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واسطه ها همه كار مى كنند
 چنــد روز پيش يك گزارش تصويرى 
از شــبكه هاى تلويزيونى كشورمان پخش 
مى شــد كه نشــان مى داد محصول سيب 
درختى باغداران اروميه اى روى دست آنان 

مانده است ...
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كرونا كركره 
تاالرها را پايين 
كشيد 

80 ميلياردى كه 
به موزه نرسيد

شهردارى 
مجوزهاى ساخت 
در بافت تاريخى 
همدان را اصالح 
مى كند

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

دليل گرانى مرغ سوءتدبير در بازار داخلى است
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جناب آقاى 
مهندس سيد محمدجواد موسوى

مدير كل بيمه ايران استان همدان
روز پنجشنبه 1399/09/06 از ساعت 8:30 تا 10 صبح

با حضور در مركز سامد (شماره تلفن 111) استاندارى همدان 
پاسخگوى سواالت مردم خواهد بود.

آگهي فراخوان بكارگيري يك نفر 
پزشك عمومي ترجيحا با مجور طب كار

 در شركت سيمان هگمتان (سهامي عام)

روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

شــركت ســيمان هگمتــان در نظــر دارد جهــت دريافــت 
ــراي مــدت يكســال از  ــه ب خدمــات پزشــكي در محــل كارخان
ســاعت 8 تــا 16 هــر روز هفتــه (بــه اســتثناي روزهــاي جمعــه) 
ــدام  ــرارداد اق ــدرج در پيــش نويــس ق ــات من ــا شــرح خدم ب

نمايــد.
لــذا هــر يــك از پزشــكان محتــرم مــي تواننــد  جهــت دريافت 
اســناد و پيش نويــس قــرارداد از تاريــخ 99/9/05 تــا 99/09/18 
بــه ســايت www.HegmatanCement.com و يــا يكــي از 

آدرس هــاي ذيــل مراجعــه نمايند. 
آخريــن تاريــخ دريافــت پيشــنهادات تا پايــان وقــت اداري روز 

ســه شــنبه مــورخ 1399/09/18 مي باشــد.
1)  دفتــر همــدان : چهــار راه ســعيديه - ســي متــري ســعيديه 
ــكن.                         ــك مس ــي بان ــه فوقان ــتادان - طبق ــع اداري اس - مجتم

ــن : 081-38224928 تلف
2)  كارخانــه: اســتان همــدان، شــهر رزن،شهرســتان درگزيــن ، 

بخــش شــاهنجرين، واحــد بازرگانــي.
تلفن: 081-36337316-20

ــد  ــا چن ــك ي ــول ي ــا قب ــان در رد ي ــيمان هگمت ــركت س ش
ــت. ــار اس ــه مخت ــنهاد واصل پيش

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

 امروز تعالى و پيشــرفت انقالب اســالمى 
مرهون فرهنگ و روحيه بسيج است.

فرمانده ســپاه ناحيه همدان روز ســه شــنبه 
در جمع رئيــس و معاونان ســازمان فرهنگى 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى همدان اظهار 
كرد: امروز سه شنبه پنجمين روز از هفته بسيج 
بــا نام «بســيج، واليى، انقالبى و تمدن ســاز» 
نام گذارى شــده و تقارن اين روز با ســالروز 
شهادت على چيت سازيان پاسدار بسيجى را به 
فال نيك مى گيريم و به روان پاك تمام شهيدان 
به ويژه شهيد على چيت ســازيان و شهيد سال 

شهيد احمد برقعى درود مى فرستيم.
على بقايى افزود: از تمام دوستان شهردارى در 
سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى 
همدان و رئيس ســازمان سيما، منظر و فضاى 
سبز شــهردارى كه به جهت تبريك هفته بسيج 
زحمت كشيده اند، تشكر مى كنيم و انصاف در 
تمامــى حوزه هاى اين 2 ســازمان همكارى و 

اقدامات خوبى را با بسيج انجام داده اند.
وى بــا بيان اينكه پيشــرفت انقالب اســالمى 

مرهــون فرهنــگ و روحيه بســيجى اســت، 
گفــت: امروز هرچه از زمان انقالب اســالمى 
مى گذرد به ضرورت بناى مقدس شــجره طيبه 
كه حضرت امام خمينى(ره) پايه گذارى كردند 

بيشتر پى مى بريم.
بقايى خاطرنشــان كرد: در همين شرايط كرونا 
اگر بســيج از روز ابتدايى كه كرونا در كشــور 
آغــاز شــد ضدعفونى معابر و تمــام اماكن را 

انجام نمى داد، مشــخص نبود چه اتفاقاتى رقم 
مى خورد همچنين در زمانى كه كشور با بحران 
كمبود ماسك مواجه شد تمام پايگاه هاى بسيج، 
مساجد و خانه هاى بســيجيان به كارگاه توليد 

ماسك تبديل شد.
وى با بيان اينكه بســيج در تمامى حوزه ها پاى 
كار اســت، بيان كرد: در بحــث كنترل تردد از 
ابتداى فروردين تا 31 فروردين نيروهاى بسيج 
شبانهروز به كمك راهنمايى و رانندگى رفتند و 

3 ورودى شهر همدان را كنترل كردند.
فرمانده سپاه ناحيه همدان عنوان كرد: در بحث 
كمك مؤمنانه 3 ميليارد تومان بسته هاى معيشتى 
و بهداشتى با كمك بســيج تهيه و بين نيازمند 
توزيع شد، همچنين در بحث گروه هاى سرود 
در ماه شــعبان و رمضان و برنامه آبروى محله 

تمام بسيجيان پاى كار بودند.
بقايــى با بيــان اينكه اگر ظرفيت بســيج نبود 
انقالب اســالمى با خلع مواجه مى شد، گفت: 
در بحث فرهنگى و راهيان نور دانش آموزان 8

هزار نفر از باغ موزه ديدن كردند.

وى افزود: در فيلمى كه يــك بانوى زباله گرد 
به نمــاش درآمد كــه از اســدآباد در همدان 
زباله گــردى مى كرد بچه هاى بســيج بالفاصله 
براى اين بانو شــغل مناســب فراهم كردند و 
امــروز تمام اقداماتى كه بســيج در بخش هاى 
مختلف فرهنگــى، اجتماعــى و امنيتى انجام 
مى دهد هر كمك كار يك سازمان بزرگ است 
كــه اين فرهنــگ و روحيه بســيجى را طلب 

مى كند.
فرمانده پايگاه مالك اشتر شهردارى همدان نيز 
ضمن تبريك هفته بسيج اظهار كرد: بسيج يك 
فرهنگ بوده كه از ابتداى انقالب اســالمى به 
رشــد و توسعه كشــور در تمام زمينه ها كمك 

كرده است.
حسين خانجانى افزود: امروز مى بينيم بسيجيان 
در تمامى حوزه ها و بخش هاى كشور از جمله 
علمى، فرهنگــى، اقتصادى و اجتماعى حضور 

فعال دارند.
رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشــى 
شهردارى همدان نيز با تبريك هفته بسيج اظهار 

كرد: هفته بســيج را به تمام بســيجيان تبريك 
عرض مى كنيــم و انصافا بســيج يك حركت 
فرهنگى بزرگ بــوده كه در تمامــى حوزه ها 

به طور دقيق و كامل نقش آفرينى مى كند.
روح ا... وجدى هويدا افزود: ســازمان فرهنگى 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى همدان در هر 
جايى كه در توان داشته امكانات و حمايت هاى 
الزم را از بسيج انجام داده و همكارى هاى الزم 

در اين زمينه صورت گرفته است.
وى با اشــاره به همكارى با نيروى بسيج بيان 
كرد: در بحث راهيان نور شهرى، برنامه آبروى 
محله و هفته دفاع مقدس همكارى هاى خوبى 
با سپاه ناحيه همدان و بســيجيان داشته ايم كه 
خوشــبختانه خروجى كارهــاى خوبى نيز در 

تمامى برنامه ها وجود داشته است.
رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى همدان عنوان كــرد: از اين به بعد 
نيز ما همچون گذشــته همكارى هاى الزم را با 
نيروى بسيج خواهيم داشت و اميدواريم بتوانيم 

اقدامات مشترك و بيشترى انجام دهيم.

فرمانده سپاه ناحيه همدان: 

پيشرفت انقالب اسالمى مرهون فرهنگ و روحيه بسيجى است

حكم شوراى شهر براى تعطيلى 
موزه تاريخ و فرهنگ

تاريخ نهاوند 
خانه  به دوش شد

حمل ونقل عمومى  نياز به اصالح دارد

پاشنه آشيل ابتال به كرونا 
درشهر

دهان دام ها 
به «علوفه» نمى رسد

تعطيلى ،اجاره ها ، حقوق 
كارگران و چك هاى 

بازاريان را عقب انداخت

دخل بازار 
با خرجش 
نمى خواند

روز
ت 

داش
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 1- وضعيت بــازار اين روزهــاى ايران 
بيش از آنكه حكايت از مشــكالت ساختارى 
و  احتكار  ســفته بازى،  دالل بــازى،  همچون 

گرانفروشى و... داشته باشد...
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 كرونا موزه ها و بازار موزه را كساد كرده بود اما حكم 
تخليه شوراى شــهر نهاوند موزه تاريخ و فرهنگ اين 
شهرستان را تعطيل كرد! پس از 2 سال اصرار شهردارى 
بر تخليه مــوزه تاريخ و فرهنگ نهاوند، صبح ديروز با 

تخليه آثار باســتانى كه در اين مكان قرار داشت، موزه 
تعطيل شد. سال 92 با كمك شوراى شهر وقت نهاوند، 
با قرارداد با ميراث فرهنگى موزه تاريخ و فرهنگ نهاوند 

با عنوان موزه مشاركتى فعال شد.
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

امان از مديران ناتوان!
 1- وضعيت بــازار اين روزهاى ايران بيــش از آنكه حكايت از 
مشــكالت ســاختارى همچون دالل بــازى، ســفته بازى، احتكار و 
گرانفروشى و... داشــته باشد، نمايانگر ناتوانى مديرانى است كه بايد 
براساس وظيفه ذاتى خود و علم مديريت قدرت پيش بينى و پيشگيرى 

از بروز مشكالت را داشته باشند.
اين ناتوانى دليلى شــده تا بازار هرگز روى آرامش به خود نبيند و تا 
بازارى آرام مى شود، بازار ديگرى طغيان كرده و بنا بر ناآرامى بگذارد.
2- با آغاز تحريم ها ستادى باعنوان پرطمطراق تنظيم بازار تشكيل شد 

كه بيش از آنكه درگير تنظيم بازار باشد، درگير حواشى بوده است.
روزى مديريت اين ســتاد محل بحث اســت و روز ديگر توافقات 
اعضــا و مخالفت رئيس جمهور با توافقات، چالش جامعه مى شــود 
و مشــخص نيست اين ستاد كه تاكنون خاصيتى به جز تأييد گرانى ها 

نداشته، چرا همچنان فعال است.
3- بــا آغاز تحريم ها تصميم گرفته شــد تــا دالر 2 نرخى و بعدها 
چندنرخى شود و دولت اعالم كرد، براى تأمين كاالهاى اساسى مجبور 

به تن دادن به اين ساختار رانتى و فسادزا بوده است.
امــا با اين تدبير هم كاالهاى اساســى هر روز به نوبت ميل به كمبود 
در بازار گذاشــتن تا روند گرانى را طى كنند كه اگر دالر دست كارى 

نمى شد شايد امروز قيمتى ارزان تر داشتند.
4- دالر 4 هــزار و 200 تومانــى تبديل به فســادى براى جمعى از 
مفسدين شد تا در بهترين حالت اگر دالر را نقد نكرده باشند، كاالهاى 
لوكس به كشــور وارد كنند و به جاى عموم مردم، راحتى هم ترازان و 

راحت طلبانى چون خودشان را فراهم كنند.
وارد چندباره لوازم خانگى با مارك مشــهور خارجى كه آخرين آن با 
دخالت نهادهاى نظارتى امنيتى ناتمام مانده، به خوبى ميزان تأثيرگذارى 
دالر 4 هزار و 200 تومانى و موفقيت آن در تأمين كاالهاى اساســى 

را مشخص مى كند.
5- با آغاز تحريم ها كمبود مواد اوليه در توليدى ها مشــهود شــد و 

مديران وعده دادند كه مواد اوليه را به هر شكلى تأمين خواهند كرد.
اما اكنون عامل تمامى كمبودها در بازار از روغن و برنج خارجى گرفته 

تا سويا و نهاده هاى دامى و... نبود مواد اوليه اعالم مى شود.
شرايطى كه سبب شده بسيارى از كاالها همچون مرغ حداقل 2 برابر 
قيمت تنظيم بازار به دســت مردم برســد و مردم شكرگزار باشند كه 
همچنان مرغ يافت مى شــود وگرنه با اين بى خيالــى مديران، يافت 

نشدن، بسيار محتمل تر از يافت شدن به قيمت گزاف است.
6- بســيارى از كمبودها در بازار به ويژه در بازار كشاورزى ارتباطى 
به تحريم ها ندارد و ناشــى از ناتوانــى مديران در تصميم گيرى براى 
توزيع مناســب كاال در كشــور و تنظيم صادرات براساس مازاد نياز 

داخلى است.
گرانى گوجه، خيار و هويج و... عاملى به جز اين ناتوانى ندارد وگرنه 
توليد كشور پاســخگوى نياز داخلى و حتى صادرات است به شرط 

آنكه اين توزيع و صادرات مديريت شود.
با اين اوصاف كمبود گندم، آرد و ديگر كاالها در فصل هاى بعد سال 

با مديريتى كه اعمال شده، دور از ذهن نيست.
7- مجلس و دولت مدتى اســت با هم بر ســر تعريف سبد معيشتى 
جديد مسابقه گذاشته اند تا به مردم بگويند، در اين اوضاع، شرايط آنها 

را درك مى كنند و در كنار مردم هستند.
امــا بهتر بود مجلس و دولت و قوه ديگــر تمركز خود را بر توانمند 
ســاختن مديران در پيش بينى نيازهاى بازار، اصــالح روند توزيع و 
مديريت صادرات براســاس مازاد نياز داخلى مى گذاشتند تا با اعمال 
اقتدار مديران در بازار و رفتار مؤثر آنها، مردم، شاهد بازارى آرام بودند 
كه كاالها در آن به ســادگى يافت مى شود و دليلى براى گرانى كاالها 
نيست و تنظيم بازار براساس مكانيزم بازار، به درستى انجام مى شود و 

نيازى به حمايت در قالب بسته معيشتى و... ندارند.
اين شــرايط دست يافتنى است به شرط آنكه مديريت علمى و متعهد 

جايگزين مديران ناتوان و صاحب ژست شود.

پدرام پاك آيين نماينده مديران مسئول 
در هيأت نظارت بر مطبوعات

ــات  ــن دوره انتخاب ــه دومِ هجدهمي ــج مرحل ــالم نتاي ــا اع  ب
ــات،  ــر مطبوع ــارت ب ــأت نظ ــئول در هي ــران مس ــده مدي نماين
ــده  ــد آرا، نماين ــش از 75 درص ــا كســب بي ــن ب ــدرام پاك آيي پ

ــد. ــانه ها ش ــب رس منتخ
مديــران  نماينــده  انتخابــات  دوره  هجدهميــن  دومِ  مرحلــه 
ــارم  ــنبه چه ــات سه ش ــر مطبوع ــارت ب ــأت نظ ــئول در هي مس

ــد  ــزد تأيي ــا حضــور 69 نام ــاه به صــورت الكترونيكــى و ب آذرم
صالحيت شــده، برگــزار شــد كــه درنهايــت بــا مشــاركت  
ــود  ــه كار خ ــانه ها ب ــئول رس ــران مس ــن از مدي ــزار و 868 ت ه

ــان داد. پاي
ــا  ــكناس ب ــه اس ــن، از روزنام ــدرام پاك آيي ــاس، پ ــن اس ــر اي ب
ــانه ها  ــده منتخــب رس ــوان نماين ــزار و 413 رأى، عن كســب  ه
ــه خــود  ــر مطبوعــات را ب ــأت نظــارت ب ــراى حضــور در هي ب

ــاص داد. اختص
ــده  ــه 8 دوره نماين ــود ك ــى مى ش ــين انتظام ــن حس او جايگزي

ــات  ــر مطبوع ــارت ب ــأت نظ ــانه ها در هي ــئول رس ــران مس مدي
بــود و امســال از شــركت در انتخابــات ايــن دوره انصــراف داد.
پاك آييــن پيشــينه مديركلــى مطبوعــات و خبرگزارى هــاى 
مديرعاملــى  اســالمى،  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  داخلــى 
كتــاب،  خبرگــزارى  عاملــى  مديــر  ميــزان،  خبرگــزارى 
مديرمســئولى هفته نامــه «كتــاب هفتــه»، دســتيارى معــاون 
ــالمى  ــاد اس ــگ و ارش ــانى وزارت فرهن ــى و اطالع رس مطبوعات
و مديريــت گــروه فرهنــگ و هنــر راديــو فرهنــگ را در كارنامــه 

دارد.

حمل ونقل عمومى  نياز به اصالح دارد

پاشنه آشيل ابتال به كرونا 
درشهر

تعداد فوت شدگان مبتال به كرونا 
در استان همدان به 1190 نفر رسيد 

 تعداد فوت شــدگان مبتال به كرونا در استان همدان به هزار و 190
نفر رسيده است.

ســخنگوى ستاد استانى كرونا به آمار مبتاليان استان همدان به ويروس 
كرونا در 24 ســاعت گذشــته اشــاره كــرد و گفت: در 24 ســاعت 
گذشــته 482 نفر به دليل عالئم تنفسى مشــكوك به كرونا به اورژانس 

بيمارستان هاى استان همدان مراجعه كرده اند.
به گــزارش مهر، محمد طاهرى با بيان اينكــه از اين تعداد 96 نفر در 
بخش عادى و 21 نفر در بخش ICU بسترى شده اند، گفت: از مجموع 
بسترى شــدگان در بيمارســتان هاى اســتان همدان حال 46 نفر وخيم 
گزارش شده است. سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى همدان با اشاره به 
اينكه تعداد موارد مثبت ابتالى به كرونا در استان همدان از ابتداى شيوع 
اين ويروس تاكنون به 8 هزار و 749 مورد رســيده اســت، گفت: 58
نفر در استان همدان در شبانه روز گذشته به اين بيمارى مبتال شده اند.

طاهــرى با بيان اينكه تعداد جان باختــگان كرونا با فوت ده نفر در 24
ساعت گذشته به هزار و 190 نفر رسيده است، گفت: در اسدآباد 280
نفــر، در بهار 503 نفر، در تويســركان 530 نفر، در رزن 321 نفر و در 

شهرستان درگزين 146 نفر به اين بيمارى مبتال شده اند.
وى گفت: در فامنين 155 نفر، در كبودراهنگ 532 نفر، در مالير هزار و 
662 نفر، در نهاوند 998 نفر و در همدان 3 هزار و 389 نفر به ويروس 

كرونا مبتال شده اند.
طاهرى با بيان اينكه مبتاليان خارج از استان نيز 232 نفر بوده اند، گفت: 
5 مرحله ضرورى براى كنترل ويروس كرونا شــامل شناســايى سريع 
مبتاليان، جداسازى سريع، درمان سريع، پيگيرى وضعيت بهبوديافتگان 
و رديابى مبتاليان است و تا زمانى كه اين 5 اصل به درستى انجام نشود، 

نمى توانيم انتظار داشته باشيم آمار مرگ و مير كاهش يابد.

مردم از مراجعه به ادارات براى انجام 
كارهاى غيرضرورى خوددارى كنند 

 فرماندار شهرستان همدان از مردم خواست مراجعه به ادارات 
براى انجام كارهاى غيرضرورى را به حداقل ممكن برســانند.

حســين افشــارى در گفت وگو با مهر بيان اينكــه تك تك افراد 
ســفير مراقبت از خود و جامعه هســتند و در پيشگيرى از شيوع 
ويروس كرونــا نقش مهمى دارند، از همــكارى اصناف همدان، 
بساط گســتران و مشــاغل غيرضــرورى كــه به رغم مشــكالت 
اقتصادى در راســتاى ســالمت جامعه همكارى مطلوبى با دولت 

دارند، قدردانى كرد.
وى با تأكيد بر اينكه ادارات و دســتگاه هاى اجرايى غيرضرورى 
طبق دســتورالعمل ســتاد مقابله با كرونا در شرايط فعلى حداكثر 
مى توانند از يك ســوم كاركنان در محل كار استفاده كنند، افزود: 
مديران دســتگاه هاى اجرايى بايد تا حد امكان نسبت به دوركارى 
و ارائه خدمــات غيرحضورى و كاهش كاركنــان خود در محل 

كار اقدام كنند.
فرماندار شهرســتان همدان از مردم خواســت مراجعه به ادارات 
بــراى انجام كارهاى غيرضرورى را به حداقل ممكن برســانند و 
اظهار كرد: تاكسى هاى اينترنتى شامل اعمال محدوديت هاى تردد 
از ساعت 21 تا 4 بامداد نمى شــوند و در كنار ساير خودروهاى 

باشند. داشته  فعاليت  مى توانند  عمومى 
افشــارى با اشــاره به فعال بودن عرضه كنندگان مواد غذايى در 
محله ها، عنوان كــرد: مردم حتى المقدور به مراكــز پرتردد مانند 
بازار ميوه ســرگذر كمتــر مراجعه كنند ضمــن اينكه حدود 90
درصد مــردم و اصنــاف محدوديت هاى اعالم شــده را رعايت 

كرده اند.
وى از جملــه نقــاط قــوت طــرح جديــد محدوديت هــا را 
آسيب شناســى و اصالح طرح هاى قبلى برشــمرد و با بيان اينكه 
طــرح جديــد محدوديت ها 3 محور اصلــى دارد، افزود: كاهش 
ترددها با هدف جلوگيرى از انتقال و جابه جايى جمعيت به نقاط 
مختلف؛ جلوگيرى از تردد شــبانه با هــدف كاهش ميهمانى ها و 
دورهمى هاى خانوادگى به عنوان مهم ترين عامل ابتال در شــرايط 
كنونى و تعطيلى كســب وكارهاى غيرضرورى و بازارهاى موقت 

با هدف كاهش اجتماعات در اين طرح دنبال شــده است.

تدريس مجازى معلم پرتالش همدانى
 از بيمارستان 

 معلم پرتالش همدانى با اينكه روزهاى ســختى را كنار همسرش 
در بيمارســتان مى گذراند اما تعليم و تربيت دانش آموزان را همچنان 

دنبال كرده است.
به گــزارش روابط عمومى آمــوزش و پرورش اســتان همدان، در 
شــرايط سخت كرونايى شــاهد جلوه هاى زيبايى از ايثار و فداكارى 
از جهادگران آموزشــى هســتيم كه با وجود تعطيلى مدارس و مراكز 
آموزشى، عاشقانه و متعهدانه آموزش را به خانه ها برده و با تالش هاى 
ارزشــمند خويش در فضاى مجازى، شوق يادگيرى و تحصيل را در 

دانش آموزان حفظ كرده اند.
فاطمــه هادى معلم پايه دوم دبســتان فرهنگ همــدان از جمله اين 
معلمان جهادگر است كه اين روزها با وجود مراقبت از همسرش در 

بيمارستان، تعليم و تربيت دانش آموزان را همچنان دنبال كرده است.
اين معلم فداكار يك هفته اى است در بيمارستان شهيد بهشتى همدان 
در كنار مراقبت از همســرش، آموزش مجــازى دانش آموزان را ادامه 

داده است.

1-مردم از اطالع رســانى درباره اجراى محدوديت ها راضى نيستند.
گويا براســاس يك نظرســنجى 42 درصد افراد به درست اجرايى 

نشدن محدوديت ها و اطالع رسانى ضعيف نظر دارند.
 گفتنى اســت در اين نظرســنجى تنها 15درصد عقيــده دارند كه 
اجــراى محدوديت ها موفقيت آميز بوده و همــه موارد موردنياز نيز 

اطالع رسانى شده است.
2- برخى داروهاى گياهى كرونا بدون مجوز وزارت بهداشت وارد 
بازار شــده اند. گويا ورود اين نوع داروها مبتاليان را در تهيه داروى 
مؤثر براى درمان سردرگم كرده اســت. گفتنى است داروى گياهى 
توليدشده در كرمانشاه از جمله داروهايى است كه بدون تأييد كميته 

درمان كرونا وارد بازار شده است.
3- مردم به انجام كارهاى بانكى از اينترنت يا همراه بانك ها بى اعتماد 
هستند. گويا دليل تغيير نكردن تعداد مراجعان حضورى بانك ها در 
روزهاى محدوديت كرونايى هم اين بى اعتمادى است. گفتنى است 
وضعيت حضور مردم در بانك ها نســبت به روزهاى گذشته تغييرى 

نكرده، اتفاقى كه شيوع بيشتر ويروس كرونا را به همراه دارد.
4- برخى كســب وكارها در فضاى مجازى هم مشترى ندارند. گويا 
خودرو كه به دليل تعطيلى نمايشــگاه ها اكنون در سايت ها و فضاى 
مجازى خريد و فروش مى شــود، خريدار ندارد. گفتنى است انتظار 
براى كاهش قيمت بيشتر از داليل تمايل نداشتن خريداران به خريد 

خودرو است.
5- نيمى از متقاضيان مسكن ملى موفق به واريز وجه نشده اند. گويا 
اعالم شــده اين افراد اگر تا پايان مهلت اعالم شــده افتتاح حساب 
نكنند، حذف خواهند شــد. گفتنى اســت انتظار مى رود با شرايط 
كرونايــى و تعطيلى و ركود اقتصادى مهلــت اين افراد براى افتتاح 

حساب افزايش يابد.

 رئيس بسيج جامعه پزشكى استان همدان 
از آموزش 600 بسيجى در طرح «شهيد حاج 

قاسم سليمانى» در همدان خبر داد.
حميد بهرامى خو در گفت وگــو با فارس از 
برگزارى طرح «شهيد حاج قاسم سليمانى» در 
همدان خبر داد و اظهار كرد: طبق دستورالعمل 
ابالغى تيم هايى  متشــكل از ده بسيجى و نيز 
پزشك و پرستار در مجموع 15 نفر در كنترل 
ويــروس كرونا به ارائه خدمــات به بيماران 

مى پردازند. 
وى با اشــاره به اينكه ده نفر از بسيجيان هر 
تيم كه پيش تر توســط بسيج جامعه پزشكى 
آموزش ديده انــد و اطالعات يك پرســتار 

و بهــورز را دارند در ايــن طرح به كار گرفته 
مى شــوند، گفت: اين افراد توســط پرسنل 
بسيجى بيمارســتان تأمين اجتماعى و بعثت 
آموزش الزم را ديده انــد و طبق آن خدمات 

ارائه خواهد شد. 
رئيس بســيج جامعه پزشكى استان همدان از 
آموزش 600 نفر بسيجيان در فروردين  ماه در 
اجراى طرح «شهيد حاج قاسم سليمانى» خبر 
داد و افزود: اين افراد در محالت، پايگاه هاى 
بسيج و مساجد مستقر خواهند شد و طبق فرم 

مراكز بهداشــت و درمان به در منازل مراجعه 
كرده و اطالعات الزم را ثبت مى كنند.

وى بــا بيان اينكه طبق فــرم افرادى كه بيمار 
هستند مشــخص خواهند شد، گفت: از تمام 
اعضاى خانواده شــرح حال گرفته و افرادى 
كــه بيمار هســتند به خانه هاى بهداشــت و 

پايگاه هاى سالمت ارجاع داده مى شوند.
بهرامــى بيان كرد: در اين مرحلــه بيماران با 
پرستاران و بهورزان مراكز بهداشتى، خانه هاى 
ارتباط  ســالمت  پايگاه هــاى  و  بهداشــت 

داده مى شوند كه اگر نياز درمانى داشته باشند به 
پزشك معرفى، دارو تجويز و قرنطينه خانگى 

انجام شود.
وى عنوان كرد: اگر فردى مشكل حادى داشته 
باشد و نياز به بيمارستان باشد طبق تشخيص 
پزشك اين كار انجام مى شود و اعزام صورت 

مى گيرد.
رئيس بسيج جامعه پزشــكى استان همدان 
با اشــاره به اينكه فعال ابتداى طرح است و 
تا 6 ماه ادامه دارد، خاطرنشــان كرد: شرح 
حال گرفته شده از بيماران توسط گروه هاى 
بسيجى در سامانه 4030 شبكه بهداشت ثبت 

خواهد شد.

 ناوگان حمل ونقل عمومى همواره به عنوان 
يكى از كانون هاى اصلى شيوع ويروس كرونا 
مطرح بوده اســت؛ اما با اســتفاده از ماسك 
مى توان ســطح خطر انتقال ايــن ويروس در 

ناوگان را به حداقل رساند.
ناوگان حمل ونقل عمومى از ابتداى همه گيرى 
ويروس كرونا جزو كانون هاى شــيوع كرونا 
شناخته شده و سهم آن در انتقال ويروس بين 
26 تا 27 درصــد اعالم و محدوديت ها بر آن 

اعمال شد.
اكنون با گذشــت چند ماه از شــيوع ويروس 
كرونا، سياســت هاى محدودكننده و تعطيلى 
ناوگان جاى خود را به سياست هاى همزيستى 

با كرونا داده  است.
ديگــر موضوع تعطيلــى و توقــف فعاليت 
ناوگان حمل ونقل عمومى مطرح نيســت اما 
اســتفاده از اين ناوگان نيز مشروط به استفاده 
از ماســك و رعايت فاصله گذارى اجتماعى 
اســت، موضوعى كه در كالنشهرها با چالش 
روبه روست و گويى زور كرونا نيز به ازدحام 
و شــلوغى در نــاوگان حمل ونقــل عمومى 

نمى رسد.
در هر صورت بنا به تأكيد كارشناســان حوزه 
ســالمت، بايد تــا حد ممكــن پروتكل هاى 
بهداشــتى در نــاوگان حمل ونقــل عمومى 
رعايت و الزام به اســتفاده از ماسك به عنوان 
يك ضرورت حياتى در كاهش شيوع ويروس 
كرونا، جدى گرفته شــود كه اين مهم نيازمند 
همراهــى مــردم و همچنين فعــاالن حوزه 

حمل ونقل عمومى است.
البته تنها الــزام مردم به رعايت اين پروتكل ها 
كافى نيست و بايد زمينه دسترسى شهروندان 
به استفاده از ملزومات بهداشتى نظير ماسك و 

مواد ضدعفونى كننده نيز فراهم باشد.
سهم حمل ونقل عمومى در جابه جايى مسافر 
در شــرايط عــادى حــدود 45 درصــد كل 

حمل ونقل اســت كه البته با شــيوع ويروس 
كرونا، اين ســهم كاهش يافته  اســت و مردم 
رغبت كمترى به اســتفاده از اين ناوگان دارند 
اما ويروس كرونا، جابه جايى مسافر در ناوگان 
اتوبوســرانى را نيز حــدود 59 درصد كاهش 
داده  است اما باز هم در برخى خطوط ازدحام 
جمعيت وجود دارد و برخى مسافران نيز خود 

را ملزم به استفاده از ماسك نمى دانند.
اســت  روزى  چنــد  اينكــه  بــا  حــاال 
محدوديت هــاى كرونايــى در شــهر ايجاد 
شده اســت اما همچنان حمل ونقل عمومى 
را با آنچه در سطح شــهر مشاهده مى شود، 

مهم  مؤلفه هاى  از  مى تــوان 
شــدت  تأثيرگــذارى  در 

سرايت بيمارى دانست.
با اينكه اســتفاهده از ماسك 
بســيار مهــم اســت و حتى 
مسئوالن شــهرى اتوبوس ها 
را مجبور به رعايت استفاده از 
آن كرده اند همچنان مسافران 
در اســتفاده از آن كم لطفــى 

مى كنند.
بــه هميــن دليل اســت كه 
مســئوالن مى گويند در زمينه 
كرونا  ويــروس  مديريــت 
نقطه  مهم تريــن  هم اكنــون 
حمل ونقل  به  مربوط  ضعف 
عمومــى به ويژه تاكســى و 

اتوبوس است.
اين درحالى اســت كه همچنــان اين بيمارى 
افزايش چشمگيرى در سطح همدان داشته و 
متأسفانه آمار مبتاليان و متوفيان همچنان بيشتر 

شده است.
اين درحالى است كه ضرورت رعايت فاصله 
اجتماعى براى حفظ ســالمت جامعه از يك 
طرف و اعتراض مردم نسبت به تأخير بيش از 

اتوبوسرانى  ناوگان  اندازه 
از طــرف ديگــر ايجاب 
شــهر  مديران  تا  مى كند 
براى اين مشكل چاره اى 

بينديشند.
مشكلى كه متوليان حفظ 
حقوق شــهروندان كه با 
رأى مستقيم مردم انتخاب 
شــده از آن بى خبر بوده 
اظهار  هميشــه  مثــل  و 

بى اطالعى مى كنند.
از طرفى با اينكه در شهر 
به  اتوبوس ها  ترددهــاى 
چشم مى خورد اما معاون 
اتوبوســرانى و پايانه هاى 
شــهردارى  مســافربرى 
همــدان در اين باره گفته 
است «بخش دولتى ناوگان اتوبوسرانى همدان 
صد درصد فعال اســت، اما 70 درصد بخش 

خصوصى تمايل به فعاليت دارند.»
اين بدان معناست كه تعداد اتوبوس ها در شهر 
كم شده است درحالى كه شواهد چيز ديگرى 

را بيان  مى كند.
مسئوالن اتوبوســرانى شهردارى همدان اعالم 

كرده اند درحال حاضر چند اكيپ در خيابان هاى 
اصلى و پايانه سرگذر هنگام برگشت اتوبوس 
و تخليه مسافران عمليات ضدعفونى را انجام 

مى دهد.
مدير اتوبوســرانى همــدان در اين باره گفت: 
تــا چند ماه گذشــته اتوبوس ها فقط شــبانه 
ضدعفونى مى شــد، اما درحال حاضر 5 اكيپ 
در خيابان هاى اصلى و پايانه ســرگذر هنگام 
برگشــت اتوبوس و تخليه مسافران عمليات 

ضدعفونى را انجام مى دهند.
بابك اســدى بــا بيان اينكه تمامى بازرســان 
به طور ويژه بر اين قضيه نظارت دارند، گفت: 
در ايــن راســتا كادر ادارى و تعميرگاهى به 
عوامل بازرسى اضافه شده تا نظارت دقيق ترى 

صورت گيرد.
مدير اتوبوسرانى شهردارى همدان با تأكيد بر 
اينكه خط قرمز مجموعه اتوبوســرانى همدان 
سالمت همشهريان است، تصريح كرد: اين امر 
بارها به بازرســان، رانندگان اتوبوس و بخش 

خصوصى تذكر داده شده است.
وى با بيان اينكه پيــك حركت اتوبوس هاى 
درون شــهرى پيش تر بين ده تا 15 دقيقه بود، 
گفت: درحال حاضر اين مدت زمان به 5 دقيقه 

رسيده است.

 اين روزها ايجاد محدوديت بر اثر شــيوع 
كروناويروس مهم ترين مقوله اى است كه همه 
اقشــار جامعه و در كل همه مــردم دنيا را به 
خود مشــغول كرده و مى توان گفت ويروس 
كوويد-19 به مدير توانمندى تبديل شــده كه 
آشفته سازى جامعه امروزى را در برنامه كارى 

خود گنجانده است.
در ايــن روزهايى كه همه مردم دنيا زندگى را 
در قالب رعايت پروتكل هاى بهداشتى خود و 
اطرافيان و چگونگى عملكرد كرونا برنامه ريزى 
مى كنند، مراجعه به وجــدان، موضوع مهمى 
اســت كه همه مــا بايد بــه آن بپردازيم و به 
خود بقبوالنيــم كه براى قطع زنجيره ويروس 
بايد در كنار هم باشــيم نه اينكه براى رسيدن 
به خواســته هايمان در مقابــل هم نوعان قرار 
بگيريم و مشكالتى از قبيل بيمارى و به تبع آن 
اقتصــادى، فرهنگى و اجتماعى براى اطرافيان 

ايجاد كنيم.
علت نــگارش اين متــن عملكــرد يكى از 
متصديان بانك هاى شهرستان كبودراهنگ بود، 
به طورى كه صبح امروز يكى از همشهريان در 
تماس تلفنى از برخورد خشونت آميز متصدى 
بانك گاليه داشــت؛ بنابرايــن تصميم گرفتم 

موضوع را از نزديك مشــاهده و پيگيرى كنم. 
هنگام ورود به بانك با جمعيت كثيرى مواجه 
شــدم آن هم بدون رعايت فاصله اجتماعى، 
با نگاهى اجمالى به باجه ها متوجه شــدم فرد 
مذكور مسئول تماس تلفنى و وصول مطالبات 

بانكى است.
به گزارش ايسنا، او در صحبت هاى تلفنى اش 
با فردى كه امروز سررســيد پرداخت قســط 
بانكيش بــود، با لحنــى تهديدآميز مى گفت 
فقط تا ظهر امروز مهلت پرداخت اقســاط را 
دارى در غيــر اين صورت برايت اخطار صادر 
خواهد شد! موضوع مهمتر اين بود كه يكى از 
مراجعان با ديدن اين صحنه از مديريت بانك 
تقاضا داشــت تا پايان وضعيت قرمز شــيوع 
كرونا در شهرســتان كبودراهنگ به افرادى كه 
وام دريافــت كرده اند و بايد قســط پرداخت 
كنند، مهلت بدهند تا ترددها كاهش يابد، باشد 
كــه با قطع زنجيره ويروس كرونا مشــكالت 
مردم كاهش پيدا كند اما مدير بانك در جواب 
گفت همه ما تالش مى كنيم كار مردم را انجام 
دهيم و اگر همين كارى كه شــما درخواست 
داريد را كنار بگذاريم بايد بانك را تعطيل كنيم.

اين موضوع درحالى اتفاق افتاد كه شهرســتان 

كبودراهنگ در وضعيــت قرمز كرونايى قرار 
گرفتــه و فرماندار دســتور محدويت تردد و 
كاهش حضور كارمندان در ادارات، همچنين 
تردد مردم در ســطح شــهر را داده اســت و 
پرسش اينجاست، وقتى فردفرد جامعه به فكر 
وضعيت اقتصادى خود باشــند و لحظه اى از 
كسب وكار و ســود خود كوتاه نيايند، چگونه 
مى توان انتظار داشت ويروس از جامعه رخت 
بربندد؟ امروز موضوع قابل توجه ديگرى هم 
در ســطح شهر مشــاهده كردم و آن درگيرى 
لفظــى مردم بــا رانندگان نــاوگان عمومى و 
تاكســى ها در داخل شهر بود. از افرادى كه در 
ايســتگاه تاكسى منتظر بودند موضوع را جويا 
شدم، علت مشاجره لفظى افزايش كرايه ها از 
8 هــزار و ده هزار تومان به 15 هزار تومان از 
سوى رانندگان تاكسى بود. همان لحظه تماس 
تلفنى با مديرعامل شركت مسافربرى عمومى 

برون شهرى برقرار كردم. 
ابراهيم مسلم خانى اينگونه پاسخ داد: به اطالع 
عموم  مردم شهرســتان  كبودراهنگ مى رسانم 
اين شركت تحت هيچ شرايطى افزايش كرايه 
به همــدان و بالعكس را نداشــته و نخواهد 

داشت.

وى ادامــه داد: تعدادى از تاكســى هاى داخل 
شهرى هســتند كه مســافر ندارند و در خط 
كبودراهنــگ اقدام به مسافركشــى كرده و از 
مسافران كرايه اضافه دريافت مى كنند و به اسم 

ما تمام مى شود.
مســلم خانى مطرح كرد: مسافران بايد حروف 
«ع» و «ت» در پالك تاكســى مورد توجهشان  
باشــد تا شــايعه پراكنى صورت نگيرد و هر 
راننده اى اقدام به دريافت كرايه اضافه كند، با 

او برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
وى خطــاب بــه همشــهريان كبودراهنگى 
خاطرنشــان كرد: درصورت مشاهده هرگونه 
تخلف افزايش قيمت ضمن يادداشــت پالك  
تاكســى، به مديرعامل شــركت مســافربرى 

عمومى شهرستان اطالع دهند.
در اينجــا موضوع مهمى كه توجهم را به خود 
جلــب كرد ايــن واقعيت بود كه قســمتى از 
مشكالت موجود در جامعه ناشى از ناآگاهى 
برخى از مردم از قوانين و سوءاستفاده برخى از 
سادگى آنهاست درحالى كه اين رفتارها شايسته 
مردم اين مرز و بوم نيســت. اميد اســت همه 
مــا در انجام وظايف محــول به قول معروف 

«وجدان خود را قاضى كنيم».

«كرونا» مديرى توانمند در آشفته سازى جامعه

آموزش 600 بسيجى در طرح
 «شهيد حاج قاسم سليمانى» در همدان

ممكن  حــد  تــا  بايــد 
در  بهداشتى  پروتكل هاى 
عمومى  حمل ونقل  ناوگان 
استفاده  به  الزام  و  رعايت 
يك  به عنوان  ماســك  از 
كاهش  در  حياتى  ضرورت 
شيوع ويروس كرونا، جدى 
گرفته شــود كه اين مهم 
نيازمنــد همراهى مردم و 
حوزه  فعــاالن  همچنين 

حمل ونقل عمومى است
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شاهرخى در بازديد از نهاوند مطرح كرد
تحول جدى شهردارى با اجراى 

چهارباغ و بام نهاوند 
■ قدردانى از همراهى كسبه و مردم در اجراى طرح 

محدوديت هاى كرونايى 

 روز دوشــنبه نهاونــد ميزبان اســتاندار همدان بود، سيدســعيد 
شــاهرخى در جريان بازديد از شهرســتان هاى استان و نحوه اجراى 
طرح محدوديت هاى كرونايى در مبادى ورود و خروجى شــهرهاى 

استان، به نهاوند آمد.
شاهرخى پس از بازديد از 2 محور اصلى كنترل ترددهاى شهرستان، 
آوازه پروژه هاى عمرانى درحال اجرا توسط شهردارى نهاوند او را به 

بازديد از بام نهاوند و چهارباغ دعوت كرد.
شــاهرخى پيش از اين هم از بام ديدن كرده بود اما آن زمان طرح در 
وضعيت مقدماتى اجرا قرار داشت و حسين پور شهردار نهاوند هم از 

ايده هايى كه براى آن دارد، صحبت كرده بود.
بــه گــزارش همدان پيــام، حــاال يــك فــاز از 2 فــاز ســاماندهى بــام 
اجــرا شــده اســت موقعيتــى بكــر، دلنشــين و فوق العــاده دارد كــه 
متأســفانه شــرايط كرونايــى اجــازه حضــور شــهروندان را در ايــن 
ــروژه  ــن پ ــى اي ــاى اجراي ــوز فازه ــد هن ــد، هرچن ــه نمى ده منطق

درحــال اجراســت.
7 ميليارد هزينه براى بام نهاوند

محمد حســين پور شــهردار نهاوند گفت: بام نهاوند با هزينه بيش از 
7 ميليارد تومان 80 درصد پيشــرفت فيزيكى دارد كه محوطه سازى، 
سينماى روباز، درياچه مصنوعى، توسعه فضاى سبز و... 2 فاز را شامل 

مى شود و ابتداى سال1400 به پايان خواهد رسيد.
بام نهاوند ســال ها در موقعيت يك ارتفاِع بدون برداشت، راكد مانده 
بــود؛  اما حاال چشــم انداز دلنواز نهاوند را مى شــود از اين موقعيت 

منحصر به فرد تماشا كرد.
شاهرخى درباره پروژه هاى شهر نهاوند هم گفت: پروژه هاى عمرانى 
شهر نهاوند چهارباغ و بام نهاوند دگرگون شده است و با اجراى اين 

پروژه ها شاهد تحول جدى در اين شهر هستيم.
وى تأكيد كرد: بام نهاوند مى تواند در پســاكرونا محل بسيار مناسبى 
براى تفريح مردم باشد و درحال حاضر هم شهردارى با جديت درحال 

فعاليت است.
 تأكيد بر همراهى مردم تا بهبود وضعيت

شــاهرخى درباره محدوديت هاى كرونايــى در نهاوند هم گفت: اين 
محدوديت هــا براى كنترل شــرايط كرونايى و رســيدن به وضعيت 
مطلوب اســت و مردم اســتان به ويژه نهاوند همكارى خوبى دارند؛ 
در ورودى و خروجى هاى شــهر وضعيــت به خوبى نظارت و كنترل 
مى شــود و هم كاسبان شهر با تعطيل كردن كسب وكارشان به اجراى 

اين طرح كمك بزرگى كرده اند.
ــمند  ــا هوش ــن محدوديت ه ــرد: اي ــح ك ــدان تصري ــتاندار هم اس
اســت و اگــر وضعيــت بهبــود يابــد آن شهرســتان تغييــر وضعيــت 
خواهــد داد. وى تأكيــد كــرد: مــردم اســتان همــدان تــا پايــان طــرح 
در مــدت زمــان 2 هفتــه تعييــن شــده، همراهــى و مشــاركت خــود 
ــته  ــا داش ــراى محدوديت ه ــا در اج ــا كرون ــه ب ــتاد مقابل ــا س را ب
ــارى،  ــيوع بيم ــد ش ــش رون ــا كاه ــريعتر ب ــه س ــا هرچ ــند ت باش

ــود. ــته ش ــز برداش ــا ني محدوديت ه

پيوستن كادر درمانى بخش كرونايى 
اسدآباد به پويش «من يك بسيجى ام»

  همزمان با هفته بســيج، كادر درمانى بخش كرونايى اســدآباد به 
پويش «من يك بسيجى ام» پيوستند.

به مناســبت هفته بســيج و بــا حضور بســيجيان حــوزه مقاومت 
فاطمه الزهرا(س) اســدآباد، كادر درمانى بخش كرونايى بيمارســتان 
حضــرت قائم(عج) اين شهرســتان به پويش «من يك بســيجى ام» 
پيوســتند.  اين اقدام در راستاى لبيك بسيجيان به رهبر معظم انقالب 
صورت گرفت و يكبار ديگر كادر درمان عشــق و ارادات خود را به 

رهبرى به نمايش گذاشتند.
ــدآباد،  ــكى اس ــوم پزش ــكده عل ــى دانش ــط عموم ــزارش رواب به گ
ــا  ــك ي ــيجى ام، لبي ــك بس ــن ي ــه م ــدام و جمل ــن اق ــا اي ــان ب آن
ــا  ــت ت ــا والي ــالمت ب ــم، در راه س ــر رهبري ــع ام ــه اى، مطي خامن
شــهادت، اعــالم كردنــد كــه به عنــوان مدافــع ســالمت بــا واليــت 

ــتند. ــدم برداش ــهادت ق ــا ش ت

■ مــدت زيادى بود كه به جاى مرغ گرم با قيمت باال براى فرزندانم 
مــرغ يخى مى خريدم. اكنون حدود 2 هفته اســت كه مرغ يخى هم 
پيدا نمى شــود و هر فروشگاهى كه مى رويم وعده يك هفته ديگر را 
مى دهند و در پاسخ به اينكه چرا آنقدر زود تمام مى شود، مى گويند 
مــرغ تعداد پايين برايمــان مى آورند و زود تمام مى شــود. لطفا از 
مســئوالن مربوطه بپرسيد كى قرار است كه به دست ما هم مرغ يخى 

برسد!
*شهروندى از همدان

■ ابتداى كوچه مديريت واقع در خيابان هنرستان 2 چاله بزرگ دارد 
كه اگر حواسمان نباشد و ماشين در اين چاله ها بيفتد چند شبانه روز 
بايد ماشين را در تعميرگاه بگذاريم و در اين شرايط اقتصادى هزينه 
گزافى هم خرج ماشين كنيم. از شهردارى تقاضا داريم به اين معضل 

در اين منطقه رسيدگى كند.
*شهروندى از همدان

■ جاى تعجب دارد كه برخى از مغازه هاى لوازم آرايشــى در ميدان 
شــريعتى باز هســتند. با توجه به اينكه مدام اعالم مى كنند كه اين 
اصناف و مشــاغل گروه 2 و 3 و 4، 2 هفته تعطيل هستند؛ اما هنوز 
هستند مغازه هايى كه به اين مهم رسيدگى نمى كنند. تكليف اصنافى 
كه از روز نخست به تصميم ستاد كرونا احترام گذاشتند و مغازه هاى 

خود را با وجود نبود درآمد كافى تعطيل كردند، چيست؟
*شهروندى از همدان

فرماندار: 
كارخانه كاغذ اسدآباد سال آينده 

بهره بردارى مى شود
 طبق وعده ســرمايه گذار، اين طرح در خردادماه سال آينده آماده 

بهره بردارى خواهد بود.
فرماندار اســدآباد با اشاره به پيشرفت خوب كارخانه كاغذ گفت: 
واحد صنعتى توليد كاغذ از ســنگ آهك با شــتاب درحال اجرا 
اســت و مانعى براى ادامه كار اين طرح مهم در شهرستان وجود 

ندارد. 
مجيد درويشــى با بيان اينكه براى اين طرح تاكنون 95 ميليون يورو 
ســرمايه گذارى ارزى و 200 ميليــارد تومان ســرمايه گذارى ريالى 
صــورت گرفته، تأكيــد كرد: مجرى اين طرح بزرگ از تســهيالت 

بانكى براى ساخت استفاده نكرده است. 
وى افزود: ماشــين آالت و دســتگاه هاى اين واحد صنعتى از كشور 
چين خريدارى شده كه پس از پايان عمليات ساختمان سازى نصب 

مى شود. 
به گفته درويشــى كارخانه كاغذ با شــتاب درحال ساخت است و 
براساس وعده سرمايه گذار خردادماه عمليات ساخت به پايان رسيده 

و وارد چرخه توليد مى شود. 
به گزارش ايرنا، درويشــى بــه نقش اين واحــد صنعتى در رونق 
اقتصادى و اشتغال شهرستان اشاره كرد و افزود: 300 نفر از جوانان 

اسدآبادى در اين كارخانه مشغول به كار مى شوند.

حمايت فنى وحرفه اى از يك كارآفرين 
براى فرآورى و خشك كردن ميوه

 زيرساخت هاى الزم توسط اداره فنى وحرفه اى به يك كارآفرين 
درباره فرآورى و خشــك كردن ميوه هايى همچون آلو در راســتاى 

آموزش و مهارت و اشتغال و توليد واگذار شده است.
ــا بيــان  رئيــس اداره آمــوزش فنى وحرفــه اى شهرســتان اســدآباد ب
اينكــه واحــد يادشــده در آينــده نزديــك كار خــود را آغــاز خواهــد 
كــرد، افــزود: بــا توجــه بــه آمــار اداره جهادكشــاورزى شهرســتان 
ــه در  ــن منطق ــات اي ــطح باغ ــار س ــزار و 200 هكت ــدود 5 ه ح
ــزان ســطح حــدود  ــوده كــه از ايــن مي ــواع گوناگــون ميوه هــا ب ان
ــه  ــو اختصــاص دارد و در هميــن زمين ــه باغــات آل ــار ب 300 هكت
ــوزى  ــد و مهارت آم ــوزش تولي ــدى آم ــدازى واحدهــاى تولي راه ان
ــو در  ــون آل ــى چ ــردن ميوه هاي ــرآورى و خشــك ك ــتغال ف و اش

شهرســتان ضــرورت داشــت.
كــرد:  اظهــار  ايســنا،  بــا  گفت وگــو  در  خزائــى  محمــود 
درحال حاضــر اداره آمــوزش و فنى وحرفــه اى شهرســتان اســدآباد 
ــا جــذب كارآفريــن بخــش خصوصــى اقــدام  ــاره ايــن امــر ب درب
بــه واگــذارى زيرســاخت هاى الزم بــه او در مركــز فنى وحرفــه اى 

ــرده اســت . ــتان ك ــدى شهرس ــع در شــهرك قن واق
ــامل فضــاى  ــن را ش ــن كارآفري ــه اي ــذار شــده ب وى فضــاى واگ
ــرد  ــوان ك ــاز عن ــاى ب ــر آن فض ــرى و عالوه ب ــد مت ــته ص سربس
و يــادآور شــد: ايــن واحــد قــرار اســت ضمــن آمــوزش در ايــن 
ــش  ــا «جه ــه ب ــوزان در رابط ــه كارآم ــوزى ب ــوزه و مهارت آم ح

ــع شــود. ــر واق ــز مؤث ــد» و اشــتغال ني تولي
خزائــى بــا بيــان اينكــه اشــتغال اين واحــد كمتــر از ده نفــر نخواهد 
ــوزى  ــس از مهارت آم ــده پ ــراد آموزش دي ــرد: اف ــح ك ــود، تصري ب
بــراى اشــتغال در ايــن واحــد توســط كارآفريــن انتخــاب و 
ــاى الزم وارد  ــا بازاريابى ه ــدات واحــد به صــورت مســتقيم ب تولي

ــود. ــازار مى ش ب

ستاد مقابله با كروناى ازندريان تشكيل شد
 مالير- خبرنگار همدان پيام: با شــيوع گسترده كرونا، در راستاى پيشگيرى از انتقال و 

انتشار بيمارى، در شهر ازندريان ستاد مقابله با كرونا تشكيل شد.
عضو شــوراى شــهر ازندريان با اشاره به برگزارى نشست مســؤالن بخش جوكار در 
27 آبان ماه درباره هم انديشــى و ارائه راهكارهاى مقتضى در شــرايط بحرانى كرونا در 
بخشــدارى جوكار، گفت: با توجه به تصميمات اتخاذشده، اعضاى ستاد مقابله با كرونا 
در شهرها و روســتاهاى بخش مشخص شد؛ بر اين اساس در شهرها شهردار به عنوان 
رئيس ســتاد و نيز نيروى انتظامى، پايگاه هاى مقاومت بسيج واحد خواهران و برادران، 
مركز خدمات درمانى و بهداشــتى و اعضاى شوراى اسالمى به عنوان اعضاى اين ستاد 

معين شدند. 
احســان غفارى با بيان اينكه نبود متولى در شهرهاى كوچك به يكى از معضالت عمده 
اين شهرها تبديل شده بود، تصميم بخشدار جوكار در اين راستا را امرى به جا و پسنديده 

دانست كه در ايجاد هماهنگى هاى الزم و مقابله با ويروس بسيار مثمرثمر است. 
وى يادآور شد: در شهر هاى كوچك بدون اينكه متولى خاصى براى مقابله با كرونا وجود 
داشــته باشد اقشار مختلف مردم و بسيجيان شــهر به صورت خودجوش برايى مقابله با 
ويــروس كرونا تالش مى كردند كه البته اين اقدام نقطه قوتى براى مســئوالن و مدافعان 

سالمت(پزشكان، پرستاران و...) بود.
 غفارى در ادامه افزود: شــهردار، نيروى انتظامى، بسيجيان و اعضاى شوراى شهر درباره 
تجمعات تذكــر كتبى را خواهند داد و درصورت رعايت نكــردن اين تذكرات مقامات 

قضائى ورود خواهند كرد و با خاطيان برخورد قاطع خواهد شد.
عضو شوراى اسالمى با اشاره به كمبود ماسك به عنوان يكى از ضرورى ترين اقالم براى 
جلوگيرى از انتقال ويروس كرونا در ابتداى شــيوع بيمارى، گفت: در اين برهه زمانى 
خياطان ازندريانى و حتى خياطان ازندريانى ساكن در تهران خوش درخشيدند و براى 
رفع اين نياز دست به كار شدند، به گونه اى كه خياطانى كه در ازندريان درحال دوخت 

ماسك بودند بيش از 60 هزار ماسك توليد و در سطح شهرستان توزيع كردند.
غفارى در پايان، قطع زنجيره انتقال كرونا را در گرو رعايت پروتكل هاى بهداشتى توسط 
تك تك شهروندان دانست و از آنان تقاضا كرد: براى حفظ سالمتى خود و عزيزانشان از 
حضور در تجمعات و دورهمى هاى خانوادگى خوددارى كنند و با رعايت فاصله گذارى 

اجتماعى و دستورالعمل هاى بهداشتى در جلوگيرى از شيوع ويروس همكارى كنند.

 مالير-زهــرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: 
مرغ و به ويژه تخم مرغ را شايد پرمصرف ترين 
و البتــه دم دســتى ترين مواد غذايى ســفره 
خانوارهاى ايرانى دانســت، اما روند افزايش 
قيمت ايــن اقالم در يك مــاه اخير كه خود 
برآيند داليل متعددى اســت، وضع را طورى 
پيش مى برد كه شايد اين غذاهاى سهل الوصول 
كم كم به خوراكى هاى الكچرى و اعيانى تبديل 

شوند.
مشــكالت بــر ســر راه مرغــداران از قبيل 
افزايــش نرخ نهاده هــا، مكمل هاى خوراكى، 
واكسيناســيون، تأمين كارگــر، حمل ونقل و 
كمبود نقدينگــى در ماه هــاى اخير عالوه بر 
افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ موجب شــده 
كه كم كم از ســفره مردم پر بكشد و مردم هم 

چاره اى جز نخريدن اين اقالم نداشته باشند.
اكنون در بــازار مرغ به قيمت 27 هزار تومان 
به دســت مصرف  كننده مى رســد و هرشانه 
تخم مــرغ به مبلــغ 32 هزار تومــان عرضه 
مى شــود؛ اين درحالى است كه كشور ما يكى 
از پيشــروترين ها در توليد اين اقالم به شمار 
مى رود. بــه همين دليل و افزايــش ناگهانى 
قيمت اين اقالم به بازار مرغ و تخم مرغ سرى 
زديم؛ يكى از فروشنده ها كه دل بسيار پرى هم 

داشت با عصبانيت گفت: بى تدبيرى مسئوالن 
مهم ترين عامل گرانى مرغ است، وقتى نهاده به 
قيمت آزاد به دســت توليد كننده برسد قيمت 

مرغ هم گران مى شود.
او افــزود: از ديــروز حتى ده عــدد مرغ هم 
نفروختــه ام، مســئوالن بايد فكــرى به حال 
اين موضوع بكنند زيرا روز به روز ســفره مان 

كوچكتر مى شود.
با خانم ميانسالى كه براى خريد مرغ به خيابان 
آمده بود، گفت وگــو كردم؛ او هم با لحنى پر 
از گاليه گفت: پيش تر كــه مرغ كيلويى 17

هزار تومان بود هفتــه اى يك مرغ مى خريدم 
اما بــا قيمت كيلويى 27 هــزار تومان كه هر 

مرغ مى شود حدود صد هزارتومان ديگر توان 
خريد 4 عــدد مرغ را در ماه نــدارم ندارم و 

مجبوريم كه ماهى يك عدد مرغ بخريم.
با كارگرى كه ســر ميدان ايستاده بود تا شايد 
كســى به دنبالش بيايد و او را به سر كار ببرد 
هم صحبت كردم؛ او هم با شــرمندگى گفت: 
گوشــت كه خيلى وقت اســت از سفره مان 
حذف شــده، با اين شــرايط مرغ را هم بايد 
حــدف كنيم زيرا ديگــر توانايى خريدش را 

نداريم.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى 
در اين بــاره در گفت وگو با همدان پيام، گفت: 
دليل گرانى مرغ و تخم مرغ سوءتدبير در بازار 

داخلى است.
حجت االسالم والمســلمين احد آزاديخواه با 
اشاره به اينكه در بحث تأمين نهاده ها مشكلى 
نداريم، افزود: مشكل اصلى در توزيع نهاده ها 
اســت زيرا توزيع نهاده ها به دست مافيا افتاده 
است و اين مافيا اجازه نمى دهند كه نهاده ها به 
دســت توليدكننده اصلى و واقعى برسد و به 
همين دليل تورمى سرسام آور را در بازار مرغ 

و تخم مرغ شاهد هستيم.
وى به معضلى به نام ارز 4 هزار و 200 تومانى 
اشــاره كرد و ادامه داد: تخصيص مبلغ ساالنه 
4 هــزار و 900 ميليون دالر يارانه براى تأمين 
نهاده ها، موجب رانت و سوءاســتفاده در اين 
حوزه شده اســت. دبير كميسيون كشاورزى 
مجلس در پايان افزود: كميســيون كشاورزى 
مجلس از بنادر و سازمان هاى مرتبط گزارش 
بسيار خوبى را در اين حوزه آماده كرده است 
كه روز چهارشــنبه در صحــن علنى مجلس 
قرائت مى شــود و راه حل ها هم بر اى رفع اين 

مشكل بررسى مى شود.
اميدواريم با ورود هرچه ســريعتر مسئوالن به 
وضعيت معيشت مردم، اجازه ندهند كه اقالم 
غذايى و ضرورى روزبه روز از سفره مردم پر 

بكشد.

 نهاونــد- معصومــه كمالونــد- خبرنگار 
همدان پيام: كرونا موزه ها و بازار موزه را كساد 
كرده بود اما حكم تخليه شــوراى شهر نهاوند 
موزه تاريخ و فرهنگ اين شهرستان را تعطيل 

كرد!
پس از 2 سال اصرار شهردارى بر تخليه موزه 
تاريــخ و فرهنگ نهاوند، صبح ديروز با تخليه 
آثار باستانى كه در اين مكان قرار داشت، موزه 

تعطيل شد.
سال 92 با كمك شوراى شهر وقت نهاوند، با 
قرارداد با ميراث فرهنگى موزه تاريخ و فرهنگ 

نهاوند با عنوان موزه مشاركتى فعال شد.
اما به ظاهر شهردارى با شكايت از ميراث، پس 
گرفتن مكان اين موزه را كه متعلق به شهردارى 
بوده است، خواستار شده و درنهايت پس از 7 
سال تخليه و آثار جاى گرفته در آن به همدان 
منتقل شد. رئيس ميراث فرهنگى صنايع دستى 
و گردشــگرى نهاوند مى گويد: ســال 92 با 
پيگيرى و تالش هاى بسيار موفق شديم مكان 
پيشين شوراى شــهر نهاوند را با يك قرارداد 
بين ميراث و شورا به موزه مشاركتى تبديل و 
تجهيز كنيم.به گفته محسن جانجان، اين موزه 
كه به نام تاريخ و فرهنگ نامگذارى شده بود، 

بيش از 80 اثر تاريخى از دوران مختلف در آن 
جاى داشت.

جانجان تصريح كرد: روز گذشته پس از 2 سال 
پيگيرى  براى تخليه و بازپس گيرى مكان موزه، 
به نتيجه رسيد و مجبور به تخليه و انتقال برخى 
آثار به همدان شديم تا بلكه مكانى براى مجدد 

تهيه و آثار بازگردانده شود.
موزه تاريخ و فرهنگ شهرستان نهاوند بخشى 
از تاريخ غنى و پرافتخار مردم شهرستان نهاوند 
در دوره هــاى مختلــف را در دل جاى خود 
جاى داده اســت كه در روزهاى پيش از كرونا 
معموال مورد بازديد شــهروندان و گردشگران 
قرار داشــت. در اين موزه آثارى از دوره هاى 
مختلف تاريخى كه از نقــاط مختلف نهاوند 
كاوشــگرى شده اســت در معرض ديد مردم 
قرار داشت و ساالنه افراد بسيارى از اين موزه 

بازديد داشتند.
رئيس ميراث فرهنگى و گردشــگرى نهاوند 
گفت: در موزه تاريخ و فرهنگ نهاوند بيش از 
80 اثر از دوره هاى مختلف تاريخ قرار دارد كه 
قدمت چند هزارساله و غنى شهرستان نهاوند 

را به خوبى نشان مى دهد.
به گفتــه وى، در اين موزه آثــارى از 3 دوره 

پيش ازتاريخ، دوران تاريخى و دوران اسالمى 
قرار داشــت كه با هدف از ايجــاد اين موزه 
معرفى آثار و تاريــخ بلند مردم ديار نهاوند به 

همه مردم ايران، راه اندازى شده بود.
همچنين در بخشى از اين موزه تنديس مفاخر 
مذهبى شهرســتان نهاونــد در عصر معاصر 
قرار داشت كه نشــان دهنده اثرگذار بودن اين 
تاريخ  رويدادهــاى  در  ملى  شــخصيت هاى 
معاصر كشــور است. در شهرســتان نهاوند 3 
موزه تاريخ و فرهنگ(باستان شناســى)، موزه 
شهدا (آثار شــهدا) و موزه مردم شناسى حمام 

حاج آقا تراب فعال بود.
 رئيس شوراى شهر؛ شورا مصوبه اى 

براى تخليه موزه ندارد
رئيس شوراى شــهر نهاوند نيز در واكنش به 
تخليــه مــوزه تاريخ و فرهنگ گفت: شــورا 
هيچ گونه مصوبه اى براى تخليه موزه نداشته و 
در جريان اين موضوع هم نبوده است، اما محل 

موزه تاريخ و فرهنگ، ملك شهردارى است و 
آن را نياز دارد.

جديد  واحدهاى  بــراى  موزه  ملك   
شهردارى است

اميد جالل وند بيان كرد: با اضافه شــدن چند 
واحد ادارى به شهردارى نهاوند و نياز به مكان 
براى اين واحدها، شهردارى در خواست تخليه 
اين مكان را داده و تقريبا 3 ماه پيش از ميراث 
خواسته اســت تا فكرى به حال موزه و مكان 

جديدى براى آن داشته باشد.
جالل وند تأكيــد كرد: موضــوع تخليه موزه 
فرهنگ مدت هاســت كه مطرح اســت و از 
سال 82 هم شــهردارى هزينه آب برق و... را 
پرداخت كرده اســت اما حاال به اين مكان نياز 

دارد.
از طرفى هم اين مكان ملك شهردارى و متعلق 
به مردم اســت و اجازه واگذارى آن را به هيچ 

دستگاه يا جايى ديگر را ندارد.

تحويل 5 منزل مسكونى 
به مددجويان كبودراهنگ
 فرمانده ســپاه ناحيــه كبودراهنگ از تحويل 5

منزل مسكونى ساخته شده توسط بسيج سازندگى 
به مددجويان خبر داد.

محمود بداغى در گفت وگو با فارس، با گراميداشت 
هفته بسيج، مجموعه عظيم بسيج را يادگار بى نظير 
امام امت عنوان كرد و گفت: تفكر بسيجى همواره 
راهگشاى مشكالت كشور در عرصه هاى مختلف 

بوده و هرجا كشــور به بســيج نياز داشــته، اين 
مجموعه با قدرت و صالبت و با تمام وجود ورود 
كرده و با لطف خداوند از اداى وظيفه خود سربلند 

هم بيرون آمده است.
وى حوزه مأموريتى بســيج را محدود به عرصه اى 
خاص ندانست و گفت: براى بسيجى فرقى نمى كند 
در دفــاع مقدس حضور يابد يا در عرصه مبارزه با 
ويروس منحوس كرونا و يا در عرصه هاى علمى و 
فرهنگى و هنرى و ...، بلكه بســيجى به دنبال اداى 

وظيفه خود به بهترين شكل است.

فرمانده ســپاه ناحيه كبودراهنگ افزود: تفكر ناب 
بسيج محدود به كشور عزيزمان نبوده بلكه با صدور 
فرهنگ ناب بسيج به كشــورهاى منطقه، با لطف 
خداوند متعال فتنه هاى بزرگى در منطقه كشــف و 
خنثى شده است. وى در ادامه از اجراى بيش از 40

عنوان برنامه در هفته بسيج در شهرستان خبر داد و 
گفت: با توجه به شيوع ويروس كرونا و ضرورت 
حفظ سالمت بسيجيان سلحشور و مردم عزيزمان، 
امســال برنامه ها عمدتا به صــورت مجازى و يا با 
رعايت دقيق فاصله گذارى اجتماعى و پروتكل هاى 

بهداشتى اجرا مى شود.
بداغى فضاســازى در ســطح شــهر و روستاها، 
برگزارى رزمايش دفاع بيولوژيك براى ضدعفونى 
اماكن پرتردد، برگــزارى رژه موتورى، توزيع 600

بسته معيشتى و بهداشتى بين خانواده هاى نيازمند، 
توزيع ماســك، ديدار معتمدين بــازار، كارگران و 
هيأت انديشه ورز با فرمانده سپاه، مسابقه كتابخوانى 
مجــازى، تحويل 5 منزل مســكونى ساخته شــده 
توسط بسيج ســازندگى به مددجويان و نيازمندان 
و غبارروبى مزار پاك شــهدا را از جمله برنامه هاى 

اين هفته دانست.
وى از آغاز اجراى طرح شهيدحاج قاسم سليمانى در 
هفته بسيج با مشاركت و همكارى شبكه بهداشت و 
درمان براى مقابله با ويروس كرونا خبر داد و افزود: 
همان گونه كه حضور حاج قاســم سليمانى خواب 
را از چشــم داعشى ها ربود و موجب شكست آنها 
در منطقه شــد، اميدواريم با لطف خداوند متعال و 
به بركت نام اين شــهيد بزرگ، اجراى طرح شهيد 
ســليمانى موجبات شكســت ويروس كرونا را به 

ارمغان بياورد.

حكم شوراى شهر براى تعطيلى 
موزه تاريخ و فرهنگ

تاريخ نهاوند 
خانه  به دوش شد

دليل گرانى مرغ سوءتدبير در بازار داخلى است
■ دبير كميسون كشاورزى مجلس: امروز در گزارشى علل گرانى مرغ بررسى و راهكارهايى داده مى شود.

■ كاسبان: وقتى نهاده به قيمت آزاد به دست توليدكننده برسد قيمت مرغ هم گران مى شود
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شوراى شهر: مصوبه اى براى تخليه موزه نداشته ايم
شهردارى ملكش را مى خواهد 
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آگهـي مـزايده 

شهردارى همدان

يف
مساحت مشخصات ثبتىنوع ملك و كاربرىرد

(مترمربع)
كل مبلغ كارشناسى 

(ريال)
مبلغ سپرده شركت 

آدرسدر مزايده (ريال)

زمين مسكونى تجميعى با كاربرى مختلط 1
شهرك فرهنگيان-بلوار 1/9066249/7755/350/000/0003/000/000/000 و 1/9603(3 بر معبر 35مترى)

بهنامجو

  شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش 1  قطعه زمين تجميعى از طريق مزايده كتبى اقدام نمايد. 
متقاضيان  مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند. 

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا اوراق مشاركت بى نام 

و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/09/16  تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت را تكميل و در 

پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
3-برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف هفت روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 90٪ وجه پيشنهادى اقدام و 10٪ الباقى هنگام تنظيم سند در دفترخانه 

از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 
4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را به حساب شهردارى واريز نمايد در صورت عدم واريز نقدى وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع 

شهردارى ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   
5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
7-شركت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 

8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
9- حداكثر زمان انتقال سند از تاريخ برگزارى مزايده يك ماه بوده و برنده مزايده مكلف است ظرف مهلت مذكور جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه (10٪ باقيمانده) اقدام 
نمايد در غير اينصورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد ضمنا سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگرى كه برنده مزايده وى را كتبا با رضايت نامه 

محضرى به شهردارى معرفى نمايد انتقال خواهد يافت .
10- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/09/17 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 1244)

معاون عمرانى استاندار:
شهردارى مجوزهاى ساخت در بافت تاريخى 

همدان را اصالح مى كند
 معاون عمرانى اســتاندار همدان گفت: نامه معاون وزير ميراث فرهنگى 
كشور مبنى بر ابالغ ضوابط حفاظتى بافت تاريخى همدان روز گذشته سوم 

آذرماه به استاندارى رسيده و الزم االجرا است.
فرهاد فرزانه در گفت وگو با ايســنا، ادامه داد: اگــر بحثى روى اين مصوبه 
وجود داشته باشــد يا نياز به اصالح باشد بحثى جداگانه و زمان بر است اما 

كليت مصوبه اجرا خواهد شد.
وى بــا اشــاره بــه نامــه دادســتان همــدان در مهرمــاه ســالجارى بــه اداره 
ــط  ــراث فرهنگــى ضواب ــر اينكــه مي ــراث فرهنگــى اســتان مبنى ب كل مي
ــراث  ــط وزارت مي ــه در ضواب ــد و هرآنچ ــالغ كن ــاه اب ــك م ــرف ي را ظ
وجــود دارد، الزم االجراســت، گفــت: روز گذشــته نامــه ابالغــى از تهــران 
ــالغ شــده اســت  ــه دادســتان هــم اب ــه اســتاندارى همــدان رســيد و ب ب
ــا  ــالغ كــرده و ب ــه شــهردارى اب ــه را ب همچنيــن ميــراث فرهنگــى مصوب
ــاوت مى شــود. ــل متف ــا قب ــت تاريخــى ب ــوق شــرايط باف ــه ف وجــود نام

ــر  ــال حاض ــه درح ــان اينك ــا بي ــدان ب ــتاندار هم ــى اس ــاون عمران مع

ضوابطــى دربــاره بافــت تاريخــى داريــم كــه توســط وزارت ميــراث 
فرهنگــى ابــالغ شــده اســت، اظهــار كــرد: شــهردارى هــم از ايــن ضوابــط 

ــت. ــد داش ــت خواه تبعي
وى درباره احتمال صدور مجوز طى چند روز گذشــته از ســوى شهردارى 
همدان براى ســاخت و ساز در رينگ نخست شــهر به عنوان بافت تاريخى 
شــهر مطرح كرد: فرايند صــدور پروانه ظرف 2 يا 3 روز انجام نمى شــود، 
روند اين كار حدود 3 ماه طول مى كشــد و به نظر نمى رســد در اين مدت 
كوتاه مجوزى صادر شــده باشد اما اگر اين اتفاق افتاده باشد شهردارى آن 

را اصالح مى كند.

@isnanews94 ...........................آدرس تلگرام
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فعاليت 2 واحد پرورش شترمرغ 
در شهرستان مالير

 دو واحد پرورش شــترمرغ در شهرستان مالير كه داراى مجوز و 
پروانه بهره بردارى هســتند، فعاليت مى كننــد. اين واحدها با ظرفيت 
200 و 500 رأســى شــامل پروارى و مولد(توليدكننده) از سال 92 

فعاليت خود را در شهرستان مالير آغاز كردند.
مديرعامل يك شــركت تعاونى پرورش شترمرغ در مالير نيز با بيان 
اينكه اين واحد پرورش دهنده شترمرغ در 30 كيلومترى جاده مالير-

آورزمان در زمينى به مســاحت 22 هزار مترمربع واقع شــده است، 
اظهار مى كند: از پايان سال 92، شركت آغاز به كار كرد و در سال 93
موفــق به دريافت پروانه بهره بردارى با ظرفيت 36 رأس مولد و 500

رأس پروارى شديم و پس از اجرايى شدن فاز نخست يعنى پرورش 
شــترمرغ به صورت پروارى، در سال 94 وارد فاز دوم يعنى پرورش 
مولد شــده و به منظور خريد دستگاه هاى جوجه كشى از بانك توسعه 

تعاون تسهيالت گرفتيم. 
حســين مرادى معتقد اســت براى آغاز هر كارى كافى اســت قدم 
نخســت را بردارى، آن وقت است كه بقيه شــرايط در مسير رشد و 
توســعه كار قرار مى گيرد و مى گويد: به محــض باال آمدن ديوارهاى 
مزرعه ده تا 15 جوجــه از تهران خريدارى كرده و وارد فاز پروارى 
شديم. شترمرغ از زمانى كه ســر از تخم بيرون مى آورد تا 3 ماهگى 
جوجه محسوب شده و پس از آن تا 14 ماهگى وارد مرحله پروارى 
مى شود. بايد گفت مزرعه اى موفق است كه شترمرغ پروارى آن تا 7

تا 8 ماهگى به وزن ايده آل براى كشتار برسد.
 توليد ساالنه بيش از 2400 جوجه شترمرغ 

مرادى مطــرح مى كند: اين مزرعه درحال حاضــر بيش از صد پرنده 
مولد نگهدارى مى كند كه با تخمگذارى بيش از دوسوم آنها، ساالنه 2

هــزار و 400 تا 2 هزار و 500 جوجه در اين مزرعه پرورش مى يابد. 
شترمرغ به دليل بازدهى بااليى كه نسبت به دام هاى ديگرى مانند گاو 

و گوسفند دارد، بدون چون و چرا دام آينده كشور است.
وى از مصرف هزار و 500 تا هزار و 700 كيلوگرم خوراك به صورت 
روزانه توســط اين پرنده از بدو تولد تا زمان كشــتار خبر مى دهد و 
مى گويد: اگر جيره غذايى طبق برنامه باشد، پرورش اين پرنده توجيه 
اقتصادى خواهد داشــت. بايد به جوانان عالقه منــد كه مى خواهند 
به عنوان شــغل اصلى خود وارد اين حرفه شوند، بگويم كه پرورش 

كمتر از 40 تا50 جوجه براى آغاز كار توجيه اقتصادى ندارد.
مديرعامل يك شركت تعاونى پرورش شترمرغ در مالير نبود كشتارگاه 
تخصصى شترمرغ را يكى از اساسى ترين مشكالت اين حوزه عنوان 
و خاطرنشان مى كند: درحال حاضر ما براى كشتار از كشتارگاه هاى دام 
اســتفاده مى كنيم، البته خبرهايى از تأسيس يك كشتارگاه شترمرغ در 
شهرستان فامنين شنيدم كه براى ما به دليل هزينه هاى باالى حمل ونقل 
و تلفات ناشى از آن، صرفه اقتصادى نخواهد داشت، با توجه به اينكه 
شترمرغ پرنده اى وحشى است و جابه جايى آن نيازمند اخذ مجوزهاى 

الزم است و با ضوابط خاصى انجام مى شود.
اين پرورش دهنده شترمرغ افزايش سرسام آور قيمت نهاده هاى دامى 
را يكى ديگر از مشــكالت اين حرفه برمى شمرد و مى گويد: خوراك 
اصلى شــترمرغ يونجه، سبوس گندم، جو، ســويا، ذرت و يكسرى 
مكمل هاست كه به مقدار الزم در اختيار دامداران قرار نمى گيرد و از 
طرف ديگر افزايش سرسام آور اين نهاده ها، پرورش دهندگان دام را با 

مشكل جدى مواجه كرده است.
در ادامــه رئيــس اداره دامپزشــكى شهرســتان ماليــر بــا بيــان اينكــه 
ــم  ــره به ه ــك زنجي ــد ي ــتمر و مانن ــدى مس ــارت فراين ــد نظ فراين
ــد در  ــراى تولي ــتين گام ب ــد: نخس ــت، مى گوي ــده اس ــل ش متص
ــه بهداشــتى اســت و پــس از آن  حــوزه دامپزشــكى صــدور پروان
ــت  ــادرات، ترانزي ــامل واردات، ص ــدار ش ــاى دام ــه فعاليت ه هم
و ترخيــص دام، فرآورده هــاى دامــى، دارو، مــواد بيولوژيــك و 
تجهيــزات دامپزشــكى، خــوراك و نهاده هــاى دامــى، مكمــل 
ســازمان  نظــارت  تحــت  بايــد  دام  خــوراك  افزودنى هــاى  و 
دامپزشــكى و بــا اخــذ مجوزهــاى الزم از آن باشــد. ابراهيــم 
نعمت گرگانــى گفــت: واحــد پــرورش ميناونــد بــدون اخــذ 
ــرده  ــدام ك ــرورش جوجــه اق ــد و پ ــه خري ــزى، ب مجــوز جوجه ري
ــم.  ــرى بودي ــه پيگي ــزم ب ــم مل ــط حاك ــن و ضواب ــق قواني ــا طب و م
پروانــه بهداشــتى ايــن واحــد باطــل نشــده اســت و او مى توانــد بــا 
ــه اداره دامپزشــكى و تشــكيل كميتــه شــرايط خــاص و  مراجعــه ب
طــى يكســرى مراحــل، چرخــه توليــد را دوبــاره در مزرعــه خــود 

ــد. ــال كن فع
 نكات تغذيه اى تخم و گوشت شترمرغ

به گزارش ايســنا، يك كارشــناس تغذيه نيز دربــاره خواص تخم 
شــترمرغ گفت: هر عدد تخم شترمرغ حاوى 2 هزار كالرى و معادل 
20 عدد تخم مرغ است و طعم، ميزان چربى و پروتئين آن با تخم مرغ 

تفاوتى ندارد.
رومينا اكبرى با بيان اينكه ميزان كلســترول تخم شترمرغ بسيار پايين 
اســت و حاوى اسيدهاى چرب غيراشباع است، ادامه مى دهد: مقدار 
ويتامين هاى E ،B۵ ، B۶ و منگنــز آن از تخم مرغ كمتر اما ميزان 

سلنيوم آن باال و حاوى فسفر و روى است.
او تخم و گوشت شــترمرغ را مفيد براى درمان كم خونى و فقر آهن 
مى داند و اظهار مى كند: اين ماده غذايى به دليل شــاخص گالســيمى 
پايين، براى بيماران ديابتى و افــراد مبتال به و كم كارى تيروئيد مفيد 
اســت، همچنين اين ماده مغذى سرشار از امگا3 بوده و براى بيماران 

قلبى و عصبى و نيز ورزشكاران توصيه مى شود.

رئيس هيأت مديره انجمن صنفى دفاتر خدمات 
مسافرتى همدان:

تسهيالت گردشگرى يك ُمسكن گذراست

 رئيس هيأت مديره انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرتى 
اســتان همدان گفت: با وجود اينكه دولت تالش كرده كارى در 
جهت بهبود اوضاع تأسيسات گردشگرى انجام دهد اما تسهيالت 

درحال حاضر يك مسكن گذراست.
على مرادى پور در گفت وگو با ايسنا، ادامه داد: اگرچه اين اقدامات 
قابل قدردانى است اما با ادامه يافتن وضع فعلى در آينده مشكلى 

به مشكالت عديده اين بخش اضافه خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه تسهيالت مرحله اول را تعداد محدودى از 
دفاتر خدمات مســافرتى همدان دريافت كردند، ادامه داد: مبلغ 
16 ميليون تومانى وعده داده شده اين وام درنهايت به 6 ميليون 

رسيد.
مرادى پــور افــزود: وام جديــدى كه قرار اســت بــه بنگاه هاى 
گردشــگرى داده شــود هم مشــكالتى دارد و با توجه به ركود 
گردشگرى اقساطش سنگين است و متقضايان هنوز درگير روال 

ادارى آن هستند.
وى افــزود: با توجه به شــرايط فعلى حداقل تا يكســال آينده 
گردشگرى راه نمى افتد؛ بنابراين باز پرداخت اين وام ها مشكلى را 
به مشكالت ديگر اضافه مى كند و مانند مسكن زودگذر عواقبش 

باقى خواهد ماند.
مرادى پور با اشــاره به اينكه درخواست معافيت ماليات سالجارى 
را مطرح كرده ايم، گفت: وام ها تنها امهال دارد و همين امر باعث 

مى شود بازپرداخت تسهيالت روى هم جمع شوند.
وى با بيان اينكه سازمان تأمين اجتماعى همدان مصوبه استاندارى 
و ستاد مقابله با كرونا را براى امهال قبول ندارد، گفت: اين دستگاه 
عقيده دارد سازمان تأمين اجتماعى بايد به طور مستقيم مصوبه را 
ابالغ كند، اين مشكل در مورد برخى از بانك هاى استان هم وجود 

دارد و به طريقى از زير بار اين مسئوليت شانه خالى مى كنند.
مرادى پور توضيح داد: از ابتداى شيوع كروناويروس تنها حدود 5
دفتر خدمات مسافرتى استان فعال است و دولت بايد فكر اساسى 
براى مطالبات بخش گردشگرى بكند زيرا پيش از همه گيرى اين 
ويروس تأسيســات جور گردشگرى كشور را مى كشيدند و حيف 

است كه در اين شرايط رها شوند.
وى با اشاره به اينكه گردشــگرى نفس هاى آخرش را مى كشد، 
بيان كــرد: مردم بايد كمــك كنند اپيدمى ايــن بيمارى مهار 
شــود اگر اين اتفاق بيفتد موفق مى شويم چرخه اقتصادى را به 

گردشگرى برگردانيم.
مرادى پور شرح داد: به نظر مى رسد در حال حاضر فرصتى است 
براى بازيابى و آموزش مديران و پرســنل تأسيسات گردشگرى 
و اســتفاده از پتانســيل قوى فضاى مجازى براى گسترش كار و 
فروش و تبليغات گردشگرى اما مشكلى كه با آن درگير هستيم 
از دســت دادن نيروى متخصص و با تجربه است كه با ادامه اين 

وضع كار را سخت تر خواهد كرد.
وى ادامه داد: خروج نيروهاى متخصص از گردشــگرى آســيب 
زيادى به تأسيســات مى زند و بازگشــت و باز سازى آن مستلزم 
هزينــه و زمان زيادى خواهد بود، عالوه بر اين قبول اين مســأله 
كه ســفر هوشــمند توســط تأسيســات مجاز كه پروتكل ها را 
رعايت مى كنند از سفر شــخصى بهتر است، موضوعى است كه 

تصميم گيران ارشد ستاد كرونا بايد به آن توجه كنند.

سردبير ايسنا: سميرا معارفى
خبرنــگاران: بنت الهدي نــوري، فرنوش 
رئيســي، پروين سليمي، مهديه سليمي و 

آزاده صفي
عكاس: پوريا پاكيزه

شماره دفتر: 38380753
شماره نمابر: 38381162

 ايــن روزها تهيــه نهاده هــاى دامى براى 
توليدكنندگان دام و طيور به معضلى در چرخه 
روند توليد و دام و طيور تبديل شــده اســت، 
به طورى كه روزانه شــاهد نوسان قيمت مرغ و 

گوشت در بازار هستيم.
به گزارش ايســنا، بــه گفته فعــاالن بخش 
دامپرورى، توزيع نهاده هاى دامى در ســامانه 
بــازارگاه جوابگوى نيــاز توليدكنندگان نبوده 
و در خوش بينانهتريــن حالــت بين 30 تا 35

درصد نياز آنها را تأمين مى كند.
به گفته فعــاالن اقتصادى هم اختالالت ايجاد 
شــده در بازار و نوســانات قيمتى محصوالت 
پروتئينــى در ماه هاى اخير به علت اســتمرار 
وضعيت نابســامان تأميــن و توزيع نهاده هاى 

دامى است.
همين امر موجب شده تا توليدكنندگان بخش 
عمده اى از نياز خود را از بازار آزاد تأمين كنند 
تا هم بازار فعاليت دالالن بيشتر گرم شود و هم 
قيمت محصول نهايى افزايش چشمگيرى يابد.

عضو هيأت رئيســه كميســيون كشــاورزى، 
آب، منابــع طبيعى و محيط زيســت مجلس 
شوراى اســالمى چندى پيش در مصاحبه با 
يكى از رســانه ها، با بيان اينكه ســاالنه به 19
ميليــون تن نهــاده دامى نيــاز داريم كه 12

ميليون تن آن از طريــق واردات و 7 ميليون 
تن آن در داخل كشــور تأمين مى شود، اعالم 
كرد: براساس گزارش هاى دريافتى حدود صد 
شركت خصوصى واردكننده نهاده دامى وجود 
دارد كه كاالى خود را با اســتفاده از ارز دولتى 

وارد مى كنند.
به گفتــه حجت االســالم والمســلمين احد 
دريافتى  گزارش هــاى  براســاس  آزادى خواه، 
شــركت هاى خصوصى واردكننده نهاده دامى 
تحت نظارت دولت نيستند و مشكل اصلى در 

تأمين نهاده ها خأل نظارتى است.
امــروز هر چند بــا جلوگيــرى از قاچاق دام 
ســعى در كنترل قيمت گوشت قرمز شده اما 
با كمبــود نهاده ها و تهيه نهــاده از بازار آزاد 
فشــار بر توليدكنندگان بيشتر شده و به نظر 
مى رسد به زودى شاهد افزايش قيمت گوشت 
قرمز بر اثر افزايش قيمت تمام شــده محصول 

خواهيم بود.
همدان  در  نهــاده  توزيع  انحراف   

بسيار كم است
مدير امور دام ســازمان جهادكشاورزى استان 
همدان در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه 
انحراف توزيع نهاده هاى دامى در استان همدان 
بســيار كم است، مطرح كرد: نهاده هاى دولتى 
به اســتان داده شــده اما به اندازه نياز تمامى 

دامداران استان نيست.
وزارت  كــرد:  اظهــار  خدارحمــى  روح ا... 
جهادكشاورزى براساس تعداد دام و توليد هر 
استان نهاده ها را بين استان ها تقسيم مى كند 
كه در همدان نيز نهاده ها توســط تشكل هاى 
خصوصى بين دامداران فعــال و كارخانه هاى 

خوراك دام توزيع مى شود.
وى با بيان اينكه امسال ميزان نهاده كم است، 

تصريح كــرد: كمبود نهاده موجب مى شــود 
دامــدار از بــازار آزاد كه گران تر اســت نهاده 
مورد نياز را خريدارى كند و همين موضوع به 

افزايش هزينه توليد منجر مى شود.
خدارحمى با اشــاره به اينكــه انحراف توزيع 
نهاده هــاى مــورد نياز دامدارى ها در اســتان 
وجود ندارد، يادآور شــد: در استان همدان با 
توجه به اينكــه نظارت هاى زيادى وجود دارد، 
نهاده نمى تواند وارد بازار شود اما حجم زيادى 

از نهاده ها از مبادى انحراف دارد.
مدير امور دام ســازمان جهادكشاورزى استان 
همــدان ادامــه داد: در 8 ماهه امســال 138

هــزار و 135 تن نهاده در بيــن دامدارى ها و 
مرغدارى هاى استان توزيع شده كه 40 درصد 
معادل 55 هزار و 254 تن مربوط به واحدهاى 
دامدارى و كارخانجات خوراك دام استان بوده 

است.
وى با اشاره به وجود 9 كارخانه توليد خوراك 
دام در اســتان همــدان گفت: بيــش از 300

دامدارى صنعتى گاوشــيرى در استان همدان 
وجود دارد و مابقى واحدهاى سنتى دامدارى 
هستند كه به تمام واحدهاى دامى نهاده داده 
نشــده زيرا تعداد واحدهــاى دامى باال بوده و 

نهاده كم است.
اين مقام مســئول از توليــد 20 هزار و 547

تن گوشــت قرمز در 8 ماهه امســال خبر داد 
و تصريح كرد: برآورد مى شــود تا پايان امسال 
30 هزار و 821 تن گوشــت قرمز در اســتان 

همدان توليد شود.
خدارحمى با اشاره به توليد 257 هزار و 681
تن شــيرخام در 8 ماهه امسال در استان بيان 
كرد: برآورد مى شــود امسال 386 هزار و 522

تن شيرخام در استان توليد شود.
مدير امور دام ســازمان جهادكشاورزى استان 
همدان درباره افزايش قيمت توليدات دامى نيز 
مطرح كرد: افزايش قيمت شــير توسط ستاد 
تنظيم بازار كشور انجام شده است، به طورى كه 
قيمت هر ليتر شيرخام از 2 هزار و 900 تومان 

به هزار و 4500 تومان افزايش يافت.

دامى  نهاده هاى  درصــد  تنها 30   
توسط شبكه دولتى تأمين مى شود

مديرعامــل اتحاديه دامداران اســتان همدان 
نيز با تأكيد بر اينكــه كمبود نهاده هاى دامى 
در اســتان وجود دارد، گفــت: فقط با واردات 
نهاده هــاى دامــى و كنتــرل واردات مى توان 
مشكالت تأمين نهاده هاى دامداران را حل كرد.

ابراهيم رســتمى با بيان اينكه تنها 30 درصد 
نهاده هاى دامى توســط شــبكه دولتى تأمين 
مى شــود، اظهار كــرد: دامــداران براى حفظ 
دام هاى خود مجبور هســتند نهاده مورد نياز 

را از بازار آزاد تهيه كنند.
وى با اشاره به اينكه نرخ كنجاله سوياى مورد 
نياز واحدهاى دامى در بازار آزاد ده هزار تومان 
بيشتر از دولتى است، افزود: دامداران چاره اى 
ندارنــد و مجبور هســتند از بــازار آزاد نهاده 
خريدارى كنند، آن هم با ده هزار تومان بيشتر 

از نرخ دولتى.
رســتمى ادامه داد: قيمت جو و ذرت در بازار 
آزاد 4200 تومــان و كنجاله ســويا 13 تا 14
هزار تومان است درحالى كه جو و ذرت دولتى 
هــزار و 700 تومان و كنجاله ســويا 3 هزار و 

525 تومان است.
مديرعامل اتحاديه دامداران اســتان همدان با 
تأكيد بر اينكه در بخش طيور وابستگى زيادى 
به واردات نهاده وجود دارد، خاطرنشــان كرد: 
در بخش دام اميدى كه وجود دارد اين اســت 
كه 50 درصد علوفه مصرفى دام از علوفه هاى 
خشبى مثل يونجه و كاه است كه مشكلى در 
اين زمينه وجود ندارد اما براى تأمين دانه ها كه 
عمده آن جو و ذرت و سوياست، مشكل داريم.

وى درباره اينكه نهاده در بازار آزاد وجود دارد 
اما در بخش دولتى كمبود است، گفت: در بازار 
آزاد به علت اينكه قيمت باالست كسى هجوم 
نمى برد تا خريدارى كند اما در سيستم دولتى 

قيمت پايين بوده و خريدار زياد است.
 وزيع بيش از 15 هزار تن

 نهاده دامى در يك ماه
مديركل پشتيبانى امور دام استان همدان نيز 

در ادامه از توزيع بيــش از 15 هزار تن نهاده 
دامى در يك ماه گذشــته خبــر داد و گفت: 
خوشــبختانه در 2 ماه گذشته روند ترخيص 
نهــاده از مبادى براى توزيــع و ترميم ذخاير 

استانى بهبود يافته است.
ــنا،  ــا ايس ــو ب ــو در گفت وگ ــل اينانل ابوالفض
اظهــار كــرد: در مــاه گذشــته فقــط از 
دام  امــور  پشــتيبانى  شــركت  انبارهــاى 
اســتان همــدان 15 هــزار تــن نهــاده دامــى 
ــا هماهنگــى  ــل ســويا، ذرت و جــو ب از قبي
اختيــار  در  جهادكشــاورزى  ســازمان 
ــرار  ــتان ق ــاى اس ــا و مرغدارى ه دامدارى ه
گرفتــه و همچنــان درحــال ترخيــص اســت.

وى با تأكيد بر اينكه توزيــع نهاده هاى دامى 
در 8 ماهه امســال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 2.5 برابر شده است، تصريح كرد: در 8

ماهه امســال بيش از 70 هزار و 30 تن ذرت، 
سويا و جو از محل انبارهاى شركت پشتيبانى 
امور دام استان بين دامداران و مرغداران توزيع 

شده است.
مديركل پشــتيبانى امور دام استان همدان در 
پايان يادآور شد: 27 هزار و 638 تن ذرت، 21

هزار و 760 تن سويا و 20 هزار و 633 تن جو 
در 8 ماهه امسال از طريق تشكل ها به دامداران 

و مرغداران استان داده شده است.
از صحبت متوليان امر برمى آيد نهاده هاى دامى 
در دست سازمان هاى متولى وجود دارد اما كم 
است و آنچه در دســت دولت است جوابگوى 
نياز واحدهاى دامى نيســت و آنچــه در بازار 
آزاد وجود دارد نيز به قيمت باالترى به فروش 
مى رســد و دامداران مجبور هستند با قيمتى 
گزاف نســبت به تهيه نهاده هــا اقدام كنند و 
نوســانات قيمت فرآورده هاى دامى همچنان 
با ســير صعودى ادامه خواهد داشت و دور از 
انتظار نيست روزى برســد كه قيمت گوشت 
قرمز همانند مرغ جهشــى عجيــب و غريب 
پيدا كنــد؛ بنابراين مى طلبد بر توزيع نهاده ها 
از مبادى ورودى نظارت بيشــترى انجام گيرد 

تا انحرافات موجود رفع شود.

دهان دام ها به «علوفه» نمى رسد

 مدير صنايع تبديلى و غذايى ســازمان 
جهادكشــاورزى اســتان همدان گفت: در 
استان 410 واحد صنايع تبديلى كشاورزى 
با ظرفيت اسمى توليد 4 ميليون تن محصول 
پروانــه بهره بردارى دارند كه 8 هزار و 550

نفر اشتغالزايى داشته است و درحال حاضر 
50 درصــد واحدها با ظرفيــت 50 تا 70
درصــدى كار مى كنند و تعــداد كمى نيز 

تعطيل هستند.
حســن محمدى در گفت وگو با ايســنا، با 
بيــان اينكه بيــش از 45 پروانه بهره بردارى 
در صنايع لبنى اســتان داريــم، تأكيد كرد: 

از اين تعــداد ده واحد به طور 
كامل تعطيل و برخى نيمه فعال 

هستند.
وى علــت تعطيلــى ده واحد 
نكردن  به روز  را  اســتان  لبنى 
تكنولوژى دانست و افزود: اين 
واحدهــا به دليل به روز نكردن 
تكنولوژى از توليد بازمانده اند 
اســت  اين  صنعت  ذات  زيرا 
كه با تك محصولى نمى توان كار را در بازار 

ادامه داد.
محمدى با اشاره به وجود 55 واحد فرآورى 
و بسته بندى كشمش در اســتان، بيان كرد: 
55 واحد فرآورى و بســته بندى كشمش با 

ظرفيت 90 هزار تن دراستان وجود دارد.
معاون صنايع سازمان جهاد كشاورزى استان 
همدان اظهار كرد: در 8 ماهه امســال براى 
16 واحــد صنايع تبديلى بــا ظرفيت توليد 
30 هزار تن محصــول و 77 ميليارد تومان 
استان  در  بهره بردارى  پروانه  سرمايهگذارى 

صادر شده است.

مدير صنايع تبديلى و غذايى جهادكشاورزى استان اعالم كرد

ساخت 162 طرح صنايع تبديلى 
محصوالت كشاورزى در همدان
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خبـر

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

برابر رأي صادره هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى رزن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا 
مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم  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 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 

مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
1-برابر رأى شماره 139960326008000348 و پرونده كالسه 1397114426008000029 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى لطف اله رستمى قراگزلو به شناسنامه شماره 10 كد ملى 3992289966 صادره از رزن فرزند حيدر در دو مميز چهاردهم دانگ مشاع از ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعى ديمى به مساحت 431783 مترمربع پالك شماره فرعى 2421 از اصلى 186 قريه دمق واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واسطه از مالك رسمى آقاى حيدر 
رســتمى قراگزلو فرزند يوسف دارنده نسق زراعى شماره 20843 مورخ 1346/06/30 دفتر 5 همدان و 3004 مورخ 1351/04/06 دفتر 9 همدان و آقاى اروج هادى رونق فرزند حاجعلى دارنده نسق شماره 

20833 مورخ 1346/06/30 دفتر همدان و 2010 مورخ 1351/04/06 دفتر 9 همدان محرز گرديده است.
2- برابر رأى شــماره 139960326008000347 و پرونده كالسه 1397114426008000030 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم نســرين رســتمى قراگزلو به شناسنامه شماره 4343 كد ملى 3991453762 صادره از رزن فرزند حيدر در يك مميز دودهم دانگ مشاع از 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديمى به مساحت 431783 مترمربع پالك شماره فرعى 2421 از اصلى 186 قريه دمق واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واسطه از مالك رسمى 
آقاى حيدر رســتمى قراگزلو فرزند يوسف دارنده نسق زراعى شماره 20843 مورخ 1346/06/30 دفتر 5 همدان و 3004 مورخ 1351/04/06 دفتر 9 همدان و آقاى اروج هادى رونق فرزند حاجعلى دارنده 

نسق شماره 20833 مورخ 1346/06/30 دفتر همدان و 2010 مورخ 1351/04/06 دفتر 9 همدان محرز گرديده است.
3- برابر رأى شــماره 139960326008000346 و پرونده كالسه 1397114426008000031 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عطاء رستمى قراگزلو به شناسنامه شماره 4 كد ملى 3992292517 صادره از رزن فرزند حيدر در دو مميز چهاردهم دانگ مشاع از ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعى ديمى به مساحت 431783 مترمربع پالك شماره فرعى 2421 از اصلى 186 قريه دمق واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واسطه از مالك رسمى آقاى حيدر 
رســتمى قراگزلو فرزند يوسف دارنده نسق زراعى شماره 20843 مورخ 1346/06/30 دفتر 5 همدان و 3004 مورخ 1351/04/06 دفتر 9 همدان و آقاى اروج هادى رونق فرزند حاجعلى دارنده نسق شماره 

20833 مورخ 1346/06/30 دفتر همدان و 2010 مورخ 1351/04/06 دفتر 9 همدان محرز گرديده است. 
(م الف 167)
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نيش و نوش

خبـر

62 درصد از متقاضيان دريافت بيمه بيكارى به كار بازگشتند
 براســاس آخرين نتايج پژوهش نظرسنجى مؤسســه عالى پژوهش سازمان تأمين 

اجتماعى، 62 درصد از متقاضيان دريافت بيمه بيكارى دوباره مشغول به كار شده اند.
به گزارش ايرنا، اين نظرسنجى  با هدف دستيابى به تصويرى دقيق از وضعيت متقاضيان 
دريافت بيمه بيكارى در شــرايط شــيوع ويروس كرونا و ميــزان رضايت از خدمات 
ارائه شــده در حوزه بيمه بيكارى و فرايندهاى مرتبط در 2 فاز جداگانه، (شــهريور و 
مهرماه 1396) در سطح استان هاى كشور صورت گرفت. جامعه آمارى اين نظرسنجى 
بيش از 700 هزار نفر از بيكارشــدگان متقاضى دريافت مقررى بيمه بيكارى بودند كه 
در سامانه سازمان تأمين اجتماعى در بازه زمانى ابتداى اسفند 1388 تا پايان ارديبهشت 

1396 ثبت نام كرده بودند.

حل مشكالت بيمه درمانى تكميلى ايثارگران
 معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران با اشاره به حل مشكالت بيمه 

درمانى تكميلى ايثارگران از افزايش 2 برابرى مراكز درمانى طرف قرارداد خبر داد.
به گزارش ايرنا، عبدالرضا عباســپور تصريح كرد: با تالش و پيگيرى هاى بنياد شهيد و 
امور ايثارگران و موافقت ســازمان برنامه و بودجه، مطالبات بيمه دى كه طرف قرارداد 
بنياد شهيد و امور ايثارگران بود، پرداخت شد و خوشبختانه تقريباً مراكز طرف قرارداد 

بيمه درمان تكميلى ايثارگران عزيز به 2 برابر چند ماه پيش افزايش پيدا كرده است.
وى افزود: همچنين ترتيبى اتخاذ شده كه مبالغ پرداختى عزيزانى كه به مراكز غيرطرف 
قرارداد مراجعه مى كنند پس از دريافت اسناد ظرف 48 ساعت توسط بيمه دى پرداخت 

شود.

آمار مراجعه كرونايى ها به مراكز درمانى
 40 درصد كاهش يافته است

 عضو ستاد ملى مقابله با كرونا اعالم كرد كه براساس آخرين آمار موجود، مراجعه 
مبتاليان به ويروس كرونا به مراكز درمانى حدود 30 تا 40 درصد در مقايســه با هفته 
گذشته كاهش يافته است. مسعود مردانى در گفت وگو با ايرنا با تأكيد بر اينكه وضعيت 
اپيدمى كرونا درحال فروكش اســت، افزود: اپيدمى درحال فروكش، نتيجه همكارى 
خوب مردم مبنى بر رعايت پروتكل هاى بهداشتى است. وى با بيان اينكه اجراى طرح 
جديد براى كاهش و كنترل ويروس كرونا بسيار خوب به نظر مى رسد، اظهاركرد: نتيجه 
بسيار خوب اجراى اين طرح از حدود 3 هفته ديگر مشخص خواهد شد و پيش بينى 

مى كنم اجراى آن نتايج بسيار مثبتى به دنبال خواهد داشت.

توهين را با توهين پاسخ ندهيم!
 يك جامعه شناس، درباره چگونگى رفتار كردن در برابر توهين و 

بى ادبى ديگران توضيحاتى داد.
هــر يك از ما در طــول زندگيمان براى چندبار هم كه شــده مورد 
توهين افراد مختلف با ســطح و جايگاه هاى متفاوتى قرار گرفته ايم، 
اين توهين ها اغلــب در محل كار، زندگى و يا جامعه اتفاق مى افتند 
كه هر يك از ما به شــكل هاى مختلفى به اين موضوع واكنش نشان 
داده ايــم. بدين معنا كه يا اعتراض و ناراحتى خود را با ســكوت و 
درون ريزى نشــان داده ايم و يا همانند فرد مقابل رفتار كرده ايم و در 

پاسخ به توهين، توهين كرده ايم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در اين ميان، نكته حائز اهميت، 
چگونگــى رفتار ما در مقابل توهين و بى ادبى ديگران اســت كه در 
اين باره، رؤيــا نورى اظهار كرد: وقتى به ما توهين مى شــود اعتماد 
به نفس و عزت نفســمان زير ســؤال مى رود؛ زيــرا توهين مى تواند 
فيزيكى و كالمى باشــد، اّما معموال كالمى و به صورت مســتقيم و 

غيرمستقيم است.
وى با اشــاره به توهين غيرمســتقيم كالمى بيان كرد: مسخره كردن، 
اظهارنظر هاى كنايه اى، تقليد كردن و شيفتگى دروغين، نمونه هايى از 

توهين هاى كالمى غيرمستقيم هستند.
اين جامعه شــناس تصريح كرد: حتى حركات چهــره مثل ابرو باال 
انداختن، خيره شــدن، كج خنــد زدن و خنديدن غيرعادى هم نوعى 
توهين محسوب مى شــود كه در مواجهه با توهين، 6 پاسخ احتمالى 

وجود دارد.
نورى با اشــاره به 6 پاســخ احتمالى در مواجهه با توهين گفت: 
پرخاش، پذيرش، جواب توهين آميز دادن، شــوخى كردن، ناديده 
گرفتن و يادآورى حــد و مرز ها به توهين كننده برخى از مواردى 
هســتند كه هريك از آنها بايد بررســى شــود و در اين ميان بايد 
به ايــن نكته توجه كرد كــه اغلب افراد در برابــر توهين ها تاب 
نمى آورنــد و در حقيقــت، ميزان تــاب آورى آنها اندك اســت 
و به ســرعت عصبانى مى شــوند كه به اين افراد توصيه مى شــود 

نكنند. پرخاشگرى 
وى ادامه داد: پرخاشگرى، پاسخ جالبى به توهين نيست؛ زيرا معنايش 
اين اســت كه ما توهين و توهين كننــده را جدى گرفته ايم و احتماال 
حرف او تا حدى درســت بوده و موجب توهين هاى بيشتر ديگرى 

مى شود.
اين جامعه شــناس تأكيد كرد: وقتى فردى بــه ما توهين مى كند بايد 
3 مســأله را درنظر بگيريم كه آيا محتــواى حرف صحت دارد؟ چه 
كسى توهين كرده؟ چرا توهين كرده؟ اگر توهين واقعيت داشته باشد 
پس دليلى براى ناراحتى نيســت و احتماال توهين نيست بلكه ابراز 

واقعيت است.
نورى افزود: اگر فردى به شــما حرف حــق مى زند به جاى واكنش 
نشــان دادن بايد بــه حرف او فكر كنيد و از طــرف ديگر، اگر فكر 
مى كنيــد فرد توهين كننده ارزش توجه را نــدارد، پس باز هم دليلى 
بــراى حمله كردن وجود ندارد. به اين دليل كه براى شــما به منزله 

شيطنت يك كودك است.

افزايش 2 برابرى پذيرش معتادان 
بى سرپناه در مراكز نگهدارى

 دبيركل ســتاد مبارزه با موادمخدر، با بيان اينكه زنان نســبت 
به مردان در زمان كمترى به موادمخدر وابســته مى شــوند؛ ترويج 
باورهــاى غلط همچون تأثير مصرف موادمخدر بر آرامش، كاهش 
وزن و رفع مشــكالت روحى را از عوامــل مهم در گرايش زنان 

به اعتياد برشمرد.
به گزارش ايســنا، اســكندر مؤمنى گفت: مقام معظم رهبرى تأكيد 
ويــژه اى درباره مســأله مبارزه با اعتياد دارند و مــدام آن را پيگيرى 
مى كنند، همچنين رئيس جمهور در جلســه اخير ستاد، بر 2 موضوع 
«اجراى طرح ياريگران زندگى» و «ساماندهى معتادان متجاهر به ويژه 
زنان» تأكيد خاصى داشت كه در راســتاى امضاى اين تفاهم نامه، 2

طرح اجرايى به نتيجه خواهند رسيد.
وى افزود: تجارت ســياه موادمخدر يكى از تجارت هاى بزرگ دنيا 
اســت و قاچاقچيان هر از چندگاهى، شــگردهاى جديدى را براى 
افزايش مصرف و جلب مشــترى ايجاد مى كنند؛ براى مثال در دوران 
كرونــا، بالفاصله اعــالم كردند كه مصرف موادمخــدر از ابتالى به 
كرونا جلوگيرى مى كند و رســانه هاى وابســته به آنان نيز نسبت به 
انتشار گسترده  اين ادعاى كذب، اقدام كردند؛ اين درحاليست كه در 
كشورهايى كه مصرف موادمخدر آزاد است، ميانگين فوتى هاى ناشى 

از كرونا، بيشتر است.

آرمان ملى: تله ترامپ براى ايران كارساز نيست
 اينــم حريف همشــهرى هاى خودش نميشــه بــراى ايران 

دسيسه چينى مى كنه!!
آفتاب اقتصادى: بازار سرمايه از سياست جدا مى شود

 هركى بره سِى خودش كه بعدا داستان نشه!!
ابتكار: كوچكتر شدن سفره ها زير سايه پرواز قيمت ها

 مثل اينكه امواج حاصل از پر زدن قيمتا خيلى باالس كه با اوج 
گرفتنش همه چيو پر ميده!!

اقتصادآينده: همه ناراضى به جز دالل
 با اين شرايط نون تو دالليه ديگه!!

اقتصاد برتر: بازار در قرنطينه
 ديگه خواستن ورژن قرنطينه رو تغيير بدن، از بازار شروع كردن!!

اقتصاد ملى: جوالن لوازم خانگى داخلى در ميدان بى رقيب
 لوازم خانگى هم يكه تاز ميدان گرونى شد!!

امروز: خبرهاى خوش صادراتى
 بدون شرح!!!

جمهورى اسالمى: افزايش نجومى قيمت ها و جيب هاى خالى مردم
 حاال كه بازار خالى شــده، هركى يه قيمتى از خودش اختراع 

مى كنه!!
رويش ملت: واكسن ايرانى كرونا تابستان 1400 وارد بازار مى شود

 البته اگر تا اون موقع نسلمون متقرض نشده باشه!!
صبح اقتصاد: كدام خانوارها وام يك ميليونى مى گيرند؟
 شامل كسانيه كه قسطشونو از يارانشون كم كنن!!

همشهرى: آخرين تالش عليه تورم
 مى خوان تمام انرژى شونو بذارن كه جاى هيچ گاليه اى نباشه!! 

آرمان ملى: كرونا اصناف زيرزمينى درست كرد
 البد از اين به بعد براى خريد بايد از تونل هاى زيرزمينى عبور كنيم!!

اسكناس: اغنيا در حاشيه امن مالياتى
 گويا همه قوانين براى فقرا الزم االجراس!!

همدان پيام: دست واسطه ها در جيب مردم
 تا سونامى گرونى ايجاد مى شه، فعاليت واسطه گرا بيشتر مى شه!!

خانواده معلوالن در فشار و مضيقه هاى 
فراوانى هستند

 رئيس ســازمان بهزيستى كشور با اعالم اينكه حدود 158 هزار نفر 
از افراد داراى معلوليت دانش آموزانى هستند كه تحت پوشش خدمات 

حمايتى و تخصصى و فنى بهزيستى قرار دارند. 
به گزارش ايسنا، وحيد قبادى دانا در مراسم امضاى تفاهم نامه اى كه ميان 
سازمان بهزيستى و سازمان آموزش و پرورش استثنايى منعقد شد، اظهار 
كرد: هدف ما اين اســت كه فرد داراى معلوليت داراى زندگى مستقل 
همراه با شأن و منزلت اجتماعى، در بستر جامعه و در درون خانواده و 

همراه با ايجاد زمينه براى مشاركت مؤثر آن در اجتماع را داشته باشيم.
وى ادامه داد: بنابراين امروزه گســترش مراكز شــبانه روزى نگهدارى 
افراد داراى معلوليت خدمتى براى جوامع محســوب نمى شــود، بلكه 
ميزان حضور افراد داراى معلوليت در درون جامعه و فعاليت اجتماعى 
آنها است كه نشان دهنده ايجاد شرايط مناسب در جوامع است، بنابراين 
اهتمام ويژه  ما در فعاليت ها موضوع دســترس پذيرى و مناسب سازى 
جوامع و مبلمان شهرى و ســاختارهاى مختلف بوده است كه در اين 
زمينه در ستاد هماهنگى و پيگيرى مناسب سازى كشور با دستگاه هاى 

مختلف همكارى هاى نزديكى را داشتيم.  
وى با اشــاره به حوزه توانمندسازى افراد داراى معلوليت اظهار كرد: 
هدف ما اين اســت كه اين افراد به اندازه كافى توانمند شــوند. يكى 
از زمينه هاى توانمندســازى افــراد داراى معلوليت موضوع تحصيل 
آنهاســت. حدود 158 هزار نفر از افراد داراى معلوليت دانش آموزانى 
هستند كه تحت پوشش خدمات حمايتى و تخصصى و فنى بهزيستى 

قرار دارند.
رئيس سازمان بهزيستى كشور گفت: بيش از هزار و 600 مجموعه مركز 
غيردولتى روزانه براى اين افراد فعال است كه در سطح كشور به بيش از 

50 هزار نفر از اين افراد خدمت رسانى مى كنند.
وى ادامه داد: خانواده هاى اين افراد نيز در فشــار و مضيقه هاى فراوانى 
هســتند. وقتى فرد داراى معلوليت در يك خانواده است هزينه هايى را 
بر خانواده وارد مى كند كه حتى اگر خانواده به لحاظ اقتصادى مشــكل 

نداشته باشد با اين هزينه ها به خط فقر نزديك مى شود.

روی  وزع  ی   و ط  روی روا وزع  ی   و ط  دانروا تان  دانق ا تان  ق ا

نقشى كه بسيج در 
تحقق آرمان هاى انقالب 

و پيشرفت كشور دارد 
 پنجم آذرماه ســالروز فرمــان تاريخى 
امام(ره) مبنى بر تشــكيل بسيج مستضعفين 
از آن جهــت در اذهان عمومى به عنوان يك 
روز بزرگ ماندگار شــده اســت كه مفاهيم 
و گزاره هاى مربوط به بســيج به عنوان يك 
مجموعه بزرگ مردمى ريشه در ارزش هاى 
الهى دارد و تالش بــراى تحقق آرمان هاى 

انقالب اسالمى راهبرد اصلى آن است.
بر همين اساس است كه در دوره هاى مختلف 

از دفاع مقدس گرفته تا سازندگى و اقدامات 
فرهنگى و اجتماعى، بسيج نقش آفرين بوده 
و با روحيه باال و انگيزه مضاعف عاشقانه و 

دلسوزانه وارد ميدان شده است.
مهم ترين و بزرگ ترين نقطه قوت بســيج، 
مردمى بودن آن اســت كه ســبب شــده با 
نگاه همه جانبه مســائل را دنبال و براى رفع 

مشكالت تالش كند.
امام خمينى(ره) با تشكيل بسيج مستضعفين، 
زمينــه نقش آفرينــى حداكثرى مــردم در 
عرصه هاى مختلف را فراهم كرد، از اين رو 
بســيج نه تنها وام دار هيچ يك از جريان هاى 
سياسى نيست، بلكه آنچه براى اين مجموعه 

بزرگ مردمى مهم است، اهداف و آرمان هاى 
انقالب و پيشرفت و تعالى كشور است.

در  بســيج  موفقيت هــاى  و  دســتاوردها 
عرصه هاى مختلف نشان مى دهد كه توان و 
قابليت بسيج باالســت و با استفاده از چنين 
ظرفيتى به موفقيت هاى بزرگى در عرصه هاى 

مختلف مى توان دست يافت.
بسيج نه فقط يك تشكل و مجموعه ظاهرى، 
بلكه داراى معنا و مفهومى ارزشمند است كه 

داراى مبانى و ريشه اعتقادى است.
بر اين اساس ســارى و جارى شدن روحيه 
بســيجى در بين آحاد جامعه سبب تحرك 
و بالندگــى در جامعــه مى شــود؛ بنابراين 

اينكــه گفته مى شــود همه ملت بســيجى 
است، به معناى برخوردارى جامعه از جنين 

روحيه اى است.
بســيج يعنى حركت جمعى در جهت يك 
هدف يا اهداف بــزرگ و اين معنا مى تواند 
به تنهايى بازگوكننده مردمى بودن بســيج از 
يكســو و اهميت روحيه بســيجى كه همان 
روحيه تالش و حركت در جهت پيشــرفت 

است.
به هرحال آنچه امام(ره) دستور تشكيل آن را 
دادند، سرمايه اى ارزشمند است كه با استفاده 
صحيــح از آن مى توان بــه قله هاى تعالى و 
پيشرفت در عرصه هاى مختلف دست يافت.

نيلوفر بهرمندنژاد»
 در جريان شيوع كرونا صنف تاالرداران 
هماننــد ديگــر صنوف متحمل فشــارهاى 
اقتصادى فراوانى شــدند و اكنون ماه هاست 
كركره هاى تاالرها باال نرفته و كســب وكار 
صاحبان آنها ســوت وكور است، با توجه به 
تعداد باالى كاركنان در اين مكان مشكالت 
و چالش هاى فراوانى را براى اين صنوف و 

تاالرداران ايجاد كرده است.
يكى از مديران از هزينه باالى اجاره سالنش 
مى گويد، ديگــرى از بيكار شــدن چندين 
كارگــرش كه تنها راه مخارج زندگى شــان 
از ايــن راه تأمين مى شــده و اكنون زندگى 
خود را بــا يارانه مى گذراننــد، مى گويد و 
ديگرى دنبال درخواســت وام براى جبران 

خسارت هاى مالى است.
هريك از اين افــراد به دنبال راهكارى براى 
جبران ســرمايه هاى از دست رفته هستند كه 
با برگشــت به زندگى دوباره و برپا شــدن 
تاالرها بتوانند دوباره كســب و كار خود را 

رونق بدهند.
مدير يكى از تاالر هاى اســتان كه تمايلى به 
معرفى خود نداشت در گفت وگو با خبرنگار 
همدان پيام مى گويد: از اسفندماه با شيوع اين 
ويــروس تمامى تاالر ها طبق دســتورالعمل 
ســتاد كرونا تعطيل شدند و كم كم مراسم ها 
نيز حذف شد، از آن زمان تاكنون نيز كار و بار 
ما كساد شد؛ در نيمه نخست سال اميد داشتم 
كــه هرچه زودتر اين ويروس سربه نيســت 
شود و تا جايى كه توانستم حقوق كارگران 
را پرداخت كردم اما ديگر اواســط مردادماه 
بودجه اى برايم باقى نماند و مجبور شدم كه 

عذر آنها را بخواهم.
او در ادامــه افزود: حــدود ده تا 12 كارگر 
داشــتم، چگونه بايد اينها را نگه مى داشتم! 
درصورتى كه هزينه بيمه آنها حدود 7 ميليون 
در ماه مى شــد و درآمدى هم به غير از تاالر 
نداشــتيم؛ به همين دليل مجبور شــدم كه 
تعديل نيرو كنم. انتظارى كه از مســئوالن و 
دولت دارم اين است ما صنف تاالرداران را 
تا حدودى در اين شــرايط سخت حمايت 

كند؛ زيرا هنوز مشــخص نيســت 
شيوع اين ويروس تا كى ادامه 

داشته باشــد، تكليف اين 
كه  كارگران  از  تعــداد 
شغلى ندارند واقعا چه 

مى شود؟!
از  ديگــر  يكــى 
تاالرداران كه از شرايط 

كنونى خســته شده است 
در گفت وگــو بــا مــا بيان 

مى كند: برخى از صنوف با وجود اينكه بايد 
تعطيل مى شدند اما به صورت پنهانى در اين 

چندماه اخير بــه فعاليت هاى خود 
ادامه دادنــد و تنها صنفى كه 

بيشــتر در معرض ديد بود 
تاالرها بودند، من ماهيانه 
چند ميليــون تومان بايد 
اجاره سالن را به صاحب 
و  كنم  پرداخــت  ملــك 

خود  پس انداز  از  تاكنــون 
خرج كــرده ام هرچند مى دانم 

كه درنهايت به ورشكستگى منجر 
مى شــود و راهى جز تغيير شــغل ندارم؛ 

بيشــتر نگران كارگرهايى هستم كه در اينجا 
درحال حاضر بيكار شده اند،  مشغول بوده  و 
با توجه به اطالعى كه از برخى از آنها دارم، 
خرج معشــيت زندگى خود را تنها با يارانه 
در  ظلم  مى كنم بيشــترين  مى گذرانند، فكر 

حق آنها شده است.
يكى ديگر از كسانى كه در يكى از تاالرهاى 
همدان سرآشــپز بوده و اكنــون در يكى از 
رســتوران هاى همدان كار مى كند، مى گويد: 
من حدود 20سال است كه به عنوان سرآشپز 
در تاالرهــاى مختلــف همدان 
فعاليت مى كنم اما با شيوع 
ايــن ويــروس اكنون 
ماه   10-11 حــدود 
به صــورت  اســت 
درميــان  يك خــط 
و از اين شــاخه به 
آن شــاخه مى پــرم 
تــا بتوانم تنهــا اجاره 
خانه ام را تأمين كنم؛ با اين 

وضعيت افزايش نجومى قيمت ها و تشــديد 
محدوديت ها واقعا تامين نيازهاى 
اوليه هم كمرشــكن شده 

است.
او در ادامــه تأكيد 
منكر  من  مى كند: 
تعطيالت  ايــن 
و محدوديت هــا 
نيســتم و حتــى 
موافق هم هســتم؛ 
زيــرا تنهــا راه براى 
ويروس  اين  بردن  بين  از 
جلوگيرى از تجمعات در اجتماع 
است اما تنها خواهشى كه دارم اين است كه 
دولت پشتوانه مالى براى ما اقشار آسيب ديده 

در نظر بگيرد.
90 درصد از تاالرداران سالن هاى 

خود را جمع كردند
رئيس اتحاديه تاالرهاى پذيرايى اســتان از 
تعطيالت طوالنــى مدت و بيكارى كارگران 
در ايــام كرونايى، اين گونــه مى گويد: طبق 
دســتورالعمل هاى ستاد كرونا از همان اوايل 
اســفندماه سال گذشته بايد صنف تاالرداران 
تعطيل مى شدند و به دليل تعطيلى مراسم ها 
تاالرهــا و ســالن هاى پذيرايــى نيز تعطيل 

شدند.
ناصــر قره باغــى در ادامه تصريــح مى كند: 
بســيارى از اين تاالرداران بــا توجه به اين 
شــرايط فعلى كه چندين ماه است درگيرمان 
كرده تعديل نيرو كرده اند، عده اى ديگر تغيير 
شــغل دادند و حتى برخى ديگر نيز پروانه 
كســب خود را باطل كردند و درحال حاضر 
90 درصد از آنها سالن هاى پذيرايى خود را 

جمع كردند.
وى با بيــان اينكه تعطيلــى 11 ماهه صنف 
تــاالرداران را رو به نابودى كشــانده، اظهار 
مى كند: بســيارى از اين صنف ورشكســت 
شــده اند؛ زيرا تمــام ســرمايه زندگى خود 
را صــرف اين كار كرده انــد و با اين تعطيلى 
سرمايه شــان نابود شــد و هيچ گونه كمكى 
تاكنون هم به اين قشــر نشده است و واقعا 

جاى نگرانى دارد.
قره باغــى مى افزايد: تاالرى كــه به صورت 
رسمى مجوز داشته از ابتداى تعطيلى تاكنون 
هيچ فعاليتى نداشــته و از ابتداى شيوع اين 
ويروس به طور كامل تعطيل بوده است، اگر 
مراســمى بوده در باغ ها برگزار شده كه تهيه 
غذاى ميهمان ها نيز از طريق رستوران ها بوده 
كه در پى اين جريان يكى دو مورد نيز بســته 

شدند.
مــا  مى كنــد:  تأكيــد  پايــان  در  وى 
درحال حاضــر33 تاالر پذيرايــى با مجوز 
رســمى در شهر همدان داريم و حدود 13
تاالر ديگــر درحال پيگيرى براى كســب 
پروانه بودند كه با وجود اين شــرايط لغو 
شــد، در مجموع با تعطيلــى اين 50 تاالر 
حدود 800 نفر در اين حوزه بيكار شدند. 
از دولت و مســئوالن انتظار داريم با اتخاذ 
تدابيرى براى بازگشايى تاالرها اقدام كنند 
تــا هم اين صنف از نابــودى كامل نجات 
پيــدا كنند و هم مانع از برپايى مراســم در 
محيط هاى غيربهداشــتى و بدون صالحيت 
شــوند؛ به اين صورت كه وامى در اختيار 
اين افراد قرار دهند تا پس از برطرف شدن 
اين وضعيت و آغاز فعاليت شــان، توانايى 

پرداخت اين وام را داشته باشند.

كرونا كركره تاالرها را پايين كشيد 
■ رئيس اتحاديه تاالرهاى پذيرايى استان: حدود 800 نفر از افراد در اين حوزه بيكار شده اند 

مدير يكى از 
تاالرداران: انتظارى كه 

ما از مسئوالن داريم اين 

است در اين شرايط ما 

را حمايت كنند 

آن شاخه مى پرمزندگى از اين شاخه به كه براى تأمين مخارج حدود 10 ماه است يك سرآشپز: 
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سيار مصر هستيم كه حداقل 
حتما در مقــدار ماليات هاي 
ســالجاري  در  اصنــاف 
تجديدنظر شود، در عوارض 
شهرداري تخفيفات مناسبي 
بدهنــد، تأميــن اجتماعي 
اصناف  بيمــه  تعرفــه  در 
بانك ها  و  كنــد  تجديدنظر 
اقساط آذرماه آنها را به عنوان 
آخرين قسط و بدون ديركرد 

و جريمه دريافت كنند

 eghtesad@hamedanpayam.com

مسكن

واسطه ها همه كار مى كنند
مهدى ناصرنژاد»

 چنــد روز پيش يك گزارش تصويرى از شــبكه هاى تلويزيونى 
كشــورمان پخش مى شــد كه نشــان مى داد محصول سيب درختى 
باغداران اروميه اى روى دســت آنان مانده اســت و خريدار چندانى 
ندارد. باغداران بــه گزارش گر تلويزيونى مى گفتند كه حتى با قيمت 
كيلويى هزار و 500 تومان هم قادر به فروش محصول خود نيستند و 

به شدت دارند ضرر مى كنند.
در اين باره يك مدير جهاد كشاورزى نيز كه مورد پرسش گزارش گر 
قرار گرفته بود، پاسخ داد كه برخى محصول درجه يك سيب درختى 

باغداران تا كيلويى 6 هزار تومان به فروش رسيده است. 
اما اين تمام ماجراى محصول ســيب درختى از انواع قرمز و سفيد يا 
همان زرد نيســت، زيرا هم اينك در همين بازار ميوه فروشان همدان، 
همان سيب درختى قرمز هزار و 500 تومانى با رنگ و رويى بى حال 
و بى كيفيت كه به نظر مى آيد به قول خودمان زير درختى باشد و بيشتر 
به درد تهيه سركه ســيب مى خورد، هر كيلوگرم 6 هزار تومان توسط 
دادزن هاى مقابل مغازه ها فرياد زده مى شود و محصوالت بهتر و رنگ 
و رودارتر نيز كيلوگرمى حدود 16 هزار تومان در اختيار مصرف كننده 
قرار مى گيرد. حال پرســش اينجاست كه سيب درختى كيلويى هزار 
و 500 تومــان و حداكثر 6 هزار تومانى باغدار بخت برگشــته كجا 
و فــروش 6 هزار تومانى و 16 هزار تومانى خرده فروشــان كجا!؟ و 
پرســش ديگر اينكه، كجايند مسئوالنى كه شــعار حمايت از حقوق 
توليدگنندگان و مصرف كنندگان را سر مى دهند!؟ چون در چنين بده 
و بســتان ها توليدكننده و مصرف كننده به يك سان زيان مى كنند و اين 

واسطه ها هستند كه هميشه كامشان شيرين است.
البته وضعيت حيرت انگيز توليد و عرضه و تقاضا در حوزه محصوالت 
كشــاورزى و باغى فقط به ســيب درختى ختم نمى شود و هم اينك 
قيمت بســيارى مركبات و ميوه هاى پاييزى از انواع بى كيفيت آن در 
بازارهاى مصرف، آن چنان غيرقابل باور است كه انگارى سال قحطى 
ميوه است! درحالى كه با توجه به شرايط مناسب اقليمى و بارندگى هاى 
خوب ســال آبى گذشته همه جا بين عوام و غيرعوام و خود باغداران 

صحبت از فراوانى محصول و سالى پربركت براى مردم بود. 
البته نبايد از نظر دور داشت كه امسال در اين شرايط دشوار اقتصادى 
كشــورمان، صــدور بدون اســتثناى محصوالت غيرنفتــى از جمله 
محصــوالت درختى و جاليزى براى جبــران ركود صادرات نفتى در 
دستور كار دولت قرار دارد و اين رويكرد سياسى و اقتصادى مفيدى 
براى كشــور در اين برهه است، اما مشــكل اينجاست كه در چنين 
اوضاع و احوال، شــارالتان هاى اقتصادى و قاچاقچيان كاال هم بيكار 
ننشسته اند و بوى دالر هاى بى حساب كتاب از محل قاچاق كاال و اين 
زمان قاچاق محصوالت كشاورزى و دام و فرآورده هاى دامى و حتى 
مرغ و تخم مرغ به آنسوى مرزهاى كشورمان، آنان را بيشتر از هر زمان 
جسور ساخته است! با اين حال موضوع تلنبار شدن محصوالتى نظير 
سيب درختى و پياز و سيب زمينى و نظير آن روى دست توليدكنندگان، 
معماى الينحلى را مى ماند كه بازهم اين مسئوالن هستند كه بايد بدون 

وعده و وعيد هاى انجام نشدنى پاسخگوى آن باشند! 
در ايــن ميان يك نكته نيز قابل تأمل مى نمايــد، اينكه اگر مديران و 
برنامه ريزان هر حوزه اجرايى بخواهند پاســخ درست و اقدامى عينى 
براى مردم داشته باشند، بايد از عوامل واسطه اى پيشى بگيرند و اجازه 
ندهند سودجويان و فرصت طلب هاى حوزه اقتصادى اختيار عمل را 

در دست بگيرند.

چگونه با 35 ميليون تومان وام 240 
ميليونى بگيريم؟

قيمت هر برگ از اوراق تســهيالت مســكن به طور متوســط در 
هفته هاى گذشــته كاهشى بوده و در آبان ماه ســالجارى به 73 هزار 
تومان رسيده است. بر اين اساس، زوجين همداني براى آنكه وام 80

ميليون توماني مسكن بگيرند بايد 160 برگه خريدارى شود كه هزينه 
آن 11 ميليون و 728 هزار تومان است. 

به گزارش ايسنا، تســه فروردين، ارديبهشــت و خرداد سال 1398
به ترتيــب 75 هزار و 500 تومان، 74 هــزار و 500 تومان و 74 هزار 
و صد تومان قيمت دارند. هر برگ از اوراق تســهيالت مسكن بانك 
مســكن در تير با قيمت 75 هزار و 200 تومان، در مرداد با قيمت 72
هزار و 700 تومان و در شــهريور با قيمت 75 هزار و 400 تومان داد 

و ستد مى شود.
قيمت اوراق مهر، آبان و آذر ســال گذشــته نيز 77 هزار تومان، 74
هــزار و 500 تومان و 74 هــزار و 300 تومان بوده و هر برگ اوراق 
تسهيالت مسكن در دى، بهمن و اسفند سال گذشته نيز با قيمت هاى 
74 هزار و 600 تومان، 77 هزار و 300 تومان و 75 هزار و 700 تومان 

داد و ستد مى شود.
 قيمت تسه در فروردين تا آبان ماه سالجارى

بر اين اساس، تسه (اوراق) فروردين، ارديبهشت و خرداد سالجارى به 
ترتيب 75 هزار و 700 تومان، 77 هزار و 500 تومان و 75 هزار و صد 
تومان قيمت دارند و هر برگ اوراق تسهيالت مسكن در تير با قيمت 
75 هزار و 200 تومان، در مرداد با قيمت 75 هزار و 900 تومان و در 

شهريور با قيمت 76 هزار و 400 تومان داد و ستد مى شود.
ايــن اوراق در مهرماه 76 هزار و 400 تومان و در آبان ماه نيز 73 هزار 
و 300 تومان قيمت داشته اند. اين گزارش نيز براساس قيمت تسه در 

آبان ماه نوشته شده است.
 قيمت اوراق براى مجردها و متاهل هاى همداني

بر اين اساس، ســقف اين تسهيالت براى شهر همدان و ساير مراكز 
اســتان و شــهرهاى با جمعيت بيش از 200 هزار نفر به 80 ميليون 
تومان رســيده كه براى آن بايد 160 برگه خريدارى شود كه هزينه آن 
11 ميليون و 728 هزار تومان است. اين وام براى ساير مناطق شهرى 
60 ميليون تومان درنظر گرفته شــده است كه بايد براى آن 120 برگه 

خريدارى شود كه هزينه آن 8 ميليون و 796 هزارتومان مى شود.

كاهش قيمت خودرو در بازار تعطيل
 اگرچه نمايشگاه هاى خودرو از شنبه به مدت 2 هفته تعطيل هستند 
اما آگهى هاى منتشرشــده در فضاى مجازى نشان مى دهد كه قيمت ها 

همچنان كاهشى است.
رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو گفت: نمايشگاه هاى خودرو از روز 
شــنبه تعطيل شده اند و اين تعطيلى تا 15 آذرماه ادامه خواهد داشت؛ اما 
آگهى هايى كه در فضاى مجازى منتشر مى شود، نشان مى دهد كه روند 
كاهشــى قيمت ها ادامه دارد و خريدار زيادى وجود ندارد؛ بايد درنظر 
داشــت كه هر چه نرخ ارز كاهش بيشترى را تجربه كند، به همان ميزان 

قيمت خودرو هم پايين مى آيد.
ســعيد مؤتمنى به مهر گفت: آخرين به روزرســانى قيمت ها از سوى 
نمايشــگاه داران خودرو مربوط به پنجشــنبه 29 آبان مى شود كه نشان 
مى دهد قيمت خودروهاى داخلى، مونتاژ و خارجى نسبت به 25 تا 30 

روز پيش، 30 درصد كاهش يافته است.
وى ادامه داد: براساس آخرين قيمت هاى بازار خودرو كه مربوط به 29 
آبان ماه مى شود، خودروى 206 تيپ 2 با قيمت 189 ميليون تومان، پژو 
405 بــا قيمت 185 ميليون تومان، ســمند با قيمت 161 تا 162 ميليون 
تومان، سايپا 131 با قيمت پايه صد ميليون تومان، تيبا صندوقدار با قيمت 
117 ميليون تومان، تيبا 2 با قيمت 128 ميليون تومان و ساينا با قيمت 130 

ميليون تومان معامله شده است.
مؤتمنى گفت: كانال نمايشگاه هاى خودرو و شماره گذارى تعطيل است 
از اين رو قيمت خودروها درحال حاضر به صورت رســمى نيســت اما 
به طــور كلى با توجه به وضعيت بازار و توليد و نرخ ارز، انتظار كاهش 

بيشتر قيمت وجود دارد.

زمان واريز وام يك ميليونى كرونا مشخص شد
 ده ميليــون خانوار مشــمول دريافت وام يك ميليون تومانــى كرونا در مرحله دوم 

مى شوند.
 با تصميم دولت مقرر اســت در دومين مرحله پرداخــت وام كرونا به متقاضيان، يك 
ميليون تومان در قالب تســهيالت قرض الحســنه پرداخت گردد. طبق اعالم عبدالناصر 
همتى، رئيس كل بانك مركزى تأمين اين منابع از محل منابع بانك مركزى نخواهد بود. 
اين تســهيالت از محل 75 هزار ميليارد تومان اعتبار تخصيصى براى جبران بخشى از 

خسارات ناشى از كرونا پرداخت مى گردد.

ــه  ــهيالت ب ــان تس ــون توم ــك ميلي ــز ي ــن ني ــش از اي ــن، پي ــزارش خبرآنالي ــه گ  ب
خانوارهــاى يارانه بگيــر پرداخــت شــد و تــا كنــون 5 قســط از محــل يارانــه 
پرداختــى بــه ايــن افــراد كســر شــده اســت. مديــر اداره اعتبــارات بانــك مركــزى در 
گفت وگــو بــا راديــو ايــران اعــالم كــرده اســت كــه حداكثــر تــا پايــان هفتــه ســوم 

ــز خواهــد شــد. ــن وام واري ــاه اي آذرم
بــه گفته وى، مرحله دوم وام يك ميليون تومانى كرونا به يارانه بگيران معيشــتى تعلق 
مى گيرد كه شــامل حدود ده ميليون سرپرست خانوار اســت. همانند ديگر طرح هاى 
حمايتى دولت، وظيفه شناســايى خانوارها به عهده وزارت كار است و اين وزارتخانه 

همانند دور قبلى يك پيامك به سرپرستان خانوار مى فرستد.

در اين پيامك از سرپرســتان خانوار پرسيده مى شود كه اگر مايل به دريافت مرحله دوم 
وام كرونا هستند كد تأييد را بفرستند.

ــز 31  ــه معيشــتى كســر مى شــود، بازپرداخــت آن ني اقســاط ايــن وام از محــل ياران
قســط 35 هــزار تومانــى اســت از يارانــه معيشــتى كســر مى شــود. بــه گفتــه شــهرزاد 
دانشــمند، ليســت مشــموالن از ســوى وزارت كار شناســايى، جمع بنــدى و بــه بانــك 

ــزى ارســال مى شــود. مرك
وى همچنين درباره كسانى كه مرحله نخست وام كرونا را گرفته اند، گفت: فردى مرحله 
نخســت را دريافت كرده و جزو يارانه معيشــتى بگيران نيز باشد، اگر مشمول دريافت 

مرحله دوم نيز شناسايى شود اين مرحله از وام را نيز مى گيرد.

آگهى مزايده عمومى اجاره پاركينگ طبقاتى (نوبت دوم) 
به تاريخ 1399/08/28

حسين بابايى - شهردار مالير 

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 540/ش/5/م مورخ 1399/05/07  شوراى اسالمى شهر نسبت به اجاره پاركينگ طبقاتى واقع در 
خيابان شهيد مصطفى خمينى (خيابان اراك) كوچه فتاحى از طريق نشر آگهى مزايده عمومى به افراد حقيقى و حقوقى واجد صالحيت اقدام نمايد. 
همراه  شنبه 1399/09/15  روز  ادارى  وقت  پايان  تا  حداكثر  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  طريق  از  را  خود  پيشنهادات  توانند  مى  متقاضيان  لذا 
مبلغ 7/200/000 ريال بابت سپرده پاركينگ (واريز به حساب 0105598672002 بانك ملى مالير) با اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكى به همراه ساير 
مدارك شناسايى و كارت ملى ضامت نامه بانكى به همراه مدارك شناسيى معتبر (اشخاص حقيقى كپى تمام صفحات شناسنامه و كارت ملى و اشخاص 
حقوقى كپى اساسنامه به همراه آخرين تغييرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى از طريق سامانه تداركات به شهردارى ارسال نمايند و الزامًا 
مى بايست اصل ضمانتنامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد. همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره مستقيم 
32226061-081 داخلى 176 تماس حاصل نمايد و يا مى توانند اطالعات مورد نياز جهت شركت در مزايده را از سامانه تداركات الكترونيكى دولت به 

نشانى setadiran.ir دريافت دارند.
ساير مشخصات: 

1- اجاره پاركينگ طبقاتى واقع در خيابان شهيد مصطفى خمينى كوچه فتاحى به مساحت تقريبى 5783 مترمربع در سه طبقه به مبلغ پايه ماهيانه 
12/000/000 ريال و پيش پرداخت 100/000/000 ريال مى باشد. 

2-مهلت تحويل و اخذ اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز شنبه 1399/09/15(ساعت 14:00) به شهردارى مى باشد و شهردارى در رد يا قبول هر يك 
از پيشنهادات مختار است.

3- چنانچه برنده مزايده از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و به نفر دوم واگذار مى شود 
و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

4- پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.
5- به پيشنهادات مخدوش، مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشايى مى باشد.
7- هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد

8- تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در مورخ يكشنبه 1399/09/16 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردارى مى باشد.
9-شركت كنندگان مى بايست اصل پاكت الف (تضمين) را به دبيرخانه شهردارى ارسال و ساير مدارك (پاكت ب و ج) را به صورت الكترونيك و از طريق 

سامانه تداركات ارسال نمايند. 
(م الف 318)

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى 
وصول مطالبات ماليات بر ارزش افزوده (نوبت دوم) به تاريخ 1399/08/28

حسين بابايى - شهردار مالير 

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 384/ش/5/م مورخ 1399/04/10 نسبت به واگذارى مراحل وصول مطالبات ماليات بر ارزش افزوده شهردارى مالير از 
اداره امور مالياتى با رعايت صرفه و صالح شهردارى را از طريق مناقصه عمومى و صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به شركت هاى واجد صالحيت (داراى 
گواهى صالحيت حسابدارى يا حسابرسى و همچنين داراى حداقل 5 مورد گواهى سابقه كار وصول مطالبات شهردارى هاى مختلف) واگذار نمايد. لذا متقاضيان مى توانند 
پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى (ساعت 14) روز شنبه 1399/09/15 همراه مبلغ 400/000/000 ريال وجه نقد (واريز به حساب 0105598672002 بانك ملى 
مالير) با اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكى به جهت سپرده شركت در مناقصه به همراه ساير مدارك شامل اساسنامه آخرين تغييرات و مهر و امضاء شرايط عمومى از طريق 
سامانه تداركات به شهردارى ارسال نمايند. ضمناً پاكت الف تضمين مى بايست الزاماً تحويل دبيرخانه شهردارى گردد و تضمين به همراه ساير مدارك (پاكت ب و ج) از 
طريق سامانه ارسال شود. همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره مستقيم 32226061-081 داخلى 176 تماس حاصل نمايد و يا مى توانند اطالعات 

مورد نياز جهت شركت در مزايده را از سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانى setadiran.ir و سايت شهردارى مالير به نشانى malayer.ir دريافت دارند.
ساير شرايط: 

1- موضوع مناقصه وصول مطالبات ماليات بر ارزش افزوده شهردارى مالير از اداره امور مالياتى با رعايت صرفه و صالح شهردارى مى باشد.
2-مدت اجراى پروژه 18 ماه مى باشد.

3-پرداخت كليه كسورات قانونى به عهده پيمانكار مى باشد.
4-مهلت دريافت اسناد از تاريخ آگهى تا مورخ چهارشنبه 1399/09/05 ساعت 14 و مهلت تحويل اسناد تا مورخ شنبه 99/09/15 ساعت 14 مى باشد.

5- هزينه نشر آگهى مناقصه به عهده برنده مى باشد و شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
6- چنانچه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و به نفر دوم واگذار مى شود و به همين ترتيب 

تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
7- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشايى مى باشد.

8- پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.
9- به پيشنهادات مخدوش، مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10-تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در مورخ يكشنبه 1399/09/16 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردارى مى باشد.
11-شركت كنندگان موظف اند قانون منع مداخله كاركنان دولت را رعايت نمايند.

12- قرارداد مشمول تعديل نمى شود.
13- پرداخت هزينه پروژه از منابع داخلى شهردارى مى باشد و چنانچه شهردارى توانايى مالى جهت پرداخت وجه بابت بخش منابع داخلى پروژه را نداشته 
باشد مى تواند از امالك و مستغالت خود پس از طى مراحل قانونى مطابق آيين نامه مالى شهردارى ها و با نظريه كارشناس رسمى دادگسترى اقدام و با مطالبات 

پيمانكار پاياپاى نمايد. (م الف 317)

غزل اسالمي»
 اصناف نگران پرداخت اجاره مغازه، حقوق 
كارگران و پاس كردن چك هاي خود هستند. 
بســياري از آنها مي گويند اگر راهي پيدا كنيم 
محصوالتمان را مي فروشــيم اما محدوديت ها 
آنقدر شــديد اســت كه توان فروش را از ما 
گرفته اند. يكي از بازاريان همداني گفت: «براي 
اينكه اجاره مغازه ام را بدهم با هر زحمتي كه 
شده ديشب يك دست مبل به يكي از آشنايان 

فروختم و شبانه آنها را تحويل دادم.» 
اسماعيلي لباس فروش همداني هم گفت: «اين 
ماه همه چك هايم برگشــت مي خورد. سري 
پيــش هم كه حدود 2 مــاه اصناف را تعطيل 
كردند من ماندم و چك هاي برگشــت خورده. 
4 ماه نتوانســتم اجاره مغازه را بدهم. صاحب 
مغازه هــم با اجاره اين مغــازه زندگي اش را 
مي گذراند، نمي توانســتم انتظار داشــته باشم 
ماننــد برخى از صاحب مغازه ها يك ماه اجاره 
را ببخشــد يا تأخير در پرداخت را قبول كند. 
كارم به جايي رســيد كه مي خواستم مغازه را 

جمع كنــم اما پدر خانمم 
نگذاشــت  و  كرد  كمكم 

تعطيل كنم.»
يك تابلوســاز هــم بيان 
كرد: «پس از دور نخست 
آنقدر  اصنــاف  تعطيلــي 
چــك برگشــتي و اجاره 
مغــازه روي دســتم ماند 
كه مجبور شــدم مغازه را 
تعطيل كنم، كــه چند ماه 
در  كوچكتر  مغازه اي  بعد 
جايــي پايين تــر اجاره و 
آغاز به كار كردم. اما اين بار 
مطمئن هستم كه اگر زمين 
به  نمي توانم  ديگر  بخورم 
به نظر  بدهــم.  ادامه  كارم 
من دولت وقتي تصميم به 

تعطيلي اصناف مي گيرد بايد ابتدا فكري به حال 
معيشت، اجاره مغازه و خانه و چك هاي آنها 

بكند سپس برنامه ريزي همه جانبه بكند.»

يك لوله فــروش هم اظهار 
كرد: «چاره چيست؟ هرچه 
بگويند بايد انجام بدهيم اما 
نتيجه بي تدبيري در حمايت 
تعطيلي  زمان  در  اصناف  از 
كرونا  ويروس  كنترل  براي 
اين مي شــود كه من مجبور 
مي شــوم هــر 2 كارگرم را 
هم اخراج كنم. به اين دليل 
توانم نيست با  در  واقعا  كه 
مغازه تعطيل، هم چك پاس 
كنم و هم حقوق كارگران را 
بدهم. يكي هم اينكه وقتي 
شــرايط اقتصــادي به اين 
كمتر  مردم  درآمده  شــكل 
خانه  گذشــته  سال هاي  از 
مي كنند.  تعمير  و  مي سازند 
كال فروش كه كم شود درآمد هم كم مي شود 
و اشتغال يكي يكي از بين مي رود. دولت اگر 
مي خواهــد براي مــردم كاري انجام بدهد يا 

بايــد واقعا آنها را در زمــان تعطيلي حمايت 
كند مانند برخى از كشــورها كه ماهيانه پول 
خوبي به شــهروندان مي دهد تا معيشتشان را 
بگذراننــد يا نبايد مغازه هــا را تعطيل كند و 
اشــتغال را از بين ببرد، چون مردم خودشان 
مي دانند كه چطور بايد بهداشــت را رعايت 
كننــد. دولت اگر اشــتغال را اضافه نمي كند 
و اقتصــاد را رونق نمي دهــد حداقل جلوي 

كاسبي مردم را هم نگيرد. 
يــك آجيل فــروش هــم گفــت: «وقتــي 
مردم خانه نشــين شــوند ناخــودآگاه تعداد 
رفت وآمدهــا را زياد مي كنند و احتمال اينكه 
كرونا هم بگيرند بيشــتر از زماني مي شود كه 
در خيابان هستند. چون در دورهمي ها كمتر 
از ماسك اســتفاده مي شود اما بيرون از منزل 
تقريبا همه ماســك مي زنند و بسياري مواقع 
فاصله اجتماعي را هم رعايت مي كنند. دولت 
بايد بــراي حمايت از معيشــت مردم كاري 
بكند. مغازه ها را تعطيل مي كند اما بانك ها باز 
هستند و موعد چك ها برسد آنها را برگشت 
مي زند چون فروشــي نداشته ايم كه بخواهيم 

آنها را پاس كنيم.»
رئيس اتاق اصناف درباره مشــكالت اصناف 
در تعطيالت كرونايي گفت: در ستاد مقابله با 
كرونا نظراتمان و مشــكالت اصناف را مطرح 

كرده ايم اما اين تصميمات كشوري هستند. 
محرابــي ادامه داد: بســيار مصر هســتيم كه 
حداقل حتما در مقــدار ماليات هاي اصناف 
در ســالجاري تجديدنظر شود، در عوارض 
شــهرداري تخفيفات مناســبي بدهند، تأمين 
اجتماعي در تعرفه بيمــه اصناف تجديدنظر 
كند و بانك ها اقســاط آذرماه آنها را به عنوان 
آخرين قســط و بــدون ديركــرد و جريمه 

دريافت كنند.
وي بيان كرد: اصناف حدود 9 ماه است كه در 
تعطيلي و ركود به ســر مي برند. در اين مدت 
يك ســري از مشــاغل تقريبا از بين رفته اند. 
دولت بايــد يك كار انقالبــي و خوب براي 
نجات اصناف و اقتصاد بكند و تخصيص پولي 

خوبي داشته باشد.
محرابي در پايان ســخنانش گفــت: اميدوارم 
دولــت همان طور كه براي جان مردم به خوبي 
برنامه ريزي مي كند بــراي نان آنها هم فكري 

بكند.

 سرپرســت ســازمان فناورى و اطالعات 
شــهردارى همدان گفت: شــهردارى همدان 
درنظر دارد بــا توجه به اعمال محدوديت هاى 
جديد كرونايى و به منظــور كاهش مراجعات 
حضورى، آن دسته از درخواست هاى شهروندان 
را كه از طريق درگاه اينترنتى شهردارى همدان 
قابل ارائه نيســت، ثبت و درصــورت امكان 

نسبت به بررسى و پيگيرى آنها اقدام كند.
ســيامك ســليمى گفت: بــراى ايــن منظور 
شــهروندان مى توانند بــا مراجعه بــه درگاه 
اينترنتــى شــهردارى همــدان بــه نشــانى

 www.hamedan.ir نسبت به تكميل فرم 
درخواست منطقه موردنظر خود اقدام كنند.

وى همچنين با اشاره به توسعه زيرساخت هاى 
فنى و فناور در شهردارى همدان تصريح كرد: 
تالش همكاران ما در سازمان فاوا با اتكا به توان 
و تفكر داخلى و همگام با سياســت هاى نظام 
جامع خدمات ســايبرى است و همواره تالش 
مســتمر در جهت ارائه خدمات غيرحضورى 
مراجعان به لحاظ اهميت ارزشگزارى زمان در 

عرصه كار و زندگى است.
ســليمى تأكيد كرد: واحــد وب و پرتال اين 
ســازمان با طراحى ميز خدمــت الكترونيك 
بستر فعلى را براى پرهيز از مراجعه حضورى 
افراد در محيط كار ادارات شهردارى به ارمغان 

آورده است.

تعطيلى اجاره ها  و حقوق كارگران و چك هاى بازاريان را عقب انداخت

دخل بازار با خرجش نمى خواند

سرپرست سازمان فناورى و اطالعات شهردارى همدان: 

درگاه ميز خدمت بر بستر اينترنت پاسخگوى مراجعان خواهد بود

همدان پیام در کنار شامست!
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بازگشت هواداران به ليگ جزيره 
 هواداران فوتبال براى نخســتين بار از زمان آغاز پاندمى كرونا، در 

كمتر از 2 هفته ديگر به ورزشگاه ها بازخواهند گشت.
تمامى رقابت هاى حرفه اى فوتبال از ماه مارس بدون تماشاگر برگزار 
شده اما شايد پيش از پايان ســال 2020 برخى هوداران بتوانند ديدار 

تيم هاى محبوب خود را از نزديك تماشا كنند.
ورزشــگاه هاى روبازى كه در مناطق دســته نخست (با ريسك كمتر) 
وجود دارند، مى توانند از 4 هزار هوادار يا 50 درصد گنجايش ورزشگاه 
ميزبانى كنند؛ اين رقم براى ورزشگاه هاى مناطق دسته دوم 2 هزار نفر 
بوده و ورزشگاه هاى مستقر در مناطق دسته سوم همچنان بدون هوادار 

از ديدارها ميزبانى خواهند كرد.
اين بدان معنا اســت كه شــنبه پنجم دســامبر (15 آذرماه) نخستين 
روزى خواهد بود كه تقريبا پس از 9 ماه شــاهد بازگشت هواداران به 

ورزشگاه ها و تماشاى ديدار تيم هاى محبوبشان خواهد بود.

رئيس كنفدراسيون فوتبال آفريقا 
5 سال محروم شد

 فدراسيون بين المللى فوتبال (فيفا) پس از تحقيقات كميته اخالق، 
«احمد احمد» رئيس كنفدراسيون فوتبال آفريقا(كاف) را به مدت 5 سال 

از فعاليت فوتبالى محروم كرد.
به گزارش ايرنا، احمد كه رياست كنفدراسيون فوتبال آفريقا را برعهده 

دارد، در نظر داشت تا در انتخابات ماه مارس شركت كند.
فيفا در بياينه اى اعالم كرد كه كميته مســتقل اخالق اين نهاد، احمد را 
به دليــل دريافت و پذيرش هدايا و ســاير منافع و همچنين تخصيص 

غيرمتناسب بودجه و پرداخت رشوه، مجرم شناخته است.
فيفا در ادامه محروميت 5 ســاله احمد را از فعاليت ملى و بين المللى 
فوتبــال تأييد و همچنين وى را به پرداخــت 200 هزار فرانك (164 
هزار و 500 دالر) محكوم كرد. به دنبال افزايش فســاد در كاف، «فاطما 
ســامورا» دبيركل فيفا به عنوان رئيس هيأت اعزامى و اداره كننده موقت 

بخش عمده اى از كنفدراسيون فوتبال آفريقا را عهده دار شد.

«زالتان» از ناحيه همسترينگ مصدوم شد
 مهاجم سوئدى باشــگاه آ.ث ميالن در جريان ديدار اين تيم برابر 
ناپولى دبل كرد اما در دقيقه 79 ديدار به دليل مشكل ماهيچه پا مجبور 

شد زمين بازى را ترك كند.
به دنبــال اين اتفــاق، زالتان از ناحيه همســترينگ پــاى چپ دچار 
مصدوميت شده و باتوجه به مشخص نبودن اين آسيب ديدگى، ستاره 

سوئدى بايد ظرف ده روز آتى دوباره آزمايش دهد.
ميالن در اين ده روز بايد در ليگ اروپا به مصاف ليل فرانسه و سلتيك 

اسكاتلند رفته و در سرى  A نيز ديدار برابر فيورنتينا را در پيش دارد.

همايش كوه پيمايى در شهرستان مالير
 هيأت كوهنوردى شهرستان مالير با برگزارى همايش كوه پيمايى 

هفته بسيج را گرامى داشت.
در برنامه اى از پيش تعيين شــده و به مناسبت گراميداشت هفته بسيج،  
همايش كوه پيمايى در منطقه كوه گرمه شهرستان مالير به همت هيأت 

كوهنوردى اين شهرستان برگزار شد.
تعداد 40 نفر از كوهنوردان اين شهرســتان در 2 بخش آقايان و بانوان 
در اين همايش شركت كردند و مسير آبشار بام مالير تا قله كوه گرمه 
را طى كردند.شركت كنندگان در اين همايش پس از صعود به قله كوه 
گرمه هفته بسيج را به بسيجيان دريادل تبريك گفتند و با ذكر صلوات 
و قرائت فاتحه ياد و خاطره شهداى واالمقام 8 سال جنگ تحميلى و 
مدافعين حرم را گرامى داشــتند و به مقام شامخ آن عزيزان سفركرده 

اداى احترام كردند.

پلمب 2 باشگاه ورزشى متخلف در اسدآباد
 سرپرســت اداره ورزش و جوانان اســدآباد از پلمب دو باشگاه 
ورزشى متخلف در شهرستان به دليل رعايت نكردن دستورالعمل ستاد 

پيشگيرى از گسترش ويروس كرونا خبر داد. 
على جمــور در ادامه اظهار كرد: به دليل شــيوع كرونا ويروس و در 
راســتاى عمل به مصوبات ســتاد مقابله با كرونا، بازرســى از اماكن 
باشگاه هاى ورزشى شهرستان تداوم خواهد داشت و درصورت توجه 
نكردن به اين مصوبات با متخلفان برخورد قانونى مى شــود و از هيچ 

تخلفى كه سالمت مردم را به خطر اندازد گذشت نخواهيم كرد.

ستاره 33 ساله تيم ملى آفريقا درگذشت
 بازيكن ســابق تيم ملى فوتبال آفريقاى جنوبى در سن 33 سالگى 

در سانحه اى رانندگى جان خود را از دست داد.
براساس گزارش رســانه ها «آنيل اِنكونگا» درحال رانندگى در استان 

كوازولو اين كشور دچار سانحه شد.
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پيشخوان
 D آغاز دوره مربيگرى درجه

در استان 
 دوره مربيگرى درجه D فوتبال با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى با حضور 24 نفر در همدان آغاز شد.
رئيس هيأت فوتبال استان با اعالم اين خبر گفت: دوره 
مربيگرى درجه D فوتبال به مدرسى بابك صمديان و 
على ضميرى از 2 آذرماه با مجوز رســمى ستاد كرونا 
و اداره كل ورزش و جوانان اســتان با حضور 24 نفر 

آغاز شد.
عبــاس صوفى افزود: اين دوره تا تاريــخ 9 آذرماه ادامه 
دارد و كالس هاى تئورى به صورت وبينار برگزار مى شود.

وى با اشــاره به رعايت تمام پروتكل هاى بهداشــتى در 
دوره مربيگرى، گفت: كالس مربيگرى درجه D فوتبال 
همدان نخســتين دوره مربيگرى فوتبال بوده كه توسط 
هيأت فوتبال اســتان و به همت كميتــه آموزش برگزار 

شده است.
صوفى خاطرنشــان كرد: به دنبال اين هســتيم تا بتوانيم 

دوره هاى بيشــتر مربيگرى و داورى را در استان همدان 
برگزار كنيم.

وى با اشــاره به تعداد مربيان فوتبال اســتان همدان بيان 
كــرد: درحال حاضر يك مربى درجــه A حرفه اى، 181

مربى A آســيا، 185 مربى B آســيا، 320 مربى C آسيا، 
350 مربى D آسيا و 2 مربى دروازه بانى در استان همدان 
وجود دارند. همچنين در رشــته فوتسال 85 مربى سطح 
يك ايران، 75 مربى سطح يك آسيا، 4 مربى سطح 2 آسيا 

داراى كارت مربيگرى هستند.

«مسى» به كى اف نرفت
 براســاس تصميم ســرمربى باشگاه 
بارسلونا، «ليونل مسى» از فهرست ديدار 
برابر ديناموكى اف در ليگ قهرمانان كنار 
گذاشته شد و اين ستاره آرژانتينى همراه 

بارسا به اوكراين نرفت.
كاتاالن ها ديدار رفــت در نيوكمپ را با 
نتيجــه 2 بر يك پيروز شــده بودند؛ در 
اين ديدار ستاره آرژانتينى آبى انارى ها از 
روى نقطه پنالتى يكى از 2 گل تيم تحت 

هدايت «رونالد كومان» را به ثمر رساند.

محمد خادم درگذشت
 محمد خادم پيشكســوت باســابقه 

كشتى ايران به ديار باقى شتافت. 
پيشكســوت  ازغدى  خادم  حاج محمد 
كشتى ايران، مربى سابق تيم ملى و پدر 
اميررضا و رسول خادم قهرمانان جهان و 
المپيك و رؤساى پيشين فدراسيون كشتى 
به ديار باقى شــتافت. خادم متولد سال 
1314 در مشهد كه در كارنامه افتخاراتش 
مدال نقره مسابقات كشتى آزاد جهان در 
ســال 1962 توليد و آمريكا را داشــت، 

به دليل نارسايى قلبى درگذشت.

كامبك ماريتمو 
با حضور عليپور

 ماريتمــو در حالى كه تا دقيقه 57 با 
نتيجه 2 بر يك بازنده بود به مرحله بعدى 
جام حذفى پرتغال صعــود كرد.در جام 
حذفى پرتغال ماريتيمو ميهمان پنافيل بود 
در اين ديدار عليپــور از ابتدا در تركيب 
اصلى حضور نداشت. ميهمان تا دقيقه 57

بــا نتيجه 2 بر يك بازنده بود اما ردريگو 
پينهو با گلزنى از روى نقطه پنالتى بازى را 
به تساوى كشاند. عليپور از دقيقه 61 وارد 
زمين شد و تالش هاى هم تيمى هاى او در 
دقيقــه 93 جواب داد تا پينهو با هتريك، 

ماريتمو را راهى مرحله بعد كند.

 دور رفــت ليگ دســته يك 
واليبال مردان كشورمان با كسب 
عنوان رده چهارمى توســط تيم 
سروقامتان همدان نيمه كاره پايان 

ياقت.
بيســت ونهمين  مقدماتــى  دور 
دوره مســابقات واليبال قهرمانى 
باشگاه هاى دسته يك مردان ايران 
جام شــهيد حاج قاسم سليمانى 
با حضــور 18 تيــم در 2 گروه 

به صورت متمركز برگزار شد.
تيم واليبال سروقامتان همدان در 
گروه نخســت در اين رقابت ها 

بــا تيم هاى شــهردارى جــوان اروميه، مس 
رفسنجان، مقاومت بسيج، ملوان تهران، مجتمع 
فوالد خراســان، اشتادســازه، تخت جمشيد 
مرودشــت و هوادار تهران همگــروه بود كه 
اين رقابت ها به دليل گسترش ويروس كرونا و 

اعالم محدوديت ها نيمه تمام رها شد.
در اين رقابت ها تيم سروقامتان همدان موفق 
شــد در جدال با رقباى خــود، رتبه چهارم 

جدول رده بندى را ازآن خود كند.
سروقامتان همدانى در 5 بازى خود 3 پيروزى 
و 2 شكســت را در كارنامه خود ثبت كرد و 
با امتياز 9، در تعقيب تيم صدرنشــين كه 11

امتيازى است قرار دارند.
پيروزى تيم ســروقامتان ترتيب برابر مقاومت 
بسيج تهران، مرودشت شــيراز و اشتهادسازه 
مشــهد رقم خورد و اين تيم درصورت تداوم 

مسابقات توانايى صدرنشينى را دارد.
مديرعامل تيم ســروقامتان همدان با اشــاره 
به كيفيــت  بازى ها، اظهار كرد: مســابقات از 
ســطح بااليى برخوردار بود و تيم هاى قوى و 
گردن كلفتى در ليگ، به ويژه در گروه نخست 
حضور دارند. تيم هايى همچون مس رفسنجان 
و هــوادار تهران با بازيكنانــى درجه يك كه 
عمدتاً از ملى پوشــان اسبق هســتند در اين 

رويداد حاضر شده اند. 

مهدى محبى مسعود با ابراز رضايت از عملكرد 
مجموعه تيم سروقامتان، تصريح كرد: در كل 
از عملكرد و تــالش كادرفنى و بازيكنان تيم 
قدردانى مى كنم زيرا با حداقل امكانات از هيچ 
تالشــى براى كسب برد در هر بازى فروگذار 
نبودند. در دور رفت ليگ دســته يك واليبال 
كشــور، تيم واليبال ســروقامتان در رقابت و 
جدال خود با تيم هاى باســابقه كشور توانمند 
ظاهر شــده و بازى خوبى را پشت سرگذاشته 

است.
وى ضعــف داورى را مشــكل بــزرگ اين 
بازى ها دانست و بيان كرد: نبود امكانات الزم 
و ضعف داورى بسيار مشهود بود كه صداى 
همه تيم ها را نيز بلند كرده اســت. در 2 بازى 
كه ما برابر رقباى خود نتيجه را واگذار كرديم، 
اسير اشــتباهات داورى شــديم زيرا ضعف 
داورى به حدى بود كه بارها موجب به تعويق 
افتادن روند بازى شد. محبى مسعود ادامه داد: 
با روحيه عالى بازيكنــان، عوامل كادر فنى و 
مربيگرى با هدف حضور در 4 تيم برتر ليگ 
دسته يك كشــور بازى ها را ادامه مى دهيم و 
براى بازى هــاى باقيمانده نيــم فصل كه 15

آذرماه ســالجارى آغاز خواهد شد از آمادگى 
كامل برخورداريم.

وى خاطرنشان كرد: بايد از حمايت مسئوالن 
ارشد اســتان و دســتگاه ورزش همدان و از 

حمايت هاى مادى و معنوى شركت پارس بتن 
هگمتانه و مؤسسه ztc تشكر كرد.

*اسامى بازيكنان سروقامتان:
مصطفى رئيسيان، سينا حاصللو، ارمين غالمى، 
محمد مشــيدى، وحيد ريگى، مهدى االهى، 
محمدجواد ارايش، وحيد صالحى ضمير، على 
ابراهيمى، بهزاد كاظمى، نيما ســميعى، مبين 
قهرمانى، سينا حيدرى، فرهاد وزيرى، مهدى 
علينژاد، على عسگر نيا، مهران توانايى، مهدى 

عبدالى وركانه و نيكان مرادى نشاط
سرمربى: مهدى عطايى 

مربيان: پوريا كرمى، حامد امامى دادگر و على 
عادلى

سرپرست: عباس شفيعيان
مديرعامل: مهدى محبى مسعود 

بازگشت دختران همدان 
به ليگ واليبال كشور

 دختران واليباليســت همدان پس از سال ها دورى از 
صف بهترين هاى واليبال بانوان كشور، بار ديگر رهسپار 
ميدان پرهيجان ليگ مى شــوند تا بلندقامتان اين استان 

دوباره توانايى هاى خود را به منصه ظهور برسانند.
اســفندماه ســال 88 بود كه بانوان واليباليست همدانى 
توانســتند با درخشــش در رقابت هاى ليگ دسته يك 

كشور، جواز حضور در ليگ برتر را كسب كنند.
تيم واليبال بانوان همدان در آن سال با عنوان فردوسى با 
كســب 30 امتياز قهرمان ليگ دسته يك كشور شد و به 

ليگ برتر كشور صعود كرد.
واليباليســت هاى همدانى در هفته پايانى مسابقات ليگ 
دســته يك كشــور با نتيجه 3 بر صفر مقابل تيم هيأت 
كرمان به برترى رســيدند تا با كسب 30 امتياز مقتدرانه 

راهى ليگ برتر كشور شوند.
نكته جالب توجه در اين بود كه تيم بانوان همدان در آن 
دوره از مسابقات بدون شكست به كار خود پايان داد و 
براى نخستين بار در تاريخ واليبال اين استان به مسابقات 

ليگ برتر راه يافت.
بــا وجود اين اتفاق مهم، حمايت هــاى الزم از اين تيم 
صورت نگرفت تا واليبال بانوان همدان دوره خاموشى 

را سپرى كند.
هر چند در ســال هاى اخير نيز شــاهد حضور نصفه و 
نيمه واليبال بانوان همدان در عرصه هاى مختلف از جمله 
ليگ 2 بوديم اما هرگز نتوانســت دوره طاليى سال 88

را تداعى كند.
از هفته هاى اخير زمزمه شكل گيرى دوباره واليبال بانوان 
همدان براى حضور قدرتمند در ليگ دســته يك كشور 
شنيده شد تا اينكه مسئوالن به همت حاميان مالى تصميم 

بر تيم دارى در اين مسابقات با عنوان «آماداى» گرفتند.
براين اســاس تيم آمــاداى نماينده اســتان همدان در 

رقابت هاى واليبال دسته يك بانوان كشور است.
سرپرســت هيأت واليبال همــدان در اين باره گفت: 
آمــاداى همدان در گــروه الف با تيم هــاى جوانان 
زرتشتى، مس رفســنجان، اشتادسازى مشهد، بانوان 
البرز، نفــت اميديه و راه بند كويــر كرمان هم گروه 
اســت. اين رقابت ها با حضــور 14 تيم در 2 گروه 
از دى ماه امســال آغاز مى شــود كه پس از برگزارى 
دور مقدماتى، از هر گــروه 4 تيم راهى مرحله دوم 

شد. خواهند 
محرم روزبه افزود: نشســت هاى مختلفى را با حاميان 
مالى براى حضور قدرتمند تيــم واليبال بانوان در ليگ 
دســته يك كشــور برگزار كرديم ضمن اينكه مديركل 
ورزش و جوانان اســتان نيز مساعدت همه جانبه از اين 

تيم داشته است.
سرپرســت تيم واليبــال آمــاداى همدان نيــز گفت: 
استعدادهاى خوب واليبال بانوان همدان موجب شد تا با 
همفكرى مربيان، هيأت و مسئوالن بتوانيم بارديگر زمينه 

حضور در ليگ را مهيا سازيم.
روناك قاسمى افزود: شاكله اصلى تيم را مهره هاى نخبه 
بومى تشــكيل مى دهند اما براى اينكه بتوانيم حضورى 
قدرتمند در مسابقات داشته باشيم، از چند مهره غيربومى 

نيز در تركيب تيم كمك گرفته ايم.
وى اضافه كــرد: تيم آماداى همــدان درحال حاضر با 
ســرمربيگرى طيبه آزادى تمرين آماده ســازى خود را 
با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى برگزار مى كند ضمن 
اينكه مهرنوش الوندى نيز به عنوان مربى در تيم حضور 

دارند.
قاسمى خاطرنشان كرد: دور تمرينى تيم هم اكنون درحال 
انجام است تا بتوانيم پيش از آغاز مسابقات به هماهنگى 

تاكتيكى و آمادگى الزم دست يابيم.
سرپرست تيم واليبال آماداى همدان يادآور شد: با وجود 
مســاعدت هاى صورت گرفته اما به حمايت مالى نياز 

داريم تا بتوانيم با شرايط بهتر راهى مسابقات شويم.
قاســمى با تأكيــد بر اينكه حضور در ليگ دســته يك 
بــا هدف صعود به ليگ برتر اســت، گفت: آماداى اين 
ظرفيت را دارد تا با حضــورى قدرتمند در اين عرصه 
از مسابقات بارديگر واليبال بانوان همدان را ليگ برترى 
كند. رويكرد كادر فنى ما بهره گيرى از بازيكنان مستعد 
بومى اســت و تاكنون توانسته ايم تيمى جوان و باانگيزه 

را جمع آورى كنيم.
وى افزود: البته تيم جــوان ما تجربه حضور در ميادين 
بــزرگ را ندارند اما فضايى را در تيم شــكل داده ايم تا 
با تمرين بيشــتر و برگــزارى ديدارهاى تداركاتى مهم، 
اعتماد به نفس بازيكنــان براى اجراى توانمندى خود را 

افزايش دهيم.
قاسمى با اشــاره به برنامه تمرينى و مسابقه اى اين تيم 
گفت: تمرين آماده ســازى تيم همه روزه برگزار مى شود 
و قرار است هفته آينده ديدارى تداركاتى را با تيم ليگ 

برترى اكسون در تهران برگزار كنيم.

در ليگ دسته يك واليبال كشور

سروقامتان همدان 
در مكان چهارم قرار گرفتند

آلكنو سرمربى 
تيم ملى واليبال شد

 والدمير آلكنو با امضــاى قراردادى، به طور 
رسمى ســرمربى تيم ملى واليبال ايران تا پايان 

المپيك توكيو شد.
او در رقابت هــاى المپيك توكيو و ليگ جهانى 
2021 هدايت واليباليست هاى ايران را بر عهده 

خواهد داشت.

اين مربى روس از ماه جارى (آذر) فعاليت خود 
به عنوان ســرمربى تيم ملى ايران را آغاز كرده 
اســت، اما از فروردين ماه سال آينده وارد ايران 
خواهد شــد. آلكنو با تيم ملى روسيه مدال هاى 
طال و برنز بازى هاى المپيك را به دســت آورده 

است.
توماس توتولو نيز به عنوان دســتيار كنار آلكنو 
حضور خواهد داشــت. ساير دســتياران او نيز 
توســط فدراسيون واليبال ايران معرفى خواهند 

شد.
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فـرهنگگردشگـري

معاون گردشگرى:
ابهام بانك مركزى برطرف شد

 معاون گردشــگرى از رفع ابهام بــراى بانك مركزى 
درباره مهلت دادن به فعاالن گردشگرى براى بازپرداخت 

اقساط بانكى تا پايان سال 1399، خبر داد.
به گزارش ايســنا، از زمان تصويب بســته دوم حمايت 
صنعت گردشــگرى در ســتاد ملى مقابله با كرونا، بانك 
مركزى 2 مرتبه امهال اقساط تسهيالت فعاالن گردشگرى 
را به بانك ها ابالغ كرده است، با اين حال معاون گردشگرى 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى از 
ابهام نماينده بانك مركزى در جلسه كارگروه بررسى آثار 
اقتصادى كرونا كه دوشنبه (سوم آذرماه) برگزار شد، سخن 

گفته است.
با وجود بخشــنامه هاى معاون اقتصادى رئيس جمهور و 
رئيس بانك مركزى درباره امهال اقساط تسهيالت بانكى 
فعاالن گردشگرى تا پايان سال 1399، همچنان بسيارى از 
بانك ها از اجراى مصوبه ستاد ملى كرونا خوددارى كرده و 
حتى وجود چنين دستورى را انكار مى كنند و اقساط بانكى 

فعاالن گردشگرى را مشمول جريمه كرده اند.
ولى تيمورى گفت: اين دغدغه به اضافه همكارى نكردن 
وزارت نيرو، سازمان تأمين اجتماعى و سازمان امور مالياتى 
در اجراى مصوبه ســتاد ملى كرونا، در جلســه كارگروه 
بررســى آثار اقتصادى كرونا مطرح و ابهام نماينده بانك 
مركزى نيز رفع شد. قرار است بانك مركزى موضوع امهال 
اقساط تسهيالت دريافتى فعاالن گردشگرى را به مديران 

عامل بانك ها و شعبه هاى آنها در استان ها دوباره و سريع 
ابالغ كند؛ بنابراين ديگر الزم نيســت فعاالن گردشگرى 

براى پرداخت اقساط به بانك ها مراجعه كنند.
تيمورى همچنين با بيان اينكه ثبت نام گروه دوم مشموالن 
وام جديد كرونا كه قرار بود از روز دوشــنبه، سوم آذرماه 
آغاز شود، به تأخير افتاده است، توضيح داد: گروه دوم كه 
پيش تر براى دريافت تسهيالت نخست(از 6 تا 16 ميليون 
تومان با نرخ سود 12 درصد) اقدام كرده بودند به دليل آماده 
نشدن زيرســاخت در سامانه كارا، امكان ثبت درخواست 
بــراى دريافت مابه التفاوت وام جديــد را ندارند. وزارت 
كار اعالم كرده است به دليل تعطيلى ها و محدوديت تعداد 
پرسنل زيرساخت سامانه كارا براى ثبت نام گروه دوم فعال 

آماده نشده است.

وى افزود: البته جاى نگرانى نيســت، چون تا پايان آذرماه 
براى ثبت نام وام كرونا (به ملبغ 16 تا 900 ميليون تومان با 
نرخ سود 12 درصد) فرصت داريم. از فعاالن گردشگرى 
در گــروه دوم تقاضــا دارم در روزهاى آينده به ســامانه 
كارا مراجعه نكنند.ثبت نــام وام جديد كرونا ويژه بخش 
گردشــگرى از 29 آبان ماه آغاز شده است. اين تسهيالت 
مصوبه اخير ســتاد ملى مقابله با كرونا اســت كه به همه 
كسب وكارهاى گردشگرى با توجه به نوع فعاليت، بزرگى 
و كوچكى واحد، درجه و ستاره بايد اختصاص يابد. مبلغ 
تسهيالت پيشين كه در ستاد ملى مقابله با كرونا تصويب 
شده بود از 6 تا 16 ميليون تومان با نرخ سود 12 درصد در 
ازاى حفظ هر شــغل بود. بسيارى از فعاالن گردشگرى از 
وام نخست به دليل مبلغ اندك و نرخ بهره نامتناسب با رقم 

تسهيالت، استفاده نكردند. برخى هم به دليل نداشتن بيمه و 
ثبت نشدن اطالعات درست در سامانه وزارت كار، موفق 
به دريافت آن تسهيالت نشدند. وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى اعالم كرده تسهيالت دوم كه 
هفتم مهرماه مصوبه ســتاد ملى مقابله با كرونا را دريافت 
كرده اســت به 14 رسته شغلى در گردشگرى اختصاص 

مى يابد.
مبلغ درنظر گرفته شــده در بســته حمايتى دوم از 16 تا 
900 ميليون تومان اســت كه نرخ سود آن نيز 12 درصد 
تعيين شــده است. ستاد ملى كرونا تصوب كرده است كه 
بازپرداخت اين تســهيالت پس از 6 ماه تنفس و از سال 
1400 آغاز شود. همچنين اقساط تسهيالت بسته حمايتى 

نخست نيز تا پايان سال امهال شود.

كامبوزيا پرتوى درگذشت

 كامبوزيا پرتــوى كارگــردان و فيلمنامه نويس 
سينماى ايران درگذشت.

نســرين مرادى همسر اين كارگردان در گفت وگو با 
ايســنا تأييد كرد كه كامبوزيا پرتوى صبح ديروز 4 

آذرماه در بيمارستان «دى» از دنيا رفته است.
كامبوزيا پرتوى كه به دليل عمل قلب به بيمارســتان 
مراجعه كرده بود، ســرانجام به دليل ابتال به كرونا در 

بيمارستان، درگذشت.
ايــن كارگردان ســينما كــه متولد 1334 اســت، 
كارگردانى فيلم هايى چــون «ماهى،» «گلنار»، «بازى 
بزرگان»، «كافه ترانزيت» و «كاميون» را برعهده داشته 
است. تازه ترين ســاخته او فيلم «كاميون» است كه 

هنوز به نمايش عمومى در نيامده است. 
نويســنده فيلمنامه هاى آثارى چــون «من ترانه 15 
ســال دارم» و «محمــد رســول ا...(ص)» هم بوده 
است. چندى پيش اين هنرمند در جشنواره فيلم هاى 
كــودكان و نوجوانان قدردانى شــد. او تاكنون چند 

جايزه داخلى و بين المللى را دريافت كرده است.

احسانى خبر داد
16 گروه نمايشى متقاضى شركت 

در جشنواره تئاتر استانى
 مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى همدان از 
ارسال آثار 16 گروه نمايشى به دبيرخانه سى ودومين 

جشنواره تئاتر استان خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومــى اداره كل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمى استان همدان، احمدرضا احسانى با 
بيان اينكه ســى ودومين دوره جشنواره تئاتر استان 
آذرماه امسال به صورت مجازى برگزار خواهد شد؛ 
اظهار كرد: به دليل شــيوع ويروس كرونا و اعمال 
محدوديت ها، برنامه هاى فرهنگى و هنرى شــكل 
ديگرى بــه خود گرفته و در فضاى مجازى برگزار 

مى شود.
براى  الزم  برنامه ريزى هــاى  دربــاره  احســانى 
برگزارى اين برنامه به صورت مجازى، خاطرنشان 
كرد: نمايش هاى «واقعه در مجلس سودابه خوانى» 
به كارگردانــى نرگس قره خانلو و طيبه طالبى قانع 
از شهرســتان بهار، «كفتار فقــط املت مى خورد» 
اسدآباد،  از  رســتمى حبيب  حسين  كارگردانى  به 
«سرباز برجك شــماره 37» به كارگردانى احمد 
ياوندالماسى اســدآباد، «كاش چشم نمى ديد» به 
كارگردانى فرزاد لباســى، «ملى» بــه كارگردانى 
ســعيد باغبانى نير، «يقه چرك هــا» به كارگردانى 
حميدرضــا رضايى مجــد و «افســانه بايبــرى» 
بــه كارگردانى رضــا روان از همــدان، «رؤياى 
عقيم» بــه كارگردانى رضا باغبــان و «دو بيگانه 
تابع سرنوشــتى مشــترك» به كارگردانى ســعيد 
حسين پور از مالير، «خواستگارى» به كارگردانى 
نسا بخشى از اسدآباد، «كافه سايه» به كارگردانى 
محمود غفارى و ابراهيم يمين اســماعيلى از بهار، 
«نتايج ســرگيجه» به كارگردانى سجاد طهماسبى 
از تويســركان، «پيــك نينــوا» بــه كارگردانــى 
محمدمهدى كلهرى و حســين گرمــه از فامنين، 
«ليال» به كارگردانى بهنام ميرزايى، «گمگشــته» به 
باباخانيان و «كافه تريا» به  كارگردانى محمدرضا 
كارگردانى مرتضــى عبداللهى از همدان متقاضى 

شركت در اين دوره از جشنواره هستند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان همدان با 
تأكيد بر اينكه مرحله نخست داورى آثار آغاز شده 
اســت، گفت: نمايش هاى راه يافته به جشــنواره در 
روزهاى آينده اعــالم و جدول زمانبندى اجراها در 

فضاى مجازى منتشر خواهد شد.

خلق تجربه براى مشتريان هتل در پساكرونا
 شــيوع كرونا ويروس و رعايت فاصله اجتماعــى، ايجاد مكان هاى 
محافظت شــده و تأكيد بر بهداشت، منجر شــده صنعت گردشگرى و 
هتلدارى با كاهش چشمگير تقاضاى مشترى و پرسش هاى اساسى درباره 
چگونگى آماده شــدن جهت رويارويى با شرايط جديد و تغييريافته سفر 

مشترى مواجه شود.
به گزارش راه بلد رسانه، چالش پيش روى شركت ها اين است كه متوجه 
شــوند كدام روند و الگوهاى مشــتريان در طوالنى مدت ادامه خواهند 
داشــت. با كاهش 90 درصدى ســفرهاى هوايى از اواســط ماه مارس 
تاكنون (در مقايسه با سال گذشته)، و افت چشمگير درصد اِشغال هتل ها، 
كارشناسان صنعت جهانى سفر پيش بينى كرده اند كه در سال 2020 ضرر 
2/1 تريليون دالرى و كندى روند بهبودى كه ممكن است سال ها به طول 

بينجامد را تجربه مى كنيم.
درحالى كه صنعت هتلدارى جهت زنده ماندن منتظر خروج كامل مشتريان 
از قرنطينه اســت، تالش مى نمايد تا بودجه و پول نقد مورد نياز را تأمين 
كنــد. به دليل اينكه ويروس به اقتصاد هاى قوى ضربه وارد كرده اســت، 
سازمان ها به سمت دريافت وام رفته اند. هتل ها به شدت عرضه كنندگان و 
شركا را جهت دريافت امتيازات انحصارى و كاهش شديد هزينه ها تحت 

فشار قرار مى دهند.
اين همه گيرى، در رأس امور و براى مدت زمان طوالنى، رويكرد سنتى را 
به ديجيتال تبديل كرده است. بازگرداندن اطمينان و اعتماد مشتريان جهت 
اقامت در هتل يك فرايند خطى نخواهد بود، بنابراين شركت هاى حوزه 
ميهمان نوازى و ساير شــركاى آنان در اكوسيستم سفر براساس ميزان و 
چگونگى مديريت ايمنى مشتريان در موقعيت هاى جديد قضاوت خواهند 

شد.
در گذشته، كسب و كارهاى پيشگام تالش مى كردند سفر مشتريان خود 
را دوباره تصويرسازى كرده تا در بازار متمايز شوند، نيازهاى مشتريان را 
برآورده كنند، از تكنولوژى هاى پيشــرفته استفاده كرده و از محيط رقابتى 

خود جلوتر باشند.
هنجار جديد در تجربه مشــترياِن امروزى نتيجــه منحصر به فردِ بحران 
بهداشت جهانى اســت كه درحال حاضر تمامى شركت هاى مسافرتى و 
هتلدارى را به سوى اقدامى سريع و قاطع سوق داده است؛ حتى با وجود 
اينكه زمان پايانى و نتيجه همه گيرى هنوز نامشــخص اســت، اما جهت 
بهبود تجربه مشــترى نياز به سرمايه گذارى هاى هوشمندانه و معنادار در 
تكنولوژى هاى ديجيتال وجود دارد. درباره تمام نقاط تماس ميهمانان هتل، 
مفاهيم اساســى در عمليات اجرايى، تجربه كاربر و نيازهاى تكنولوژيك 

بينديشيد.
در كوتاه مدت، تقاضا از ســوى مشتريان با سيســتم رزرواسيون و مركز 
ارتباط با مشــتريان براى لغو كردن يا رزرو دوباره افزايش مى يابد. هتل ها 
به دنبال يافتن راه هاى ابتكارى به منظور برقرارى ارتباط دوباره با مشتريان، 
رويارويى با تقاضاى بى سابقه در مراكز تماس يا ارتباط پرسنل مركز تماس 

كه از منزل فعاليت مى نمايند، هستند.
هر چه پيش مى رويم، شاهديم كه احتماالً همه ميهمانان، و نه فقط اعضاى 
باشگاه مشــتريان وفادار، از يك دســتگاه تلفن همراه براى رزرو، ورود 
به سيســتم و دريافت كليدهاى اتاق بهره برده و به طور كلى از خدمات 
فرانت آفيس بى نياز مى شوند. ممكن است هتل ها مشتريان را موظف كنند 
كه هنگام انجام رزرو گزينه «اِعالن ســالمتى» را انتخاب كرده و آنگاه به 
جمــع آورى اطالعات جزئى هر ميهمان جهت برقرارى تماس و رديابى 
بپردازند. ممكن اســت ورودى هاى هتل اســكن حرارتى داشته باشند و 
اتاق هاى ميهمانان و تســهيالت كنفرانس در بين هر استفاده ضدعفونى 

گردند.
تكنولوژى هاى مرتبط با اتاق به ميهمانان امكان مى دهد تا با اســتفاده از 
دستگاه هوشــمند خود يا ريموت هاى بدون تماس مستقيم؛ چراغ، دما، 
وضعيت پرده، تلويزيون، سرگرمى ها و موارد ديگر را كنترل نمايند. فعال 
كردن پشتيبانى تكنولوژيك براى اِعمال اين دسته تغييراِت عملياتى حياتى 

است.
هتل هــا بايد به طور مداوم بازخورد مشــتريان و پاســخ هاى موجود در 
شبكه هاى اجتماعى را رديابى كرده و با ايجاد تغييراتى در استراتژى تجربه 

مشترى، شكست هاى ناگزير و ارزيابى هاى منفى را مديريت نمايند.
در پســاكرونا، محيط سفرهاى تجارى و هتلدارى دربرگيرنده موارد ذيل 

مى گردد:
استفاده فراگيرتر از متخصصان ديجيتالى جهت تقويت پرسنل سازمان يا 
سيستم اتوماســيون كه نيازها و رفتارهاى مشتريان را به طور مداوم رصد 

كرده و بتوانند فراتر از معامالت و فرايند هاى ساده و معمول اقدام كنند.
پيش گويانــه تحليــل  و  تجزيــه  فنــون  از  بهره گيــرى 

 (Predictive analytics) جهــت اســتفاده بيشــتر از داده هــاى 
ــات  ــازى خدم ــت در شخصى س ــاالن صنع ــيارى از فع ــترى. بس مش
ــب  ــت كس ــى جه ــرده و راه هاي ــرمايه گذارى ك ــرى، س و انعطاف پذي

ــد. ــا يافته ان ــگ از آنه ــتفاده بالدرن ــزرگ و اس ــاى ب ــد از داده ه درآم
وجــود رقابت بى وقفه، ادغام ها، مالكيت هاى بيشــتر و همچنين حضور 
اخاللگران در بازار، كه همگى تيزهوش بودن در صنعت را الزامى مى كنند.
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■ حد    يث:
امام حسن عسكرى(ع):

از خدا پروا كنيد و موجب آراستگى (و آبرومندى) باشيد ، نه مايه زشتى (و بدنامى). 
گزيده تحف العقول، ص 68

 سايت موزه پياده راه مركزى، ميراثى بود كه 
از ميراث فرهنگى، صنايع  دســتى و گرشگرى 
و راه وشهرسازى اســتان به شهردارى به ارث 

رسيده است.
در عمليات بهسازى و ساخت پياده راه مركزى 
همدان در ســال 96، هنــگام گودبردارى و 
عمليــات عمرانى اين طرح شهرســازى، در 
باســتانى آثار  برخورد با اليه هاى تاريخى و 
ارزشمندى شــامل 2 تابوت و ظروف سفالى، 
سنگ آسياب، گور خمره اى، سكه طال و پايه 
ســتون هايى به جا مانده از دوره هاى تاريخى 
پيش و پس از اسالم در ميدان مركزى همدان 
كشف شد كه گمانه زنى هاى متعددى را درباره 

قدمت تاريخى اين شهر مطرح كرد.
پيدا شدن اين اشــياى تاريخى موجب شد تا 
طرح اوليه آبنما به پروژه «مــوزه» تغيير يابد 
و بــراى هم افزايى، باال بردن نظارت و كيفيت 
كار، شــهردارى، ميراث فرهنگى و مسكن و 
شهرســازى با همكارى يكديگر و تقسيم كار 
ظرف چند ماه پروژه موزه را به اتمام برسانند؛ 
چند ماهى كه 3 ســال را پشــت سر گذاشته 

است!؟
  شهردار منطقه يك پاى كار آمد 

در ماه هاى اخير شهردار همدان عمليات ساخت 
ســايت موزه مركزى را به شهردارى منطقه يك 
واگذار كرد تا پس از ماه ها، بالتكليفى در ساخت 

اين ميدان تعيين تكليف شود.
شهردار همدان در اين باره اظهار كرد: ساخت اين 
موزه مورد توجه ويژه شورا و شهردارى است و 
براين اســاس ضمن اختصاص اعتبار مورد نياز، 
عمليات ساخت آن را به شــهردارى منطقه يك 

واگذار كرديم.
عبــاس صوفى افزود: شــوراى شــهر با بودجه 
درخواســتى شهردارى براى ســاخت اين موزه 
موافقــت كرد و با 5 ميليار تومان اعتبار ســاخته 

مى شود.
وى بيان كرد: موزه مركزى در بافت تاريخى شهر 
و بازار قديمى همدان مى تواند به جذب بيشــتر 

گردشگر داخلى و خارجى كمك كند.
صوفى خاطرنشــان كرد: به زودى بــا برگزارى 
مناقصه جهت تعيين پيمانكار طرح، ادامه عمليات 
عمرانى ساخت و تكميل اين موزه انجام خواهد 

شد.
وى با قدردانى از اعضا شــوراى اســالمى شهر 
همــدان در راســتاى موافقــت با درخواســت 
شــهردارى مبنى بر تصويب بودجــه مورد نياز، 
خاطرنشان كرد: مسئوليت ساخت اين موزه را به 
شهردارى منطقه يك واگذار كرديم. ساخت موزه 
ميدان مركزى 3 ســال پيش پيشــنهاد و مصوب 

شده بود.
آثــار تاريخــى اكتشــافى از ميــدان مركــزى 
همــدان، گروهــى از چهره هــاى مطــرح هنــرى 
كشــور را بــرآن داشــت تــا از مســئوالن اجرايــى 
بخواهنــد ايــن ميــدان تبديــل بــه ســايت مــوزه 
ــار تاريخــى در آن حفــظ و  ــا همــان آث شــود ت

ــن  ــت اي ــود و در نهاي ــته ش ــش گذاش ــه نماي ب
ــه شــد. درخواســت پذيرفت

موزه  سايت  اصلى  فونداسيون  اجراى   
مركز همدان

مدير منطقه يك شــهردارى همدان نيز گفت: 80 
ميليارد ريال اعتبار به ساخت موزه ميدان مركزى 
همــدان اختصاص يافت و اجراى فونداســيون 

اصلى سايت موزه كليد خورده است.
ــاره وضعيــت ســايت  مســعود دهبانى صابــر درب
مــوزه مركــز همــدان گفــت: پــس از 3 ســال از 
ــل  ــزى تبدي ــدان مرك ــود مي ــرار ب ــه ق ــى ك زمان
ــراض  ــداى اعت ــود و ص ــوزه بش ــايت م ــه س ب
شــهروندان همدانــى شــدت گرفتــه بــود، حــال 
ــاز  ــوزه آغ ــايت م ــن س ــى اي ــات اجراي عملي

شــده اســت.
دهبانى صابر با اشاره به اينكه در تابستان موضوع 
ساخت اين سايت موزه به شهردارى منطقه يك 

واگذار شد؛ گفت: طرح ها و برآوردهاى الزم كه 
براى اجراى اين پروژه نياز بود همگى به سرعت 
تهيه و تنظيم شــد و در مدت كوتاهى توانستيم 
با برگزارى مناقصه پيمانكار اين پروژه را جذب 

كنيم.
وى ادامــه داد: مبلغ 80 ميليارد ريال از اعتبارات 
شــهردارى منطقه يك به اين پــروژه اختصاص 
يافته و هم اكنون نيز عمليات اجرايى پروژه آغاز 
شــده و درحال اجراى فونداسيون اصلى سايت 

موزه هستيم.
مدير منطقه يك شهردارى همدان اظهار كرد: اين 
پروژه يكى از مهم ترين پروژه هاى شــهر همدان 
محســوب مى شــود و از اهميت بااليى نيز براى 
شهروندان همدانى برخوردار است به همين دليل 
با اســتفاده از ظرفيت نيروى انسانى و مهندسى 
باال در تالشــيم هرچه سريع تر اين پروژه تحويل 

شهروندان همدانى شود.

 برگزارى جشنواره يوسف ايجاد فرصتى براى 
توليد و خلق آثــار ادبى فاخر در حوزه مقاومت و 

دفاع مقدس است. 
مدير ادبيــات و تاريخ دفاع مقدس اداره كل حفظ 
آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس استان همدان 
گفــت: ايــن جشــنواره در 8 دوره توانســته در 
بازشناســى فرهنگ جهاد، شــهادت و پايدارى و 
پاسدارى از ارزش ها و آرمان هاى انقالب اسالمى 
و شناسايى و معرفى نويسندگان جوان و نو قلم به 

جامعه موفق عمل كند.
محمد برخــوردار، از فراخوان برگــزارى نهمين 
دوره جشــنواره يوسف (داستان كوتاه)، به مناسبت 
گراميداشــت 40 ســالگى دفاع مقدس خبر داد و 
افزود: هدف از برگزارى جشنواره يوسف را تبيين 
و ترويــج فرهنگ دفاع مقدس، به عنوان پيشــران 
فرهنگ ملى براى نيل به آرمان هاى انقالب اسالمى 

است.
وى خاطرنشــان كرد: اداره  كل حفظ آثار و نشــر 
ارزش  هاى دفاع مقدس اســتان همــدان به منظور 
انعكاس و انتقال ميراث گران ســنگ 8 ســال دفاع 
مقــدس و مقاومت اســالمى نهميــن جايزه ادبى 

يوسف(داستان كوتاه) را برگزار مى  كند.

مدير ادبيات و تاريخ دفاع مقدس اداره كل حفظ 
آثار و نشر ارزشــهاى دفاع مقدس استان همدان 
عنوان كرد: عالقه منــدان مى  توانند آثار خود را با 
موضــوع دفاع مقدس، 40 ســالگى دفاع مقدس، 
دستاوردهاى 40 ساله، مقاومت بين الملل و بخش 
ويژه مدافعان ســالمت، حداكثر تــا پايان آذر، به 
دبيرخانه اســتانى بــه آدرس پســت الكترونيك
 pa juhesh٢٠٢٠@chmai l . com
حفظ  كل  اداره   65167-698 پســتى  ياصندوق 
آثار و نشــر ارزش هــاى دفاع مقدس اســتان 

كنند. ارسال  همدان 
برخوردار با تأكيد بر اينكه موضوع اصلى داســتان 
ارســالى دفاع مقدس، دفاع از حريم اهل بيت(ع)، 
مدافعان ســالمت، عبرت هــاى مقاومت و بيدارى 
اسالمى، باشــد، خاطرنشان كرد: تعداد صفحه  هاى 
اثر، از 15 صفحه (حدود 4 هزار كلمه) بيشتر نباشد 
و داستان  هاى ارســالى پيش تر در كتاب مستقل يا 

مشترك يا نشريه اى منتشر نشده باشد.
وى توجه به ويژگى هاى بومى هر استان، پرداخت به 
حماسه آفرينى هاى رزمندگان در دوران دفاع مقدس، 
شــهداى مدافع وطن، مدافع حرم و مدافعان سالمت 
را از شــرايط شركت در اين مســابقه عنوان كرد و 
افزود: آثار به صورت تايپى و در 2 نسخه ارسال شود 

و محدوديتى از نظر تعداد آثار ارسالى وجود ندارد.
مديــر ادبيــات و تاريــخ دفاع مقــدس اداره كل 
حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس اســتان 
همدان ادامه داد: اســتفاده از زبــان و گويش  هاى 
محلــى و منطقه اى، امتياز ويــژه دارد و درج نام و 
نام خانوادگى، سال تولد، تحصيالت، آدرس محل 
ســكونت، آدرس الكترونيكى و شماره تماس در 

انتهاى داستان ضرورى است.
برخوردار خاطرنشــان كرد: بخــش ويژه جايزه با 

موضوع مدافعان سالمت، به  طور جداگانه داورى 
مى شود و به 2 اثر برتر جايزه جداگانه اهدا مى شود.
به گفته وى، داســتان  هاى منتخب، پس از ويرايش 
در مجموعه  اى به چاپ مى رسد و زمان اعالم نتايج 

و برگزارى مراسم پايانى، بهمن امسال است.
مدير ادبيــات و تاريخ دفاع مقدس اداره كل حفظ 
آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان همدان با 
تأكيد بر ارســال آثار برتر به جشنواره ملى، يادآور 
شــد: بخش جنبى جشــنواره توجه به رويدادها و 
شخصيت هاى شاخص شهرستان ها است و استفاده 
از فرهنگ عامه و گويش محلى در خلق آثار امتياز 

ويژه اى دارد.
برخوردار از مسابقه سراسرى كتابخوانى از كتاب 
حس غريب پروانگى به مناســبت هفته بسيج خبر 
داد و اظهــار كــرد: اين كتاب خاطرات همســر 
شــهيد مدافع حرم شــهيد عليرضا شمسى پور را 
در بر دارد كه پرســش هاى مســابقه در پايان آن 

قيد شده است.
وى خاطرنشــان كــرد: عالقه منــدان مى تواننــد 
پاســخ پرســش ها را تا تاريخ نهم آذر به شــماره 
09188157572 در فضــاى مجازى يا به دبيرخانه 

اداره ورزش و جوانان استان همدان ارسال كنند.

پس از 3 سال از مصوبه ساخت موزه در مركز شهر

80 ميلياردى كه به موزه نرسيد!

جشنواره «يوسف» فرصتى براى خلق آثار ادبى 
در حوزه دفاع مقدس است


