران سرپايى مثبت از 
ابتداى همه گيرى كرونا تاكنون به 49 هزار و 182 نفر و بيماران بسترى 

مثبت به 19 هزار و 468 رسيده است
در همدان با اينكه وضعيت كرونا قرمز شده است ولى با اين حال از 3

روز گذشته آمار مرگ ها نيز باال رفته است. 
ديروز هم4 نفر قربانى ويروس شدند و با ادامه روند صعودى مبتاليان 
و موارد فوتى در روزهاى گذشته نرخ مرگ ومير كرونا در استان به رقم 

حدود 2 هزار و 320 نفر رسيده است.
در همين راستا استاندار همدان با تأكيد بر رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
و فاصله گذارى فيزيكى از سوى مردم گفت: از همه ظرفيت هاى استان 

براى پيشگيرى، كنترل و مقابله با ويروس كرونا استفاده مى شود.
سعيد شــاهرخى با تأكيد بر اينكه عادى انگارى بيمارى كرونا، موجب 
شيوع و گسترش اين بيمارى در استان شده است افزود: بيمارى كوويد 
19 هنوز به طور كامل مهار نشده و حساسيت مردم و جامعه نسبت به 

اين بيمارى و رعايت پروتكل هاى بهداشتى نبايد كاهش پيدا كند.
استاندار همدان بر رعايت  پروتكل هاى بهداشتى، فاصله گذارى فيزيكى 
و پرهيز از شركت در اجتماعات و دورهمى هاى خانوادگى در وضعيت 
كنونى تأكيد كرد. شــاهرخى بيان كرد: عادى انگارى در شهرستان ها و 
فراموش كردن كرونا در بين مردم خطرى  جدى اســت و فرمانداران 

اقدام هاى الزم را براى جلوگيرى از اين خطر به كار گيرند.
وى گفت: هماهنگى و انسجام خوبى بين دستگاه هاى اجرايى استان و 

اعضاى ستاد استانى در مقابله با كرونا برقرار است.
اســتاندار همدان با بيان اينكه رعايت پروتكل ها توســط مردم در اين 
شــرايط بسيار جدى و الزم اســت بيان كرد: عادى انگارى اين شرايط 
خطرناك تر از بيمارى كروناست. وى گفت: فرمانداران سراسر استان، با 
همراهى و همكارى امكانات الزم را براى دانشگاه علوم پزشكى استان 
براى واكسيناسيون عمومى فراهم كنند. اســتاندار همدان افزود: مردم 
توجه داشته باشند كه شيوع ويروس كرونا در استان نه تنها كاهش نيافته 
بلكه، افزايش پيدا كرده است. به گفته شاهرخى تمامى اقدام هاى متناسب 
با رنگ بندى ها، منطبق بر طرح هوشــمند ســتاد ملى مديريت بيمارى 
كرونا باشــد. وى افزود: فرمانداران فضايى فراهم كنند تا ورودى ها و 

خروجى هاى شهرستان ها بهتر و جدى تر كنترل شود.
استاندار همدان گفت: گشت هاى علوم پزشكى استان و تيم نظارت، افراد 
و گروه هاى ناقض پروتكل هاى بهداشتى را به دستگاه قضا معرفى كنند.
شاهرخى بيان كرد: موج جديد شيوع كرونا در سراسر كشور گسترش 
پيدا كرده و استان همدان را مانند خيلى از استان هاى ديگر درگير كرده 
است. به گفته وى شاخص ســرايت پذيرى كرونا در استان همدان در 

باالترين حدممكن در 16 ماه گذشته قرار دارد.

1- مديران مأمور از ساير دستگاه ها بازگشت به دستگاه اصلى و اعالم 
پايان مأموريت را آغاز كرده اند. گويا پيش بينى تداوم نداشتن مديريت 
در دولت آينده دليل اين رفتار مديران مأمور اســت. گفتنى است روز 
گذشــته اميدى معاون فرماندار اســدآباد كــه از آموزش وپرورش به 

وزارت كشور مأمور شده بود، به مأموريت خود پايان داد.
2- انتصاب اســتاندار همدان قبل از معرفى و انتصاب وزير كشــور 
در دولت ســيزدهم در محافلى در حال انجام اســت! گويا محفلى به 
دنبال انتصاب استاندار جوان بومى و محفلى به دنبال انتصاب استاندار 
غيربومى باتجربه براى استان رفته است. گفتنى است اين اقدامات در 
شرايطى است كه تا مشخص نشدن وزير كشور و رأى اعتماد مجلس 
به او نمى توان درباره انتصاب استانداران به صورت دقيق سخن گفت.
3- نيســان آبى به خاطره ها مى پيوندد. گويا خط توليد نيسان آبى در 
ســايپا با فشار محيط زيست به دليل ناهماهنگى با استاندارد يورو 5 تا 
پايان سال متوقف خواهد شــد. گفتنى است به نظر مى رسد عاشقان 
نيسان آبى به سختى از اين خودرو دل كنده و روند توقف توليد آن به 

دليل وجود تقاضا سخت باشد.
4- كمياب  شــدن رمدسيوير تنها داروى كرونا، فروش و تزريق آن را 
به بازار آزاد كشــانده است. گويا با اينكه اين دارو توليد داخلى است، 
اما در آغاز هر پيك كرونا، بازار از اين دارو خالى مى شــود و بيماران 
براى خريد آن سرگردان مى شوند. گفتنى است بررسى ها نشان مى دهد 
داروى رمدسيوير در برخى مراكزخصوصى درمان با قيمت 300هزار 
تا يك  ميليون تومان تزريق مى شــود و با اينكه ايــن دارو در بازار و 
داروخانه هاى شــهرهايى موجود نيست، بسيارى از اين مراكز داروى 
رمدسيوير در اختيار دارند و بين يك  ميليون تومان تا 20ميليون تومان 

نوع آمريكايى آن را مى فروشند.
5- بيماران كرونايِى باالى 100 كيلو براى اسكن ريه همچنان سرگردان 
هســتند. گويا تجهيزات «ام. آر.آى» و «سى. تى. اسكن» در مراكز دولتى 
براى پذيرش بيماران باالى 100 كيلو به روزرســانى نشــده است و 
بيماران كرونايى سنگين وزن مجبورند براى تهيه اين عكس ها به مراكز 
خصوصى مراجعه كنند. گفتنى اســت دولت هنوز بخشنامه اى جهت 
تعيين مراكزى براى پذيرش بيماران باالى 100كيلو ابالغ نكرده است!

ســالروز  مناســبت  به   
بابايى  عباس  شهيد  شهادت 
در 30 تير ســال 61 و روز 
خلبان مشاور فرمانده نيروى 
هوايــى ارتــش در همدان 
سخنرانى و در يك نشست 
خبــرى بــه پرســش هاى 
خبرنگاران درخصوص نقش 
نيروى هوايى در ســال هاى 

دفاع مقدس پاسخ داد. 
 در 15 مــرداد نيز در تقويم 
ملى به عنوان سالروز شهادت 
خلبان شهيد سرلشكر عباس 
بابايى نامگذارى شده است.

مهر  بابايى 20  عباس  شهيد 
ماه سال 1329 در شهرستان 
شــيراز در يــك خانــواده 
مذهبى ديده به جهان گشود. 

بابايى در ســال 1348 موفق بــه اخذ مدرك 
ديپلم طبيعى از دبيرســتان سلطانى شيراز شد. 
وى در همين ســال به اســتخدام فرماندهى 
مركز آموزش هوايى درآمد. در ســال 1349 به 
دانشكده خلبانى نيروى هوايى راه يافت و پس 
از گذراندن بابايى مقدماتى پرواز در ايران، در 
سال 1351 براى تكميل دوره خلبانى به آمريكا 
رفت. وى سرانجام در سحر گاه روز 30 تير ماه 
ســال 1361 كه ليدرى دسته پرواز را به عهده 
داشــت، به قصد ضربه زدن به شبكه دفاعى و 
امنيتى نفوذ ناپذير مــورد ادعاى صدام، با پنج 
نفر از زبده ترين خلبان نيروى هوايى در حالى 
كه هنوز ســتيغ آفتاب ندميده بــود، با اراده اى 
پوالدين به پااليشــگاه الدوره يورش بردند و 
چنديــن تن بمب هواپيماهــاى خود بر قلب 
دشــمن حاكمان جنگ افروز عراق ريختند و 
پس از نمايش قدرت و شكستن ديوار صوتى 
در آســمان بغداد، هنگام بازگشت، هواپيماى 
ليدر مورد اصابت موشــك دشمن واقع شد و 
شــهيد بابايى اگر چه اجازه ترك هواپيما را به 
همرزم خلبانش؛ ســتوان يكم منصور كاظميان 
در عقب كابيــن داد، اما خود بــه رغم اينكه 
مى توانســت با اســتفاده از چتر نجات سالم 
فــرود آيد، صاعقه وار خود و هواپيمايش را بر 
متجاوزان كوبيد و بدين ترتيب مانع از برگزارى 
اجالس سران غيرمتعهدها به رياست صدام در 

بغداد شد.
وى جزء خلبان هاى تيزهوش و ماهر در پرواز 
با هواپيماى شكارى اف - 5 بود. شهيد بابايى 
در هنگام شهادت 37 سال داشت، سرانجام نيز 
در روز عيد قربان، بــه آروزى بزرگ خود كه 
مقام شهادت بود نائل گرديد و نام پرآوازه اش 

در تاريخ پرا فتخار ايران جاودانه شد.
 حســين چيت فروش با بيان اينكه ايمان دارم 
راهى كه جوانان ما مى روند، راه حق اســت و 

خون سردار سليمانى ها و ســردار همدانى ها 
پايمال نمى شــود، گفت: شــهدا  هيچ فرقى با 
هم ندارند، هركدام مجموعه به هم پيوسته اى 
هســتند كه در هر ســازمان، نقش خود را ايفا 

مى كنند. 
وى بــا اين بيــان اينكه پيــش از آغاز جنگ 
تحميلى نيروى هوايى در ماجراى كردستان، 17 
شهيد را تقديم اسالم كرد، افزود: افرادى مانند 
شهيد نوژه هم در اين بابايى به شهادت رسيدند. 
چيت فــروش از پايگاه هوايى همدان به عنوان 
قطب نگهدارى غرب كشــور نام برد و گفت: 
اگر نيــروى هوايى در ماجراى كردســتان به 
درســتى نقش آفرينى نمى كرد شــهيد چمران 

همان زمان در پاوه شهيد مى شد. 
چيت فــروش از هماهنگى كه بين مســئوالن 
همدانى براى ساخت باغ موزه دفاع مقدس بود، 
قدردانى و بيان كرد: در آغاز جنگ 22كشور به 
كشــور ما حمله كردند در كمتر از 3 ساعت از 
اســتراتژيك ترين پايگاه هوايى ايران كه پايگاه 
نوژه همدان اســت به مهمترين پايگاه هوايى 

عراق شليك كرديم. 
وى گريزى به جانفشانى خلبانان نيروى هوايى 
كشور در آغاز جنگ تحميلى و اجراى عمليات 
پرافتخار كمان 99 زد و افزود: يك ســال اول 
جنگ تحميلى نيروى هوايى بايد به جاى همه 
نيروها مى جنگيــد و اينگونه بود كه كمان 99 
شــكل گرفت و توانســت در ماه اول جنگ 

صادرات نفت عراق را به صفر برساند. 
مشاوره فرمانده نيروى هوايى ارتش با اشاره به 
اينكه ارتش و نيروى هوايى ايران نقش مهمى 
در دفاع مقدس داشتند كه كمتر به آن پرداخته 
شــده اســت، گفت: در بابايى جنگ، نيروى 
هوايى با گرفتن عكس هاى هوايى مانند چراغى 
ظلمات جبهه ها را روشــن مى كرد و به نحوى 

نقشه راه را نشان مى داد. 

چيت فروش با اشــاره به اينكه 30 تيرماه سال 
1361 ســالروز شهادت  شــهيد بابايى است، 
اما آنطور كه بايد و شــايد معرفى نشده است، 
افزود: تمام دنيا درباره شــهيد بابايى نوشته اند؛ 
درباره خونش، ژنش، اقداماتش، شجاعتش و 
شهادتش و... شهيد بابايى براى نشان  دادن راه 
درســت حرف نمى زد، عمل مى كرد. در تمام 
عمــرش ُمحِرم بود و بايد بــراى همگان الگو 

باشد. 
مشــاوره فرمانده نيروى هوايى ارتش درباره 
يكى از اقدامات شــهيد بابايــى گفت: پس از 
كســب چند پيروزى بزرگ براى ايران و فتح 
خرمشهر، شــهيد بابايى كنفرانسى كه قرار بود 
غيرمتعهدهــا در عراق برگزار كننــد و با آن 

آبرويى براى عراق ايجاد كنند، را به هم زد. 
چيت فروش با تأكيد بر اينكه اگر جوانان امروز 
اســم تحريم را مى شنوند، ما از ابتدا و با عمل 
تحريم را درك كرديم، افزود: اگرچه در تعداد 
مشكالتى داريم، اما وضعيت ما در عالى ترين 
سطح ممكن در فناورى ساخت است و در تمام 
منطقه ايران حرف نخست را مى زند، اين يك 

شعار نيست واقعيت است. 
وى با بيــان اينكه تمام خلبان هاى كشــور ما 
آموزش ديده خودمان هستند و بسيار چابك تر 
و بهتــر از خلبان هاى آمريكايى عمل مى كنند، 
بيان كرد: قلم خبرنگاران و اصحاب رســانه از 
گلوله هاى موشك هم خطرناك تر و تأثيرگذارتر 
هســتند و مى توانند قدرت قلم خود را در دنيا 

نشان دهند. 
مشــاور فرمانده نيروى هوايى ارتش در پايان 
صحبت هاى خود گفت: در صورتى مى توانيم 
ام القراى جهان اسالم باشيم كه در عرصه نيروى 
هوايى اقتدار داشته باشيم، اين مورد را افرادى 
مانند شهيدســليمانى درك كردند و از آن در 

جبهه مقاومت استفاده كردند. 

هوايى  پايــگاه   
همدان ركن حفاظت 
از غرب كشور است

مشــاور فرمانده نيروى 
هوايــى ارتــش گفت: 
همدان  هوايــى  پايگاه 
يكى از اركان نگهدارى 
و حفاظــت از غــرب 

كشور است.
نقش  چيــت فــروش 
ارتــش و نيروى هوايى 
را  مقــدس  دفــاع  در 
ماندگار دانست و گفت: 
30 تير سال 61 سالروز 
بابايى  شــهيد  شهادت 

است.
وى با بيان اينكه دشمنان 
اســالم و ايران قدرت 
انقالب اسالمى را بهتر از ما شناختند، ادامه داد: 
آنها تالش كردند فردى چون بختيار در قدرت 
باقــى بماند و يا بعد از انقالب تالش كردند از 

جدايى طلبى حمايت كنند.
چيت فروش با اشاره به شهادت شهيد محمد 
نوژه در بابايى درگيرى هاى كردستان و پيش از 
آغاز دفاع مقدس گفت: در اتفاقات كردســتان 
نيروهاى هوايى 17 شهيد را تقديم انقالب كرد.

مشــاور فرمانده ارتش پايگاه هوايى همدان را 
يكى از اركان حفظ حفاظت از غرب كشــور 
دانست و گفت: اگر نيروى هوايى در ماجراى 
كردستان وارد نمى شد شهيد چمران در همان 

ايام به شهادت مى رسيدند.
چيت فروش بسيارى از مشكالت بابايى دفاع 
مقدس را حاصل خيانت منافقين عنوان كرد و 
ادامه داد: در فــروغ جاويدان كه اوج اقدامات 
منافقين بود نيروى هوايى توانســت اين گروه 

را درو كرد.
وى بــا بيان افتخار آفرينى نيــروى هوايى در 
عمليات پر افتخار كمان 99 گفت: اين اقدامى 
بود كه سبب شد نيروى هوايى كشور مهمترين 
پايگاه هوايى عراق را بمباران كرده و دشــمن 

را فلج كند.
وى اقدام شــهيد بابايى و انجام عمليات بغداد 
را بســيار مهم عنوان كرد و گفــت: قرار بود 
كنفرانس غير متعهدها كه بزرگترين مجمع بعد 
از سازمان ملل به شمار مى آيد در عراق برگزار 
شده و آبرويى براى عراق ايجاد كند اما شهيد 

بابايى اين برنامه را برهم زد.
مشــاور فرمانده نيروى هوايــى با بيان اينكه 
شهيد قاسم سليمانى به قدرت نيروى هوايى 
آگاه بود و از آن در جبهه مقاومت اســتفاده 
كرد، ادامه داد: اگر مى خواهيم ام القراى جهان 
اســالم باشــيم بايد در عرصه نيروى هوايى 

اقتدار داشته باشيم.

نظام پزشــكى  رئيــس  گفتــه  بنابــر   
ســازمان  نماينــدگان  تعــداد  همــدان 
بــه  عمومــى  مجمــع  در  نظام پزشــكى 
ــراد در هــر شهرســتان  ــزان مشــاركت اف مي
ــر امســال  ــن خاط ــه همي بســتگى دارد و ب
ــه  ــر ب ــك نف ــاال ي ــاركت ب ــل مش ــه دلي ب
ــد. ــزوده ش ــدان اف ــتان هم ــهميه شهرس س
عليرضا مدركيــان در گفت  وگو با فارس، با 
اشــاره به برگزارى انتخابات نظام پزشكى 
همدان در روزهاى اخير بيان كرد: انتخابات 
نظام پزشــكى امسال نســبت به دور قبل با 
افزايش مشاركت 55 درصدى همراه بود و 
بيش از هزار نفر از اعضاى جامعه پزشــكى 

در اين انتخابات شركت كردند.
وى افــزود: از آنجــا كه تعــداد نمايندگان 
عمومى  مجمع  در  نظام پزشــكى  ســازمان 
به ميزان مشــاركت افراد در هر شهرســتان 
بستگى دارد، امســال به دليل مشاركت باال 
يك نفر به ســهميه شهرستان همدان افزوده 

شد.
رئيس نظام پزشــكى همدان بيــان كرد: در 
انتخابــات اخير 60 درصــد هيأت مديره با 

نفــرات جديــد جايگزين شــد و در عين 
حــال نفر نخســت منتخبين كــه در دوره 
قبــل به عنــوان برگزيــده اول رأى اعتماد 
جامعه پزشكى را كسب كرده بود نيز در اين 
دوره توانســت آراى خود را نسبت به دور 

قبل بيش از 65 درصد افزايش دهد.
وى با اشــاره به اينكــه تركيب هيأت مديره 
در گروه پزشــكان به نحوى شــكل گرفت 
كه تقريبًا تمامى گروه هــا داراى نماينده در 

هيأت مديره هســتند گفت: در اين دوره از 
پزشــكان عمومى 4 نفر، گــروه جراحى 3

نفــر، متخصصين غير جــراح بالينى 2 نفر، 
متخصــص غيربالينى يك نفــر در تركيب 

هيأت مديره قرار دارند.
مدركيــان افــزود: از طرفــى اعضــاى جامعــه 
ــال  ــكان فع ــه پزش ــن دور ب پزشــكى در اي
در سيســتم دولتــى، پزشــكان فعــال در 
ــال  ــم پزشــكان فع بخــش خصوصــى و ه

ــال  ــى اقب ــى غيردولت ــاى عموم در بخش ه
ــد. ــان داده و رأى دادن نش

وى بــا بيــان اينكه يكى ديگــر از نكات 
شــايان توجه انتخاب نفر نخست منتخبين 
گروه پزشــكى با قريــب 75 درصد آراى 
شــركت كنندگان بود كــه اين درصد رأى 
در شهرســتان هاى مركز اســتان به ندرت 
اتفــاق مى افتاد گفت: ايــن عامل مى تواند 
پشــتوانه اى قوى بــراى پيشــبرد اهداف 
صنفى همكاران و انســجام بيشــتر جامعه 

باشد. پزشكى 
رئيس نظام پزشكى همدان با اشاره به اينكه 
امسال به خاطر شرايط كرونا محل  برگزارى 
انتخابات در فضايى بزرگتر برگزار شــد و 
هيــأت اجرايى و نظارت تــالش كردند با 
كمترين مشــكل آن را برگزار كنند كه جاى 
تقدير دارد بيان كرد: احراز نشدن صالحيت 
2تن از كانديداها گاليه مندى ها و اعتراضاتى 
را بــه همراه داشــت و تالش هــاى هيأت 
نظارت و برخى همكاران در نظام پزشكى و 
جامعه پزشــكى براى رفع مشكل مؤثر واقع 

نشد.

مشاور فرمانده نيروى هوايى ارتش:

پايگاه هوايى همدان 
ركن حفاظت از غرب كشور است

يك نفر به سهميه نظام پزشكى همدان اضافه شد
تغيير 60درصدى هيأت مديره نظام پزشكى
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پرداخت بيش از 8 ميليارد تومان به 
مددجويان كميته امداد سردرود

 رزن- فاطمه كوكبى جالل- خبرنگار همدان پيام: يكى از اهداف  
اصلى كميته امداد، ايجاد اشتغال توليدمحور در جهت خودكفا كردن 

خانواده هاى تحت حمايت است.
 رئيس كميته امداد ســردرود از پرداخــت 8 ميليارد و 900 ميليون 
تومانى وام اشــتغال به مددجويان كميته امداد ســردرود در ســال 

گذشته خبر داد.
 رضا صادقى مصور با اشــاره به اينكه تسهيالت اشتغال اين نهاد در 
قالب طرح هاى كارانگيزى، خودكفايى، توان افزايى و كارفرمايى به 
مددجويان تحت حمايت اين نهاد پرداخت مى شــود گفت: در سال 
گذشــته با پرداخت تســهيالت خودكفايى به مددجويان66 نفر از 
خانواده هاى تحت حمايت به مرحله خودكفايى رســيده و از چرخه 

حمايتى اين نهاد خارج شدند.
وى بيان كرد: يكى از مهمترين رويكردهاى كميته امداد در راســتاى 
توانمندســازى خانواده هــا، ايجاد اشــتغال و اســتحكام اقتصادى 
خانواده هاى تحت حمايت اســت كه در اين راســتا در سال گذشته 
بــا مبلغ 8 ميليــارد و 900 ميليون تومان 203 مورد وام اشــتغال و 
خودكفايى براى مددجويان بخش سردرود اجرا شد كه 647 ميليون 
تومــان از منابع امدادى و 8 ميليــارد و 253 ميليون تومان از منابع 

بانكى پرداخت  شده است. 
صادقى مصــور با بيان اينكه از  203 مــورد وام پرداختى، 23مورد 
در شــهر و 180مورد در روستا اشتغال ايجاد شده است  گفت: 38

درصد وام ها به بانوان تحت حمايت پرداخت  شده كه در زمينه هاى 
خدمات، صنايع دســتى، كشاورزى، دامدارى و مشاغل خانگى اجرا 
شده و بيشترين فرصت شــغلى ايجاد شده در زمينه دامدارى بوده 

است.
وى  افزود: در سال گذشته  به  منظور جلوگيرى از انحراف طرح ها 
و راهنمايــى به موقع مجريان طرح هاى اشــتغال هزارو 963 مورد 

نظارت انجام  شده است.
 پرداخت بيش از  يك ميليارد تومانى زكات در سردرود

رئيس كميته امداد سردرود از جمع آورى يك ميليارد و 145 ميليون 
تومان زكات در سال گذشته خبر داد.

صادقى مصور، با بيان اينكــه پرداخت زكات يكى از واجبات الهى 
اســت كه متأســفانه در جامعه ما مقدارى مورد غفلت قرار گرفته 

است، گفت: ترويج اين واجب الهى نيازمند فرهنگ سازى است.
وى از جمع آورى يك ميليارد و 145ميليون تومان زكات ســردرود 
در سال گذشــته خبر داد و افزود: از ميزان زكات جمع آورى  شده 
266 ميليون تومان زكات واجب، 84 ميليون تومان زكات مستحبى 
و 795 ميليــون تومان نيز زكات فطره، پروژه و كفاره غيرعمد بوده 

است.
رئيس كميته امداد سردرود  با اشاره به اينكه خروجى زكات مى تواند 
سبب كاهش آسيب هاى اجتماعى در جامعه شود گفت: زكات هاى 
وصولى در سرفصل هاى مسكن، جهيزيه، درمان، فرهنگى، تحصيل، 
آموزش و معيشت نيازمندان، پروژه هاى عام المنفعه مناطق محروم، 

مشكالت مستمندان و مددجويان هزينه مى شود.
صادقى مصور از رشــد 58 درصدى وصول زكات سال گذشته نسبت 
به مدت مشابه سال 98 خبر داد و بيان كرد: يكى از راه هاى مشاركت 
مردم در حل مشــكالت نيازمندان پرداخت زكات است و كل زكات 

جمع آورى  شده براى رفع نيازهاى همان محل هزينه مى شود.
 حمايت بيش از هزار نفر حامى از ايتام سردرود

وى از حمايــت هــزار و 300 حامى از ايتام و فرزنــدان خانواده 
محسنين بخش سردرود خبر داد.

صادقى مصور بــا بيان اينكه در حال حاضر 344 كودك يتيم و طرح 
محسنين تحت حمايت امداد ســردرود هستند گفت: از اين تعداد 
121كودك يتيم و 223 كودك  در حمايت طرح محسنين هستند كه 

بيش ازپيش نيازمند حمايت حاميان مى باشند.
 وى با اشــاره به اينكه در سال گذشــته حاميان يك ميليارد و 720

ميليون تومان به ايتام و محســنين تحت حمايت خود در  سردرود 
كمك كرده اند افــزود: 42درصد از اين كمك ها نقدى و 58 درصد 
به  صورت كاال بوده كه جمعًا نسبت به سال گذشته 68 درصد رشد 

داشته است.
 تأمين جهيزيه 6 نوعروس در  سردرود

صادقى مصور با اشــاره به هزينه  146 ميليــون تومانى كميته امداد 
براى تأمين جهيزيه نوعروســان تحت حمايــت اين نهاد  بيان كرد: 
در 3 ماهه نخست امسال 6 مورد جهيزيه به نوعروسان تقديم شد.
وى با بيان اينكه هزينه اين كمك ها به طور ميانگين 24ميليون و 300

هــزار تومان به صورت نقدى يا به  صورت اهداى كاال بوده اســت 
گفت: جهيزيه هاى اعطايى از سوى خيرين و نيكوكاران و همچنين 

منابع امداد اهدا شده است.
رئيس كميته امداد ســردرود افزود: از كل مبالغ جهيزيه نوعروسان، 
96 ميليون تومان اهدايى مراكز نيكوكارى و مردم خير و 50 ميليون 

تومان از منابع امداد تأمين  شده است.
صادقى مصور بيان كرد: در حال حاضر 18 پرونده نوعروس در نوبت 
اعطاى جهيزيه قرار دارد كه اميدواريم با كمك خيرين و نيكوكاران 

بتوانيم جهيزيه را تهيه و به آنها اهدا كنيم.

45 ميليارد تومان به اعتبارات عمرانى 
نهاوند اضافه شد

 با رايزنى ها و به منظور تسريع در تكميل طرح هاى عمرانى نهاوند 
بيــش از 45 ميليارد تومــان اعتبار  از محل منابع عمرانى كشــور به 

سرجمع اعتبارات اين شهرستان جذب شد.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى از اختصاص بيش از 

45 ميليارد تومان به اعتبارات عمرانى اين شهرستان خبر داد.
عليرضا شــهبازى گفت: اين اعتبــارات با توجه به نيمــه كاره بودن 
طرح هــاى عمرانى شهرســتان در بخش هاى جاده اى و دانشــگاهى 
صــورت گرفته كه با توزيع آن در اجراى پروژه هاى مدنظر  تســريع 

مى شود.
وى افزود: با توجه به اينكه محور نهاوند به كنگاور يكى از محورهاى 
مهم شهرستان و كريدور غرب به مركز كشور است سال گذشته براى 
تكميــل 4بانده شــدن آن 74 ميليارد تومان از طريــق ماده 56 به آن 
اختصاص يافت و امســال نيز از طريق منابع دولتى 3/5 ميليارد تومان 

به اين طرح اختصاص داده شد.
شــهبازى گفت: البته بــا توجه به اينكه اعتبار تخصيصى ســالجارى 
رقم زيادى براى تكميل طرح محور نهاوند به كرمانشــاه نيســت با 
پيگيرى هايى كه از طريق كميســيون بودجه  و تلفيق مجلس صورت 

گرفت اين رقم به 20ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.
وى افزود: عالوه بر محور نهاوند به كنگاور، جاده نهاوند به آورزمان 
نيز از ديگر طرح هايى اســت كه توانســتيم اعتبار آن را از 7/5ميليارد 
تومان به 20ميليارد تومان افزايش دهيم تا انشاءا... در سالجارى شاهد 

پيشرفت بيشترى در زمينه اجراى آن باشيم.
شهبازى گفت: همچنين افزايش بودجه عمرانى دانشكده پيراپزشكى از 
980 ميليون تومان به 2ميليارد تومان از ديگر طرح هايى است كه اعتبار 

آنها در سالجارى افزايش يافته است.
رئيس كميته محاســبات مجلس شوراى اســالمى در پايان بيان كرد: 
عالوه بــر افزايش اعتبارات عمرانى طرح هاى فــوق مبلغ 15ميليارد 
تومان از محل اعتبارات متفرقه نيز براى اين شهرســتان جذب شد تا 

بين ساير طرح هاى مهم و ضرورى شهرستان توزيع شود.

فرماندارى اسدآباد بدون معاون سياسى
 اســدآباد -خبرنگار همدان پيام: ليال اميدى معاون سياسى، امنيتى 
و اجتماعى فرماندارى شهرســتان اســدآباد به اداره آموزش وپرورش 

برگشت.
اميدى پس از مصوبه اســتاندارى مبنى بــر انتصاب يك زن به عنوان 
معاون فرماندار در دولت از اداره آموزش وپرورش به فرماندارى آمد و 

سمت معاونت برنامه ريزى و هماهنگى امور عمرانى شد.
وى در ســال 98 پس از استعفاى كريم حميدوند از سمت فرماندارى 
اسدآباد به عنوان سرپرست فرماندارى معرفى شد اين در حالى بود كه 

يزدان آزرمى در سمت معاون سياسى شانس نخست فرماندارى بود.
پس از حضور مجيد درويشــى در فرماندارى اميدى در جايگاه قبلى 
خــودش آغاز به فعاليت كرد و در روز نخســت ثبت نام كانديداهاى 
شوراى شــهر يعنى 20اسفندماه 99 به عنوان معاون سياسى، امنيتى و 
اجتماعى منصوب شد. اميدى در روزهاى پايانى عمر دولت با ارسال 
نامه اى از معاون سياســى استاندار درخواست موافقت با انتقال وى به 

آموزش وپرورش را خواستار شد.
وى در مدت زمان كمتر از يك سال تا بازنشستگى و كمتر از 2 هفته 
تــا پايان عمر دولت اين تصميم را گرفت و پيش از انتصاب به عنوان 
معاون برنامه ريزى هيچگونه كار عملياتى به جز كارهاى فرهنگى انجام 

نداده بود.
اميدى ســال 98 به عنوان نخستين زن در سطح استان همدان بود كه 
«سرپرســت يك فرماندارى مى شــود» در روز نخست انتصاب خود 
در سمت سرپرســتى فرماندارى اقدام به درج بيانيه اى مبنى بر نصب 
نكردن بنر تبريك شــد اين اقدام پس از گذشــت 2 سال همچنان در 
ياد مردم اسدآباد است. حال بايد ديد در مدت زمان باقى مانده معاون 
سياسى منصوب مى شــود يا بايد منتظر روى كار آمدن دولت جديد 

باشيم.

اعمال قانون و انتقال به پاركينگ خودروها 
و موتورسيكلت هاى پالك مخدوش

 نهاوند- خبرنگار همدان پيام: فرمانده نيروى انتظامى شهرســتان 
نهاوند درباره اســتفاده از هرگونه پوشــش و تغيير در وضع ظاهرى 
پالك وسايل نقليه و ناخوانا بودن پالك خودروها و موتورسيكلت ها 
گفت: پالك خودرو و موتورســيكلت ها بايد به  صورت كامًال خوانا 
در جاى مخصوص در جلو و پشت خودرو و براى موتورسيكلت ها 

پشت آن نصب شود.
احمد ســاكى بيان كرد: به اســتناد ماده 720 قانون مجازات اسالمى، 
هرگونه تغيير در ارقام پالك(مخدوشى) و يا استفاده از وسايلى مانند 
نوارچســب برق، تلق، شــبرنگ و... جرم بوده و در صورت مشاهده 
مأمــوران پليس با جلوگيرى از تردد ايــن خودروها، عالوه بر اعمال 
جريمه و توقيف خودرو يا موتورســيكلت، وســيله نقليه به پاركينگ 
هدايت و راننده متخلف را براى سير مرحل قانونى به مراجع قضائى 

معرفى مى كند.

زيرساخت ها در ساخت سد نعمت آباد ديده نشد
 اعتبار زيادى از محل منابع ملى و بيت المال براى ساخت سد نعمت آباد هزينه شد، اما در 

احداث اين طرح ملى و شاخص شهرستان به زيرساخت هاى آن توجه نشده است.
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــوراى اسالمى گفت: زيرســاخت هاى سد نعمت آباد 
عمًال تاكنون منجر به حل بخشى از مشكالت اراضى كشاورزى روستاهاى اطراف نبوده و 
روستاهايى چون خاكريز، بوجين، گذركجين در رابطه با آبيارى اراضى كشاورزى همچنان 

با مشكل مواجه هستند.
كيومرث سرمدى با بيان اينكه متأسفانه در زيرساخت هاى سد نعمت آباد كانال هاى آبرسانى 
ديده نشــده اســت، بيان كرد: با توجه به تنش آبى موجود شهرســتان در صورت داشتن 
كانال هاى آبرسانى در زيرساخت طرح سد نعمت آباد، مشكل آب شرب شهرستان با استفاده 

از آب جمع شده در سد به راحتى  قابل مرتفع شدن بود.
وى با بيان اينكه در رابطه با زيرساخت هاى سد نعمت آباد به برخى از قسمت ها توجه الزم 
نشده و اين موضوع چندين بار در مجلس توسط بنده به وزير تذكر داده شده است، گفت: 
بنده به جد پيگير اين موضوع هستم و عالوه بر تذكرات اين موضوع در مجلس به وزير نيرو 
در جلساتى نيز با وى اين امر را مطرح كرده ايم. سرمدى در ادامه با اشاره به اينكه در سال هاى 
اخير اُفت سطح سفره هاى آب هاى زيرزمينى به تبع ديگر نقاط كشور به داليل مختلف دشت 
اســدآباد را نيز«ممنوعه بحرانى» كرده و تنش آبى و  چالش ناشى از آب گريبان اين دشت 
را نيز گرفته و تهديد مى كند، افزود: اســدآباد به شدت تحت تأثير برداشت بى رويه آب هاى 
زيرزمينى و پديده فرونشســت بوده و اين پديده زنگ خطرى براى اين منطقه و دشــت 
اسدآباد محسوب مى شود.وى مديريت منابع آبى و مديريت مصرف آب را يكى از مهمترين 

راهكارها براى پيشگيرى از اُفت سطح سفره هاى آب زيرزمينى دانست و گفت: متأسفانه در 
گذشته با مديريت نكردن منابع آب حفر چاه هاى غيرمجاز و مجاز در مناطق مختلف دشت 
اسدآباد صورت گرفته و مجوزهايى را به  صورت رابطه اى، جانبى و حاشيه اى داده اند كه اين 
امر از نقش مؤثرى در اُفت آب هاى زيرزمينى و فرونشست هاى دشت اسدآباد برخوردار بوده 
است. سرمدى بيان كرد: ممنوعيت كشت دوم و مديريت كشت هاى پرمصرف آب، ترويج و 
آموزش كشاورزان از طريق جهادكشاورزى، مراقبت و مديريت چاه هاى كشاورزى در ميزان 
مصرف، شناسايى چاه هاى غيرمجاز، انجام اقدامات محدودكننده مى تواند از نقش مؤثرى در 
مديريت منابع آب هاى زيرزمينى دشــت اسدآباد برخوردار بوده و اُفت تراز سطح آب هاى 
زيرزمينى را كنترل كند و براى اين اقدام ها همكارى مردم براى حفظ اين سرمايه خدادادى 

ضرورت دوچندان دارد.

 كبودراهنــگ- اكرم حميــدى- خبرنگار 
همدان پيام: شهر كبودراهنگ با جمعيت بالغ بر 
20 هزار نفر، داراى ظرفيت هاى بسيار بااليى 
است و عمران و آبادانى اين شهر در سايه يك 

مديريت قوى و كارآمد تحقق مى يابد.
چند روزى بيشتر به پايان دوره پنجم شوراهاى 
اسالمى شهر باقى نمانده و اين روزها در حالى 
سپرى مى شود كه در اين مدت 4 سال گذشته 
متأسفانه شوراهاى اسالمى دوره پنجم كارنامه 
درخشــانى نداشتند و اختالف و درگيرى بين 
آنها فرصتى براى خدمت برايشــان نداد و در 
هر حال هرچه بود گذشت و باألخره اين دوره 
پرچالش و پرفراز و نشــيب رو به اتمام است 
و 14 مردادماه 1400 شوراى دوره ششم روى 

كار مى آيند.
مــردم كبودراهنگ اين دوره ســعى كردند با 
انتخابى آگاهانه پيش بروند و به افرادى اعتماد 
كنند كه بــا اتحاد و يكدلى براى توســعه و 
پيشرفت شهر كمر همت بسته اند و با ايده هاى 
نو و خالقانه مى خواهند تكانى به چهره رنگ 

و رو رفته و ناخوش شهر بدهند.
اميدواريم با توجه به نقاط ضعف و قوتى كه 
در شوراهاى گذشته بوده شاهد برداشته شدن 
گام هاى مؤثرى براى تحقق اهداف شــوراى 
اســالمى دوره ششم از ســوى افراد متعهد، 

متخصص و جوان برگزيده مردم باشيم.

بدون شك شــوراهايى كه متشــكل از افراد 
كاردان و كارآمد باشند مى توانند با بهره گيرى 
از دانش و تجارب يكديگر زمينه ساز اتفاقات 
مهم براى عمران و آبادانى شهر باشند، بنابراين 
از شوراى اســالمى دوره ششم انتظار مى رود 
فردى توانمند، متخصــص، قوى و كارآمد را 
براى هدايت ســكان شهرى انتخاب و معرفى 
كنند چراكه شــهر كبودراهنگ بــا دارا بودن 
مشــكالت فراوان ديگر جاى آزمون و خطا 
نيست و كبودراهنگى ها شهردارى مى خواهند 
كه همه فرصت هاى از دســت رفته و چندين 
سال گذشته را جبران كند و با همت و پشتكار 

بتواند تيشه بر ريشه محروميت بزند.
اوج گرفتن پروژه هاى عمرانى، توسعه فضاى 
سبز، رفع مشكل سد معبر، زيباسازى شهرى، 

بهســازى و... همه در سايه حضور شهردارى 
توانمنــد و باتجربه تحقق مى يابــد، بنابراين 
مى طلبد كه شــوراهاى اســالمى دوره ششم 
حساسيت بيشترى براى انتخاب شهردار داشته 

باشند.
يكى از اعضاى شــوراى اسالمى دوره ششم 
در گفت وگو با همدان پيــام، گفت: ما تالش 
مى كنيم كه يك برنامه ريزى درســت و مدون 
داشته باشــيم تا  دچار روزمرگى نشويم و با 

يك چشم انداز 4 ساله اهداف را پيش  ببريم.
وى افزود: تعامل با شهردارى در راستاى رفع 
مشكالت شهر و توسعه همه جانبه آن از ديگر 
اهداف ماســت كه اميدواريم با رسيدن به اين 
اهداف شــاهد رشد و بالندگى شهر و تغيير و 

تحول در بخش عمرانى، فرهنگى و... باشيم.

يكى ديگر از اعضاى شــوراى اسالمى دوره 
ششــم گفت: براى پيشــبرد اهداف اتحاد و 
همدلى سرلوحه كارهاى ما مى باشد، همچنين 
حفــظ ارتباط با مردم و توجــه به مطالبات و 
خواســته هاى مردم نيز از ديگر اولويت هاى 
شوراهاى اسالمى دوره ششم شهر كبودراهنگ 

است.
وى افــزود: از آنجايى كــه رضايتمندى مردم 
از خدمات مجموعه مديريت شــهرى امرى 
ضرورى اســت، بنابراين تــالش مى كنيم كه 
در كارها و اقدام هاى انجام شده شفاف سازى 
داشــته باشــيم و در چارچــوب قانــون و 

اخالق مدارى پيش برويم.
ناگفتــه نماند كه شــوراهاى جديد شــهر 
كبودراهنگ تاكنون چندين جلسه به صورت 
غيررســمى برگزار كرده انــد و در خصوص 
اهداف و برنامه هايشان در زمينه هاى مختلف 
براى توسعه و پيشرفت شهر با يكديگر بحث 

و تبادل نظر كرده اند.
 همچنين چند گزينه در جلســات شــوراها 
براى انتخاب يك شهردار توانمند، متخصص، 
متعهد و با تجربه نيز مطرح شــده اســت كه 
احتمال مــى رود با آغاز به كار شــوراها در 
چند روز آينده و با برگزارى جلسات رسمى 
شــوراها يكى از گزينه ها به عنوان شــهردار 

معرفى  شود.

اســدآباد-محمدجوادكوهى-خبرنگار   
همدان پيام:  دادســتان گرگان كارخانه رب 
شهرستان اسدآباد را كه به دليل بدهى تعطيل 
شده اســت را به مؤسســه مالى و اعتبارى 
نور شــعبه گرگان واگذار كرده اســت. طبق 
بررسى هاى انجام شده اين مؤسسه نيز قصد 
فــروش كارخانه را دارد و تعاون روســتايى 
كشــور اعالم آمادگــى جهت خريــد اين 
مجموعه را به مسئوالن گرگانى رسانده است.

اين كارخانه تا ســال97  به كشورهاى عراق، 
روسيه، افغانستان و گرجستان صادرات داشته 
اســت و براى 150 نفر به صورت مســتقيم 

و600 نفر غيرمستقيم شغل ايجاد كرده بود.
كارخانه رب اسدآباد پس از يك دهه تعطيل 
اســت. شــركت مارال افروزغــرب كه يك 
كارخانه پر چالش براى كشــاورزان بوده در 
سال گذشته با تالش ها و پيگيرى هاى مجيد 
درويشــى فرماندار وقت راه اندازى شــد كه 
كشــاورزان در روزهــاى كرونايى مجبور به 

حضور در شهرهاى ديگر نباشند.
در ســال 99 بيش از  هــزار و200هكتار از 
زمين هاى شهرســتان اســدآباد زير كشــت 
گوجه فرنگى رفته اســت كه از اين شهرستان 

به عنوان قطب گوجه فرنگى ياد مى شود.
طبــق گفته يكــى از كارگــران كارخانه هم 

اكنون بــرق و گاز كارخانه بــه دليل بدهى 
قطع شده است و مشكالت زيادى به وجود 
آورده اســت. در حال حاضر فقط نگهبان ها 
در مجموعه فعاليت دارنــد كه 8 ماه حقوق 
دريافت نكرده اند و كســى هم  پاســخگوى 

آنها نيست.
اسدآباد  صنعتى  شــهرك  شركت هاى  رئيس 
از تشــكيل جلســه در فرماندارى خبر داد و 
گفت: 14 روز گذشته جلسه اى در فرماندارى 
درخصوص كارخانه رب اســدآباد تشــكيل 
شــد و مســئوالن هم در آســتانه برداشت 
گوجه فرنگــى به دنبــال بازگشــايى مجدد 

كارخانه هستند. 
سجاد رضايى افزود: از 14 مردادماه برداشت 
گوجه فرنگى در شهرســتان آغاز مى شــود و 
در صــورت آغاز  به كار نكردن اين كارخانه 
كشاورزان مجبور به فروش گوجه به شهرهاى 

همدان، كرمانشاه و سنندج مى شوند.
ســطح  درصــدى   60 كاهــش   

زيركشت گوجه فرنگى در اسدآباد
مديــر جهادكشــاورزى اســدآباد از كاهش 
60درصدى ســطح زيركشــت گوجه فرنگى 
امسال اين شهرســتان نسبت به سال گذشته 

خبر داد.
محمدكرم مرادى بيان كرد: سال گذشته  هزار 

و 250 هكتار از اراضى كشاورزى شهرستان 
به كشــت گوجه فرنگى اختصاص داشت كه 
امســال اين ميزان ســطح زيركشت به 471

هكتار كاهش يافته است.
وى قيمت پايين و توجيه نداشــتن اقتصادى 
سال گذشــته كشت گوجه فرنگى را از عمده 
داليــل اُفت كاهــش كشــت گوجه فرنگى 
امســال در شهرســتان دانســت و گفــت: 
شهرستان اسدآباد به عنوان قطب توليدكننده 
گوجه فرنگى هرســاله رتبه نخست استان را 
دارا بــوده و محصول اين شهرســتان عالوه 
برمصرف منطقه و كارخانه رب شهرستان  به 
ساير كارخانجات رب سطح كشور از جمله 
همدان، اصفهان، قزوين، كرمانشاه و... ارسال 

مى شود.
مرادى با اشــاره به فعاليــت 510 بهره بردار 
گوجه كار در شهرســتان بيان كــرد: ميانگين 
برداشــت محصــول از هــر هكتار ســطح 
زيركشــت گوجه فرنگى به طور متوســط 50
تن بوده كه بر همين اساس برداشت 23هزار 
و 550 تن محصول از اراضى كشــت گوجه 

شهرستان پيش بينى مى شود.
وى با بيــان اينكه 90درصد از كشــت هاى 
اراضى گوجه فرنگى شهرستان آبيارى قطره اى 
و نشتى بوده و به صورت 100درصدى كشت 

نشائى هســتند، گفت: شهرستان اسدآباد در 
سطح استان همدان داراى رتبه نخست توليد 
گوجه فرنگى اســت و آبيارى قطره اى بودن 
90 درصــد اراضى گوجه فرنگى شهرســتان 
صرفه جويــى 60درصــدى آب را به دنبال 
داشته است و نقش مؤثرى در اصالح الگوى 
مصــرف و مديريت بهينه منابع آب و كيفيت 

محصول را دارد.
مــرادى با بيان اينكــه 20درصد از محصول 
گوجه فرنگى اســدآباد به صــورت ُرب پزى 
خانگى انجام مى شود، افزود: مابقى محصول 
بايد به مراكز كارخانه هاى توليد ُرب ارســال 

شود.
به گــزارش روابط عمومى جهادكشــاورزى 
اســدآباد، وى  با اشــاره به وجود كارخانه 
ُرب اســدآباد بــه  عنوان تنهــا واحد صنايع 
تبديلــى فــرآورى محصوالت كشــاورزى 
شهرســتان، بيان كرد: توليد ساليانه 500 هزار 
تُــن محصوالت باغى و دامى در شهرســتان 
اســدآباد توسعه و رونق هر چه بيشتر صنايع 
فــرآورى و تبديلى را در ايــن منطقه براى 
ارتقاى ارزش افزوده و رونق اشتغال مى طلبد.
مرادى گفت: برداشت محصول گوجه فرنگى 
شهرســتان از 15 مردادماه آغاز و تا اواســط 

مهرماه ادامه خواهد داشت.

گوجه كاران از هم اكنون بالتكليف برداشت محصولگوجه كاران از هم اكنون بالتكليف برداشت محصول

رب اسدآباد با حكم دادستان گرگان رب اسدآباد با حكم دادستان گرگان 
واگذار شدواگذار شد

شوراى جديد اتفاقات مهم براى كبودراهنگ بيافرينند 

مهلت ثبت نام جشنواره 
كارآفرينان برتر تا 

10مرداد ماه تمديد شد 
 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: كارآفرينان 
همواره بــه عنوان عامل تغييــرات در نظام  
اقتصادى، اجتماعى و...نقش آفرينى مى نمايند، 
بنابراين امروزه بــا عنايت به ماهيت متالطم 
اقتصــادى -اجتماعــى جهــان و همچنين 

وضعيت موجود اشــتغال و بازار كار كشور  
توجه به مقوله كارآفرينى به لحاظ اهميت و 
نقش مثبت آن در رشــد و توسعه اقتصادى، 

اجتماعى، امرى ضرورى و بنيادى است.
رئيس اداره تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى 
شهرســتان نهاوند گفت: يكى از برنامه هاى 
مهــم وزارت تعاون، كار و رفــاه اجتماعى 
با توجه به رســالت و وظايــف خود، انجام 
فعاليت هــاى بنيادى درخصوص توســعه و 

ترويج كارآفرينى مى باشد.

گيتى حق پرست افزود: بدين منظور هرساله 
اين وزارتخانه با هدف شناسايى كارآفرينان 
در سراسر كشور و انتخاب برترين كارآفرينان 
و معرفى آنان به عنوان الگوهاى برتر به آحاد 
جامعه بخصوص جوانان، اقدام به برگزارى 

جشنواره كارآفرينان برتر مى نمايند.
وى در ادامــه گفت: برگزاى اين جشــنواره 
مى توانــد زمينه هاى حضــور كارآفرينان در 
جامعه و افزايش ســرعت توســعه فرهنگ 
كارآفرينــى را فراهــم كند. اين جشــنواره 

ميعادگاهى بــراى گرد هم آوردن كارآفرينان 
اســت كه تجارب موفق خود را با جامعه در 
ميان بگذارند و مشــعل و چراغ راهى براى 

نسل جوان و نوپا باشند.
رئيس اداره تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى 
كارآفرينــان  از  دعــوت  بــا  نهاونــد 
كارآفرينــان  از  كــرد:  بيــان  شهرســتان 
عزيــز تقاضا داريم بــا ثبت نام در ســامانه 
 WWW.karafarinanebartar.ir  تا 

دهم مردادماه ثبت نام را انجام دهند.
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محمد ترابى »
 قبــل از انتخابات 28 خردادماه، از آنجايى 
كه احتمال پيروزى آيت ا... ابراهيم رئيســى از 
ســاير رقباى خود باالتر بوده و با اختالف به 
عنوان شانس نخست محسوب مى شد، شاهد 
اين مسأله بوديم كه تشكل ها و احزاب سياسى 
بيــش از آنكه بــا يكديگر بر ســر كانديداى 
موردنظــر خود بــه رقابت بپردازند، بر ســر 

حمايت از رئيسى به رقابت ايستاده بودند. 
از آغاز مهلت تبليغات رياســت جمهورى و 
تشــكيل ســتاد هاى پر تعداد در حمايت از 
رئيسى، گمانه زنى هايى مبنى بر فعاليت برخى 
از اين ستاد ها براى سهم خواهى از بدنه مديران 

آينده شكل گرفت.
در ايــن روز ها كــه تا چنــدى ديگر دولت 
سيزدهم سكان پاســتور را در دست خواهد 
گرفت، اخبارى پيرامون افزايش فعاليت برخى 
از اين ستاد هاى تبليغاتى به گوش مى رسد. در 
اين رابطه با محمدعلى زلفى گل رئيس ســتاد 
مركزى آيت ا... رئيســى در زمــان انتخابات 

گفت وگو كرديم كه در ادامه مى خوانيد:
شــائبه هاى  و  گمانه زنى ها  برخى   
پيرامون ســتاد هاى انتخاباتى  آيت ا... 

منتخب)  رئيسى(رئيس جمهور  ابراهيم 
بر اين مبنى اســت كــه برخى از اين 
ستادها در استان اقدام به فعاليت هايى 
براى سهم خواهى از دولت آينده براى 
نظر  هســتند،  بعدى  مديران  انتخاب 

شما در اين رابطه چيست؟
آقاى رئيســى با راه اندازى "ســامانه معرفى 
مديران دولت به رئيس جمهور" اين امكان را 
فراهم كرده كه مردم در انتخاب مديران خود 
سهيم باشند و ستاد هاى انتخاباتى نيز در همين 

قالب قرار خواهند گرفت.
 منظور شما اين است كه ستاد هاى 
تبليغاتى نمى توانند سهم خواهى كنند؟

پــس از اعالم انحالل ســتادهاى تبليغاتى از 
سوى آقاى رئيســى ديگر محلى براى اعراب 

باقى نمى ماند.
 به نظر شما مديران دولت منتخب 
به ســمت نواصولگرايــان جوان و يا 
انقالبى هــا متمايل خواهد بــود يا به 
راست  جريان  اســبق  مديران  سمت 
كه عمدتاً به بدنه دولت احمدى نژاد باز 
احتمال  كه  است  گفتنى  مى گردد(البته 
و  راســت  از 2جريان  مديران  حضور 
چپ نيز به علت تأكيد رئيسى بر كابينه 

فراجناحى محتمل است؟)  
مــا نمى دانيــم دولــت آينده براســاس چه 
شاخص هايى مديران را انتخاب كرده و شيوه 
انتخاب بر چه اساسى خواهد بود. با اين حال 
سامانه معرفى مديران دولتى به رئيس جمهور 
مى تواند شاخص مناسبى براى گزينش مديران 
استان به حساب آيد و اميدواريم كه مسئوالن 
امر براى گزينش هاى خود از سامانه مذكور و 

نتايج نظرات مردمى بهره  گيرند. 

خبر

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com
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پروژه جاسك 
فرصت خوبى براى انتقال نفت

 پروژه جاســك فرصت خوبى 
براى انتقال ظرفيت هاى نفتى ايران 
و كم كردن برخــى محدوديت ها 
اســت كه دشــمنان بــه دنبال آن 

بودند.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملى و 
سياســت خارجى مجلس شوراى 
اســالمى در گفت وگو با ايسنا، با 
اشاره به آغاز صادرات نفت ايران 

از دريــاى عمــان و اجراى طرح ملى و راهبــردى انتقال نفت خام 
گوره به جاسك گفت: ايران داراى موقعيت ژئوپليتيك و جغرافيايى 
منحصربه فردى است. از يك تنگه حياتى برخوردار است و براساس 
آخريــن يافته ها از 14نقطه اســتراتژيك در دنيا 2 نقطه آن در ايران 
اسالمى اســت كه شامل تنب بزرگ و كوچك و ابوموسى و درياى 
عمــان و خليج فارس مى شــود. اينها فرصت هــاى بى نظيرى براى 

جمهورى اسالمى فراهم كرده است.
ابراهيم عزيــزى افزود: وجود ذخاير غنى و تمدن كهن و باســابقه 
و نيروى انســانى مســتعد و توانمند از ديگر ظرفيت هاى جمهورى 
اسالمى است كه متأسفانه از گذشته تاكنون به خوبى از اين ظرفيت ها 
در راســتاى منافع ملى استفاده نشده است. يكى از اين فرصت هاى 
خــوب درياى عمان بوده كه مى توانــد زمينه ارتباط با آب هاى آزاد 

را فراهم كرده و فرصت خوبى براى توسعه صادرات نفتى باشد.
وى گفــت: پروژه جاســك از زمان دولت نهم آغاز شــد. از همان 
دوران عمليات واگذارى زمين و فعاليت هاى اوليه انجام شد و اكنون 
به بهره بردارى رســيده اســت. اين پروژه فرصت خوبى براى انتقال 
ظرفيت هاى نفتى ايران و كم كردن برخى محدوديت هاى دشــمنان 

بوده كه به دنبال آن هستند.
عزيزى افزود: الزم اســت دولت تالش كند تا هرچه ســريع تر بندر 
شهيدبهشــتى در چابهــار را نيز به بهره بردارى رســانده كه فرصت 
خوبى در حوزه اقتصادى براى جمهورى اســالمى اســت. اســاس 
وجود ســاحلى بالغ بر 2 هزار كيلومتر فرصتى استثنايى براى ايران 

به شمار مى آيد.
وى گفت: يكى از بحث هاى جدى آن است كه دولت آينده استان هاى 
داراى ظرفيت هاى خوب و صنايع بزرگ را به دريا نزديك كند. اين 
تصميمى شجاعانه در دولت آينده است كه زمينه حضور استان هاى 
بااستعداد و ظرفيت در ســاحل درياى عمان و خليج فارس و درياى 

خزر را فراهم كند و صنايع بزرگ را به ساحل منتقل خواهد كرد.
فرايند رســمى بارگيرى و صادرات نخســتين محموله نفت خام از 
پايانه جاسك روز پنجشنبه، (31تيرماه) با فرمان رئيس جمهورى آغاز 
و هدف ديرينه متنوع ســازى مبادى صادرات نفت كشور محقق شد. 
اجراى طرح انتقال نفت خام گوره به جاسك با حدود 2ميليارد دالر 
اعتبار مصوب با هدف ايجاد ظرفيت انتقال روزانه يك ميليون بشكه 
نفت خام و ذخيره سازى و صادرات آن از طريق پايانه جديد جاسك، 
تضمين استمرار صادرات نفت، تمركززدايى از پايانه هاى صادراتى و 
متنوع سازى آن و توسعه پايدار و اشتغالزايى در سواحل مكران اجرا 
مى شود كه تاكنون ظرفيت 300هزار بشكه نفت (در روز) ايجاد شده 
اســت و اين ظرفيت به  تدريج و در آينده اى نزديك به روزانه يك 

ميليون بشكه مى رسد.

رئيس كميسيون برنامه وبودجه: 
دولت جديد راه سختى در پيش دارد

 تمــام اركان نظام بايد دولت جديــد را كمك كنند تا از اين راه 
سختى كه بسيار سنگين هم هست به سالمت عبور كند.

رئيس كميسيون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى 
در گفت وگو با تســنيم، با بيان اينكه دولت آينده راه سختى را پيش 
رو دارد، اما اين راه طى شــدنى اســت، گفت: آقاى رئيســى بايد 

كابينه اى را انتخاب كند كه اين مسير را با صالبت طى كند.
حميدرضــا حاجى بابايى با بيان اينكه مجلس نيــز بايد بر عملكرد 
دولت آينده نظارت داشــته باشــد و هم هدايت كننده و كمك كننده 
باشــد، افزود: تمام اركان نظام بايد دولت جديد را كمك كنند تا از 

اين راه سختى كه بسيار سنگين هم هست به سالمت عبور كند.
وى با بيان اينكه گذر از اين راه سخت شدنى است و مى توانيم آن را 
انجام دهيم، بيان كرد: براى عبور از اين شرايط سخت بايد هم افزايى 

بين مجلس و دولت و ساير اركان نظام ايجاد شود.
رئيس كميسيون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت نيز 
بايد با انتخاب افراد شايســته براى كابينه بــه خودش كمك كند تا 

بتواند از عهده كارها به خوبى بر بيايد.

سخنگوى كميسيون برنامه وبودجه:
طرح كمك معيشتى در صورت موافقت 

دولت تمديد و اجرا مى شود
 طرح كمك معيشــتى آماده اســت و در صورت موافقت دولت 
ســيزدهم براى كمك به افــراد كم درآمد اين طــرح تمديد و اجرا 

مى شود.
ســخنگوى كميســيون برنامه وبودجه مجلس در گفت وگو با ايرنا، 
اولويت نخســت دولت ســيزدهم را رفع مشكالت اقتصادى عنوان 
كرد و گفت: امروز شاهد مشــكالت معيشتى و اقتصادى در كشور 
هســتيم به طورى كه مردم براى گــذران زندگى روزمره خود دچار 
مشــكل هســتند درآمدها و هزينه ها با هم تعادل ندارند و تورم هم 

فشار زيادى بر مردم وارد مى كند.
محمدمهــدى مفتح بيان كرد: در اين شــرايط دولت بايد براى رفع 
مشكالت معيشتى قشرهاى كم درآمد اقدام هاى الزم را انجام دهد تا 

آنها بتوانند زندگى روزمره خود را اداره كنند.
نماينده مردم تويســركان در مجلس با بيــان اينكه تورم ام المصايب 
اقتصاد است گفت: دولت ســيزدهم بايد بتواند تورم را مهار كند و 
اقداماتى انجام دهد كه تأثير آن در زندگى مردم ملموس و مشخص 

شود هرچند اين اقدامات در زبان ساده، اما در عمل دشوار است.
مفتح رمز موفقيت دولت را كنترل وضعيت اقتصادى و كل مشكالت 
معيشتى مردم عنوان كرد و افزود: نبايد اقتصاد جامعه را به هر طرفى 
كه مى خواهد بكشــاند، دولت بايد اقتصــاد را مديريت كند و اين 

موضوع بايد جز اولويت هاى دولت سيزدهم باشد.
نماينده مردم تويســركان در مجلس گفت: تنظيم برنامه هفتم توسعه، 
تنظيم بودجه ساليانه كشور و اشتغال جوانان از موضوعات مهمى است 
كه دولت ســيزدهم بايد نگاه جدى به آن داشــته باشد و در صورت 

اصالح و بهبود وضعيت اقتصادى اميد به جامعه تزريق مى شود.
ســخنگوى كميســيون برنامه وبودجه مجلس ارائه اليحه از ســوى 
دولت براى حل مشكالت اقتصادى كشور را تأثيرگذارتر دانست و 
افزود: براى كمك به افراد كم درآمد مى توانيم طرح كمك معيشتى را 
دوباره تمديد كنيم متن آن آماده و مصوب مجلس است در صورتى 
كه دولت ســيد ابراهيم رئيســى موافقت كند اين طرح دوباره اجرا 

مى شود.

آمار اشتباه اشتغال 
موجب كاهش بودجه همدان شده  است

 نبود آمار دقيق و ارائه آمار اشــتباه از قبيل اشتغال موجب كاهش 
بودجه استان همدان شده  است.

به گــزارش روابط عمومى دفتــر نماينده مردم همــدان در مجلس 
شوراى اسالمى، اين نماينده در ديدار با مدير صندوق بيمه روستايى 
و عشــايرى اســتان با بيان اينكه يكى از قشرهاى كمتر مورد توجه 
واقع شــده در سيســتم ادارى كشور روستاييان هســتند؛ بيان كرد: 
متأسفانه برخى از روستاييان به دليل نبود درآمد زير خط فقر هستند.

حجت االسالم احمدحسين فالحى با بيان اينكه متأسفانه اطالع رسانى 
و آمارها از افراد فاقد بيمه در روســتاها و عشاير دقيق نيست، افزود: 
نبود آمار دقيق و ارائه آمار اشــتباه از قبيل آمار اشتغال موجب كاهش 

بودجه استان شده  است.
وى با بيان اينكه به دنبال بيمه رايگان روستاييان هستيم، اما متأسفانه 
ســهميه محدود اســت، بيان كرد: اميدواريم در دولت آينده سهميه 
بيمه روســتاييان افزايش يابد با اينكه نيازمند بانك اطالعاتى دقيقى 
از تعداد افراد فاقد بيمه هســتيم كه بايد اين مهم مدنظر مسئوالن امر 
قرار گيرد. سخنگوى كميسيون آموزش وپرورش مجلس از پيگيرى 
تعداد آمار قشــرهاى كم درآمد و يا فاقد درآمد در روستاها خبر داد 
و افزود: اين موضوع بايد محقق شــود تا استان سهميه خوبى را در 

بحث بيمه رايگان دريافت كند.

مقابله با نقش آفرينى آمريكا در بحران هاى منطقه  
 نماينده مردم ارامنه شــمال در مجلس شوراى اسالمى در ديدار با نماينده 
دوماى روســيه، ضمن محكوميت تحريم هاى يكجانبه اعمال شــده از سوى 
ايالت متحده آمريكا، از نقش آفرينى اين كشور در ايجاد چالش  ها و بحران هاى 

منطقه اى و بين المللى انتقاد كردند.
به گزارش خانه ملت، آرا شــاوريان كه براى شركت در بيست وهشتمين مجمع 
عمومى اتحاديه بين المجالس ارتدوكس در يونان بســر مى برد، در حاشيه اين 
اجالس با ديمترى ســابلين نماينده دوماى دولتى روسيه مالقات و گفت وگو 
كــرد. در اين مالقات همچنين درخصوص محكوميــت تحريم هاى يكجانبه 
اعمال شــده از ســوى ايالت متحده آمريكا و نقش آفرينى اين كشور در ايجاد 
چالش  هــا و بحران هاى منطقه اى و بين المللــى و راه هاى مقابله با آن بحث و 

تبادل نظر شد.

مشكالت خوزستان بايد طبق دستور رهبرى 
حل وفصل شود

 بخشــى از مشــكالت در اين استان كم شده اســت و حل وفصل مسائل 
خوزســتان طبق دســتور ديروز رهبرى بايد ادامه پيدا كند. بــه گزارش ايرنا، 
رئيس جمهورى در برنامه افتتاح طرح هاى ملى وزارت نيرو گفت: براى همه ما 
مردم خوزستان و خود خوزستان داراى ابعاد و اهميت ويژه اى است؛ خوزستان 
سرزمين زرخيز و استان مرزى و بسيار مهم ما است و مردم خوب اين سرزمين 
همــواره مدافع خوبى از ايران اســالمى و مردم خود بوده اند. حجت االســالم 
والمسلمين حســن روحانى در ادامه افزود: اين روزها مشكالتى براى زندگى 
مردم اســتان خوزستان از لحاظ آب و شدت گرماى موجود را شاهديم كه اين 
شــدت گرما موجب كم شدن ورودى سدهاى آب ها شده و در مجموع مردم 

مشكالتى پيدا كردند كه بخشى از اين مشكالت كم شده است.

كمك ايران  براى دستيابى صلح  پايدار
 آذربايجان و ارمنستان 

 سخنگوى وزارت امورخارجه با ابراز تأسف از كشته و زخمى شدن افرادى 
از نيروهاى مرزى آذربايجان و ارمنســتان، بر آمادگى جمهورى اسالمى ايران 

براى هرگونه كمك به طرفين به منظور دستيابى به صلح پايدار تأكيد كرد.
به گزارش ايرنا، سعيد خطيب زاده با اشاره به تداوم درگيرى هاى پراكنده مرزى 
ميان نيروهاى مرزى جمهورى آذربايجان و ارمنستان، با ابراز تأسف از كشته و 
زخمى شــدن افرادى از دو طرف، بر خويشتن دارى طرفين و لزوم حل وفصل 
مســالمت آميز اختالفات مرزى دو كشور تأكيد كرد. وى با تأكيد بر لزوم عبور 
2كشــور از تنش ها و درگيرى ها و ضرورت دســتيابى هرچه سريع تر به صلح 
پايــدار در منطقه قفقازجنوبى، آمادگى جمهورى اســالمى ايران براى هرگونه 

كمك به طرفين به منظور دستيابى به صلح پايدار را مورد تأكيد قرار داد.

آگهي مناقصه خريد رنگ دو جزئى ترافيكى

سازمان مديريت و مهندسى شبكه حمل و نقل شهردارى همدان

             اطالعات رنگ دو جزئى ترافيكى
واحدمقدارشرح كاالرديف

كيلوگرم15000رنگ ترافيكى دو جزئى سفيد1
كيلوگرم6000رنگ ترافيكى دو جزئى قرمز2
كيلوگرم4000رنگ ترافيكى دو جزئى زرد3

سازمان مديريت و مهندسى شبكه حمل و نقل شهردارى همدان در نظر دارد نسبت به خريد رنگ دو جزئى ترافيكى به شرح جدول زير و با مشخصات مندرج در اسناد 
مناقصه اقدام نمايد. لذا از شركتهاى حقوقى و يا توليد كنندگان رنگ داراى عالمت تجارى و يا داراى گواهى از وزارت صنعت،معدن و تجارت دعوت به عمل مى آيد 
اسناد و مدارك مناقصه را تا مهلت تعيين شده، تكميل و به آدرس: همدان-ميدان رسالت-بلوار واليت-روبروى كالنترى 15 -طبقه دوم-دبيرخانه سازمان مديريت و 

مهندسى شبكه حمل و نقل تحويل و رسيد دريافت نمايند.
ساير شرايط: 

واريز مبلغ 500/000/000 ريال بابت تضمين شركت در مناقصه به  صورت نقدى  به حساب 74081134708383 نزد بانك مهر ايران، ضمانت نامه بانكى به نفع و بنام 
سازمان مديريت و مهندسى شبكه حمل و نقل شهردارى همدان يا اوراق مشاركت مى باشد.

بهاى پيشنهادى بايد از حيث مبلغ مشخص، معين،بدون ابهام،خوانا،بدون قلم خوردگى و داراى نام و نشانى دقيق بوده و در پاكت سربسته و مهر شده تسليم شود.
تمامى هزينه هاى موضوع قرارداد از جمله هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به منزله ى قبول تمامى شرايط مناقصه و تكاليف تعيين شده توسط اين سازمان مى باشد. 
چنانچه برنده اول يا دوم مناقصه اعالم انصراف نمايند،مبلغ تضمين شركت در مناقصه آنان به نفع اين سازمان ضبط خواهد شد.

به پيشنهادات فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
سازمان در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار است.

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه كه در اسناد مناقصه مندرج است به رويت متقاضى رسيده و مورد قبول نامبرده مى باشد.
ميزان تضمين حسن انجام تعهدات قرارداد جهت برنده مناقصه: 

ارائه ضمانت نامه بانكى معادل 10٪ قيمت پيشنهادى بنام و به نفع سازمان مديريت و مهندسى شبكه حمل و نقل شهردارى همدان
مدت قرارداد از تاريخ ابالغ 9 ماه خواهد بود.

به مقادير قرارداد اين مناقصه تعديل و پيش پرداخت تعلق نميگيرد.
مشخصات فنى:

تمامى محموله هاى تحويلى بايستى منطبق بر استاندارد «عالئم افقى نوشتارى و خطوط ترافيك – روش هاى نظارت بر اجرا و نگهدارى» موضوع استاندارد ملى ايران به 
شماره 21194 باشد و به انبارهاى معرفى شده از سوى خريدار در شهر همدان و به هزينه فروشنده خواهد بود. 

متقاضيــان مى تواننــد جهــت دريافــت اســناد مناقصــه بــه ايــن ســازمان بــه آدرس منــدرج در صــدر آگهــى مراجعــه و يــا اســناد را از نشــانى اينترنتــى 
http://ets.hamedan.ir دريافــت نماينــد. 

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38215318 -081 تماس حاصل فرماييد.   
آخرين مهلت اخذ و قبول پيشنهادات:  1400/05/17

تاريخ و محل بازگشايى پاكات: 1400/05/18 ، شهردارى همدان-ساعت17
تاريخ درج آگهى: 1400/05/03

 (م الف 626)

مدرك شناسنامه به نام جواد سلطانى بابازاده، فرزند رمضانعلى،به 
شماره سرى 12/228483 ر  به شماره شناسنامه 4287،متولد 1364 

صادره از همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام مبينا شيرى سركانى، فرزند مسعود،به شماره 
ملى 3861173344 و به شماره دانشجويى 9712204013 ، رشته گياه 

پزشكى در مقطع كارشناسى از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 در پى آغاز صادرات نفت ايران از درياى 
عمان، بســيارى از كارشناســان آن را اقدامى 
اســتراتژيك توصيف و تأكيد كردند كه اين 
پايانه جديد به تهــران اجازه مى دهد كه پس 
از رفع تحريم ها به سرعت صادرات نفت خود 

را افزايش دهد.
به گزارش شــبكه فرانس24، راه اندازى پايانه 
جديد صادرات نفت خام از بندر جاســك در 
ايران به اين كشــور اجــازه مى دهد كه براى 
نخســتين بار نفت خود را از درياى عمان و 

بدون نياز به عبور از تنگه هرمز انتقال دهد.
تحليلگــران بــر ايــن باورند كه ايــن اقدام 
اســتراتژيك بــه ايــران، به عنــوان يكى از 
بزرگترين صادركنندگان نفت خام اين امكان 
را مى دهد كه يك گذرگاه جهانى را دور بزند 
و در صورت لغــو تحريم هاى آمريكا فروش 

نفت خود را افزايش دهد.
به گــزارش فــارس، همچنيــن تحليلگران 
معتقدند كه اگرچه اين اقدام ممكن است قادر 
به مهار نوسانات قيمت در بازار نفت نباشد، اما 
در صورت لغو تحريم هاى آمريكا به افزايش 
صــادرات نفت ايران كمــك خواهد كرد كه 
سرنوشــت آن نيز در حال حاضر به مذاكرات 
ميان ايران و طرف هاى توافق هسته اى 2015

در وين بستگى دارد.
تحقيقاتى -تجارى  مؤسســه  كارشناس  يك 
"ريســتاد انرژى" در اين باره بــه خبرگزارى 
فرانسه گفت: اگر ايران بتواند از بندرجاسك 
نفت صادر كند تعداد تانكرهايى كه روزانه از 
مهمترين گــذرگاه نفتى دنيا، يعنى تنگه هرمز 
عبور مى كنند، كاهش خواهد يافت. راه اندازى 
اين پايانه جديد همچنين ممكن اســت حق 

بيمه قيمت هاى نفت خام را كاهش دهد.
وى افزود: ايران اكنون اين توانايى استراتژيك 
را دارد كه صادرات بخشــى از نفت خود به 
بازارهاى جهانى را در صورت به وجود آمدن 
يك شرايط خاص ادامه دهد، اما اين به خودى 
خود، اختالل موجود در بازار جهانى نفت را 
تعديل نخواهد كرد چراكه ســاير كشورهاى 
صادركننده نفــت در حــوزه خليج(فارس) 

صــادرات خود را از طريق پايانه هاى واقع در 
تنگه هرمز انجام مى دهند.

يك كارشناس موسســه پى.وى.ام آسوشيت 
معتقد اســت كه راه اندازى يك پايانه جديد 
صادرات نفت از ايران نشــان دهنده اين است 
كــه صنعت نفت تهران احتماالً شــاهد پايان 

تحريم ها خواهد بود.
اســتفان بِرناك همچنين بيان كرد: اين اتفاق 
اكنون مى تواند اين پيام را به جهان منتقل كند 
كه ايران آماده بازگشــت ســريع به بازارهاى 
جهانــى و افزايش فــروش نفت خود پس از 

رفع تحريم هاى اقتصادى است.
به نوشــته نشــريه عرب ويكلــى، برخى 
ديگر از كارشناســان معتقدند كه اين اقدام 

كاليبره كردن  قصد ايران براى  از  حاكى 
و  غربى  كشــورهاى  با  روابطش  مجدد 
خليج فارس  حاشيه  در  عرب  همسايگان 
صادرات  براى  شــدن  آماده  همچنين  و 
نفت بيشــتر پــس از رفــع تحريم هاى 

است. ايران  عليه  آمريكا 
اين تحليلگران مى گويند كه صادرات نفت 
از دريــاى عمان و هدف ايران از اين اقدام 
جديد، كاهش تنش با غرب بر ســر تنگه 
هرمز است، گذرگاهى استراتژيك كه تهران 

در گذشته تهديد به بستن آن كرده است.
به گفته اين كارشناســان ، ايجاد يك پايانه 
جديد براى صادرات نفــت خام مى تواند 
يك بيمه نامه در برابر محاسبات خود ايران 
در شــرايطى باشد كه تصميم به بستن اين 

آبراه استراتژيك(تنگه هرمز) كند.
عرب ويكلى در ادامه نوشت كه راه اندازى 
پايانــه جديد همچنين بــه تانكرها كمك 
مى كند تا براى رســيدن بــه آب هاى آزاد 
مســير كوتاه ترى را طى كنند و حتى چند 

روز زودتر به مقصد خود برسند.
در عين حال، سالم بن عسگر اليامى تحليلگر 
امــور بين الملل و مشــاور ســابق وزارت 
امورخارجه عربســتان در اين باره به عرب 
ويكلى گفت: پايانه جديــد ايران در بندر 
جاســك موجب كاهش تنش هايى كه بر 

صنعت نفــت و صادرات آن از كشــورهاى 
شــد  نخواهد  مى گذارد،  تأثير  خليج(فارس) 
زيرا عنصر جديــدى را به كنترل آبراهه هايى 
اضافه مى كند كه اين كاالى حياتى از آنها عبور 

مى كنند.
فرايند رســمى بارگيرى و صادرات نخستين 
محمولــه نفت خــام از پايانه جاســك روز  
پنجشــنبه، 31تيرماه با فرمان رئيس جمهورى 
آغــاز و هــدف ديرينه متنوع ســازى مبادى 

صادرات نفت كشور محقق شد.
اجراى طرح انتقال نفت خام گوره به جاسك 
با حدود 2 ميليارد دالر اعتبار مصوب با هدف 
ايجاد ظرفيت انتقال روزانه يك ميليون بشكه 
نفت خام و ذخيره ســازى و صــادرات آن از 

طريق پايانه جديد جاســك، تضمين استمرار 
صادرات نفــت، تمركززدايــى از پايانه هاى 
صادراتى و متنوع ســازى آن و توسعه پايدار 
و اشتغالزايى در سواحل مكران اجرا مى شود 
كه تاكنون ظرفيت 300 هزار بشــكه نفت (در 
روز) ايجاد شده است و اين ظرفيت به  تدريج 
و در آينده اى نزديك بــه روزانه يك ميليون 

بشكه مى رسد.
بنابر اين گزارش، مبدأ خط لوله، منطقه گوره 
در شهرستان گناوه در استان بوشهر است كه 
پس از عبور از اســتان هاى بوشهر، فارس و 
هرمزگان، در 60 كيلومترى غرب شهر جاسك 
به پايانه و تأسيسات دريايى تازه تأسيس  شده 

متصل مى شود.

رئيس ستاد مركزى رئيسى در همدان:

انتخاب مديران 
براساس سامانه دولتى انجام مى شود

■ شاخصه هاى انتخاب مديران از سوى دولت سيزدهم هنوز مشخص نيست
■ حواشى پيرامون فعاليت برخى از ستاد هاى تبليغاتى رئيسى براى سهم خواهى در مديريت شهرى

اقدام استراتژيك ايران براى آغاز صادرات نفت 
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نكته

جزئيات پرداخت وام 100 ميليونى 
به زنان سرپرست خانوار و معلول

 مديركل دفتر توانمندســازى خانواده و زنان ســازمان بهزيستى كشور اعالم كرد كه 
در اليحه بودجه ســال 1400، 3هزار ميليارد تومان براى اشتغال گروه هاى هدف سازمان 
بهزيســتى با اولويت زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده است. فاطمه عباسى در 
گفت وگو با ايســنا، درخصوص پرداخت وام 100ميليون تومانى بهزيستى به ازاى ايجاد 
هر شغل ويژه زنان سرپرســت خانوار، گفت: تاكنون براى اشتغال زنان، وام 50 ميليون 
تومانى پرداخت مى شده است.وى در ادامه  افزود: اين وام هم به زنان سرپرست خانوار 
تحت پوشش براى راه اندازى اشتغال پرداخت مى شود و هم به كارفرمايى كه بتواند براى 

زنان سرپرست خانوار يا گروه هاى هدف سازمان شغل ايجاد كند، پرداخت مى شود.

قانون وام ازدواج بار مالى ندارد
 رئيس شــوراى فرهنگى، اجتماعى زنان و خانواده شــوراى عالى انقالب فرهنگى 
گفــت: قانون حتى براى اقليت هاى مذهبى هم مصوبه هايى را در نظر گرفته اســت و 

وام هاى ازدواج تا 120 ماه فرصت بازپرداخت دارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، كبرى خزعلى بيان كرد: وام هاى مختلفى از جمله 
جهيزيه، مسكن، اشتغال، ازدواج و نيز تسهيالت رفاهى ازدواج مانند سالن هاى جشن 
و... براى جوان ها در نظر گرفته شده است. وى گفت: طرح جوانى جمعيت همه جانبه 
و مفيد است. بانك مركزى كه قانون وام را تدوين كرده است، اعداد 50 و 70 ميليون را 
در نظر گرفته است و براى زوج هاى جوان زير 25سال رقم وام را 100 ميليون مطرح 

كردند، اين امر سبب ازدواج زودتر زوجين مى شود.

كارت كنكور كارشناسى  ارشد 1400
 امروز منتشر مى شود

 كارت ورود به جلســه آزمون  ورودى مقطع كارشناسى  ارشــد ناپيوسته  سال 1400 
امروز در سايت سازمان سنجش آموزش كشور منتشر مى شود.

به گزارش مهر، آزمون  ورودى  مقطع كارشناسى  ارشــد ناپيوسته  سال 1400 در نوبت 
صبح روزهاى چهارشنبه 6مردادماه، پنجشنبه 7مردادماه و جمعه 8مرداد  ماه سال 1400 
و براســاس اطالعات مندرج بر روى كارت شــركت در آزمون رشته امتحانى مربوط 
برگزار مى شود. متقاضيان هر يك  از كدرشته هاى امتحانى  الزم  است  به نشانى مندرج 
بر روى كارت شركت در آزمون مراجعه كنند. محل برگزارى آزمون متقاضيان با توجه 

به شهرستان درج شده در بند 37 تقاضانامه ثبت نامى آنان درج شده است.

از بزرگراه فرهنگى افتاديم 
به بيراهه هاى بداخالقى 

مهدى ناصرنژاد  »
 فرهنگ عمومى و رفتارهاى خوب و بد اجتماعى در يك جامعه 
پيامد حوادث و رويدادهاى بزرگ و تأثيرگذار در همان جامعه است 
كه در برهه هاى تاريخى شكل مى گيرد. چنين دگرگونى هاى فرهنگى 
و رويكردهاى نوظهور اجتماعى بستگى به شدت و ضعف حوادث 
و تحوالت سياســى در برهه هاى كوتاه و بلند زمانى هم دارد و چه 
بسا هويت هاى فرهنگى يك ملت كه در طول اعصار و قرون طوالنى 
در تمــام عرصه هاى اخالقى و عقيدتى و باورهاى ملى آن رســوخ 
كرده و نهادينه شــده اســت، با يك حادثه عميق سياسى دستخوش 

تحول شود و سرنوشت ملتى را تغيير دهد. 
برخــى تغيير رفتارهاى بــه ظاهر بى اهميت نيــز در روال عادى و 
روزمــره زندگى مردم جريان مى يابد كه بــه طورقطع در درازمدت 
اثــرات خود را در فرهنگ عمومى يــك جامعه برجاى مى گذارد و 
چون چنين رفتارهاى ناخواســته خارج از كنتــرل و اراده نهادهاى 
رسمى و اجرايى و تشكل هاى مردمى صورت مى پذيرد،  نمى تواند 
اتفاق ميمون و مباركى باشــد و متأسفانه مولود ناموزونى براى يك 

جامعه و هويت ملى آن به وجود خواهد آورد.
در اين برهه بســيار بغرنج و دشــوار از تاريخ سرزمين كهن ايرانى 
متأسفانه جريان هاى نامباركى در حال شكل گيرى و پاى گيرى است 
كه در درجه اول تمام باورها و اعتقادات شيرين و معتبر و پرافتخار 
ايران و مردم مســلمان اين سرزمين را هدف قرار داده است. جامعه 
ما شــايد به اين دليل كه در حال حاضر با مشكالت سنگين و تلخى 
در حوزه هاى اقتصادى و از سويى بحران آفرينى هاى بين المللى و در 
كنار آن بيمارى همه گير و تمام نشدنى كوويد 19 روبه روست متوجه 
بسيارى باليا و فجايعى كه فرهنگ و اخالق و شخصيت دينى و ملى 
ايرانيان را موريانه وار مى جود و نابود مى كند نيست! البته چنين آسيب 
و عارضه هاى روانى بيشتر از هر علت و عاملى ناشى از همان طوفان 
ســهمگين و زهرآگين اقتصادى است كه در نگرش هاى اقتصادى و 
تغيير الگوهاى زندگى اكثريت قشرهاى جامعه ريشه دوانيده است و 
اين تفكر غلط و مســموم نزد عوام به يك باور منحرف كننده تبديل 
شده اســت كه،  پول حالل همه مشكالت است و چنانچه هركس 
به هر طريق ممكن به مال و منال و دارايى برســد، به تمام مشكالت 
و ناكامى ها نيز فايق خواهد آمد! چنين انديشــه مســموم در جامعه 
امروز ما موجب نابودى تمام ارزش هاى دينى و ملى و انسانى است 
و موجب به راه افتادن رقابت و مسابقه اى ناجوانمردانه بين بسيارى 
كه اغلب نيز از بين قشــرهاى جوان و آرزومند هستند، شده است. 
در چنين رقابت هاى غيراخالقى، قيمت گذارى هاى خودسرانه، تقلب 
و كم فروشــى و گندم نمايى و جو فروشــى و بازى با جان و مال و 
ســالمتى مردم فقط صورت ظاهر اســت و چه انديشه هاى پليدى 
پشــت صحنه هاى رقابت براى ره پيمايى هاى يك شبه وجود دارد، 

فقط خدا عالم است !!! 
امروزه در دنياى خراب جامعه انسانى ما، اعتقاد به عدل و حسابرسى 
خداوندى، مردانگــى و آزادگى و پايبندى به اخــالق ناب ايرانى، 
پشــيزى ارزش ندارد، چراكه هركس براى رقابت و پيشى گرفتن از 
ديگران همه هستى خود را به ميان آورده و به گرو گذاشته است. در 
واقع در دنياى وارونه و جامعه عنان گسيخته امروز ما، هركسى براى 
بودن و پيش رفتن خود، چاه تاريك و عميقى بر سرراه ديگران كنده 
اســت و به ندرت مى توان انسان آزاده اى نشان كرد كه براى هدايت 
ديگران و نشاندن راه درست به همنوعان خويش، چراغ روشنى در 

دست گرفته باشد !!! 
متأسفانه در شــكل گيرى چنين خراب آبادى، اين مديران و معلمان 
و صاحبان امور جامعه ما هســتند كه در كمــال نادانى و بى انصافى 
و منفعت طلبــى خــود، بدون ترس از خدا و قانون و دســتگاه هاى 
كيفردهنده، هيچ دلســوزى براى مردم نكردند كه هيچ، بلكه از هيچ 

خيانتى ابا نكرده و به مال اندوزى خود پرداختند. 
خواه و ناخواه وضعيت اقتصادى هر جامعه شــكل دهنده شــرايط 
زندگــى خوب يا بد براى مردم اســت. ســاختار جامعه ما چه در 
ســال هاى قبل از انقالب و چه سال هاى پس از آن به گونه اى است 
كه براى دسترسى به زندگى راحت مردم را حريص و بى رحم كرده 
اســت و اگر در برهه اى طوالنى از تاريخ اين سرزمين و فرهنگ و 
اعتقــادات قلبى مردم ما، ترس از خدا و كاســبى حالل و قناعت و 
امانتدارى و رعايت حريم و احترام ديگران، شرط انسانيت و مروت 
بود، امروزه ديگر چنين ارزش هايى نزد بسيارى از مردم، د مده شده 

و به نظر آنان موجب عقب ماندگى است.
بديهى اســت براى صاحبــان چنين ايده هــاى دنيامدارانه، پايبندى 
بــه ارزش هاى ناب و پــاك خانوادگى و حريــم آدم هاى بزرگ و 
كوچك چه در جمع خانواده و چه در فضاى كســب وكار و اجتماع 
معنايى ندارد و بى بندوبارى و شــلختگى و در نهايت بدحجابى هاى 

آزاردهنده به وجود مى آورد. 
در جامعه ما وامصيبتا كه شــأن و جايگاه هر انسانى به نسبت داشته 
و نداشته او تعيين مى شــود و اين گونه آدم شناسى و نرخ گذارى بر 

موجوديت آدم هاى يك جامعه،  بسيار فتنه انگيز است.

هفت صبح: با چقدر پول زندگى كنيم؟
 بستگى به سايز جيباشون داره!!

مهدتمدن: اوقات فراغت در ُكما
 پاى كرونا سبك بوده همه چيز رو برده به سمت زندگى نباتى!!

ابتكار: سود و زيان عرضه مسكن مترى در بورس 
 با يك تير دو نشون زدن!!

ايده روز: جرقه طاليى نفت ايران زده شد 
 اينا جزء دقيقه هاى طاليى به حساب مى يان!!

ايمان: روند شيوع كرونا همچنان صعودى است 
 اينطــور كه بوش مى ياد  تا خودشــو به اوج نرســونه آروم 

نمى گيره!!
دنياى اقتصاد: ذوب تورمى بودجه خانوار 

 بدون شرح!!
نوآوران: گسترش مشكالت اقتصادى همزمان با بلند شدن آژير خطر 

كرونا
 مگه بده مشكالتش رو با صداى بلند اعالم مى كنه!!
بشارت نو: دلتا از جنوب به شمال كشور نقل مكان كرد 

 تعطيالت هفتــه دوم رو مى خواد تو ســواحل خليج فارس 
بگذرونه!!

بهار: جيب هاى خالى و هزينه هاى كمرشكن
 جيب خالى و پُز عالى!!

شاخه سبز: سفر به شمال كشور به هر قيمتى 
 به قيمت جوج زدن تو رگ!!

آفتاب اقتصادى: حذف دالر از معادالت، آّب روى آتش تورم بازارها
 يه مو كندن از خرس هم غنيمته!!

تجارت: اقتصاد زير فشار مافيا، سوء مديريت و داللى
 اين اقتصادى كه ما مى بينيم يه تنه همه رو حريفه!!

شهروند: شورش كرونا
 ديگه به صغير و كبير رحم نمى كنه!!

خراسان: پشت پرده صف هاى مرغ 
 احتكاركنندگان جان بر كفند!!

قبل و پس از واكسيناسيون از خوردن 
چه غذاهايى پرهيز كنيم؟

 يكى از پرســش هاى مهم اين روزها كه واكسيناســيون عليه 
كرونا در كشــورمان انجام مى شود، اين است كه نخست اينكه از 
خوردن چه غذاهايى قبل و پس از تزريق واكســن بايد بپرهيزيم 
و دوم اينكه در صورتى كه دچار برخى عوارض واكسيناســيون 

شديم، چه نوع تغذيه اى داشته باشيم تا عوارض بهبود يابند؟
به گزارش ايســنا و بنابر اعالم دفتر بهبــود تغذيه جامعه وزارت 
بهداشــت، در وهله نخست مصرف فست فودها، غذاهاى چرب، 
سنگين و پرنمك و تنقالت شــور و نوشيدنى هاى خيلى شيرين 
موجب تضعيف سيســتم ايمنى مى شــود و زمينه را براى ابتال به 
بيمارى ها از جمله كوويد 19 فراهم مى كند، بنابراين همواره بايد 
از مصرف بى رويه آنها اجتناب شــود، همچنين توصيه مى شود به 
منظور عملكرد بهتر سيستم ايمنى بدن، قبل و پس از واكسيناسيون 

از مصرف اين گونه غذاها خوددارى كنيد.
دوم، از مصرف روغن هــاى نباتى جامد و نيمه جامد، روغن ها و 

چربى هاى حيوانى به دليل تحريك و ايجاد التهاب پرهيز كنيد.
غالبًا عوارض ناشــى از واكســن به طور معمول از 12 ساعت تا 
كمتر از 7 روز پس از تزريق واكســن به طور متغير و خفيف در 

برخى افراد ممكن است، رخ دهد. 
در موارد بســيار نادر برخى عوارض ممكن است يك ماه پس از 

واكسيناسيون بروز يابد.
يكى از اين عوارض تب اســت. در صورت ايجاد تب، مايعات و 
غذاهاى آب دار به ميزان فراوان بنوشــيد و بخوريد. رژيم غذايى 
حاوى ميوه اعم از موز، آلو، زردآلو، طالبى، كيوى، پرتقال، سبزى 
هويج، اســفناج، جعفــرى، حبوبات، نان و غالت ســبوس دار، 
كدوحلوايى، گوجه فرنگى و سيب زمينى، براى تأمين پتاسيم ناشى 
از تعريق زيــاد در تب توصيه مى شــود، همچنين مصرف منابع 
غذايى ويتامين هاى گروه B از جمله ســبزى ها به ويژه برگ سبز 
و ميوه ها، شير و لبنيات، ماست، پنير، دوغ، كشك، گوشت، دل و 
جگر، زرده تخم مرغ، غالت سبوس دار، حبوبات و مغزها توصيه 

مى شود.
در عين حال در صورت مواجهه با بدن درد و خســتگى، مصرف 
منابع غنى از امــگا 3 مانند ماهى به ويژه ماهى هاى چرب، گردو، 
تخمــه آفتابگردان و ســاير موادغذايى كه خاصيــت ضدالتهابى 
دارند و مصرف منابع غذايى منيزيم شــامل سبزى هاى برگ سبز، 
تخمه كدو، غالت كامل و حبوبات، بادام زمينى، شــكالت تلخ و 

كاكائو توصيه مى شود.
 مصرف تركيبات حاوى كافئين مانند چاى ســياه، چاى ســبز و 
قهوه، در حد2 فنجان در روز به رفع خستگى و دردهاى منتشر در 
بدن كمك مى كند، همچنين در صورت داشتن ضعف و بى حالى 
پس از واكسيناســيون، مصرف منابع غذايى حاوى B۶، B١ و 
B١٢ شامل غالت كامل، گوشــت، تخم مرغ و شير و لبنيات به 
افزايش انرژى و كاهش ضعف و بى حالى كمك مى كنند. شــربت 
عســل با كنترل قندخون در افراد ديابتيك و بيماران ســرپايى، به 

كنترل ضعف و بى حالى كمك مى كند. 
افزودن دارچين، زنجبيل و سياهدانه به غذاها در اين موارد توصيه 

مى شود.

 نهاونــد- معصومــه كمالوند-خبرنگار 
همدان پيام: يك بار بى آبى و حاال هم غفلت 
و ناآگاهى، مدتى اســت بالى جان ماهى ها 

شده است. 
چندى پيش خشــك شــدن رودخانه هاى 
شهرســتان، مــرگ را بــه كميــن حيات 
ماهى ها نشــانده بود كه با كمك دوستداران 
محيط زيســت اين فاجعه كنترل شــد. گويا 
قرار نيست اين  ماهى ها روز خوش به خود 

ببينند!
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان 

نهاوند، پس از بررســى فيلم منتشــر شده 
درخصوص فيلمى كه از تلف شدن ماهى ها 
در رودخانه گاماسياب حكايت دارد، گفت: 
براساس گزارش دريافتى در ارتباط با اتالف 
اين  كارشناسان  گاماسياب،  رودخانه  ماهيان 
اداره در 31 تيرماه با بررسى اوليه ميدانى در 
خصوص علل و عوامل اتــالف ماهيان در 
محل جريان رودخانه  موصوف از روستاى 

وهمان به بعد به برخى نتايج رسيده اند.
مهرداد ســلگى بيــان كرد: ميــزان دبى آب 
رودخانه نسبت به سال هاى گذشته به شدت 

كاهش يافته اســت و با توجه به شدت گرما 
و تقليــل آب رودخانــه خودپااليى و ميزان 
اكســيژن محلول نيز كاهش يافته است و از 
طرفى هم برداشــت غيرمجاز  آب به وسيله 
پمپ، توسط كشاورزان و باغداران باالدست 
رودخانه كه حق آبه اى ندارند؛ موجب تشديد 

اين مسأله شده است.
بــه گفتــه وى رعايــت نكــردن حق آبــه 
زيســت محيطى رودخانه بــراى حفظ تنوع 
زيســتى و اســتمرار حيات جانوران آبزى 
و كنارآبــزى توســط افرادى كه برداشــت 

غيرمجاز داشــته اند، ورود پساب هاى آلوده 
صيفى كاران مســتقر در باالدست و حاشيه 
رودخانــه كه براى  مبارزه با آفات گياهى به 
كرات از سموم استفاده مى كنند و پساب هاى 
مزارع مربوط را به رودخانه هدايت مى كنند 

مهمترين عامل آلودگى اين رودخانه است.
ســلگى بيان  كرد: احتمال استفاده از سموم 
و كلر توســط اشخاص براى صيد غيرمجاز 
ماهى هم باالســت كه مراتب ياد شــده در 
دست بررســى دقيق تر براى برخورد قانونى 

با خاطيان  است.

 معماري و شهرســازي به عنوان يكي از 
پيچيده تريــن و در عين حال ملموس ترين و 
ضروري  ترين علوم انســاني از ديرباز مورد 
توجــه متخصصــان و طراحان در سراســر 
جهان بوده اســت، جداره خيابــان در واقع 
ســيماي فضاهاي جمعي و حــاوي ارزش  
هاي فرهنگي و محيطي جامعه در دوران هاي 
مختلف شــكل گرفته و به عنوان شناسنامه 
يك جامعه حاوي ميراث فرهنگي آن به شمار 
مي رود و همدان نيز با داشتن پيشينه تاريخى 
چند هزارســاله در جايگاه يكى از كهن ترين 
شــهرهاى ايران داراى بافت هــاى تاريخى 
فراوانــى بوده كه متأســفانه حجم زيادى از 
آن در طول قرن ها از بين رفته يا دســتخوش 

آسيب شده است.
مديــر منطقه 2 شــهردارى همــدان با بيان 
اين مطلــب گفت: خيابان بوعلــى به عنوان 
اصلى ترين مســير دسترســى به مركز شهر  
محسوب مى شــود و با توجه به اينكه طرح 
پياده راه ســازى خيابان بوعلى در ســال هاى 
گذشــته به اجرا درآمد جداره هاى اين معبر 
به دليل فرســوده بودن جلــوه بصرى خوبى 
نداشــت، بنابراين نظر به اينكه وظيفه ذاتى و 
اساســى اداره كل ميراث فرهنگى حفاظت از 
بناهاى تاريخى، پيگيــرى، مذاكره و اقدام از 
شهردارى  اســت،  قانونى  راهكارهاى  طريق 
منطقه 2 در راستاى صيانت از معمارى فاخر 
و ابنيه تاريخى نسبت به پايدار كردن برخى از 
ابنيه موجود جداره خيابان بوعلى كه با هدف 
حفظ آثار تاريخى و نماد شــهر همدان است 

اقدام به بهسازى  و جداره سازى كرده است.

به نقل از روابط عمومى منطقه 2 شــهردارى، 
حامــد جليلوند بيان كرد: ايجاد جلوه بصرى 
مناســب، ارتقاى كيفى معابر و بهســازى و 
نماسازى ساختمان هاى بافت تاريخى در اين 
خيابان با محوريت حفظ هويت اصيل ايرانى 
و اسالمى از اولويت هاى مهم اين شهردارى  
در بهسازى و جداره سازى اين معبر به شمار 

مى آيد.
وى گفت: مرمت و بازسازى نماى واحدهاى 
تجــارى خيابان بوعلى در فاز نخســت اين 
پروژه از ميــدان امام خمينى(ره) تا ســرپل 
يخچال در ســال گذشــته اجرايى شد و فاز 

دوم نيز از ادامه مســير تا مركز خريد هما در 
دستور كار سالجارى قرار دارد.

جليلوند هـدف از اجـــراى جــداره سازى 
را احيـــاى بافت سنتى، توسعه گردشگرى 
و بازآفرينى بافت تاريخى شهر همــــــدان 

دانست.
وى در پايان ارائه خدمات شــهرى مناسب 
و متــوازن  را  يكى ديگــر  از اهداف مهم 
شــهردارى منطقه 2 دانســت و بيــان كرد: 
حفاظت از هويت تاريخى و مذهبى شــهر  
يكى از مهمترين اهدافى است  كه با جديت 

پيگيرى مى شود.

زيباسازى مناظر شهرى در اولويت است

جداره سازى خيابان بوعلى 
به همت منطقه 2شهردارى 

 علت مرگ مشكوك ماهى ها 
در گاماسياب نهاوند اعالم شد

 مديرعامل ســازمان بيمه سالمت با تأكيد 
بر لــزوم خريد راهبــردى خدمات در جهت 
ســاماندهى منابع بيمه اى در عين حال درباره 
پوشــش بيمه همگانى ســالمت بيان كرد كه 
براساس پيش بينى و برنامه ريزى كه داريم فكر 
مى كنيم در 4 سال آينده پوشش بيمه همگانى 

نزديك به 100درصد برسد.
محمدمهدى ناصحى در گفت وگو با ايســنا، 
گفت: اميدواريم در پوشش همگانى جمعيت، 
در 4 ســال آتى به سطح بســيار بااليى در دنيا 
برســيم. اكنــون در بحث پوشــش بيمه اى 
روستاييان، كاركنان دولت و ساير قشرها تقريبًا 
پوشــش 100درصدى داريم و تنها پوشــش 
همگانى مى ماند كه يك صندوق مجزاســت، 
البته در اين بخش هم 100درصد اعالم آمادگى 
كرديم كه ايــن كار را انجام دهيــم، اما هنوز 
بخشــى از جمعيت يعنى حدود 4 تا 5 ميليون 
نفر در آمارهاى ما به عنوان بيمه شده نيستند و 
با ساير بيمه ها هم همپوشانى ندارند كه مكرراً 
اعالم كرديم مردم حداقل در دوران كرونا بيايند 
بدون هزينه بيمه شوند كه درمان شان مشمول 
خدمات بيمه ســالمت باشد و اين شاخص ما 

هم تكميل شود. 
وى افزود: براساس پيش بينى و برنامه ريزى كه 
داريم فكر مى كنيم در 4 سال آينده پوشش بيمه 

همگانى نزديك به 100درصد برسد.

ناصحــى دربــاره تقاضاى 
ســازمان بيمه ســالمت از 
دولــت آتى، بيــان كرد: در 
مباحث بيمه اى ديد ما بايد 
خدمات  راهبــردى  خريد 
باشــد و نه خريــد بدون 

هدف؛ تا اين اتفــاق رخ ندهد مديريت منابع 
بيمه اى ساماندهى نمى شود. از طرفى اصل مهم 
ديگر اين است كه نظام ارجاع و پزشك خانواده 
جدى گرفته شود و در كشور پياده شود، تا اين 
مهم رخ ندهد مديريت منابع بيمه اى ساماندهى 
نمى شود. رسيدن به اين 2 اصل كمك مى كند 
تا با ديد باز بتوانيم منابع را مطالبه كرده و براى 

مردم صرف و هزينه كنيم.
مديرعامل سازمان بيمه سالمت درباره انتقاداتى 
كه از سوى دانشــگاه هاى علوم پزشكى براى 
پرداخــت نكردن به موقع مطالبات از ســوى 
بيمه ها ذكر مى شــود، گفت: ما اكنون با سند و 
مدرك مى گوييم بهترين شــرايط در پرداخت 
بيمه اى در 25 ســال اخير را داريم. ما مطالبات 
تمام بخش خصوصى را تا پايان سال پرداخت 
كرديم و مكرراً مورد حمايت دوستان در بخش 

خصوصى قرار گرفتيم.
وى افــزود: پرداخت الكترونيك ما به شــكل 
100درصــدى به روز اســت و هركس چه در 
بخش دولتى و چه در بخش خصوصى كارى 

را به شكل الكترونيك انجام داده باشد، تا پايان 
خردادماه تسويه كرده ايم. از طرفى پرداخت ها 
به پزشكى خانواده روستايى نيز در تمام استان ها 
به روز است  و از اين جهت ماندگارى پزشكان 
در روســتاها افزايش يافته است. بيمه سالمت 
از جهت پرداختى ها بهترين دوران را در ســال 
1399 و 1400 دارد؛ البتــه اميدواريــم منابع 
به صورت صحيــح از تأمين كنندگان منابع به 
دستمان برسد تا پوشش بيمه اى مناسبى داشته 

باشيم.
ناصحى با اشــاره به اينكه اكنون بســته هاى 
خدمتى ضعيف هستند، بيان كرد: اين بسته ها از 
جهت بهداشتى و درمانى بايد تقويت شوند و 
بايد حتماً پرداخت بيمه اى به كسانى كه بيمارى 
مزمــن و صعب العالج دارند بــه نحو بهترى 
اداره شــود، ما اعتقاد داريم كســى كه بيمارى 
صعب العالج مثل ســرطان گرفته است نبايد 
دغدغه مالى داشته باشد و بايد بتوانيم حتى تا 
100درصد هزينه هايشان را پرداخت كنيم كه در 
اين راستا به معاونت درمان وزارت بهداشت نيز 

اعالم آمادگى كرديم و اكنون هم آماده 
درمان  هزينه  100درصدى  پوشــش 
مبتاليان به سرطان در بخش دولتى و 

متعاقب آن بخش خصوصى هستيم.
وى دربــاره طــرح كاهــش كاربرد 
مصرف دفترچه بيمه و سپس حذف 
آن، گفــت: تقريباً بــه طور كامل 55
درصد در كشور استقرار نسخه نويسى 
الكترونيك و بــه صورت نيمه كامل 
بــاالى 80 درصد را داريــم. اتصال 
و زيرســاخت در خيلــى از مراكز 
بخصــوص مطب ها و كلينيك هــا باالى 95
درصد است و اين يعنى زيرساخت از طرف 
مــا و تأمين اجتماعى صورت گرفته اســت، 
ولى بخش اســتقبال از طرح متفاوت اســت 
كه با مشــوق هاى مالى در نظر گرفته شــده 
همكارانمان آمدنــد و در بخش دولتى هم تا 
حد زيادى نسخه نويســى الكترونيك را پياده 
كرديم و حتى با وجود اوضاع كرونا خيلى از 
دانشگاه ها در چرخه انجام اين كار قرار گرفتند 
و فكر مى كنيم تا پايان شــهريورماه به درصد 

قابل قبولى برسيم.
ناصحى افــزود: الزام قانونى تــا پايان دى ماه 
1400 اســت و ديگر از پس از دى ماه اجازه 
پرداخت غيرالكترونيك را به مراكز درمانى چه 
خصوصى و چه دولتــى نداريم. از اين جهت 
دانشــگاه ها هــم حركت رو به جلــو را آغاز 
كرده اند، البتــه بخش خصوصى بهتر از بخش 
دولتى وارد عمل شده است. همكارى ها خوب 
بوده است و فكر مى كنم آثار خوبى در اجراى 
نسخه نويسى الكترونيك در كشور داشته باشيم.

5ميليون ايرانى 
پوشش بيمه ندارند

@bazarehamedan@bazarehamedan
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خبـر

رئيس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
همدان:

اختتاميه نخستين نمايشگاه كسب وكار خرد 
خانگى در همدان برگزار شد

 رئيس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان گفت: 
اختتاميه نخستين نمايشگاه كسب وكار خرد خانگى در محل تاالر قرآن 

همدان برگزار شد.
روح ا... وجدى هويدا در گفت وگو با همدان پيام، با اشــاره به نخستين 
نمايشگاه كسب وكار خرد خانگى گفت: نمايشگاه كسب وكار خانگى 
به مــدت 6روز در محل تاالر قرآن همدان با حضــور 40 غرفه براى 
نخستين بار برگزار شد.وى افزود: خوشبختانه در اين مدت با توجه به 
محدوديت هاى كرونايى كه وجود داشت، اما شاهد استقبال بى نظيرى 
از اين نمايشگاه بوديم. رئيس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى همدان با بيان اينكــه رويكرد اين نمايشــگاه فرهنگى و 
اجتماعى بود، گفت: با توجه به استقبال خوبى كه براى نخستين بار از 
اين نمايشگاه شاهد بوديم بى شك تا پايان سال نيز برگزارى اين چنين 
نمايشگاه هايى را با هدف حمايت از فرهنگ رونق توليد و كسب وكار 

در دستور كار قرار مى دهيم.
وجدى هويــدا بيان كرد: رونق بازارچه هاى محلى با توجه به تشــكيل 

همياران محالت در تمام محالت انجام مى شود.
وى با بيان اينكه وجود فرهنگسراى واليت كه به صورت تخصصى در 
زمينه كسب وكار فعاليت مى كند فرصت بى نظيرى براى همدان است، 
گفت: فرهنگسراى كسب وكار واليت نخستين فرهنگسرا در كشور با 

اين رويداد بود كه در همدان ايجاد شد.
رئيس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى همدان بيان 
كرد: اين فرهنگســرا در زمينه مهارت آموزى با مشاركت فنى وحرفه اى 
و كميته امداد امام خمينى(ره) به تســهيل گرى حوزه اشتغال و كمك به 
توانمندسازى خانواده هاى بى بضاعت، بى سرپرست و بدسرپرست است.

مراسم اختتاميه نخســتين نمايشگاه كسب وكار خرد خانگى با حضور 
شهردار و اعضاى شــوراى اسالمى شهر همدان برگزار  و همچنين از 
غرفه داران برتر نيز توسط شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر همدان 

تقدير شد.

خروج مرغ از مرغدارى و كشتارگاه هاى همدان انجام 
نمى شود

 رئيس اداره تنظيم بازار سازمان جهادكشاورزى استان همدان با اشاره به اينكه خروج 
مرغ از چرخه توزيع اســتان توسط واحدهاى مرغدارى و كشتارگاه ها صورت نمى گيرد، 
گفت: نظارت بر شبكه توزيع مرغ تا مرحله كشتارگاه برعهده ما بوده و با توجه به فرايندى 
كه از تاريخ 8 ارديبهشت ماه سالجارى با عنوان تأمين و عرضه مرغ زنده توسط كارشناسان 
بررســى و پيشنهاد شد خوشبختانه موفق به اخذ مصوبه نهايى كميته مرغ استان شديم و 

تمام راه هاى تخلف توسط مرغداران و كشتارگاه ها بسته شده است.
داريوش ســرحدى با تأكيد بر مفاد فرايند تأمين و عرضه مرغ، بيان كرد: براســاس اين 

فرايند هر واحد مرغ دارى بايســتى با توجه به مقدار نهاده هايى كه تحويل گرفته به همان 
ميزان مرغ تحويل كشتارگاه داده و همچنين مرغ دار موظف است كه مجوز حمل مرغ به 

كشتارگاه هاى داخل استان را اخذ كند.
وى در ادامه به ايســنا گفت: طبق مجوز خروجى كه براى مرغ دار صادر شــده، مرغ دار 
موظف به تحويل مقدار مشخصى مرغ به كشتارگاه بوده و پس از تحويل مرغ به كشتارگاه 
همكاران ما گزارش را از كشتارگاه دريافت مى كنند بدين صورت هيچ مرغ دارى نمى تواند 

مرغ خود را به كشتارگاه هاى خارج از استان ارسال كند.
 برخورد با 22 مرغ دارى متخلف در همدان

ســرحدى با اشاره به برخورد با مرغ داران متخلف، افزود: در ابتداى اين طرح با 22واحد 
مرغ دارى متخلف برخورد شــد و خوشــبختانه با پيگيرى اين طرح و اعمال جريمه هاى 

سنگين از جمله جريمه نقدى تعزيرات، صادر نشدن مجوز جوجه ريزى و حذف نهاده ها 
ديگر شاهد هيچگونه تخلفى در هفته هاى گذشته نبوده ايم.

رئيس ســتاد تنظيم بازار سازمان جهادكشاورزى استان همدان از نظارت بر فعاليت 
كشــتارگاه ها خبر داد و گفت: يكى ديگــر از بخش هاى طرح تأمين و عرضه مرغ 
نظــارت بر فعاليت كشتارگاه هاســت بديــن صورت كــه نماينده هايى از اداره كل 
پشتيبانى، ســازمان صمت و جهادكشاورزى در كشتارگاه ها حضور داشته و ميزان 
مرغ ذبح شده توسط اين 3 نماينده صورتجلسه شده و گزارش آن تحويل سازمان 

مى شود. داده  صمت 
ســرحدى در پايان بيان كرد: خوشبختانه بايد بگويم 100درصد مرغ داران ما از اين طرح 

پيروى كرده و هيچگونه تخلفى توسط مرغ داران و كشتارگاه ها صورت نمى گيرد.

آگهي مناقصه خريد سيلندر ترافيكى

سازمان مديريت و مهندسى شبكه حمل و نقل شهردارى همدان

اطالعات سيلندر ترافيكى
واحدمقدارشرح كاالرديف

عدد7500سيلندر ترافيكى1

سازمان مديريت و مهندسى شبكه حمل و نقل شهردارى همدان در نظر دارد نسبت به خريد سيلندر ترافيكى به شرح جدول زير و با مشخصات مندرج در اسناد 
مناقصه اقدام نمايد. لذا از شركتهاى حقوقى و يا توليد كنندگان سيلندر داراى عالمت تجارى و يا داراى گواهى از وزارت صنعت،معدن و تجارت دعوت به عمل مى آيد 
اسناد و مدارك مناقصه را تا مهلت تعيين شده،تكميل و به آدرس: همدان-ميدان رسالت- بلوار واليت-روبروى كالنترى 15 -طبقه دوم-دبيرخانه سازمان مديريت و 

مهندسى شبكه حمل و نقل تحويل و رسيد دريافت نمايند.
ساير شرايط: 

واريز مبلغ 300/000/000 ريال بابت تضمين شركت در مناقصه به  صورت نقدى  به حساب 74081134708383 نزد بانك مهر ايران،ضمانت نامه بانكى به نفع و بنام 
سازمان مديريت و مهندسى شبكه حمل و نقل شهردارى همدان يا اوراق مشاركت مى باشد.

بهاى پيشنهادى بايد از حيث مبلغ مشخص،معين،بدون ابهام،خوانا،بدون قلم خوردگى و داراى نام و نشانى دقيق بوده و در پاكت سربسته و مهر شده تسليم شود.
تمامى هزينه هاى موضوع قرارداد از جمله هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به منزله ى قبول تمامى شرايط مناقصه و تكاليف تعيين شده توسط اين سازمان مى باشد. 
چنانچه برنده اول يا دوم مناقصه اعالم انصراف نمايند، مبلغ تضمين شركت در مناقصه آنان به نفع اين سازمان ضبط خواهد شد.

به پيشنهادات فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
سازمان در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار است.

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه كه در اسناد مناقصه مندرج است به رويت متقاضى رسيده و مورد قبول نامبرده مى باشد.
ميزان تضمين حسن انجام تعهدات قرارداد جهت برنده مناقصه: 

ارائه ضمانت نامه بانكى معادل10٪ قيمت پيشنهادى بنام و به نفع سازمان مديريت و مهندسى شبكه حمل و نقل شهردارى همدان
مدت قرارداد از تاريخ ابالغ 9 ماه خواهد بود.

به مقادير قرارداد اين مناقصه تعديل و پيش پرداخت تعلق نمى گيرد.
مشخصات فنى:

تمامى محموله هاى تحويلى بايستى مطابق با مشخصات فنى مندرج در اسناد تهيه و تحويل گردد و كليه ملزومات نصب سيلندرهاى خريدارى شده مى بايست متناسب 
با تجهيزات ارسالى در هر پارت به انبارهاى معرفى شده از سوى خريدار در شهر همدان و به هزينه فروشنده تحويل گردد. فروشنده بايستى قيمت ملزومات نصب 
شامل پيچ و رول پالك و ... را در قيمت پيشنهادى خود لحاظ نمايد بديهى است خارج از قيمت مندرج در قرارداد هيچ گونه پرداختى به فروشنده صورت نخواهد گرفت. 

ــا اســناد را از نشــانى  ــه آدرس منــدرج در صــدر آگهــى مراجعــه و ي ــه ايــن ســازمان ب متقاضيــان مى تواننــد جهــت دريافــت اســناد مناقصــه ب
ــد.  ــت نماين ــى http://ets.hamedan.ir درياف اينترنت

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38215318 -081 تماس حاصل فرماييد.      
آخرين مهلت اخذ و  قبول پيشنهادات:  1400/05/17

تاريخ و محل بازگشايى پاكات: 1400/05/18، شهردارى همدان-ساعت17
تاريخ درج آگهى: 1400/05/03                     

(م الف 625)

اصالحيه شهردارى منطقه يك همدان

 شهردارى منطقه يك همدان

بدينوسيله اعالم مى گردد آگهى مناقصه شهردارى منطقه يك همدان كه 
در تاريخ   1400/4/23در روزنامه به چاپ رسيده مى بايست پيمانكاران 
نسبت به دريافت اصالحات اسناد به شهردارى منطقه يك مراجعه نمايند 
.ضمنا آخرين مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد واوراق مناقصه به 
واصالح  يافته  1400/5/4تغيير  تاريخ  به  يك  منطقه  شهردارى  دبيرخانه 

مى گردد. (م الف 570)

هيأت 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 شــماره 140060326002000241 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبداله حدادى فرزند حبيب اله به شماره شناسنامه 801 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 49119/07 مترمربع مفروز 
و مجزى شده از پالك 244 اصلي واقع در روستاى طاسران خريدارى از مالك رسمى آقاى حبيب اله حدادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، 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 140)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/19

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03
محمدصادق بهرامى - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

آگهى تأسيس،تغييرات
تاســيس شــركت بــا مســئوليت محــدود بهــراد طبيعــت پــاك آزمــا درتاريــخ 1399/12/13 بــه شــماره ثبــت 14545 بــه شناســه ملــى 14009864437 ثبــت و امضــا 
ذيــل دفاتــر تكميــل گرديــده كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى مــى گــردد. موضــوع فعاليــت :خريــد، فــروش، واردات و صــادرات، تهيــه و 
توليــد انــواع محصــوالت آرايشى،بهداشــتى و شــوينده بــه صــورت گياهــى و شيميايى،شــركت در مناقصــات و مزايدات،اخــذ وام وتســهيالت ريالــى و ارزى از تمامــى 
بانــك هــاى دولتــى و خصوصــى و موسســات مالــى و اعتبــارى داخلــى و خارجى،شــركت در نمايشــگاهاى بيــن الملــل تخصصــى و غيــر تخصصــى داخــل و خــارج 
كشــور و غرفــه آرايى،ايجــاد شــعب و دفاتــر نمايندگــى در زمينــه موضــوع فعاليــت شــركت در داخــل و خــارج از كشــور،انعقاد قراردادهــاى همــكارى و مشــاركت بــا 
شــركت  هــاى داخلــى و خارجــى در زمينــه موضــوع فعاليــت شــركت، عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقيقــى و حقوقــى در زمينــه موضــوع فعاليــت شــركت، تاســيس 
آزمايشــگاهاى تخصصــى در حــوزه هــاى فعاليــت شــركت،ارائه خدمــات و مشــاوره و پاســخگويى تلفنــى و اينترنتى در حــوزه فعاليــت شــركت، بازاريابى و بازارســازى 
مجــازى غيــر هرمــى و غيرشــبكه اى در زمينــه محصــوالت توليــد شــده در شــركت. درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربــط مــدت فعاليــت : 
از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى: اســتان همدان،شهرســتان همدان،بخــش مركزى،شــهر همدان،محلــه خيابــان مهديه،خيابــان مهديه،خيابان شــهيد 
ناصــر قاســمى، پــالك 0 ،طبقــه همكــف كدپســتى 6516735558 ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت اســت از مبلــغ 15,000,000 ريــال نقــدى 0 ريــال غيــر نقــدى 
همــه ســرمايه شــركت بــه صــورت نقــدى اســت كــه در اختيــار مديــر عامــل شــركت مــى باشــد.ميزان ســهم الشــركه هــر يــك از شــركا خانــم الميــرا عزيــزى بــه 
شــماره ملــى 0084471999 دارنــده 14000000 ريــال ســهم الشــركه خانــم زيبــا حاجــى عزيــزى بــه شــماره ملــى 3978417731 دارنــده 1000000 ريــال ســهم الشــركه 
اعضــا هيــأت مديــره خانــم الميــرا عزيــزى بــه شــماره ملــى 0084471999 و بــه ســمت عضــو اصلــى هيــأت مديــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مديرعامــل بــه 
مــدت نامحــدود خانــم زيبــا حاجــى عزيــزى بــه شــماره ملــى 3978417731 و بــه ســمت رئيــس هيــأت مديــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : تمامــى 
اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــركت از قبيــل چــك، ســفته، بــروات، قراردادها،عقــود اســالمى و همچنيــن تمامــى نامــه هــاى عــادى و ادارى بــا امضــا الميــرا 
عزيــزى همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد.اختيارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هاى شــركت 

تعييــن گرديد.ثبــت موضــوع فعاليــت مذكــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى باشــد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان - اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (1165908)

آگهي حصر وراثت
خانم رقيه سليمى داراى شماره شناسنامه 1611 به شرح دادخواست به كالسه 111/0000423ح  از 
اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد سليمانى 
به شماره شناســنامه  9855 در تاريخ 1400/04/17 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 1-فاطمه سليمانى فرزند محمد به شماره شناسنامه 
4020816689 دختر متوفى،2- رقيه سليمى فرزند على به شماره شناسنامه 1611 همسر دائمى 
متوفى،3- اشرف محبعلى فرزند احمدعلى به شماره شناسنامه 6516 مادر متوفى.اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد،از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 171)
قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف كبودراهنگ 

غزل اسالمى »
 كاهش نزوالت آســمانى حدود نيمى از توليد 
گندم استان را كاهش داده است. آن طور كه برخى 
گنــدم كاران همدانى مى گويند كمبود آب عالوه بر 
مقدار توليد بر كيفيت گندم نيز تأثير داشــته است. 
هشــدار اين وضعيت را در اوايل زمستان سال 99 
برخى كارشناســان و مسئوالن همدانى داده بودند، 
هرچند كه مســئوالن در اخبار رسمى اين خبر را 

تكذيب مى كردند. 
يكــى از مســئوالن در گفت وگــو بــا  اخيــراً 
همدان پيام، درباره وجــود دالالن و خريد گندم 
بــه منظور قاچاق آن، گفــت كه«گندم آنقدر كم 
است كه به قاچاق نمى رسد» اين در حالى است 
كه در ســال هاى گذشــته يكى از معضالت مهم 

در بخــش آرد و گندم، وجــود دالالن و خريد 
گندم ها با قيمت باالتــر از قيمت تضمينى دولت 
براى قاچاق بود و چون آنها كمى باالتر از قيمت 
تضمينــى خريدارى مى كردند موجب مى شــد تا 
گنــدم كاران بــا دالالن راحت تر معاملــه كنند و 
دولت مجبور به واردات بيشــتر گندم مى شد. اما 
اكنون خشكسالى سراسرى سبب شده تا بسيارى 
از مردم نگران كمبــود گندم و در نتيجه افزايش 
قيمت نــان باشــند چنانچه چند ماه اســت كه 
زمزمه هاى افزايش قيمت نان به گوش مى رســد 
تــا جايى كه مناطقى در تهــران قيمت آن را باال 
بردنــد، اما پس از چند روز از طريق مســئوالن 

خبر شــايعه بودن افزايش قيمت نان منتشر شد.
اكنون برخى ها احتمال مواجه شدن كشور با چالش 

دوم  نيمــه  از  را  آرد 
سال پيش بينى كرده اند 
صورت  ايــن  در  كه 
افزايــش قيمــت نان 
قابل  چشمگير  به طور 

پيش بينى است. 
مديركل غله و خدمات بازرگانى استان همدان در 
گفت وگو با همدان پيام، گفت كه هرچند كه توليد 
گندم در كشــور كاهشــى بوده، اما برنامه ريزى ها 
براى واردات آرد در حال انجام اســت و كمبودها 
از اين طريق جبران خواهد شد. آن طور كه مسعود 
بكايــى بيان كرد: ســال گذشــته 8 ميليون و 225 
هزار تن گندم در كشــور توليد شده، اما امسال به 
حدود 5 ميليون تن رســيده است كه اين مقدار با 

واردات تأمين مى شود. سال هاى گذشته نيز حدود 
20درصد از آرد اســتان را از كشورهاى ديگر وارد 
مى كرديم تا در مخلوط با آرد داخل كيفيت بهترى 

داشته باشد.
به گفته وى، در اســتان همدان در سال 99 حدود 
440 هزار تن گندم برداشــت شــد كه حدود 200 
هزار تن آن به مصرف اســتان مى رســد و بقيه به 

استان هاى ديگر ارسال مى شود.
بكايى بيان كرد: امســال تاكنون 150هزار تن گندم 

در اســتان خريدارى شــده و به  نظر مى رسد كمى 
بيشتر از مصرف، در داخل استان برداشت شود كه 

عدد نهايى آن را تا پايان مردادماه اعالم مى كنيم.
ــا قيمــت 5  ــدم ب ــد تضمينــى گن وى گفــت: خري
ــه دارد و  ــاه ادام ــان مردادم ــا پاي ــان ت ــزار توم ه
كشــاورزان تــا چنــد روز پــس از تحويــل گنــدم 
ــه  ــا ارائ ــتان و ب ــطح اس ــد در س ــز خري ــه مراك ب
ــاورزى  ــك كش ــه بان ــه آن ب ــوط ب ــدارك مرب م

وجــوه آن را دريافــت مى كننــد.

 نيــر احمدى - خبرنــگار همدان پيام: مديركل 
سازمان تأمين اجتماعى با بيان اينكه 24هزار و 454

كارگاه فعال زيرپوشــش تأمين اجتماعى قرار دارند 
بيان كرد: 766 هزار نفر جمعيت اســتان زيرپوشش 
تأمين اجتماعى هســتند و بيــش از60 هزار و350

خانوار از ســازمان مستمرى و 2هزار و400 خانوار 
نيز مقررى بيمه بيكارى دريافت مى كنند.

بــه گــزارش همدان پيــام، شــهناز حمزه لوى در 
نشســت خبرى به مناســبت هفته تأمين اجتماعى 
در جمــع خبرنگاران گفت: در ســال 1399 صرفًا 
در بخش بيمه اى هــزار و763 ميليارد تومان هزينه 
ارائه خدمات و تعهدات بيمه اى شــده است كه با 

احتساب هزينه هاى بخش درمان اين مبلغ بيش از 
2 برابر مى شود. 

وى بيــان كرد: ايــن رقم هزينه بايســتى از منابع 
درآمدى ســازمان وصول شــود تا تأمين اجتماعى 

استان بتواند نسبت به ايفاى تعهدات اقدام نمايد.
مديركل تأمين اجتماعى اســتان همدان با اشــاره 
به اينكه در كشــور 55 درصد تحت پوشــش بيمه 
تأمين اجتماعى قرار دارند گفت: اين آمار در استان 
همدان 44 درصد اســت كه بــا اقداماتى كه انجام 

مى دهيم به ميانگين كشورى مى رسيم.
حمزه لوى افزود: 60هزار و 359 خانوار بازنشسته، 
از كارافتاده و فوتى در اســتان از بيمه بازنشستگى 

بهره مند و و مشغول خدمتگزارى به مردم هستند.
مديركل تأمين اجتماعى اســتان همدان با اشاره به 
اينكه با اجــراى طرح 3070 خدمات غيرحضورى 
سازمان به بيمه شدگان افزايش يافته است بيان كرد: 
سازمان تأمين اجتماعى به منظور كاهش مراجعات 
حضورى در سال 1399طرح 3070  را آغاز كرد كه 
با ارائــه  اين طرح خدمات الكترونيكى 70 ميليون 
مراجعه به شــعبه و كارگزارى هاى اين سازمان را 
كاهش داد و عالوه بر ايــن هزينه صدور دفترچه 
بيمه  2 هزار و500 ميليارد تومان بود كه حذف شد.
حمزه لــوى بــا بيــان اينكــه تأمين اجتماعــى از 
ســازما ن هايى اســت كه با ارائه خدمات متعدد با 
مخاطبان گســترده روبه رو اســت و در سال هاى 
اخير توسعه خدمات غيرحضورى را در دستور كار 
قرار داده است، گفت: بسيارى از خدمات از جمله 
ارسال و پرداخت حق بيمه، سوابق بيمه، درخواست 

كمك هزينه ها را اينترنتى عرضه مى كند.
مديركل تأمين اجتماعى اســتان همدان با بيان اينكه 
در ســال 1399 مبلــغ 66ميليــارد و 400 ميليون 
تومان مقــررى بيمه بيكارى به افراد زيرپوشــش 
پرداخت شد، افزود: سازمان تأمين اجتماعى استان 

هم اكنون به 2هزار و 517 نفر بيمه بيكارى پرداخت 
مى كنــد و 800 نفر نيــز بيمه بيــكارى در دوران 
همه گيرى بيمارى كرونا دريافت كردند و بيشترين 
استفاده كنندگان بيمه بيكارى افراد شاغل در حوزه 

گردشگرى هستند.
حمزه لــوى با بيــان اينكه در راســتاى حمايت از 
آنها  كارفرمايــان خوش حســاب و بخشــودگى 
بخشــنامه اى ابالغ شــده اســت، گفــت: ميزان 
بدهى معوق كارفرمايان به تأمين اجتماعى اســتان 
250ميليارد تومان است و كارفرمايان تا 2مردادماه 
فرصت دارند از بخشودگى جرايم، كه شامل تقسيط 

بين 12 تا 36 ماهه است استفاده كنند.
وى بيان كرد: شرايط استفاده از اين بخشنامه فعال 
بودن كارگاه ارسال ليســت هاى بيمه تا پايان سال 

1398 و كاهش نيافتن كارگران است.
مديركل تأمين اجتماعى اســتان همدان گفت: سال 
1399ميزان بازنشســتگى و مستمرى بگير در استان 
همدان 9/5درصد افزايش يافت كه ميزان پرداختى 
در ســال 15هزار و 482 ميليارد بوده كه نسبت به 

دوره قبل آن 45درصد افزايش داشته است.
حمزه لــوى با بيــان اينكه تعداد مســتمرى بگيران 

اين اســتان كه 59 هزار نفر را در بر مى گيرد طرح 
افزايش اين پرداخت ها اجرا شــده است و تا پايان 
سال 1400 مقرر شده كه 10هزار نفر به بيمه شدگان 
اســتان اضافه شــود بيان كرد: اين اتفاق با تقويت 
بازرسى و نيروى انسانى محقق مى شود و همچنين 
افراد مى توانند با شــماره گيرى *4*1420*1# از 
برخوردار بودن خود از حمايت هاى بيمه اى سازمان 
اطالع  پيدا كنند. وى گفت: با متناسب سازى حقوق 
بازنشستگان و مســتمرى بگيران هر مستمرى بگير 
بيش از 305 ميليون تومان از سازمان تأمين اجتماعى 
مستمرى دريافت مى كند كه اين مستلزم وصول حق 

بيمه و ساير منابع درآمدى سازمان است.
مديركل تأمين اجتماعى اســتان همدان با اشاره به 
مشكالت موجود در ســازمان بيان كرد: مشكالت 
سبقت  گرفتن مصارف نسبت به منابع، افزايش تعداد 
بيمه شدگان نسبت به مستمرى بگيران، افزايش سهم 
دولت در ديــون به مبلغ 300 هزارميليارد تومان به 
سازمان، و قوانين تصويب مجلس در برخى موارد 
مشــكالتى را براى ســازمان تأمين اجتماعى ايجاد 
كرده است كه اميد است با همراهى و همكارى بين 

بخش اين مشكالت كاهش يابد.

20درصد گندم استان وارداتى است

برداشت كشاورزان 
نصف شد

مديركل تأمين اجتماعى استان همدان:

766 هزار همدانى زيرپوشش تأمين اجتماعى هستند

همدان پیام در کنار شامست!

وان
ن ج

گارا
برن

ه خ
شگا

س: با
عك

/



C M

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

يكشنبه  3 مرداد ماه 1400  شماره 4091

7

خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

بسكتبال همدان با شكست آغاز كرد
 رقابت هاى ليگ دســته 2 بسكتبال در مرحله دوم با حضور 5 تيم 
و به ميزبانى شــهر همدان در سالن آموزشــگاه هاى همدان در حال 

برگزارى است.
اين رقابت ها با حضور تيم خانه بسكتبال همدان، شاهين شهر اصفهان، 
خانه بســكتبال زنجان، شــهداى بابل و كهگيلويه وبويراحمد به مدت 
5 روز و بــا رعايت تمام پروتكل هاى بهداشــتى در همدان در حال 
برگزارى اســت. تيم خانه بســكتبال همدان در ديدار نخست از دور 
دوم مسابقات ليگ دسته 2 به مصاف شاهين شهر اصفهان رفت كه در 
انتها با نتيجه 70 بر 74 مغلوب ميهمان خود شــد، همچنين در دومين 
ديدار به مصاف شهدا بابل رفت كه در انتها با نتيجه 71 بر 91 مغلوب 

اين تيم شد.
الزم به يادآورى اســت تيم خانه بسكتبال همدان با درخشش در دور 
گروهى مسابقات به عنوان صدرنشين به اين مرحله صعود كرده است.

جشنواره مينى گلف در همدان
 جشنواره و مسابقه دوستانه مينى گلف در همدان برگزار شد.

جشنواره ورزشى خانوادگى در رشته مينى گلف براى اعضاى سازمان 
نظام مهندسى معدن و خانواده هاى آنها برگزار شد.

اين جشــنواره در محل ســايت تخصصى مينى گلف همدان واقع در 
مجموعه ورزشــى شــهيد شمســى پور با رعايت كامل پروتكل هاى 

بهداشتى برگزار شد.
در پايان و در بخش بانوان فاطمه خدابنده لويى، منيژه دينى و هســتى 
يوسفى عناوين نخست تا سوم را به خود اختصاص دادند. در بخش 
مردان نيز حميدپور حســينى، مصطفى زارعى و محمدبشير يوسفى 

مقام هاى نخست تا سوم را كسب كردند.
در پايان جوايز نفيسى از سوى سازمان نظام مهندسى معدن به نفرات 

برتر اين مسابقه اهدا شد.

افزايش 26درصدى اعتبارات ورزشى همدان
 كميته برنامه ريزى شهرســتان همدان به رياست محمدى فرماندار 
و فالحى نماينده مردم شهر همدان در مجلس شوراى اسالمى، سيفى 
مديركل ورزش وجوانان اســتان، مديران دستگاه هاى اجرايى و رئيس 
اداره ورزش شهرستان همدان در سالن شهداى فرماندارى برگزار شد.
در ايــن نشســت مديــركل ورزش وجوانان اســتان بــا قدردانى از 
حمايت هاى حاجى بابايى و فالحى نمايندگان مردم شــهر همدان و 
فامنين در جذب اعتبارات ملى و اســتانى براى ســاخت پروژه هاى 
ورزشى گفت: 3سالن تخصصى همدان به دليل نبود اعتبارات نيمه كاره 
رها شده بود كه با پيگيرى اين مسئوالن و جذب اعتبارات 10ميليارد 

تومانى ادامه روند ساخت در سالجارى پيگيرى مى شود.
حميد ســيفى افزود: در سالجارى شاهد رشــد 26درصدى اعتبارات 
شهرســتان همدان از منابع نفت، گاز، منابع انسانى و27صدم درصد 

بوديم.
در ســال1400 با جذب تخصيص اعتبارات شاهد افتتاح پروژه هاى 
زمين چمن روســتاى توئيجين، ايوك، آبشــينه و سالن باستانى شهر 

مريانج خواهيم بود.

نخستين مدال طالى المپيك 
2020 به تيرانداز چينى رسيد

 در رقابت هاى تيراندازى 10متر بادى بازى هاى المپيك 2020 توكيو 
تيرانداز چينى به مقام نخست رسيد و نخستين طالى المپيك 2020 را 

بر گردن آويخت.
آناستازياى روســى نيز زير پرچم المپيك به مدال نقره رسيد. تيرانداز 

سوييسى نيز در رده سوم ايستاد.

مسابقات امروز ايران در المپيك
 رقابت هاى المپيك تابســتانى 2020 توكيو امروز وارد ســومين 
روز مســابقات مى شود و ورزشــكاران كشــورمان در رشته هاى 
تيرانــدازى، تفنگ بادى، قايقرانى، بســكتبال و تكواندو به مصاف 

حريفان خود مى روند.
امروز ابتدا در رشته تيراندازى مهيار صداقت در تفنگ بادى 10 متر 
مسابقه مى دهد و سپس در قايقرانى سرعتى نازنين ماليى در مرحله 
يك چهارم پارو مى زند. ساعت 5:30 آســمان خراش هاى بسكتبال 
كشورمان در نخستين بازى خود به مصاف جمهورى چك مى روند.
در تكواندو امروز ميرهاشم حسينى در مرحله گروهى در وزن منفى 

68 كيلوگرم و ناهيد كياني
در وزن منفى 57كيلوگرم روى تاتامــى مى روند، در تيراندازى نيز 
هانيه رســتمى در 10 متر تپانچه بادى در خط آتش مســابقه قرار 

مى گيرد.

نتايج كاروان ايران در روز دوم المپيك
 در دوميــن روز از بازى هــاى المپيك 2020 توكيــو، «فاطمه 
كــرم زاده» و «آرمينــا صادقيان» اعضــاى تيم بانــوان تفنگ بادى 
كشــورمان در خط آتش قرار گرفتند، امــا در رقابت با حريفان به 

نتايج خوبى نرسيدند. 
كرم زاده با 624/9 امتياز در رده بيست وسوم قرار گرفت و صادقيان 
نيز با 622/6 امتياز ســى ام شــد تا هر 2نفر از دور مســابقات كنار 

بروند.
در اين مســابقه تيراندازانى از كشورهاى نروژ، كره جنوبى، آمريكا، 
كره جنوبى، فرانسه، چين، سوئيس و روسيه به فينال راه پيدا كردند.

فاطمــه كرم زاده با ثبت امتياز 624/9 در رده  23 قرار گرفت. آرمينا 
صادقيــان جوان ترين عضو كاروان ايران نيز با 622/6 امتياز در رده 
سى ام ايستاد و از دور مسابقات كنار رفتند. در اين ماده 56 تيرانداز 

حضور داشتند.
جواد فروغــى در مرحله مقدماتــى ماده 10 متر تپانچــه با امتياز 
580/25 در رده پنجــم ايســتاد و به فينال راه يافــت. در اين ماده 
48 ورزشــكار در خط آتش ايســتادند و 8 نفر برتر توانستند جواز 
حضور در فينال را كســب كنند. فروغى بايــد در مرحله فينال اين 
ماده در كنار رقبايى از كشــورهاى اوكراين، هند، چين، كره جنوبى، 

آلمان مسابقه  دهد.
در مرحله يك شــانزدهم نهايى رقابت شمشيربازى سابر بازى هاى 
المپيــك توكيو نمايندگان ايران شــاهكار كردنــد و مقابل حريفان 

قدرتمند خود پيروز شدند. 
على پاكدامن با آندراس ژاتمارى از مجارســتان كه سابقه قهرمانى 
جهان را در كارنامــه دارد، به رقابت پرداخت و با نتيجه 15 بر 12
پيروز شــد. حريف بعدى پاكدامن در دور بعد هارتونگ نفر پنجم 
رنكينگ جهانى از آلمان است. مجتبى عابدينى دومين نماينده ايران 
بر روى پيست رفت و وى هم توانست رقيب خود را شكست دهد. 
عابدينى با نتيجه 15 بر 10 به راحتى مقابل گوردون از كانادا پيروز 
شــد و به مرحله يك هشــتم نهايى راه يافــت. وى در دور بعد به 

مصاف ژيالگى دارنده 2 طالى المپيك از مجارستان مى رود. 
محمد رهبرى نيز در رقابت با اپيتى از فرانسه كه نفر ششم رنكينگ 
جهان است، با نتيجه 15 بر13پيروز شد و به يك هشتم نهايى صعود 
كرد. رهبرى در دور بعد با سامله شمشيرباز ايتاليايى مسابقه مى دهد.

در تيراندازى با كمان، نماينده كشــورمان بــا غلبه بر حريف خود 
صعود كرد.

ميالد وزيرى تنها نماينده ايران در اين بازى ها با امتياز 629 در بين 
64 ورزشكار شركت كننده در رده شصت وسوم مرحله مقدماتى قرار 

گرفت و به مرحله بعد صعود كرد.
وى در روز پنجم مردادمــاه در مرحله حذفى به مصاف كماندارى 
از آمريكا مى رود. رقابت هاى تكواندوى المپيك توكيو آغاز شــد و 
آرمين هادى پور در دســته منفى 58 كيلوگرم مقابل جفرسون اوچو 

فرناندز از كلمبيا قرار گرفت.
در اين مسابقه كه از دور يك هشتم بود، نماينده كشورمان توانست 
با نتيجه 22 بر 19 از سد حريف خود عبور كند. هادى پور در بازى 

بعدى خود بايد به مصاف حريفى از آرژانتين برود.
جواد فروغى در مرحله مقدماتى ماده 10متر تپانچه با امتياز 580/25
در رده پنجم ايســتاد و به فينال راه يافت. در اين ماده 48 ورزشكار 
در خط آتش ايستادند و 8 نفر برتر توانستند جواز حضور در فينال 
را كسب كنند. فروغى بايد در مرحله فينال اين ماده در كنار رقبايى 

از كشورهاى اوكراين، هند، چين، كره جنوبى، آلمان مسابقه  دهد.

مسابقات واليبال المپيك با پيروزى دشوار 
ايتاليا آغاز شد

 تيم ملى واليبال ايتاليا در نخستين بازى در المپيك 2020 توكيو 
به سختى از سد كانادا گذشت.

در نخســتين روز از برگزارى مســابقات واليبال المپيك توكيو، 2
تيم همگــروه ايران به مصاف هم رفتند كه اين بازى با برترى 3 بر 
2 ايتاليا به پايان رســيد. كانادا در ست هاى اول و دوم اين بازى به 
پيروزى رسيد، اما از آغاز ست سوم قافيه را به حريف باخت. ايتاليا 

در 3 ست بعدى به برترى رسيد تا المپيك با شگفتى آغاز نشود.
تيم ملى واليبال ايران نيز در نخســتين بازى خود روز گذشــته به 

مصاف لهستان قهرمان جهان در سال هاى 2014 و 2018 رفت.
مســابقات واليبال المپيك توكيو در 2 گروه 6 تيمى برگزار مى شود. 
در پايــان مرحله مقدماتى، 4 تيم برتر هر گــروه به مرحله حذفى 

صعود مى كنند و به صورت ضربدرى به مصاف هم مى روند.
ملى پوشان واليبال كشورمان فردا نيز در دومين بازى خود با ونزوئال 
ديدار مى كنند. ايران به همراه لهستان، ژاپن، كانادا، ونزوئال و ايتاليا 

در گروه دوم قرار دارند.

ساخت زورخانه بين المللى همدان سرعت مى گيرد
 ساخت زورخانه بين المللى همدان با جذب 10 ميليارد تومان اعتبار سرعت مى گيرد.

در نشســت تخصصى بررسى مشــكالت هيأت انجمن هاى ورزشى اســتان، مديركل 
ورزش وجوانان استان با اشاره به اينكه هيأت انجمن هاى ورزشى هيأتى است كه بسيارى 
از ورزش هــا و تفريحات مهيج را در دل خود جاى  داده اســت، گفــت: امروز به دنبال 
اين هســتيم در بحث زيرساخت هاى ورزشى اســتان با احداث مجموعه ورزشى شهيد 

شمسى پور(3 سالن) توسعه و تحولى شگرف ايجاد كنيم.
حميد ســيفى با بيان اينكه هيأت  هاى ورزشى با ايده پردازى و ارائه طرح ها بايد راهنماى 
ورزش اســتان باشــند، افزود: يكى از موضوعات مهم در راســتاى بررسى چالش ها و 

ظرفيت ها، بازديدهاى ميدانى از زيرساخت ها و اماكن ورزشى است كه بايد اين مهم را در 
دستور كار خود قرار دهند و در راستاى توسعه هيأت از ما مطالبه كنند.

وى با اشاره به سفر رئيس سازمان برنامه وبودجه كشور به استان گفت: خوشبختانه امروز 
اســتاندار و مجمع نمايندگان استان در توســعه همه جانبه ورزش استان تالش مى كنند و 
در ســفر هفته گذشته رئيس سازمان برنامه وبودجه كشور به استان و رايزنى هاى مشترك 
اســتاندار و حاجى بابايى، مبلغ 10ميليارد تومان اعتبار ويژه براى تسريع در روند ساخت 

زورخانه بين المللى همدان جذب كردند.
ســيفى با بيان اينكه هيأت  هاى ورزشــى اســتان بايد عملكرد خود را ارائه كنند، افزود: 
امروز بايد با اســتفاده از صنعت ورزش در استان بتوانيم درآمدزايى پايدار براى ورزش و 

ورزشكاران ايجاد كنيم.

وى با بيان اينكه حقوق ورزشى مقوله بسيار مهمى است كه بايد بيش ازپيش در اين حوزه 
فعاليت شود، گفت: حقوق ورزشى در ورزش استان مغفول مانده، بنابراين بايد هيأت هاى 
انجمن هاى ورزشــى براى اين مهم برنامه ريزى كنند و آموزش هاى الزم را در راســتاى 

تعميق بخشى انجام دهند.
در ادامه رئيس هيأت انجمن هاى ورزشى استان، بيان كرد: انجمن هاى ورزشى داراى 21

رشته ورزشى اســت كه در حال حاضر در استان همدان تنها 10رشته فعال و 4 رشته نيز 
نيمه فعال است و مابقى آنها نيز غيرفعال هستند.

سيد محمد عيوقيان گفت: در تالش هستيم با مساعدت هاى اداره كل و بهره گيرى از همه 
ظرفيت ها هيأت انجمن هاى ورزشــى اســتان را احيا كنيم تا شاهد درخشش جوانان و 

نوجوانان كهن ديار الوند در كشور باشيم.

آگهي مزايده

شهردارى منطقه دو همدان

1-  متقاضيان مى بايستى مبلغ سپرده هاى تعيين شده را به صورت نقدى به حساب 74051133313332 بانك قرض الحسنه مهر ايران و يا به صورت ضمانتنامه 
بانكى با مدت اعتبار سه ماهه و يا اوراق مشاركت بى نام در پاكت الف قرارداده و فرم آگهى مزايده و نمونه قرارداد تنظيمى را امضاء نموده و براى اشخاص حقوقى 
تصوير آخرين آگهى تعميرات و اشخاص حقيقى كپى كارت ملى را در پاكت (ب) قرارداده و فرم پيشنهاد قيمت را تكميل در پاكت ( ج) قرارداده و حداكثر تا پايان 

وقت ادارى مورخه 1400/05/14 (10 روز) تحويل دبيرخانه شهردارى منطقه دو به آدرس:همدان-خيابان تختى-شهردارى منطقه دو نمايند.
2- به پيشنهادات مخدوش فاقد سپرده و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد .

3- شهردارى در رد يا قبول يك يا تمامى پيشنهادات مختار است.
4- انتقال اسناد پس از طى مراحل ثبتى از طريق شهردارى انجام خواهد شد .

5- در صورت انصراف نفر اول از انجام معامله سپرده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد در مورد نفرات بعدى نيز به همين صورت عمل خواهد شد .
6- برنده مزايده مكلف است ظرف 7 روز از تاريخ ابالغ شهردارى نسبت به واريز وجه اقدام نمايد در غير اينصورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد .

7- سند مالكيت صرفاً به نام شركت كننده در مزايده و پس از انجام مراحل قانونى و اجراى عمليات ثبتى انتقال مى يابد. 
8- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را به صورت نقد به حساب شهردارى واريز نمايد ( از پيمانكارانى كه داراى مطالبات تاييد شده در شهردارى منطقه 

دو مى باشند تهاتر پذيرفته مى شود. )  
9- شركت در مزايده به منزله قبول شرايط آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند.

10- مبلغ سپرده شركت در مزايده 5٪  قيمت پايه كارشناسى مى باشد. 
11- متقاضيان جهت دريافت فرم شركت در مزايده به كارپردازى شهردارى منطقه دو مراجعه نمايد. 

12- پيشنهادات رسيده در مورخه 1400/05/17 در دفتر معاونت اداى و مالى مورد رسيدگى قرارخواهد گرفت.
(م الف 630)

 شهردارى منطقه دو همدان در نظر  دارد نسبت به فروش امالك خود از طريق مزايده كتبى اقدام نمايد لذا متقاضيان مى توانند با رعايت شرايط ذيل در 
مزايده شركت نمايند.

مساحت كاربرىمشخصاترديف
(مترمربع)

قيمت كارشناسى         
(ريال) 

مبلغ سپرده  شركت در 
آدرس ملكمزايده 5٪ (ريال)

221/0217/000/000/000مسكونى پالك عادى 1
نايب احمد،كوچه فلسطين850/000/000(6 دانگ)

220/4719/300/000/000مسكونى پالك عادى 2
نايب احمد،كوچه فلسطين965/000/000(6 دانگ)

هيأت 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

برابــر رأي شــماره 140060326002000240 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيت 
ــوزه  ــي ح ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبت ــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق ثبت
ــه  ــاى حبيب ال ــى آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالكان ــگ تصرف ــك كبودراهن ــت مل ثب
حــدادى فرزنــد ســيف اله بــه شــماره شناســنامه 762 صــادره از كبودراهنــگ در يــك 
ــع مفــروز و مجــزى شــده از  ــه مســاحت 36295/98  مترمرب قطعــه زميــن مزروعــي ب
ــدارى از وزارت كشــاورزى محــرز  ــع در روســتاى طاســران خري ــالك 244 اصلــي واق پ
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد.  از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس بديه

مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 144)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03

محمدصادق بهرامى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

كارت مجوز حمل سالح و مهمات شكارى سالح ساچمه زنى يك لول ته 
پر،مدل نيمه خودكار،كاليبر 12 ،ساخت تركيه به شماره بدنه 91883347 و 
شماره كالسه پرونده 20408 ، به نام امين نيكوسخن،فرزند محمدمهدى، به 

شماره شناسنامه 596 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 در دوميــن روز از بازى هــاى تابســتانى 
المپيك 2020 توكيو تيرانــداز ايرانى خوش 
درخشــيد و به مدال طال ماده 10متر دســت 

يافت.
جواد فروغى تيرانداز 41 ســاله كشورمان در 
مرحلــه مقدماتى ماده 10متــر تپانچه با امتياز 
580/25 در رده پنجــم ايســتاد و به فينال راه 
يافت. در اين ماده 48 ورزشكار در خط آتش 
ايســتادند و 8 نفر برتر توانستند جواز حضور 
در فينال را كســب كننــد. فروغى  در مرحله 
فينال اين ماده در كنار رقبايى از كشــورهاى 
اوكراين، هنــد، چين، كره جنوبــى، آلمان و 
صربســتان قرار گرفت كه در  اين مســابقه 

تيرانــداز ايرانى خوش درخشــيد و با 
شكستن ركورد المپيك نخستين مدال 
طالى تيراندازى كشــورمان  در ادوار 

المپيك را كسب كرد.
در اين مســابقه وى با كســب8 .244
امتياز ركورد المپيك را شكست و باالتر 
از رقبا بر ســكوى نخست و مدال طال 

تكيه زد.
و   صربســتان  ايران  از  پس   

چين نيز دوم و سوم شدند
در روز نخست توزيع مدال ها جمهورى 
اسالمى ايران در صف مدال آوران قرار 
گرفت شــيرينى مــدال فروغى وقتى 
دوچندان مى شــود كــه كاروان ايران 
پيش بينى اين مدال را نمى كرد و فروغى 
نخســتين تيرانداز كشورمان شد كه در 

المپيك مدال زرين را 
كسب كرد.

رشــته  ايــن  در   
تيرانــدازان  ديگــر 
طمه  فا » ن ما ر كشــو
كــرم زاده» و «آرمينــا 
صادقيــان» در خــط 
اما  گرفتند،  قرار  آتش 
در رقابت با حريفان به 
نتايج خوبى نرسيدند.
كــرم زاده بــا 624/9

رده  در  امتيــاز 
قــرار  بيست وســوم 
گرفت و صادقيان نيز 
با 622/6 امتياز ســى ام شد تا هر 2نفر از دور 

مسابقات كنار بروند.
در اين مسابقه تيراندازانى از كشورهاى نروژ، 
كره جنوبى، آمريكا، كره جنوبى، فرانسه، چين، 
سوئيس و روســيه به فينال راه پيدا كردند در 

اين ماده 56 تيرانداز حضور داشتند.
در مرحلــه يك شــانزدهم نهايــى رقابــت 
شمشــيربازى ســابر بازى هاى المپيك توكيو 
نمايندگان ايران مقابل حريفان قدرتمند خود 
آغاز خوبى داشــتند و دور نخســت را پيروز 
شــدند، امــا در دور دوم به شكســت مقابل 

حريفان از دور مسابقات حذف شدند.
على پاكدامــن ابتدا با آنــدراس ژاتمارى از 

مجارســتان كه ســابقه قهرمانى جهان را در 
كارنامــه دارد، به رقابــت پرداخت و با نتيجه 
15بر12 پيروز شــد، اما در مصاف با حريف 
بعدى خود هارتونگ نفر پنجم رنكينگ جهانى 

از آلمان شكست خورد و حذف شد.
مجتبــى عابدينى دومين نماينده ايران بر روى 
پيســت رفت و وى هم توانست رقيب خود 

را شكست دهد.
عابدينى ابتــدا با نتيجه 15بــر10  به راحتى 
مقابل گوردون از كانادا پيروز شد و به مرحله 
يك هشــتم نهايى راه يافــت. وى در دور بعد 
به مصــاف ژيالگى دارنــده 2 طالى المپيك 
از مجارســتان رفت و با قبول شكست از دور 

مسابقات كنار رفت.
محمد رهبرى نيز در رقابت با اپيتى از فرانسه 
كه نفر ششــم رنكينگ جهان است، با نتيجه 
15بر13پيروز شد و به يك هشتم نهايى صعود 
كرد. رهبرى در دور بعد با ســامله شمشيرباز 
ايتاليايى مسابقه داد و وى نيز باخت و حذف 
شــد. در اين مرحله هر 3 شمشيرباز ايرانى با 

قبول شكست از دور مسابقات كنار رفتند.
در تيراندازى با كمان، نماينده كشورمان با غلبه 

بر حريف خود صعود كرد.
ميالد وزيرى تنها نماينده ايران در اين بازى ها 
با امتياز 629 در بين 64 ورزشكار شركت كننده 
در رده شصت وســوم مرحلــه مقدماتى قرار 

گرفت و به مرحله بعد صعود كرد.

وى در روز پنجم مردادماه در مرحله حذفى به 
مصاف كماندارى از آمريكا مى رود.

رقابت هاى تكواندوى المپيك توكيو نيز  ديروز 
آغاز شد و آرمين هادى پور در دسته منفى 58 
كيلوگرم ابتدا مقابل جفرسون اوچو فرناندز از 
كلمبيا برنده شد و نماينده كشورمان توانست 
بــا نتيجه 22بر19 از ســد حريف خود عبور 
كند. هادى پور در بازى بعدى خود  به مصاف 
حريفى از آرژانتين رفت و با قبول شكست از 

دور مسابقات حذف شد.
در تنيــس روى ميز نيما عالميان در يك بازى 
ضعيف برابر حريف انگليسى شكست خورد 

و از دور مسابقات كنار رفت.
در رشــته بوكــس دانيال شــه بخش در وزن 
57كيلوگرم با محمد ماهوت حريفى از مراكش 
سرشاخ شــد و در نهايت با نتيجه 5برصفر به 

پيروزى رسيد و راهى مرحله يك هشتم شد
همچنين تيم ملى واليبال كشورمان در نخستين 
بــازى خود در المپيك توكيو مقابل لهســتان 
قهرمان دوره گذشته رفت و با ارائه يك بازى 
كم نقــص و نفس گير شــاگردان النكو موفق 
شــدند حريف قدر خود را شكســت بدهند 
و گام نخســت را محكم برداشــتند. در اين 
ديدار ابتدا در ست نخست لهستان با اختالف 
25بر 18پيروز شــد، اما سروقامتان كشورمان 
ست هاى دوم و سوم را با نتايج مشابه 25بر22

به پيروزى رســيدند. ملى پوشان ايرانى ست 
چهارم را در حالى كه مى توانســت 
پيروز شــود 25بر22 بازى را واگذار 

كرد و كار به ست پنجم رسيد.
در ســت پنجم 2 تيم بــازى نزديك 
و فشــرده اى را به نمايش گذاشتند و 
پابه پاى هم پيش رفتند و ست پنجم 
يك ماراتن شد كه سرانجام تيم ملى 
واليبال 23بر21 موفق شــد لهســتان 
را شكســت دهــد و در نهايت 3 بر 
2 ايران بازى نخســت را با پيروزى 
پشت سرگذاشت تا با روحيه اى بهتر 
بازى هــا را دنبال كنــد.  ديروز براى 
كاروان المپيك كشــورمان يك روز 
خاص بود و مــدال زرين و باارزش 
جواد فروغى و بــازى زيباى واليبال 

روز فراموش نشدنى را رقم زد.

كسب نخستين طالى 
تيراندازى توكيو به نام ايران

ليگ برتر كشور 
به ايستگاه 28 رسيد

 هفتــه بيست وهشــتم ليــگ برتــر كشــور 
امــروز بــا انجــام 8 بــازى همزمــان برگــزار 
ــا  ــى و بق ــراى قهرمان ــا ب ــود و تيم ه مى ش

ــد. ــم مى رون ــه مصــاف ه ب

2تيم پرســپوليس و سپاهان رقابت فشرده اى 
براى كسب قهرمانى با هم دارند و شايد امروز 

چهره قهرمان مشخص شود.
امشب در تهران پرســپوليس ميزبان تراكتور 
تبريز اســت و در اصفهان سپاهان در داربى 

اصفهان با ذوب آهن
ديدار مى كند در اين بازى حساس ذوب آهن 

براى بقا و سپاهان براى قهرمانى نبردى نابرابر 
با هم دارند.

در ديگــر ديدارها مس رفســنجان با پديده 
مشــهد، ماشين سازى  تبريز ســقوط كرده با 
پيكان تهران، ســايپا با آلومينيوم اراك، نفت  
مسجدســليمان با گل گهر ســيرجان، فوالد 
بــا صنعت نفت آبادان و در نهايت نســاجى 

مازندران با استقالل ديدار مى كنند.
ديدار اســتقالل و نســاجى را داور همدانى 
ســوت مى زند. بيژن حيدرى داور بين المللى 
همدانى به همراه سعيدعلى نژاديان و عليرضا 
ايلدرم اين بازى را قضاوت مى كنند، همچنين 
حامد رنجبرصولتى ديگر داور همدانى در اين 

بازى داور چهارم است. 
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گـزارش 

خبرخبـر

كاوشگر "اروپا كليپر"  سوار بر"فالكون
 به فضا مى رود

  فضاپيماى "اروپا كليپر" ناســا توســط موشــك فالكون به قمر 
اروپاى سياره  مشترى مى رود.

به گزارش ايسنا، ناسا اعالم كرد كه فضاپيماى"اروپا كليپر" به ارزش 
4/25 ميليارد دالر بر روى موشــك فالكون شركت اسپيس ايكس به 
فضا مى رود. به گفته  ناسا ارزش كل اين قرارداد در حدود 178ميليون 

دالر خواهد بود.
اگر همه چيز طبــق برنامه پيش برود كليپر در ســال 2024 از مركز 
فضايى كندى در فلوريدا به فضا پرتاب مى شــود و در سال 2030 به 
قمر اقيانوسى مشترى مى رسد. اين فضاپيما در 4 سال زمينى 50 بار 

به اين قمر نزديك مى شود و آن را مطالعه مى كند.

 داروى جديدى براى نابودى سرطان پستان
 يك داروى جديد با موفقيت توانســت سلول هاى سرطان پستان 
را در موش ها از بين ببرد و سيســتم توليدمثل آنها را بدون آســيب 

باقى بگذارد.
به گزارش «آى. اى»، براساس يك مطالعه جديد منتشر شده در مجله 
Science Translational Medicine، يــك روش جديد 
براى درمان سرطان پســتان مى تواند 95 تا 100درصد از سلول هاى 
ســرطانى را در موش ها، همراه با پيشــروى يا متاستاز آنها در مغز، 

ريه ها، كبد و استخوان ها از بين ببرد.
اين داروى جديد "ارسو "(ErSO)  نام دارد و قادر است به سرعت 
حتى تومورهاى بزرگ را تا اندازه هاى غيرقابل تشخيص كوچك كند.

اين مطالعه تحت نظر دانشمندان دانشگاه "ايلينوى" انجام شد.

رصد يك كهكشان دور از دسترس با كمك 
يك خوشه كهكشانى نزديك

 مركز اين تصوير كه توسط تلسكوپ فضايى هابل ثبت شده توسط 
كمان هايى ناشى از همگرايى گرانشــى احاطه شده است.به گزارش 
ناسا، همگرايى گرانشى پديده اى است كه مى تواند ظاهر كهكشان هاى 
دوردســت را تار يا بزرگنمايى كند. اين پديده زمانى رخ مى دهد كه 
گرانش يك جسم(در اين تصوير يك خوشه كهكشانى) پيش از رسيدن 
نور به ناظر، نور كهكشان پس زمينه را خم مى كند.در اين تصوير خوشه  
كهكشانى "MACSJ٠١٣٨.٠-٢١۵۵"، كهكشان غيرفعال بزرگ و 
دورترى به نام "MRG-M٠١٣٨" را تحت تأثير همگرايى گرانشى 
خود قرار داده است. كهكشان "MRG-M٠١٣٨" ديگر قادر به توليد 
ستاره  جديد نيست و در فاصله  10ميليارد سال نورى از زمين قرار دارد. 

بارور كردن ابرهاى دبى با پهپاد!
 امارات متحده عربى از پهپادها و هواپيماهاى بدون سرنشين براى 

كنترل آب وهواى شهر دبى استفاده مى كند.
به گزارش ايسنا، بارش هاى محدود در دبى و دماى باالى هوا منجر 
به خشكسالى در اين شهر توريستى شده است و اكنون هواپيماهاى 

بدون سرنشين به مبارزه با اين معضل كمك مى كنند.
تغييــرات اقليمى و بحران آب وهوا طورى كه تاكنون هرگز اين طور 
نبوده در حال گرم كردن كره زمين هســتند و ساكنان مناطق مختلف 

كره زمين در حال تجربه دماهاى بى سابقه اى هستند.
امارات متحده عربى اغلب شــاهد دماى باالى هوا به همراه بارندگى 
بسيار كم است و به طور متوسط  ساليانه كمتر از 4 اينچ باران در اين 

شهر مى بارد و منجر به خشكسالى مى شود.

«جف بزوس» به فضا رفت اما فضانورد نشد!
 شــايد جف بزوس به لبه  فضا رفته باشد، اما با توجه به معيارهاى 
جديــد اداره هوانــوردى فــدرال وى تنها مى تواند يــك فضانورد 

"افتخارى"باشد.
به گزارش اينســايدر،   همزمان با سفر جف بزوس به فضا در روز 20 
ژوئيه(29 تيرماه)، اداره هوانوردى فدرال دســتورالعمل هاى خود براى 
فضانورد ناميدن افرادى كه در آينده به فضا مى روند را تغيير داد. از سال 
2004 تاكنون اين نخشســتين تغيير قابل توجه در اين دستورالعمل ها 
بود. در برنامه ســفرهاى تجارى اداره هوانوردى فدرال به فضانوردان 
نشان هايى داده مى شود تا آنها به طور رسمى فضانورد شناخته شوند، 
اما با توجه به دســتورالعمل هاى جديد ممكن اســت جف بزوس و 

همراهانش صالحيت دريافت اين نشان را نداشته باشند.

فرودگاه همدان 
پرواز مسافرى ندارد

 مديــر فــرودگاه همدان بــا بيــان اينكه در 
حال حاضر فرودگاه همدان پرواز مسافرى ندارد، 
بيــان كرد: بــا چندين شــركت هواپيمايى براى 
برقرارى مجدد پروازها صحبت شده، اما متأسفانه 
اســتقبال نكردند و در حال حاضــر هم فرودگاه 
همدان به صورت فعال كار خود را انجام مى دهد 

ولى پرواز مسافرى ندارد.
 قنبر خليل پور در تأييد آخرين وضعيت فرودگاه 
همــدان، بيان كــرد: 2پرواز مســافرى فرودگاه 
همدان كه به  صورت هفتگى انجام مى شــد مانند 
ســاير فرودگاه ها در سراسر كشور به  دليل شيوع 
بيمارى كرونا كنسل شده و هربار پس از پيگيرى 
بــراى برقرارى اين پروازهاى مســافرى با پيك 
دوم، سوم و چهارم كرونا مواجه شديم و همچنان 

پرواز مشهد و كيش در همدان انجام نمى شود.
خليل پور با بيان اينكه به تازگى پروازها در ساير 
فرودگاه هاى كشــور برقرار شده است، افزود: با 
چندين شــركت هواپيمايى براى برقرارى مجدد 
پروازها صحبت شــده، اما متأســفانه اســتقبال 
نكردند و در حال حاضــر هم فرودگاه همدان به 
 صورت فعــال كار خود را انجــام مى دهد، ولى 

پرواز مسافرى ندارد.
 كمبود ناوگان هواپيمايى در كشور

مدير فرودگاه شهدا همدان با بيان اينكه پروازهاى 
آموزشى در اين فرودگاه انجام مى شود، بيان كرد: 
حدود 4 ماه پيش مديرعامل شــركت هواپيمايى 
همكار به  دليل ابتال به كرونا فوت شــد و قبل از 
آن ماهى250 تا 300 پرواز آموزشــى و تفريحى 
انجام مى شــد كه اكنون به 40 تا 50 پرواز رسيده 
اســت، همچنين پرواز بالگردهاى امدادى مانند 
اورژانس، هــالل احمر، نقشــه بردارى و نظامى 

انجام مى شود.
خليل پور بــا بيان اينكه براى برقــرارى پرواز با 
شركت هواپيمايى زاگرس صحبت شده و اكنون 
با چارتركننــده در زمينه قيمــت بليت در حال 
مذاكره اســت كه تا 2ماه آينــده پروازها دوباره 
برقرار شوند، گفت: در فرودگاه همدان از لحاظ 
پرســنل، باند و تجهيزات مشكلى وجود ندارد و 
همه چيز نرمال است، اما تاكنون نتوانستيم پرواز 
مسافرى انجام دهيم چراكه شركت هاى هواپيمايى 
با كمبود ناوگان مواجه بوده و ترجيح مى دهند كه 

در مناطق پر سودتر پرواز داشته باشند.
مدير فرودگاه شــهدا همدان بــا بيان اينكه مردم 
همدان فكر مى كنند كه فرودگاه غيرفعال اســت 
اما اينطور نبــوده و زيرســاخت هاى الزم براى 
انجام پرواز مانند ســابق وجــود دارد و فرودگاه 
به صورت كامل آماده و در حال فعاليت اســت، 
افزود: فــرودگاه تعطيل نبوده و تنها نقطه ضعف 
آن نبود پرواز مســافرى اســت كه براى رفع اين 
مشــكل مسئوالن استانى و نمايندگان بايد به طور 

جد ورود پيدا كنند.
تعميــرات  آشــيانه  تأســيس  از  خليل پــور 
هواپيمــا جنــب فــرودگاه همــدان به عنــوان 
ــر داد  ــا خب ــى هواپيم ــه تعميرات ــك مجموع ي
و گفــت: ايــن آشــيانه از طــرف وزارتخانــه 
ــص  ــه نق ــى ك ــود و هواپيماهاي ــداث مى ش اح
فنــى داشــته و يــا آخريــن پــرواز خــود را انجــام 
ــه ايــن مــكان منتقــل مى شــوند كــه  مى دهنــد ب
تعميــرات بــر روى آنهــا انجــام شــده و از 
قطعــات آنهــا بــراى هواپيماهــاى ديگــر اســتفاده 

ــد. كنن
وى بــا بيــان اينكــه تأســيس ايــن آشــيانه موجــب 
افزايــش پروازهــا، رونــق يافتــن فــرودگاه و ايجــاد 
ــداث  ــوع اح ــرد: موض ــود، بيان ك ــتغال مى ش اش
آشــيانه از طــرف وزارتخانــه در حــال بررســى و 
ــن  ــك اراضــى بي ــك تمل ــه ي ــرى اســت ك پيگي
راه وشهرســازى  اداره كل  همــدان،  شــهردارى 
همــدان و وزارتخانــه انجــام شــود كــه بــه محض 
تملــك يــا معاوضــه زميــن اقدامــات اجرايــى آن 

ــود. ــاز مى ش آغ

سال گذشته
2 هزار نفر در صنايع دستى استان همدان 

مشغول به كار شدند
 طبق ســامانه ملى رصد 2هزار و 787 نفر سال گذشته در رشته هاى 

صنايع دستى اين استان مشغول به كار شدند.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان همدان گفت: 
اين تعداد شــاغل در قالب 835 كارگاه در رشــته هاى مختلف اعم از 
سفال و ســراميك، چرم، صنايع چوب، گلدوزى، مرواربافى مشغول به 

فعاليت شده اند.
به گزارش ايرنا، على مالمير افزود: آموزش ديدگان شاغالن صنايع دستى 
در سال گذشــته، در رشته هاى مختلف صنايع  دســتى بالغ بر 713 نفر 
بوده اند كه آموزش هاى صنايع دستى را در رشته هاى مختلف و در سطح 

شهرستان هاى استان آموزش ديده اند.
وى از اختصــاص اعتبــار 1/4ميليــارد ريالى به آمــوزش و ترويج 
صنايع دستى استان همدان در سال گذشته خبر داد و گفت: در راستاى 
توســعه و ترويج صنايع دســتى در زمينه آموزش، توليد، بازاريابى و 

فروش صنايع دستى كارگاه هاى آموزشى ويژه اى برگزار شده است.
مالمير با بيان اينكه تســهيالت در قالب وام مشاغل خانگى، روستايى، 
كرونا و بالعوض به هنرمندان در ســال گذشته اعطا شده است افزود: 
تســهيالت در بخش مشاغل خانگى 64 ميليارد و 290ميليون ريال، در 
بخش كرونا 142ميليارد و 460 ميليون ريال، وام روستايى 372ميليارد 
و 704 ميليــون ريال و وام بالعوض 2/1ميليارد ريال پرداخت شــده 

است.
وى صادرات رســمى و غيررسمى صنايع دستى استان همدان در سال 
گذشــته را 39 ميليون دالر اعــالم كرد و گفــت: اغلب محصوالت 
صادراتى همدان را ســفال و سراميك اللجين تشــكيل داده و مقدار 

اندكى را نيز زيورآالت سنتى و مبل ومنبت مالير شامل شده است.
مالمير افزود: در سال  گذشته هزار و 664 مورد صدور و تمديد پروانه 
توليد انفرادى و 3 هزار و 318 مورد پروانه توليد كارگاهى در اســتان 

همدان صادر و تمديد شد.
وى  صــدور و تمديد 45 مورد كارت  شناســايى، 14مورد صدور و 
تمديد جواز تأسيس و 470 مورد صدور و تمديد مجوز مشاغل خانگى 
را از ديگر فعاليت هاى معاونت صنايع دســتى اســتان در سال گذشته 

اعالم كرد.

رئيس سازمان حج خبر داد
پيگيرى اعزام زائران ايرانى به عراق 

در محرم و صفر
 اعــزام محدود و هوايى زائران ايرانى به عراق براى ماه هاى محرم و 
صفر، با توجه به موافقت مشــروط وزارت بهداشت و مذاكره با طرف 

عراقى در حال پيگيرى است.
رئيس ســازمان حج وزيارت گفت: هفته گذشته و پيش از مراسم عرفه، 
معاون ســازمان حج وزيارت در ســفر به عراق با وزير گردشگرى اين 
كشــور مذاكراتى درباره كليات تفاهم نامه اى كه تهيه شده است، انجام 
داد، اما با توجه به تعطيلى 10روزه در عراق قرار شد مذاكرات مربوط به 

اعزام زائران ايرانى پس از پايان اين تعطيالت ادامه يابد.
به گزارش ايسنا، عليرضا رشيديان با بيان اينكه معاون وزير بهداشت در 
نامه اى 7  ماده اى به ســازمان حج و زيارت اعالم كرده كه با رعايت اين 
مواد با اعزام هوايى زائران به عتبات عاليات موافقت شــده است، افزود: 
متأسفانه در زمانى كه اعزام زائران به صورت رسمى تعطيل شده است، 
برخى به صورت غيرمجاز با رواديدهاى غيرزيارتى به اين سفر مى روند 

كه هزينه هاى بسيارى را به زائران تحميل كرده است.
وى گفت: اگر امكان از ســرگيرى اعزام زائران عتبات عاليات با رعايت 
شيوه نامه هاى بهداشتى فراهم شود، هزينه هاى زائران هم كاهش مى يابد.
رشــيديان كه در يك برنامه تلويزيونى سخن مى گفت، درباره افراد در 
نوبت ســفر حج تمتع و عمره مفرده، افزود: در حال حاضر حدود يك 
ميليــون و 150هزار نفر در نوبت حج تمتع و 5 ميليون و 800 هزار نفر 
در نوبت عمره قرار دارند، بنابراين  در حال حاضر نام نويسى جديد براى 

حج و عمره انجام نمى شود.
 عربستان براى عمره به ايران پيام مثبت داده است

وى با اشــاره به مذاكره با عربستان و شروطى كه ايران براى برگشت به 
عمره گذاشته اســت، بيان كرد: اميدواريم پس از برگزارى مراسم حج 

تمتع، طرف سعودى حج عمره را راه اندازى كند.
حجت االســالم والمســلمين عبدالفتاح نواب، نماينده ولى فقيه در امور 
حج وزيــارت كه در اين گفت وگو حضور داشــت، با انتقــاد از رويه 
عربستان در برگزارى حج محدود، درباره از سرگيرى اعزام زائران ايرانى 
به عمره گفت: با توجه به اينكه كشور ميزبان پيام مثبتى مبنى بر پذيرش 
زائران ايرانى براى عمره داده، اميد اســت اين سفر دوباره برقرار شود، 
اما اين موضوع بستگى به تصميم گيرى مسئوالن كشور دارد به هر حال 

سازمان حج و زيارت آماده برگزارى آن است.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

خداوند متعال از كننده كار اين را دوست دارد كه وقتى كارى مى كند آن را به خوبى 
انجام دهد.      

كنز العّمال : 9129

 مسئوالن گردشگرى و فعاالن حوزه سفر استان 
همدان بر اين باورند كه اين حوزه بيشترين آسيب 

را از شيوع بيمارى كرونا ديده است.
نشســت هم انديشى و آسيب شناســى گردشگرى 
در پســاكرونا با حضور حميدرضا حاجى بابايى و 
فالحى نمايندگان مردم همدان در مجلس شــوراى 
اسالمى، شــهردار همدان، مديركل ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى، نمايندگان مردم همدان 
در شوراى اسالمى شهر و فعاالن حوزه گردشگرى 
در مركز همايش هاى قرآنى و بين المللى شهردارى 

همدان روز گذشته برگزار شد.
نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى اسالمى با 
بيان اينكه شــهر همدان در مسير توسعه  است، كه 
در آينده نه چندان دور مى تواند به قطب اقتصادى، 
سياسى، اجتماعى و فرهنگى در كشور تبديل شود، 
گفت: براى نهادينه كــردن عنوان پايتخت تاريخ و 
تمدن به نام همدان زحمات بيشمارى متحمل شديم 
حتــى برخى با لجبازى از عنوان " پايتخت تاريخ و 

تمدن" براى همدان استفاده نمى كردند.
حميدرضا حاجى بابايى با تأكيد بر اقدام هاى صورت 
گرفته در راستاى توسعه صنعت گردشگرى در اين 
شهرســتان افزود: در همين راســتا تقويت راه آهن 
همــدان، ايجاد 2 موزه جديد،  پارك 200 هكتارى 
سد اكباتان، ايجاد مركز تعمير هواپيماهاى كشور در  
فرودگاه و ايجاد قطار شهرى همدان نيز هم اكنون 

در دست اقدام است.
وى نامگذارى همدان به عنوان پايتخت تاريخ وتمدن 
ايران زمين را اقدامى ماندگار دانست و گفت: نهادينه 
كردن اين عنوان نزد مسئوالن و رسانه ها 10 سال به 
طول انجاميد و حتى برخى سعى در استفاده نكردن 

از اين عنوان ارزشمند را داشتند.
نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى اســالمى 
افزود: بايد به وســعت تاريــخ و تمدن ايران زمين 
تفكرمان را نســبت به توسعه فضاى گردشگرى و 

اقتصادى وسعت دهيم.
 رئيس كميســيون ســرمايه گذارى و گردشگرى 
شوراى شهر شنبه 2 مردادماه در نشست هم انديشى 
فعاالن حوزه گردشــگرى در پساكرونا با بيان اينكه 
شهر همدان نام بسيار بزرگى به نام تاريخ و تمدن را 
در پس خود يدك مى كشد، بيان كرد: ما بايد هويت 
خودمان را به عنوان رابط گذشته و آينده حفظ كرده 

و آن را انتقال دهيم.
حســين قراباغى با اشــاره به اينكه كار و ظرفيت 
گردشگرى و ميراث  فرهنگى در همدان بسيار زياد 
اســت، افزود: تمامى اعضاى شــوراى پنجم براى 
گردشگرى و تشويق ســرمايه گذار وارد شده و به 

اين موضوع كمك كردند.
وى بيــان كــرد: وقتى در يك مســابقه تلويزيونى 
پرسشى مبنى بر اينكه پايتخت تاريخ و تمدن ايران 
كجاست و شركت كننده در پاسخگويى به آن عاجز 
است، جاى نگرانى دارد، چراكه يعنى اين نامگذارى 
انجام شده، اما براى معرفى آن كارى صورت نگرفته 

است.
عضو شوراى شهر همدان گفت: بايد دست به دست 
هم دهيم و بدون بزرگ نمايى همدان را معرفى كنيم 

و در اين كار تك تك همدانى ها از ســبزى فروش 
يك محله تا نماينده پارلمانى و همه مسئوالن سهيم 

هستند.
وى كميته گردشگرى را فعال ترين كميته در دوران 
شوراى پنجم دانست و بيان كرد: سودجويان حريم 
رودخانه گنجنامه را كه مى تواند يكى از ظرفيت هاى 
جذب گردشگر باشــد را گرفته و بستر آن را قطع 
كرده اند، اين اخبار بايد به گوش مردم برسد، خيلى 
از مردم توانايى خريد باغ هاى ميلياردى عباس آباد و 
گنجنامه را ندارند اما حداقل مى توانند از اين محيط 

و نعمت خدادادى استفاده كنند.
قرا باغــى با بيان اينكه دادســتانى در مورد تصرف 
رودخانه گنجنامه ورود پيدا كرده اســت، افزود: با 
وجود جلسات بسيار از يك سال گذشته، اما هنوز 
به نتيجه درستى در اين خصوص نرسيده ايم و امور 
آب به عنوان متولى بايد نقشــه و حدود قضائى آن 

را مشخص كند.
رئيس كميته گردشــگرى شــوراى پنجم در ادامه 
گفــت: در احيــا و بازآفرينــى محــالت تاريخى 
پيگيرى هاى خوبى انجام شد حتى شهردارى براى 
خريد مكان هاى تاريخــى داراى ارزش، قدم هايى 

برداشت.
وى بيان كرد: در ســال هاى گذشــته همايش هاى 
بزرگى مثل 2018 و UNWTO  برگزار شد اما به 
اندازه سريال «نون خ» كه توانست تمام جاذبه هاى 
گردشــگرى استان كرمانشــاه را نه تنها به ايرانيان، 
بلكه به دنيا نشــان دهد، تأثيرگذار نبود و امسال در 
بودجه فرهنگى شــورا مبلغى براى اين موضوع در 
نظر گرفته شده تا بتوانيم قدمى براى معرفى همدان 

برداريم.
قر اباغى با اشاره به تملك243 هكتار از اراضى سد 
اكباتان توسط شهردارى، بيان كرد: زيرساخت ها و 
راه دسترســى آن ايجاد شده و در حال حاضر منتظر 

جذب سرمايه گذار هستيم.
  وى ســرمايه گذارى براى پاساژها و مراكز تجارى 

را مفيد دانست و گفت: تعداد هتل هاى شهر همدان 
قبل از شــوراى چهارم مشخص است، اما با همين 
بسته هاى حمايتى و تشويقى؛ 11 هتل و مركز اقامتى 

در اين مدت در شهر همدان ساخته شده است.
عضو شــوراى پنجم شــهر همدان ســازماندهى 
خانه مســافرها و ايجاد اورژانس هاى گردشگرى را 
از ديگر اقدامات كميته گردشگرى و سرمايه گذارى 
شوراى شهر عنوان كرد و افزود: ايجاد اورژانس هاى 
گردشــگرى مى توانند به عنــوان راهنما و معرفى 
جاذبه هاى گردشــگرى در ورودى هاى شــهر به 
مسافران و گردشگران كمك كند كه در همين راستا 
مركزى در جاده كرمانشاه احداث شده و يك مركز 
ديگر براى جاده تهران و مالير در نظر گرفته شــده 

است.
قراباغى با بيــان اينكه در پيوند خواهرخواندگى به 
دنبال توفيقات گردشــگرى، فرهنگى و اجتماعى 
هســتيم، بيان كــرد: قــرارداد خواهرخواندگى با 
شــهرهاى بم و اصفهان بسته شده و  با شهر تبريز 
در حال انعقاد هســتيم و همچنين در هفته گذشته 
رايزنى هايى براى عقــد خواهرخواندگى همدان و 

شهر بخارا محل تولد بوعلى سينا انجام شد.
وى گفت: شــهر بــم 4 اثر ثبت جهانــى دارد، در 
حالى كه ارزش تاريخى هگمتانه همدان از ارگ بم 
كه در ميراث جهانى ثبت شــده بيشتر است و اين 
موضوع در قنات هاى بم نيز صادق اســت، اســتان 
همــدان  هزار و800 اثر تاريخى دارد، اما هيچ كدام 
از آنها ثبت جهانى نشده تا گردشگر خارجى كه به 
دنبال اماكن ثبت شــده مى گردد نامى هم از همدان  

به چشمش بخورد.
رئيس كميته گردشــگرى شــوراى پنجم بيان كرد: 
يكى از دغدغه هاى فعاالن گردشــگرى اين بود كه 
چرا همدان نيز همانند شــهرهاى اصفهان، شــيراز 
و يزد مثلث و مقصد گردشــگرى نيســت كه سال 
گذشته در تفاهم نامه اى با عنوان مقصد گردشگرى 
غرب كشور با نام تاريخ و تمدن بين شهرداران اين 

شــهرها به اين موضوع دست يافتيم كه البته كرونا 
مجالى براى ادامه آن نداد.

وى بيــان كــرد: هرجــا احســاس شــد كه يك 
ســرمايه گذار مى تواند در همدان وارد شود ما قدم 
برداشــتيم و نشست با سفيران اتريش و  هلند گواه 
بر اين ادعا است و نشست هاى تخصصى بسيارى 
با سرمايه گذاران خارجى برگزار كرديم، اما متأسفانه 
سرمايه گذار بنام تركيه اى چندسالى به داليل مختلفى 

در همدان زمين گير شده است. 
قراباغى وجود نداشــتن برند گردشگرى همدان را 
يك ضعف عنوان كرد و گفت: همه شــهرها برند 
گردشــگرى مخصــوص به خود را آمــاده و ارائه 
مى دهنــد، اما اين نكته در همــدان مغفول مانده و 
متأسفانه تا به امروز نتوانستيم برند گردشگرى شهر 

همدان را معرفى كنيم.
وى بيان كرد: در بحث گردشگرى تجارى اقداماتى 
همانند پروژه اسكاى مال صورت گرفت، اما به دليل 
جانمايى غلط به ثمر ننشست اما قرار نيست با اين 
موضوع گردشگرى تجارى در همدان بسته و ديگر 

پيگيرى نشود.
قراباغى با بيان اينكه با شــركت در نمايشگاه هاى 
گردشگرى ســليمانيه عراق و ارمنســتان به دنبال 
معرفى همدان به عنوان مقصد گردشــگرى بوديم، 
افــزود: از پيش از كرونا مبحث كمبود پايه پروازى 
در فرودگاه همدان احســاس مى شــد، يك فروند 
هواپيما كه آشيانه پروازى آن فرودگاه همدان باشد 
مى تواند به يكى از نقاط توســعه گردشگرى شهر 

همدان تبديل شود.
وى در پايان با بيان اينكه اميدواريم همدان جايگاه 
و هويت اصلى خود را در صنعت گردشگرى پيدا 
كند، گفت: راهكار تبديل سند گردشگرى از طريق 
خط آهن در جلسات متعدد هم انديشى چه قبل از 
كرونا و چه در حين كرونا برگزار و بررسى شد و به 
دنبال استفاده از اين فرصت براى جذب گردشگر و 

رونق صنعت گردشگرى هستيم.

همدان را بدون بزرگنمايى معرفى كنيم 

برنامه ريزى براى گردشگرى پساكرونا 
قراباغى: براى شناساندن همدان در گردشگرى 

همه بايد پاى كار بيايند
حاجى بابايى:

 10 سال براى پايتختى همدان كار كردم

مراسم يادبود«امير 
شايانيان» در همدان

 مراسم يادبود استاد امير شايانيان، از هنرمندان 
عرصه موسيقى اســتان، روز پنجشنبه  گذشته در 

باغ نظرى برگزار شد.
اين مراســم به بهانــه چهلمين روز درگذشــت 

زند ه ياد«امير شايانيان» نوازنده پيانو و از هنرمندان 
موسيقى همدان، توســط اداره كل فرهنگ وارشاد 
اداره كل  همــكارى  بــا  و  اســتان  اســالمى 

ميراث فرهنگى برگزار شد.
مديركل فرهنگ وارشــاد اسالمى استان همدان در 
اين مراســم با گراميداشــت ياد و خاطره مرحوم 
شايانيان و تسليت به خانواده وى، گفت: متأسفانه 

در ايــام كرونا تعدادى از هنرمنــدان و اصحاب 
فرهنگ، ادب و رسانه از ميان ما رفتند.

احمدرضا احسانى بيان كرد: بيش از يك ماه است 
كه جاى خالى استاد شايانيان را احساس مى كنيم. 
مقصد انســان در نهايت مشخص است؛ اما اينكه 
چگونه در راه رســيدن به مقصد قدم برداريم به 

خودمان بستگى دارد.

وى در ادامــه با طلــب آمرزش بــراى روح آن 
مرحوم، براى خانواده و نزديكانش صبر و سالمتى 

آرزو كرد.
در اين مراســم گروه هــاى هنرى چــون گروه 
موســيقى ماد و گروه موســيقى شهســواران از 
شــاگردان شايانيان به صورت گروهى و انفرادى،  

قطعاتى را اجرا كردند.


