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هدف دولت جديد 
بازگرداندن اعتماد از دست 

رفته به جامعه است
 به نظر مى آيد آغاز طوفانى دولت جديد 
و ورود وزراى جوان و تازه نفس به صحنه 
كاروزار حل مشــكالت مردم در روزهاى 
اخير، با بازتاب هاى مثبتى نزد اذهان عمومى 
همراه بوده است. در همين ارتباط چند تن 
از وزراى دولت حجت االسالم والمسلمين 
ابراهيم رئيسى به تبعيت از رئيس خود در 
آغاز كار خود توانسته اند با حضور ميدانى 
در بين ارباب رجوع ســازمان ها و ادارات، 
بارقه هــاى اميدوارى بين مــردم براى حل 

مشكالت مبتال به جامعه به وجود آورند.
برخى صاحبنظــران حوزه هاى اجتماعى با 
توجــه به جهت گيرى هــاى وزراى دولت 
سيزدهم براى حذف بسيارى از تشريفات 
قشــرهاى  از  حمايــت  وعــده  و  ادارى 
آســيب ديده و همچنين صاحبان طرح ها و 
برنامه توليدى و اقتصادى، اظهار اميدوارى 
مى كنند، گام هــاى مثبت روزهــاى اخير 

دولتمردان در حوزه هاى مختلف...

 2021 ســـپتامبر    4   1443 محـــرم   26   1400 شـــهريورماه   13 شـــنبه  
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عليصدر
 بار ديگر 
تعطيل شد 

كشتى همدان 
ظرفيت المپيكى 
شدن دارد

نشريات بايد 
پاسخگوى نياز 
مردم باشند

پيش بينى هاى 
الزم براى توزيع 
عادالنه واكسن 
در استان ها 
انجام شود

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

واكسيناسيون هنرمندان در همدان آغاز شد
8

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر سيد مسعود حسينى

سرتيپ دوم ستاد سلمان اميرى 
  فرماندهى انتظامى استان همدان

انتخــاب شايســته جنابعالــى را بــه 
ــه  ــدان ك ــرم هم ــهردار محت ــمت ش س
ــت  ــتگى و دراي ــان از لياقت،شايس نش
شــما دارد را تبريــك عــرض مى نماييــم.
ــه  ــزارى ب ــزون خدمتگ ــق روز اف توفي
ــن  ــن و دارالمجاهدي ــردم دارالمؤمني م
ــان  ــان برايت ــد من ــدان را از خداون هم

مى نماييــم. مســألت 

دكتر س
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ون  ه را ا هللا و ا ا

روزنامـه همدان پيـام

همكار گرامى 
سركار خانم معصومه كمالوند
با نهايت تأســف و تأثر مصيبت وارده را صميمانه 

تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند منان 
براى آن مرحومه غفران و رحمت الهى و براى 

شما و خانواده محترمتان صبر و شكيبايى 
مسألت داريم.
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ی با وا

روزنامـه همدان پيـام

همكار محترم
جناب آقاى سعيد نورمحمدى

مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان 
تسليت عرض مى نماييم.

از درگاه خداوند متعال براى آن مرحومه مغفرت 
الهى و براى شما و ساير بازماندگان صبرى 

جميل مسألت داريم.

مديريــت درمــان تأميــن اجتماعــى اســتان زنجــان در نظــر 
ــتغال در  ــت اش ــك جه ــذب دندانپزش ــه ج ــبت ب دارد نس
ــرارداد ســاعتى  ــگاه ســهروردى خدابنــده در قالــب ق درمان

اقــدام نمايــد. 
اطالعات  كسب  يا  درخواست  ارائه  جهت  مى توانند  متقاضيان 
بيشتر به صورت حضورى به مديريت درمان مراجعه نموده و يا با 

شماره تلفن هاى ذيل تماس حاصل نمايند.
02433420301 ( رياست اداره منابع انسانى مديريت درمان) 

02433420104 (كارشناس متخصص امور ادارى مديريت درمان) 
02434224083 ( رئيس امور ادارى درمانگاه سهروردى) 

(م الف 790)

آگهى دعوت به كار دندانپزشك

روابط عمومى مديريت درمان زنجان

به همت شهردارى منطقه 3 همدان

بلوار قدرشمالى افتتاح شد
جلسه  روز پنج شنبه مجمع نمايندگان تشكيل نشد

انتقاد از ليست 50 نفره استاندار!
■ حاجى بابايى: خيلى ها شوق استاندارى دارند اما همدان مهدكودك نيست!
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افتتاح وكلنگ زنى
143 طرح
 در شهرستان
همدان

■ فرماندار:
اعتبار پروژه هاى شهرستان 
3700 ميليارد است
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  رئيس ســازمان بسيج رســانه اى كشور 
روز پنجشــنبه بــه مناســبت روز صنعــت 
چــاپ در دفتر همدان پيام حضــور پيدا كرد 
و بــه گفت وگــو درباره جايــگاه مطبوعات 
و رســانه ها در كشــور و بين مردم پرداخت.

مســعود بصيرى ضمن تبريــك روز صنعت 
چــاپ بيان كــرد: مجموعــه همدان پيام در 
توســعه رســانه اى غرب كشــور بــا چاپ 
نشــريات مختلف تاثير بسزايى داشته است.

وى با بيان اينكه در كل دنيا با توجه به توسعه 
فضاى مجازى ميل بــه روزنامه خوانى كمتر 
شده، افزود: ســرعت انتشار اخبار در فضاى 
مجازى بيشتر اســت و مردم تمايل بيشترى 
بــراى پيگيــرى اخبــار از اين فضــا دارند.

بصيــرى بــا تاكيــد بــر اينكــه روزنامه ها 
نبايــد وابســتگى جناحى داشــته باشــند، 
گفــت: وابســتگى جناحــى ســبب فاصله 
مــردم از روزنامه ها و نشــريات مى شــود.

بصيرى با اشــاره بــه اينكــه اگرچه فضاى 
مجازى اين روزها در بين مردم جاى خود را 
باز كرده است اما مطبوعات و نشريات هنوز 
هم جايگاه ويژه اى دارند، بيان كرد: نشريات 
اگر پاســخگوى نياز مردم باشند و محصول 
خوبى توليد كنند مردم از آنها استقبال مى كنند 
امــا در بعضى مواقع مى بينيــم كه نمى توانيم 
محصول خوبى براى مصرف كننده تهيه كنيم.
رئيس ســازمان بســيج رســانه اى كشور با 
بيان اينكه مردم بايد در رســانه ها باشــند و 

از نگاه مردم مســائل ديده شــود نه از نگاه 
روابــط عمومى ها، گفــت: حضور نيروهاى 
توانمند در رســانه ها بســيار مهم اســت و 
بايــد وزارت ارشــاد و مســئوالن مربــوط 
به ايــن نكته توجه ويژه اى داشــته باشــند.

وى در ادامه صحبت هاى خــود اظهار كرد: 
وزارت ارشــاد بايــد نظام صنفى رســانه اى 
را در كشــور تشــكيل دهد تا امــور مربوط 
به رســانه ها مثل شــكايت و درگيرى ها در 
ايــن صنف برطرف شــود و يك بــار براى 
هميشه نسبت خود با رســانه ها را مشخص 
كنــد كه اگــر واقعــًا متولى رسانه هاســت 
يك برنامه مصوب براى آنها داشــته باشــد.

بصيرى حوزه رســانه را حــوزه آموزش و 

ســبك زندگى مــردم عنوان كــرد و گفت: 
هرچــه توليــد مطلــب در رســانه هــا به 
لحــاظ كميت و كيفيت بيشــتر شــود مردم 
بيشــتر به ســمت كتاب مطالعه مــى روند.
وى در پايان صحبت هاى خود گفت: رسانه 
ها در پى جريان هاى سياسى فراز و فرودهاى 
زيادى را تجربه مى كننــد كه مى تواند باعث 

تضرر رسانه ها شود

يـادداشت

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

هدف دولت جديد بازگرداندن اعتماد 
از دست رفته به جامعه است

مهدى ناصرنژاد »
 بــه نظر مى آيد آغاز طوفانى دولت جديد و ورود وزراى جوان و 
تازه نفس به صحنه كاروزار حل مشــكالت مردم در روزهاى اخير، با 
بازتاب هاى مثبتى نزد اذهان عمومى همراه بوده است. در همين ارتباط 
چند تن از وزراى دولت حجت االسالم والمسلمين ابراهيم رئيسى به 
تبعيت از رئيس خود در آغاز كار خود توانســته اند با حضور ميدانى 
در بين ارباب رجوع سازمان ها و ادارات، بارقه هاى اميدوارى بين مردم 

براى حل مشكالت مبتال به جامعه به وجود آورند.
برخى صاحبنظران حوزه هــاى اجتماعى با توجه به جهت گيرى هاى 
وزراى دولت سيزدهم براى حذف بسيارى از تشريفات ادارى و وعده 
حمايت از قشــرهاى آسيب ديده و همچنين صاحبان طرح ها و برنامه 
توليدى و اقتصادى، اظهار اميدوارى مى كنند، گام هاى مثبت روزهاى 
اخير دولتمردان در حوزه هاى مختلف، هرگز جنبه تسكينى و آرامش 
زودگذر براى التهاب عمومى نداشــته باشد، چراكه در واقع تمام اميد 
دوست داران و پيروان انقالب اسالمى براى بازگردان اعتماد از دست 
رفتــه به جامعه و بين مردم به عملكرد دولت جديد كه دولت انقالبى 

نام گرفته است، با هدايت شخص ابراهيم رئيسى است. 
بايد پذيرفــت با وجود اينكه دولت هاى گذشــته از توان و بضاعت 
مديريتى خود براى پيشــبرد امور مهم كشور استفاده كرده اند، وليكن 
بسيارى برنامه هاى كارشناسى نشده كه در مرحله حرف و شعار باقى 
ماندند و يا در عمل به خطا و اشــتباه برخوردند، جامعه را به تدريج 
و در طول چند دهه اخير نسبت به دولت ها بى اعتماد ساخت كه البته 
دشــمنى ها و توطئه هاى دشمنان نيز همواره و در طول 4 دهه گذشته 
مزيد بر علت بوده اســت. با اين حال هميشه حق مردم و از مطالبات 
جامعه است كه دولت را مسئول حل وفصل مشكالت عمومى بدانند، 
چراكه دشمن ســتيزى و مقابله با دسيسه دشــمنان داخلى و خارجى 
هم بخشــى از وظيفه و مشــكل قابل پيش بينى هر دولت است. همه 
دولت ها داراى ضعف و قوت هســتند و دولت موفق آن اســت كه 
از همه داشــته ها و جلب اعتماد مردم خود براى ســربلندى مردم و 
كشور بهره ببرد. خوشــبختانه دولت آقاى رئيسى در همين آغاز راه 
نشــان مى دهد، دولتى عمل گرا و واقع بين اســت و آمده اســت تا با 
اتكا به عدالت گســترى و جلب اعتمادعمومى، كشور را از اين حالت 

ناباورى ها برهاند.

سنجش سالمت 29 هزار نوآموز در همدان
 مديركل آموزش وپرورش اســتان همدان از ســنجش بيش از 29هزار 
نوآموز در پايگاه  هاى سالمت جسمانى و آمادگى تحصيلى در همدان خبر 

داد.
به گزارش فارس، محمد پورداود گفت: تاكنون بيش از  29هزار نوآموز در 
پايگاه  هاى سالمت جسمانى و آمادگى تحصيلى موردسنجش قرار گرفته اند.

وى با بيان اينكه تاكنون 85 درصد فرهنگيان اســتان نيز در مرحله نخست 
عليه بيمارى كرونا واكســينه شــده اند، افزود: مرحله دوم واكسيناســيون 

فرهنگيان اســتان از هشتم شهريورماه آغاز شده و در پايگاه هاى تجمعى و 
مراكز بهداشتى درحال انجام است.

مديركل آموزش وپرورش استان همدان با اشاره به پروژه مهر 1400 گفت:  
برنامه هاى پــروژه مهر با تالش اعضاى كارگروه هاى 7 گانه در اســتان به 
خوبى دنبال شــده و در اين راستا به دنبال پروژه مهر عملياتى و سازنده اى 
بوديم كه منجر به شادابى و طراوات محيط آموزشى در بهار تعليم وتربيت 

شود.
وى بيان كرد: ســتاد پروژه مهر 1400 اســتان در اقدامى خالقانه كارگروه 
ارتقاى توانمندى هاى نظام آموزشــى و تربيتى را در راستاى عمق بخشى به 

تعليم وتربيت دانش آموزان در شــرايط كرونايى فعال كرده تا براى اجراى 
برنامه هاى آموزشى و پرورشى براساس اطلس مدارس به خوبى زمينه سازى 

شود.
پــورداود با تأكيد بــر اينكه تمهيــدات الزم براى آغاز ســالتحصيلى در 
ســطح استان انديشــيده شده اســت، افزود: در راســتاى راهبرد وزارت 

آموزش وپرورش براى سناريوهاى مختلف برنامه ريزى شده است.
وى روند ثبت نام دانش آموزان در اســتان را مطلوب ارزيابى كرد و گفت: 
فراينــد ثبت نام دانش آموزان در دوره هاى مختلف تحصيلى انجام و در اين 

زمينه از بسترهاى الكترونيك نيز به خوبى استفاده شده است.

آغاز عمليات اصالحى پل چراغ قرمز 
در همدان تا يك ماه آينده

 رئيــس كميســيون فنــى، عمرانــى و حمل ونقــل ترافيــك 
شــوراى اســالمى شــهر همــدان بــا بيــان اينكــه تكميــل رمپ هــاى 
ــطح 3 ــه س ــده عرش ــى مان ــاى باق ــى و مدول ه ورودى و خروج
ــاه  ــا يــك م ــم ت ــان كــرد: تــالش مى كني متوقــف شــده اســت، بي

آينــده ايــن مشــكل حــل شــود.
مهدى حيدرى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره بــه اينكه عمليات 
اجرايى اين قسمت حدود 3 ماه است كه متوقف شده است، افزود: 
پس از شكســت عرشــه ســطح 3 و به داليل فنى كارفرما صورت 
وضعيت پيمانكار را رســيدگى نكرده تا مجبور شــود شكستگى را 
اصالح و ترميم كند، پيمانكار نيز مدتى شــارژ مالى نشــده و تالش 

مى كنيم تا يك ماه آينده اين مشكل حل شود.
وى با اشــاره بــه اينكه عمليــات اصالحى ديگر قســمت هاى پل 
چراغ قرمز تقريبًا تمام شــده اســت، گفت: اين پل 2 مشكل اساسى 
داشت كه يكى شكستگى عرشه سطح 3 بود كه با كمك مشاورجديد 
و نقشه هاى ترميمى اصالح شــد و عمليات بتن ريزى مدول اصلى 
عرشه ســطح 3 نيز تمام شده و قالب بردارى هاى زير پل هم قبل از 

افتتاح سطح 2 انجام شده است.
حيــدرى بيان كــرد: مشــكل ديگر پــل چراغ قرمز ارتفــاع عبور 
دوربرگردان از ســمت ميدان عاشــورا بود و براى خودروهاى اين 
مســير مشكالتى ايجاد كرده بود كه با تغيير مسير يا اصالح هندسى 

از قسمت ديگرى عبور داده مى شوند.
ــالح  ــدى اص ــورد بع ــزود: م ــدان اف ــهر هم ــوراى ش ــو ش عض
پس زدگــى  از  جلوگيــرى  بــراى  باباطاهــر  ميــدان  ترافيكــى 
ــن  ــه اي ــود ك ــر ب ــه باباطاه ــز ب ــل چراغ قرم ترافيكــى از ســمت پ

ــت. ــده اس ــام ش ــز انج ــالح ني اص
وى با اشاره به اينكه براى تكميل فاز 2 اين پل نمى توان زمان دقيقى 
پيش بينى كرد، گفت: اگر شرايط مهيا باشد فاز دوم كمتر از يك سال 
مى تواند به بهره بردارى برســد، اما به عوامل زيادى نيز بستگى دارد 

كه بايد فراهم شود.
حيــدرى در پايان بيــان كرد: اميدواريم در دوره ششــم شــورا و 
 شــهردارى بتوانيم پــل چراغ قرمز را كه با طوالنى شــدن عمليات 
اجرايى كام مردم را تلخ كرده در تمام فازها به بهره بردارى برســانيم 

و مشكالت ترافيكى آن منطقه را برطرف كنيم.

1- نگاه رئيس ســازمان مديريت به افزايش حقوق هاى كارمندان 
آنها را نگران كرده است. گويا جلوگيرى از پرداخت حقوق معلمان با 
فوق العاده ويژه، ديگر كارمندان را نسبت به كاهش حقوق در ماه هاى 

آينده نگران كرده است. 
گفتنى است، حقوق كارمندان هيچ وقت متناسب با تورم افزايش نيافته و 
رفتار مسئوالن جديد در قبال افزايش هاى اندك موردى قابل تأمل است.
2- موجى از گرانى ها به بهانه خشكســالى درحال وقوع اســت. گويا 
برخى خشكسالى و كاهش توليد را بهانه اى براى گرانى كاالهاى خود 
كرده اند.  گفتنى است، اين اقدام هنوز با واكنشى از سوى ناظران بر بازار 

مواجه نشده است.
3- واكنش مردم به رفتار دور از انصاف برخى صاحبخانه ها تشــكيل 
كمپين نه به گرانى كرايه خانه بوده اســت. گويا مســتأجران با رفتار 

غيرمنطقى برخى صاحبخانه ها در افزايش كرايه مواجه شده اند. 
گفتنى اســت، اين وضعيت در مركز اســتان شــديدتر بوده و امكان 
چادرنشــينى اجبــارى برخى مســتأجران به دليل ناتوانــى در ادامه 

اجاره  نشينى با ادامه اين روند، متصور است.
4-  وزارت بهداشت به تأثير منفى هزينه هاى درمانى بر زندگى مردم 
اعتراف كرده اســت. گويا براســاس آمار اين وزارتخانه، هزينه هاى 
درمانى در يك سال اخير 612هزار نفر را به زير خط فقر كشانده است. 
گفتنى است، هزينه هاى درمانى همچنان از دغدغه هاى مردم است كه 

جا دارد مجلس و دولت براى كاهش آن ورود كنند.
5- كمپيــن محاكمــه روحانــى بــه دليل تــرك فعــل در دوران 
رياست جمهورى فعال شده است. گويا اين كمپين هر 8 سال يك بار 

براى رئيس جمهور قبلى فعال مى شود.
 گفتنى اســت، 8 ســال قبل نيــز اصالح طلبان خواســتار محاكمه 
احمدى نژاد بودند، اما اين محاكمه انجام نشــد و پيش بينى مى شــود 

درخواست اصولگرايان براى محاكمه روحانى نيز شدنى نباشد.

ضرورت توسعه 
فروشگاه هاى اينترنتى 

در همدان
 فرمانــدار همــدان از ضرورت توســعه 
فعاليت هاى اقتصادى و فروشگاه هاى اينترنتى 

در اين شهر خبرداد.
جـوان،  خبرنـگاران  باشـگاه  گـزارش  بـه 

محمدعلـى محمـدى در نشسـت هماهنگـى 
بـا نماينـدگان فروشـگاه هاى زنجيـره اى فعال 
شـهر همدان، گفـت: همكارى فروشـگاه هاى 
و  اساسـى  كاال هـاى  توزيـع  در  زنجيـره اى 
اقدامـات بهداشـتى آنهـا در شـرايط كرونايى 

قابـل تقديـر اسـت.
وى بــا اشــاره بــه ضــرورت آينده نگرى و 
تأمين كاال هاى موردنياز مردم افزود: توســعه 
فعاليت هاى اقتصادى و فروشگاه هاى اينترنتى 

ضرورتى انكارناپذير است.
محمــدى جانمايــى نامناســب برخــى از 
جملــه  از  را  زنجيــره اى  فروشــگا هاى 
ــدان دانســت و  ــهر هم ــف در ش ــاط ضع نق
گفــت: بايــد ضمــن رعايــت حريــم صنفــى 
پراكندگــى ايــن مراكــز بــه شــكلى باشــد كــه 
ــهروندان در  ــى ش ــهولت دسترس موجــب س
تمــام نقــاط شــهر و كاهــش ســفر بــه بافــت 

ــد. ــزى باش مرك

فرمانــدار همدان بيــان كرد: بــازار يكى از 
مهمترين اركان مراكز جمعيتى است كه فعاليت 
آن به عنوان يك سرمايه اجتماعى همواره بايد 

همراه با اعتمادسازى باشد.
محمــدى گفــت: در فضاى مجــازى ضمن 
نظارت عمومى و امكان به چالش كشــيدن هر 
اقدامى وجود دارد، بنابرايــن بايد به گونه اى 
اقدام كرد كه اعتمــاد مردم به عنوان مهمترين 

سرمايه بازار لطمه اى نبيند.

رئيس سازمان بسيج رسانه كشور:
نشريات بايد پاسخگوى نياز مردم باشند

برگزارى هفتمين جشنواره 
رسانه اى«ابوذر» در استان

 ناصر قوامى مشــفق از برگزارى هفتمين جشنواره رسانه اى«ابوذر» 
استان همدان در بخش هاى عكس،گزارش، خبر، يادداشت، كاريكاتور، 

مستند كوتاه، كليپ و موشن گرافى و اينفوگرافى خبر داد.
محور هاى هفتمين جشــنواره رســانه اى ابوذر در ســال 1400، در 
حوزه هــاى  امنيت پايدار،  اميد و نشــاط، روحيه جهادى و انقالبى، 
الگوسازى و مطالبه كارآمدى، آســيب هاى اجتماعى، سبك زندگى، 
مديريــت بر فضاى مجازى ، توان داخلى و خوداتكايى، مانع زدايى ها 

و دشمن شناسى است.
جشنواره رســانه اى ابوذر كه يادآور حضرت ابوذر(ع) صحابه خاص 
پيامبر گرامى اسالم و يار بصير و وفادار حضرت اميرالمومنين على(ع) 
اســت به منظور خلق آثار فاخر، چاپ و انتشــار محتواى رســانه اى 
ارزشى انقالبى در فضايى كامًال آزاد و منطقى و با هدف جريان سازى 
رســانه اى در محورهاى مشخص شده، توســط سازمان بسيج رسانه 

استان به صورت دوره ساالنه برگزار مى شود.
عالقه منــدان مى تواننــد آثــار توليدى خــود را كه مربــوط به بازه 
زمانى(دى ماه 1399 تا پايان آبان ماه) اســت را در پايگاه جشنواره به 

آدرس  www.aboozarhmd.com  بارگزارى نمايند.
شرايط شركت در جشنواره:

تمامــى خبرنگاران شــاغل يا آزاد كه در رســانه هاى سراســرى يا 
غيرسراسرى نمايندگى نشريات سراسرى يا خبرگزارى ها و همچنين 
پايگاه هاى خبرى اســتان فعاليت دارند مى توانند در اين جشــنواره 

شركت داشته باشند.
تمامى رســانه ها اعم از مكتوب و الكترونيكى بايــد داراى مجوز از 
وزارت فرهنگ وارشــاد اسالمى بوده و در ســامانه جامع رسانه ثبت 

شده باشد.
آثار بايد به صورت pdf به همراه لينك در سايت جشنواره بارگذارى 

شود.
متقاضيان مى تواننــد حداكثر در 3 قالب و در هر قالب تنها با يك اثر 

شركت كنند.
موارد زير توسط دبيرخانه جشنواره پيش يا پس از داورى رد مى شود:

اثر در خارج از بازه زمانى مقرر منتشــر شــده باشــد، اثر در رسانه 
فاقدمجوز يا بولتن هاى داخلى منتشــر شــده باشــد، با نام مستعار و 
غيرواقعى منتشــر شده باشــد، به صورت كامل يا بخشى از آن بدون 
منبع باشــد و اثرى كه مشخصات درج شده آن در سايت جشنواره با 

لينك ارسالى مغايرت داشته باشد.

 پروژه بازگشايى و ايجاد بلوارقدر با هزينه 
كم سابقه 200 ميليارد ريال اواخر هفته گذشته 
با حضور اعضاى شــوراى اســالمى شــهر 
همدان، سرپرســت شهردارى، مديران مناطق 
4گانه شــهردارى همدان و ساير مسئوالن به 
صورت ويدئوكنفرانس توســط اســتاندار به 

بهره بردارى رسيد .
اين پروژه براســاس آنچه برنامه ريزى شــده 
بود با مديريت جهادى و تالش شــبانه روزى 
شهردارى منطقه 3 به منظور كاهش مشكالت 
ترافيكى منطقه و دسترسى آسان ساكنان اين 

منطقه و رفاه شهروندان افتتاح شد.
در اين مراسم استاندار همدان گفت: از همه 
اقدامــات خوبى كــه شــهردارى همدان در 
ســال هاى گذشته داشــته و امروز نيز شاهد 
افتتــاح 75 پروژه مختلــف در مناطق 4گانه 

هستيم، قدردانيم.
 سيدســعيد شــاهرخى افزود: از شهردار و 
شوراى شهر سابق تشــكر مى كنم، ان  شاءا... 
كــه اين پروژه هــا به بهترين وجــه به مردم 

خدمات رسانى كنند.
سرپرست شهردارى همدان با اعالم 75 پروژه 
درحال افتتاح شــهردارى، گفت: به مناسبت 
هفته دولــت همزمان 75 پــروژه در مناطق 
4گانه شهردارى همدان به بهر ه بردارى رسيد.

مجيــد شــاكرى در آيين افتتــاح پروژه هاى 
شــهردارى همدان بيان كرد: به مناسبت هفته 
دولت 75پروژه در 4 منطقه شهردارى همدان 
افتتاح شد كه هزار و237 ميليارد تومان اعتبار 

براى آنها تخصيص داده شده است.
وى بــا اشــاره بــه پروژه هــاى منطقه يك 
شــهردارى نيز بيان كرد: در منطقه يك اعتبار 
56 ميليــارد تومانى هزينه شــده كه شــامل 
نورپردازى، احداث پارك ها، پوشــش سقف 

تاالرقرآن و... مى شود.
 افتتــاح 75 پروژه در مناطق 4گانه 

شهردارى همدان
سرپرست شهردارى همدان گفت: در منطقه 
2 شهردارى نيز 23 پروژه با هزينه 23 ميليارد 

تومان شــامل ساماندهى جداره بلوارمطهرى، 
جداره ســازى پياده راه بوعلى، احداث مخزن 

200 مترمكعبى و... به بهره بردارى مى رسد.
وى افزود: در منطقه 3 شهردارى نيز 9 پروژه 
بــا اعتبار 33 ميليارد تومان احداث شــده كه 
شــامل احــداث بلوارقدر، احــداث پارك 
پرديسان،  بلوار 25مترى  احداث  پرديســان، 
خيابــان صنعتگــر، ديواركشــى 2رودخانه، 

احداث پياده رو بلواردانش و... است.
شاكرى با اشاره به اجراى 20پروژه در منطقه 
4 شهردارى همدان بيان كرد: اين پروژه ها با 
اعتبار 12/5ميليارد تومان شامل اجراى چمن 
پياده رو سازى  منوچهرى،  پارك  در  مصنوعى 
شهرك فرهنگيان، چمن  مصنوعى در پارك ها 

و ايجاد فرهنگسرا در فرهنگيان و... است.
مدير منطقه 3 شــهردارى همدان با اشــاره 
بــه عمليات اجرايى مختلــف در  بلوار قدر، 
گفــت: ديواركشــى و پوشــش رودخانه با 
دال هاى بتنى، تملك امالك موجود در مسير 
خاك بردارى به ارتفاع 2/5 متر، پياده روسازى، 
زيرسازى و آسفالت، عمليات پوشش فضاى 

ســبز اين منطقه از جمله مهمترين اقدامات 
اجرايى در اين پروژه بوده است.

محمدرضا فيضى منش با بيان اينكه بلوارقدر 
معبر ارتباطى بلوار حضرت امام(ره) به منطقه 
خضر خواهد بود به مزاياى تحقق اين پروژه 
در منطقه، اشــاره كــرد و افــزود: اين معبر 
به طورقطع در رفع ترافيك موجود و افزايش 

كيفى فضاى موجود مؤثر خواهد بود.
وى افــزود: اين بلــوار معبــر ارتباطى بلوار 
حضرت امام(ره) به منطقه خضر اســت و تا 
ميدان امام حســين (ع)، بلوار سالمت و بلوار 
شهيدســردارهمدانى نيز كــه محورى مهم و 

اصلى در شهر همدان است ادامه مى يابد.
فيضى منش با بيان اينكه مســاحت اين پروژه 
يككيلومتر به عرض 35 متر است، بيان كرد: 
در ايــن محل ميدانى با مســاحت 3 هزار و 

600متر به قطر 66 متر ايجاد شده است. 
وى در پايان از تمامى مالكان كه همكارى و 
مســاعدت الزم را در واگذارى امالك براى 

اجراى پروژه داشته اند، تشكر كرد.
همچنين على اكبر نظرى عضو شوراى اسالمى 

شــهر همدان نيز با بيان اينكــه اين منطقه از 
محله خضر وضعيت بدى داشــت، بيان كرد: 
مردم بايد قدردان زحمات شهردارى باشند و 
در اجراى پروژه ها با زحمت كشان اين حوزه 

همراهى داشته باشند.
شــهر  اســالمى  شــوراى  عضــو  ديگــر 
همــدان نيــز گفــت: يكــى از معضــالت 
منطقــه خضــر رودخانــه واقــع در ايــن نقطــه 
بــود كــه بــا راه انــدازى بلــوار قــدر، روى آن 
پوشــانده شــد و خوشــبختانه بــوى نامطبــوع 

ــت. ــن رف ــود، از بي ــده ب ــه آزاردهن آن ك
حميــد بادامــى بيــان كــرد: بلوار قــدر از 
ورودى هاى خوب منطقه خضر شــده است 
كه اميدواريم روند پويايى در آن ادامه داشته 
باشد و به عنوان راه هاى ارتباطى اصلى شهر 

مطرح شود.
وى در پايان گفــت: جمعيتى نزديك به 30

درصــد از جمعيــت شــهرى در مناطق كم 
برخوردار زندگى مى كنند كه خوشبختانه نيز 
پروژه هاى خوبى نيز در اين منطقه هم به اجرا 

رسيده است.

به همت شهردارى منطقه 3 همدان

بلوار قدرشمالى افتتاح شد

www.hamedanpayam.comwww.hamedanpayam.com
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خبـر يادداشت

آرامستان جديد تويسركان
در كدام نقطه آرام مى گيرد؟!

 تويســركان-وحيد الونــدى- خبرنگار همدان پيام: در نشســت 
هم انديشى براى جانمايى آرامستان جديد تويسركان كه روز سه شنبه 
هفته گذشته در فرماندارى تويسركان برگزار شد، پس از بررسى هاى 
مقدماتــى كه انجام گرفتــه بود، 3 محل زمين هاى اطراف روســتاى 
كلنجــان، زمين هاى اطراف واحد توليدى فيلتر ســركان و زمين هاى 
حوالــى امامزاده ناصر(ع) بــه عنوان 3 گزينه نهايــى براى جانمايى 

آرامستان جديد تويسركان اعالم شدند.
در اين نشســت اعضاى شوراى شــهر با توجه به قوانين مطرح شده 
در مورد جانمايى آرامســتان ها بهترين گزينه براى جانمايى آرامستان 
جديد تويسركان را زمين هاى حوالى امامزاده ناصر(ع) با رعايت فاصله 
قانونى از بنا و حريم امامزاده اعالم كردند و اين درحالى بود كه مدير 
اداره منابع آب تويسركان اعتقاد داشت كه ايجاد آرامستان در اين محل 
به آب هاى سطحى رودخانه كرزان رود و قلقلرود و همچنين آب هاى 
زيرزمينى دشت تويســركان در اين منطقه آسيب هاى بهداشتى وارد 
مى كند و اين مسأله مى تواند تبعات اجتماعى ناشى از نارضايتى اهالى 

روستاهاى اطراف را به دنبال داشته باشد.
همچنيــن مدير اداره راهــدارى و حمل ونقل جاده اى تويســركان و 
كارشناس شهردارى تويسركان وجود مشكالت زياد در راه دسترسى 
بــه زمين هاى اطراف امامزاده ناصــر(ع) و هزينه كردى نزديك به 30
ميليارد تومان براى ســاماندهى و 2 بانده سازى اين راه را از مهمترين 
نقايــص انتخاب زمين هاى اطراف امامــزاده ناصر(ع) به عنوان مكان 

آرامستان جديد تويسركان عنوان كردند.
از ســوى ديگر اما اعضاى شوراى شهر با استناد به برخى مواد قانونى 
آيين نامه مانند مشكالت زيســت محيطى و وزش بادهاى قالب، قرار 
گرفتن مكان آرامســتان جديد تويسركان در 2 نقطه زمين هاى اطراف 
روستاى كلنجان و زمين هاى اطراف واحد توليدى فيلتر سركان را فاقد 
شرايط الزم دانستند و بيان كردند كه گرچه زمينه تحقق 100درصدى 
شــرايط قانونى در هيچ يك از 3 نقطه پيشــنهادى وجــود ندارد، اما 
زمين هاى اطراف امامزاده ناصر(ع) شــرايط نزديكترى به قوانين اين 
بخش براى ايجاد آرامستان جديد تويسركان را داراست به شرط آنكه 
زيرســاخت هاى الزم و از جمله مهمترين آنها راه دسترســى به اين 
مكان ساماندهى شود و كارشناس واحد بهداشت محيط مركز بهداشت 
تويســركان نيز با اين پيشنهاد موافقت كرد ضمن آنكه اداره اوقاف و 

امورخيريه نيز با اين گزينه موافق است.
گرچه فرماندار تويسركان تصميم گيرى نهايى در مورد مكان آرامستان 
جديد تويســركان را به هفته آينده موكول كرد و با صراحت سوگند 
يــاد كرد كه غرضى در انتخاب مكان مشــخصى ندارد و تابع نظرات 
كارشناسى و كارهاى علمى اســت، اما به نظر مى رسد گزينه مدنظر 
فرماندار نيز زمين هاى اطراف امامزاده ناصر(ع) اســت و بدين ترتيب 
مى توان گفت كه ميزان موافقت با ايجاد آرامستان جديد در زمين هاى 
اطــراف امامزاده ناصر(ع) حداقل در اين نشســت بيشــتر از نظرات 
مخالف بود اما همچنان براى تصميم گيرى نهايى و قضاوت در اين باره 
كمى زود اســت و بايد منتظر طرح نظرات كارشناســى و تخصصى 
ديگر دســتگاه هاى اجرايى مرتبط با اين موضوع نيز باشيم تا تكليف 

اين ماجرا هرچه زودتر مشخص شود.
 اخبار و تحليل هاى تكميلى در اين مورد متعاقباً منتشر مى شود.

انعقاد قرارداد پست برق 12مگاواتى
 شهرك صنعتى اسدآباد

 به منظور ارتقا و افزايش ظرفيت توان برق شــهرك صنعتى اسدآباد 
قرارداد پســت برق 12مگاواتى اين شهرك توسط شركت شهرك هاى 
صنعتى استان همدان با برق باختر بسته و امضا شده و درحال رايزنى و 
پيگيرى نماينده مردم اســدآباد در مجلس شوراى اسالمى و فرماندارى 

براى احداث است.
مدير شــهرك صنعتى اســدآباد با بيان اينكه زمين الزم براى احداث 
پست برق جديد شــهرك صنعتى واگذار شده اســت، گفت: فاز دوم 
شهرك صنعتى شهرســتان از سال هاى گذشــته با تمام زيرساخت ها 
آماده واگذارى به ســرمايه گذاران بوده كه با ايجاد پســت جديدبرق و 
ارتقا و افزايش زيرساخت برق شهرك ســرمايه گذاران جديدى براى 

سرمايه گذارى ورود خواهند كرد.
سجاد رضايى در گفت وگو با ايسنا، ميزان برق شهرك صنعتى اسدآباد 
را 5/5 مگاوات برشــمرد و بيان كرد: از اين ميزان برق موجود شهرك 
4/5مگاوات آن واگذار شده و يك مگاوات برق خالى باقى مانده است 
كه ايجاد پست برق جديد به عنوان يكى از زيرساخت هاى اساسى شرايط 
بسيار مناسبى را در اين شهرك ايجاد مى كند و فراهم كردن زيرساخت ها 
در شهرك صنعتى موجب موفقيت هرچه بيشتر ما در توسعه اقتصادى و 

تبديل منطقه براى جذب سرمايه گذار در شهرستان خواهد بود.
وى با اشاره به مساحت 92 هكتارى شهرك صنعتى شهرستان اسدآباد 
بيان كرد: در حال حاضر در شهرك صنعتى اسدآباد 18كارخانه توليدى 
و صنعتى وجود دارد كه از اين تعداد 15واحد فعال و 3 واحد تعطيل و 
در تملك بانك هستند و رفع مشكل اين واحدها و ورود به چرخه توليد 

مجدد آنها در دست پيگيرى است.
رضايى گفت: در ســال گذشــته با پيگيرى ها و رفع مشكالت توسط 
مســئوالن 5 كارخانه صنعتى تعطيل شده، شــهرك صنعتى شهرستان 
اسدآباد احيا و به چرخه توليد بازگشتند كه امسال نيز احياى 3 كارخانه 

صنعتى شهرك در دست برنامه قرار دارد.
وى در ادامه از درحال ساخت و احداث بودن 4 واحد توليدى لوله سازى 
و  سبدسازى، تانكرسازى و فوم در شهرك صنعتى اين شهرستان خبر 
داد و افزود: عالوه بر اين، كارخانه صنعتى توليد كاغذ از ســنگ نيز در 
شهرك صنعتى اين شهرستان در دست احداث بوده كه با بهره بردارى از 
اين طرح بزرگ صنعتى اشتغال مناسبى براى جوانان بومى منطقه ايجاد 
مى شود. رضايى همچنين از احداث كارخانه باطرى سازى در اين شهرك 
خبر داد و بيان كرد: در همين رابطه زمين الزم براى احداث اين كارخانه 
به سرمايه گذار طرح براى آغاز عمليات اجرايى پروژه واگذار شده است.

وى گفت: كارخانه الكل اتانول، كارخانه كودشيميايى، ذوب مفيد، توليد 
لوله پلى اتيلين و توليد فوم 5 واحد صنعتى تعطيل شده شهرك صنعتى 
شهرســتان بود كه در سال گذشته دوباره به چرخه فعاليت بازگشتند و 
احياى مجدد اين واحدها اشــتغالزايى خوبى را براى جوانان شهرستان 

ايجاد كرد.

تزريق 60 هزار دز واكسن كرونا در نهاوند
29درصد جمعيت باالى 18سال در شهرستان نهاوند واكسن كرونا 

دريافت كرده اند.
رئيس مركز بهداشــت نهاوند گفت: از آغاز واكسيناسيون كرونا براى 
گروه هاى هــدف، تاكنون 29درصــد از جمعيت باالى 18ســال در 

شهرستان واكسن دريافت كرده اند.
على احسان خويشــوند با بيان اينكه تاكنون نزديك به 60 هزار نفر در 
شهرستان واكسن زده اند، افزود: 40 هزار نفر دز نخست و 20 هزار نفر 
نيز دز دوم را دريافت كرده اند. وى گفت: به منظور رفاه حال خانواده ها 
و شــهروندان 17مركز واكسيناسيون حتى در روســتاهاى دوردست 
تشكيل شده كه عالوه بر تسريع در كار واكسيناسيون از ازدحام جمعيت 

مراجعه كننده نيز جلوگيرى شده است.
وى بيان كرد: عالوه بر اين به منظور رفاه حال شهروندان 2 مركز در شهر 
نهاوند، يك مركز در شهر گيان و يك مركز در شهر فيروزان در روزهاى 

تعطيل فعال بوده و كار واكسيناسيون در آنجا انجام مى شود.
خويشوند با بيان اينكه روزانه به طور متوسط  هزار و 500 تا هزار و 600
نفر و حتى در برخى روزها تا  هزار و 800 نفر براى دريافت واكســن 
به مراكز مراجعه مى كنند، گفت: در حال حاضر ظرفيت پذيرش روزانه 

2 هزار نفر را براى واكسيناسيون داريم، اما فعًال به اين آمار نرسيده ايم.
وى با تأكيد بر اينكه هيچ مشكلى در زمينه تأمين واكسن نداريم، افزود: 
وضعيت رعايت پروتكل ها در مقايســه با چند وقت گذشته بهتر شده 
است، اما همچنان از مردم انتظار داريم عالوه بر تزريق واكسن، از ماسك 

استفاده كرده و از حضور در تجمع پرهيز كنند

امسال 27 پروژه در حوزه توزيع برق در نهاوند 
به بهره بردارى مى رسد

 امســال 27 پروژه در حوزه توزيع نيروى برق در نهاوند به بهره بردارى مى رسد كه 
14پروژه آن در هفته دولت به بهره بردارى رسيد.

مدير شــركت توزيع برق نهاوند گفت: گفت: در سالجارى به  دليل كاهش بارندگى ها و 
افزايش شــديد دما ناترازى بين توليد و مصرف به ميزان 13هزار مگاواتى به وجود آمد 

كه موجب اعمال برنامه اضطرار بار و خاموشى ها شد.
منصور ذاكرى با اشــاره به اينكه در شرايط كرونايى به دليل شرايط حاد هيچگاه برنامه 

قطعى براى مراكزدرمانى نداشــتيم، افزود: قطعى برق شهرستان طبق برنامه است و اگر 
قطعى برق غير از زمان مذكور باشد اتصالى است كه رفع مى شود.

وى گفــت: در شــرايط كرونايى به دليل شــرايط حــاد هيچگاه برنامــه قطعى براى 
مراكزدرمانى نداشــتيم و همچنين برق بيمارستان ها و مخازن آب را به دليل آنكه مراكز 

حساسى هستند قطع نكرديم.
ذاكــرى از افتتــاح 16پــروژه بــا اعتبــارى افزون بــر 16ميليــارد و 749 ميليــون تومــان 
در ســال 1399 خبــر داد و افــزود: در هفتــه دولــت 14پــروژه بــا اعتبــارى افزون بــر 
ــه دوم  ــود و در 6 ماه ــاح مى ش ــتان افتت ــان در شهرس ــون توم ــارد و 160ميلي 8 ميلي
امســال نيــز 13پــروژه بــا اعتبــارى افزون بــر 6 ميليــارد و 561 ميليــون تومــان افتتــاح 

ــد. ــردارى مى رس ــه بهره ب و ب
مدير شــركت توزيع برق نهاوند با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص كشف 71 
مركز استخراج رمزارز غيرمجاز و جمع آورى 424 ماينر از ابتداى سال تاكنون در استان 
همدان، بيان كرد: از ابتداى طرح جمع آورى رمزارز در اســتان همدان 137مركز كشف 
و 2 هــزار و 134ماينر كه 4 مگاوات بــرق را به خود اختصاص داده بودند جمع آورى 
شده است كه كشف 4 مورد استخراج بيت كوين بدون مجوز مربوط به شهرستان نهاوند 

بوده است.
ذاكرى در پايان گفت: در شهرســتان نهاوند به هيچ واحد استخراج بيت كوين يا رمزارز 

مجوزى داده نشده است.

ــه  ــكونى دو طبق ــزل مس ــاب من ــك ب ي
شــمالى-جنوبى، بــه متــراژ 250 مترمربــع 
زميــن، بــا َبــر 12 متــرى و معبــر 18 
ــع در  ــا 400 مترمرب ــا مجموع مترى،زيربن
بهتريــن نقطــه شــهر همدان بــا امتيــازات 

ــد. ــى رس ــروش م ــه ف ــل ب كام
تلفن تماس: 09188116612

فروش ملك اكازيون

 اســدآباد- محمدجواد كوهى- خبرنگار 
امورخيريــه  و  اوقــاف  اداره  همدان پيــام: 
شهرستان اسدآباد با همكارى مؤسسه خيريه 
دارااليتــام، صندوق قرض الحســنه مهديه و 
مجمع خيرين ســالمت اقداماتى در 6 ماهه 

سال 1400 انجام داده است. 
رئيــس اداره اوقاف وامورخيريه شهرســتان 
اســدآباد در گفت وگــو با همــدان پيام، با 
اشــاره به اينكه مرحوم بكائى يكى از واقفان 
خيرانديش اســدآباد با وقــف اموالش نيت 
كرده است كه درآمد حاصل از اموالش براى 
12شــب روضه خوانى در مســجد صاحب 
الزمان(عــج)، روضه خوانــى در شــب هاى 
جمعه، 50 ســال نماز و روزه و معالجه افراد 
بى بضاعت هزينه شــود، گفت: براساس اين 
نيــت اداره اوقاف و امورخيريــه موظف به 
اجراى اين امر است كه البته خط قرمز ما هم 

انجام اين نيت است.
حجت االســالم ابوذر عباسى با بيان اينكه در 
ايام مــاه محرم، با درآمد حاصل از موقوفات 
آقــاى بكائى 167بيمــار نيازمند به مبلغ يك 
ميليارد و 140ميليــون ريال از دارو و درمان 
بهره مند شدند، افزود: در اين ايام يك ميليارد 
و 100ميليون ريــال روضه خوانى هم انجام 

شده است.
وى يكى از نيت واقــف خيرانديش مرحوم 
بكائــى را روزه و نماز عنــوان كرد و گفت: 
بــه اين ترتيب كه 50 ســال برابر نيت وقف 
براى وى نماز خوانده شــود كه در اين زمينه 

با طالب قرارداد منعقد شده است.
عباســى از توزيع گوشــت قربانــى به مبلغ 
280 ميليــون ريال بين نيازمندان از موقوفات 
خبــر داد و افــزود: در اين ميــان يك رأس 

گوساله و 5 رأس گوسفند ذبح و گوشت آن 
بين نيازمندان توزيع شده است.

وى توزيــع 400 بســته معيشــتى در قالب 
كمك مؤمنانه به ارزش يــك ميليارد و 600
ميليــون ريال و توزيع 10هزار ماســك بين 
هيــأت مذهبى در ايــام محــرم را از ديگر 

برنامه هاى اوقاف در شهرستان برشمرد.
رئيــس اداره اوقاف وامورخيريه شهرســتان 
اسدآباد از تعويض كامپوزيت جايگاه موقوفه 
بكائى خبر داد و گفت: براى اين امر 5 ميليون 

ريال هزينه شده است.
وى با اشــاره به همكارى و تفاهمنامه اى كه 
بين اداره اوقاف با مؤسســه خيريه دارااليتام 
و مجمع خيرين سالمت انجام شد، بيان كرد: 
با همــكارى و اين تفاهمنامــه ما در اجراى 
نيــت واقف خيرانديش مرحــوم بكائى قدم 

برداشته ايم.
عباســى از توزيــع كپســول اكســيژن بين 
نيازمنــدان كرونايى خبر داد و گفت: اين امر 
توســط اوقاف و انجمن خيرين سالمت به 

صورت امانت به نيازمنــدان كرونايى انجام 
مى شود.

عباســى كمك به افراد بى بضاعت، كمك به 
خريد تبلت بــراى دانش آموزان بى بضاعت، 
مســاعدت و همكارى با مراسمات مذهبى و 
فرهنگى شهرستان را از جمله اقدامات انجام 

شده اوقاف دانست.
وى با بيان اينكه در ايام بازگشــايى مدارس 
و عيد نوروز به 2هزار و 500 نفر دانش آموز 
البســه و لوازم التحرير داده مى شــود، گفت: 
مؤسسه دارااليتام 150يتيم تحت پوشش دارد 
كه ماهيانه تقريبًا 15ميليون تومان براى آنان با 

همكارى اوقاف واريز مى شود.
رئيــس اداره اوقاف و امورخيريه شهرســتان 
اســدآباد از خريدارى 500 هزار متر زمين به 
ارزش 20ميليارد تومان براى ايجاد دارااليتام 
خبر داد و افزود: اين مؤسسه با كمك اوقاف 
به خانواده زندانيان كمك هايى را داشته است.

حاج ســطان هــادى مديرعامــل صنــدوق 
قرض الحسنه مهديه و مجمع خيرين سالمت 
اســدآباد هم گفت: مجمع خيرين ســالمت 
كشــور محمل و جايگاهى است كه بنا دارد 
واسطه خيرى باشد در تحقق اهداف مقدس 
خيرين با نيازهاى نظام ســالمت كشــور و 
نيازمندانى كــه از اين طريــق محتاج يارى 
هستند. بر همين اســاس و با لطف ايزدمنان 
زمينــه اى فراهم شــد تا جمعى از دوســتان 
متعهــد و عالقه مند به امور خير دور هم گرد 
آينــد و به عنوان ياوران ايــن حركت عظيم 
و خداپســندانه بركات ارزشمندى را نصيب 
نيازمندان در حوزه سالمت كرده و زمينه ساز 
حركــت پويا، اصولــى و هدفمنــد مجمع 

سالمت كشور شوند.

 درگزين ـ يوسف امينى- خبرنگار همدان 
پيام: نشست خبرى مدير اداره برق شهرستان 
درگزين با خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار 

شد. 
در اين نشست مدير توزيع برق درگزين كه در 
نشست خبرى به مناسبت هفته دولت و تجليل 
از خبرنگاران برگزار شد، گفت: در هفته دولت 
تعداد 15پروژه بــا اعتبارى بالغ بر 98 ميليارد 
ريال افتتاح و تعداد 4 پروژه به مبلغ 17ميليارد 

ريال كلنگ زنى شد.
 حيــدر امامى افــزود: اين پروژه ها شــامل 
تبديل ســيم بــه كابل خودنگهــدار، احداث 
پست عمومى، احداث شــبكه فشارمتوسط و 
فشارضعيف جهت تأمين برق متقاضيان جديد 
و پايدارى و تقويت زيرساخت هاى شبكه در 
نقاط مختلف شــهر و روســتاهاى شهرستان 

است.

وى با تبريك هفته دولت و گراميداشت ياد و 
خاطره شهيدان رجايى و باهنر و ارج نهادن به 
زحمات اصحاب رسانه، بخصوص خبرنگاران 
درگزين كه شــبانه روز دلســوزانه در جهت 
اطالع رســانى، رابطان بين مردم و مســئوالن 
هســتند و پيگير مشكالت هســتند، تقدير و 

تشكر كرد.
امامى درباره قطعى برق گفت: از صبورى مردم 
بابت مشكالت توليد برق كه با كمبود مواجه 
هســتيم صميمانه سپاسگزارم، على رغم اينكه 
مشــكلى در توزيع نداريم و تمام مشــكالت 
از توليد نيرو به خاطر خشكســالى و كمبود 
منابع آب ســدها و افزايــش مصرف برق پر 
مصرف هاست شاهد قطعى برق هستيم كه با 
صبــورى مردم عزيز با همدلى درحال گذر از 
اين پيك هســتيم و از مــردم تقاضا داريم در 

صرفه جويى برق كوشا باشند.

وى افزود: امســال در ســال دوم اســتقرار 
شهرســتان درگزين هستيم و با نهايت تالش 
در ايجــاد زيرســاخت ها كار مى كنيــم. از 
زمان اســتقرار برق درگزين پروژه هاى مهم 
و تأثيرگذار را جهت رفــاه مردم گرانقدر با 
تأميــن اعتبار با هزينه هاى ميلياردى به افتتاح 
رسانديم و چندين پروژه نيز در دست اقدام 
اســت كه در راســتاى تأمين برق متقاضيان 

جديد و پايدارى شبكه مى باشد.

گفت:  درگزين  شهرستان  برق  توزيع  مدير 
قبًال برق شــهر كرفــس و قروه درگزين از 
رزن تأمين مى شــد كه شــهر قروه درگزين 
مســتقل شده اســت و پروژه شهر كرفس 
نيز براى مســتقل شدن بايك ميليارد تومان 
كلنگ زنى شــده اســت و بزودى از پست 
داخل شهرســتان تأمين مى شــود و وقتى 
شــهرها مستقل شــوند اكثر روســتاها نيز 

مى شوند. مستقل 

 به مناسبت هفته دولت كتابخانه هاى عمومى 
بركت مهرماماهان و طرح توســعه كتابخانه هاى 

عمومى شهيدمطهرى فامنين افتتاح شد.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى 
اسالمى در اين آيين بيان كرد: در چند سال اخير 
شــاهد ارتقاى كتابخانه هاى عمومى در ســطح 
استان بوده ايم و سرانه كتابخانه اى افزايش داشته 

است.
حميدرضــا حاجى بابايى گفت: افتتاح 2پروژه در 
فامنيــن و يك پروژه در همــدان در هفته دولت 

گواه بر اين ادعاست.
به نقــل از روابط عمومــى اداره كل كتابخانه هاى 
عمومى اســتان همدان، مديــركل كتابخانه هاى 
عمومى استان همدان نيز در اين آيين با بيان اينكه 
هفتــه دولت نگاهى به اهــداف و مأموريت هاى 
ســازمانى در عرصه هاى مختلف و پاسخگويى 
به مطالبات مردمى است، بيان كرد: كتابخانه هاى 
عمومــى در حوزه هاى مختلف عمرانى شــامل 
ايجاد، ساخت، تكميل و توسعه فضاى كتابخانه ها 

اقدامات زيادى انجام داده است.
بــه  دسترســى  گفــت:  زارعــى  عاطفــه 

ــى  ــن در ســطح مل ــى آنالي ســامانه هاى اطالعات
ــان  ــژه محقق ــوم به وي ــراى عم ــى ب و بين الملل
و دانشــگاهيان، ايجــاد امــكان اســتفاده رايــگان 
رايــگان،  «واى فــاى»  اينترنــت  خدمــات  از 
دسترســى بــه پايــگاه اطالعاتــى فارســى و 
ــم  ــى ه ــى چاپ ــع اطالعات ــن مناب ــن و تأمي التي
از جملــه اقدامــات ايــن اداره كل در حــوزه 

ــت. ــوده اس ــات ب ــاورى اطالع فن
ــى در  ــاى فرهنگ ــه فعاليت ه ــان اينك ــا بي وى ب
راســتاى تثبيــت امورفرهنگــى در كتابخانه هــاى 
ــرد:  ــان ك ــت، بي ــام اس ــال انج ــى درح عموم
دبيــركل كتابخانه هــاى عمومــى كشــور بــه 
1397 مردادمــاه  در  خــود  معاونــان  همــراه 
ــتان  ــكالت در شهرس ــى مش ــور بررس ــه منظ ب
فامنيــن حضــور يافتنــد تــا اقداماتــى در راســتاى 
و  امكانــات  ايجــاد  محروميت هــا،  كاهــش 

ارتقــاى زيرســاخت ها صــورت گيــرد.
زارعى با بيان اينكه كتابخانه  عمومى شهيدمطهرى 
تنها كتابخانه شــهرى شهرســتان فامنين است، 
گفت: اين كتابخانه پاسخگوى نيازهاى مطالعاتى 
اين شهر نبود و به همين منظور افزايش فضاهاى 

كتابخانه اى و مطالعاتى آن مطالبه شد.
مديــركل كتابخانه هــاى  عمومى اســتان همدان 
افــزود: زيربناى ابتدايى كتابخانه شــهيدمطهرى 
422 مترمربــع بــود كه پــس از ســفر دبيركل 
طرح  شهرستان،  به  كشــور  كتابخانه هاى عمومى 
توسعه اين كتابخانه تصويب و براساس آن 250
مترمربع به اين مجموعه شامل سالن هاى مطالعه 

افزوده شد.
زارعــى بيان كرد: اين كتابخانــه هم اكنون داراى 
بخش هاى مختلف مخزن، سالن مطالعه خواهران 
و برادران، بخش كودك، مرجع، كافى نت، سالن 

آمفى تئاتر و بخش نشــريات اســت و برادران و 
خواهران مى توانند به صورت همزمان از خدمات 

سالن هاى مطالعه استفاده كنند.
وى با بيان اينكه خدمات از 8 صبح تا 6 بعدازظهر 
در كتابخانه عمومى شــهيدمطهرى ارائه مى شود، 
گفت: با اجراى طرح توسعه اين كتابخانه، مشكل 
ارائه خدمــات همزمان به خواهــران و برادران 

مرتفع شد.
زارعى با اشــاره به اينكه كتابخانه عمومى بركت 
مهرماماهــان شهرســتان فامنين ديگــر كتابخانه 
جديدالتأســيس اين شهرستان اســت، افزود: در 
هفته كتــاب آبان ماه 1397 با حضــور خير و با 
توجه به درخواســت مردم، زمينى به متراژ 500

مترمربع توســط شــهردارى فامنين به اين پروژه 
اختصاص يافت.

وى با اشــاره به زيربناى 280 مترمربعى كتابخانه 

مهــر ماماهان، بيان كرد: ايــن كتابخانه نيز داراى 
بخش هاى مختلف مخزن، كودك، كافى نت، سالن 
مطالعــه مجزا براى خواهران و برادران اســت و 
به سامانه هاى جست وجوى آنالين و سامانه هاى 

اطالعاتى مجهز است.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان با بيان 
اينكه اين 2 پروژه با اعتبــارى افزون بر 2ميليارد 
و 500 ميليون تومان احداث شــده است، افزود: 
در ســاخت كتابخانه عمومى بركت مهرماماهان، 
بنيادبركت مشــاركت داشت و بخشى از هزينه ها 

را تأمين كرد.
ــتان  ــف اس ــاط مختل ــه در نق ــان اينك ــا بي وى ب
از ظرفيــت خيريــن حقيقــى و حقوقــى اســتفاده 
ــه منظــور شناســايى  شــده اســت، بيــان كــرد: ب
محلــى،  اجتماعــات  و  مطالعاتــى  نيازهــاى 
ــن انجــام  ــتان فامني ــروژه پژوهشــى در شهرس پ

شــد.
ــى  ــاى فرهنگ ــن مجموعه ه ــت: اي ــى گف زارع
و  دانش محــور  رويدادهــاى  بــر  محلــى 
كتابخانه هــاى  اجتماع محــور  كاركردهــاى 

عمومــى مبتنــى هســتند.

رئيس اداره اوقاف  وامورخيريه اسدآباد خبر داد

تامين داروى 167 بيمار 
از محل موقوفات مرحوم بكائى

15 پروژه با اعتبارى
 بالغ بر 98 ميليارد افتتاح شد 

افتتاح كتابخانه مهر ماماهان و طرح توسعه 
كتابخانه هاى عمومى فامنين

بهسازى راه اصلى نهاوند به بروجرد
 بهسازى راه اصلى نهاوند-بروجرد در دست اجراست.

معاون مهندسى و ســاخت اداره كل راه وشهرسازى استان همدان بيان 
كرد: پروژه بهســازى راه اصلى نهاوند-بروجرد از سال 1386 با هدف 
گســترش شبكه بزرگراه هاى كشور براى ســهولت، سرعت و افزايش 
ايمنى در حمل ونقل زمينى آغاز شــده كه تاكنون با 95 درصد پيشرفت 

فيزيكى همراه بوده است.
حبيــب ناديان رفيع افزود: طول كل مســير 30 كيلومتر اســت كه 20 
كيلومتر آن در محدوده اســتان همدان واقع شده و كل مسير به غير از 
مقطع سه راهى روستاى شعبان(حدود 3 كيلومتر) به صورت چهارخطه 
احداث و در دســت بهره بردارى اســت، مابقى كار حدوداً 3 كيلومتر 

پيمانكار درحال اجراست.
وى در رابطه با موانع و مشــكالت پيش روى پروژه گفت: آسفالت كل 
پروژه انجام شــده و نصب نيوجرسى در دســت اقدام است كه موانع 
اجرايى پروژه نظير آزادسازي باغات " امالك مزروعى "كمبود اعتبارات 

و تخصيص"مطالبات پيمانكار است.
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 برخى از افراد سعى دارند 
با انتشار آن خود را معرفى 
كنند نه رسميتى دارد و نه 
چراكه  اســت  موردنظر 
وزارتخانه ها  وزراى  هنوز 
جا به جايى  درخصــوص 
مديران تصميمى نگرفتند 
با اين حال اگر قرار باشد 
مديــرى تغييــر كند با 
صالحديد وزرا اين اتفاق 
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رئيس جمهور:
پيش بينى هاى الزم براى توزيع عادالنه 

واكسن در استان ها انجام شود
 رئيس جمهور با تأكيد بر لزوم تســريع در تأمين واكســن از طريق 
واردات و توليدات داخلى، با اشــاره به گزارش هاى دريافتى از كمبود 
واكسن در برخى اســتان ها گفت كه يكى از مسائل ضرورى در روند 
واكسيناســيون، توزيع عادالنه واكسن براساس اولويت هاى تعيين شده 
اســت كه بايد پيش بينى هاى الزم درباره آن صورت گيرد تا در روند و 

سرعت تزريق واكسن خللى پيش نيايد.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم ابراهيم رئيســى در جلســه رؤساى 
كميته هاى تخصصى ســتادملى مقابله با كرونا نكتــه مهم ديگر براى 
موفقيــت روند مقابله با شــيوع ويروس كرونا را اطالع رســانى مؤثر 
و اقنــاع افكارعمومى به منظور همراه كــردن حداكثرى مردم در روند 
مقابله با گسترش ويروس و شيوع بيمارى با رعايت دستورالعمل هاى 
بهداشتى عنوان كرد و افزود: كميته اطالع رسانى ستادملى مقابله با كرونا 
با همكارى رسانه ملى و ديگر رسانه ها، از همه روش ها، شيوه ها و ابزار 
مفيد در اقناع مردم بهره بگيرند تا رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى در ميان 

آحاد مختلف جامعه به باالترين سطح ممكن ارتقا يابد.
رئيس جمهور انضباط در اطالع رســانى را نكته بســيار مهم ديگر در 
اثربخشــى اين فرايند برشــمرد و بيان كرد: اطالع رسانى درباره وجوه 
مختلف بيمارى و مســائل مرتبط با آن بايد بــا هدف ايجاد اميدوارى 
حداكثرى و پرهيز از ايجاد نگرانى و ترس در مردم سامان يابد. به هيچ 
وجه نبايد مانع سخن گفتن متخصصان شويم كه درباره كرونا اظهارنظر 
مى كنند، اما بايد توجه داشته باشيم كه جاى طرح مباحث كارشناسى، نه 

در فضاى عمومى جامعه، بلكه مجامع و محافل تخصصى است.
رئيســى گفت: همه تالش ها براى مديريت بيمارى كرونا از ستاد ملى 
مقابله گرفته تا كادردرمــان و ديگر بخش ها براى رفع نگرانى و ايجاد 
اميدوارى و روحيه نشــاط در مردم است، بنابرابن نبايد مباحثى را كه 
به طور طبيعى در عرصه تخصصى علوم مختلف از جمله علم پزشكى 
جريان دارد، در ساحت افكارعمومى طرح كرده و موجب ايجاد نگرانى 

و ترس نزد مردم شد.
وى با تأكيد بر اينكه در دولت ســيزدهم گفت وگو، اقناع و استفاده از 
نظرات مردم در فرايند تصميم گيرى يك اصل مسلم بوده و خواهد بود، 
افزود: بخش هاى اطالع رسانى و رسانه اى ستادملى مقابله با كرونا بايد 
در فرصت باقى مانده تا زمان بازگشايى مراكز علمى و آموزشى با مردم 
و خانواده ها به طور مستمر گفت وگو كرده و آنان را در مسير فراهم كردن 
مطلوب بستر الزم براى بازگشايى مدارس و دانشگاه ها اقناع كنند. مردم 
بايد با رعايت بيشــتر و دقيق تر دستورالعمل هاى بهداشتى، تالش هاى 
دولت براى تسريع روند واكسيناسيون را تكميل كنند تا هرچه سريع تر 
رونق و نشاط به عرصه كسب وكارها و عرصه عمومى جامعه بازگردد و 

شاهد بازگشايى مراكز علمى و آموزشى نيز باشيم.
رئيســى در ادامه با اســتقبال از ايجاد "سامانه كنترل هوشمند بيمارى"

و تأكيد بر تســريع در تكميل آن گفت: راه اندازى اين سامانه به منظور 
اعمال مهندســى معكوس در فرايند نظارت و كنترل ها و فراهم كردن 
زمينه پيشگيرى در فرايند مديريت بيمارى براساس جمع آورى و تحليل 
داده هاى گســترده براى تصميم گيرى و اعمال اقدامات هوشمندانه در 
مديريت كرونــا، مى تواند گامى مؤثر و مهم در روند مقابله با شــيوع 

ويروس و انتقال بيمارى باشد.
رئيس جمهور همچنين از دست اندركاران "طرح شهيدسليمانى"به ويژه 
نيروى مقاومت بســيج براى اجراى موفق اين طرح غربالگرى تشكر 
كرده و با اشــاره به دســتاوردهاى مفيد به دست آمده، خواستار تداوم 

اجراى آن شد.
رئيســى كرد: عالوه بر منابع الزم براى تأمين واكسن، تأمين منابع براى 
پرداخــت مطالبات معوق كادردرمان كــه در خط مقدم مقابله با كرونا 
مشغول مجاهدت هستند، با اولويت باال در دستور كار دولت قرار دارد.

در اين جلســه كميته هاى تخصصى ســتادملى مقابله با كرونا موضوع 
تسريع پرداخت مطالبات معوق كادردرمان، هدف گذارى تأمين و تزريق 
100 ميليون دز واكســن تا پايان آبان ماه، ايجاد انضباط و ســاماندهى 
فرايند اطالع رســانى درباره ويروس و بيمارى كرونا، راه اندازى سامانه 
كنترل هوشمند بيمارى و تداوم اجراى طرح غربالگرى شهيد سليمانى 
مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه براى تصميم گيرى نهايى به جلسه 
امروز ستادملى ارائه مى شود. همچنين در اين جلسه مقرر شد در جلسه 
امروز(شنبه 13 شهريورماه) ستادملى مقابله با كرونا درباره برگزارى آيين 
پياده روى اربعين براســاس پروتكل هاى بهداشتى مصوب و نيز سهميه 

تعيين شده، تصميم گيرى شود.

نماينده مالير در مجلس به ويروس كرونا 
مبتال شد

 عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى به ويروس كرونا 
مبتال شد.

بــه گزارش فارس، هــادى بيگى نژاد نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى 
اسالمى در حال حاضر در منزل بسترى است و حال عمومى وى مساعد است.
با آغاز پيك پنجم شــيوع ويروس كرونا چنــد تن از نمايندگان به كرونا مبتال 

شده اند.
ــود  ــالمى كار خ ــوراى اس ــس ش ــن دوره مجل ــه يازدهمي ــت ك ــى اس گفتن
ــرد و  ــاز ك ــورمان آغ ــا در كش ــروس كرون ــيوع وي ــس از ش ــاه پ ــد م را چن
ــه ايــن ويــروس  ــه كار ايــن مجلــس تاكنــون ب ــده از آغــاز ب چنديــن نماين

مبتــال شــده اند. 

در چارچوب مكانيزم «كوواكس» در كنار ايران 
خواهيم بود

 وزيرخارجه ايتاليا گفت كه اين كشــور در چارچوب مكانيزم«كوواكس» و 
در مواجهه با مسائل فورى بهداشتى - درمانى كنونى و مقابله با شيوع كرونا در 
كنار ايران باقى خواهد ماند. به گزارش فارس، لوئيجى دى مايو در پيامى خطاب 
به حسين اميرعبداللهيان - وزير امورخارجه ايران - بيان كرد: گسترش مناسبات 
به تعميق هرچه بيشتر ابعاد گفتمان ميان 2كشور در حوزه همكارى هاى دوجانبه 
اقتصادى، فرهنگــى و روابط منطقه اى منجر خواهد شــد. ايتاليا در چارچوب 
مكانيزم كوواكس و در مواجهه با مسائل فورى بهداشتى - درمانى كنونى در كنار 
ايران باقى خواهد ماند. موتگى توشيميتســو وزير امورخارجه ژاپن نيز در پيامى 
خطاب به اميرعبداللهيان، به ســفر اخير خود به جمهورى اسالمى ايران اشاره و 

مالقات با اميرعبداللهيان در تهران را پربار توصيف كرد.

تنش زدايى در سياست خارجى از جمله 
اولويت هاى اساسى مردم است

 عضــو كميســيون امنيــت ملــى و سياســت خارجــى مجلــس تنش زدايــى 
ــه اولويت هــاى اساســى  ــن واكســن را از جمل در سياســت خارجــى و تأمي

مــردم عنــوان كــرد.
ــرى  ــى توئيت ــردم در مجلــس در پيام ــده م ــادى نماين ــل رحيمى جهان آب جلي
در حســاب كاربــرى خــود نوشــت:  تنش زدايى در  سياســت خارجــى ، 
تأميــن  واكســن ، ايجــاد اشــتغال و كمــك بــه افزايــش ارزش  پــول ملــى، رفــع 
ــا   ــوق اقليت ه ــى و سياســى، رعايــت  حق ــى، مدن ســخت گيرى هاى اجتماع
و  اقــوام، رفــع موانــع  واردات خــودرو و ســاير كاالهــاى موردنيــاز مــردم بــا 
ــه بحــران  محيط زيســت و  كم آبــى  از اولويت هــاى  ــى، توجــه ب قيمــت جهان

اساســى مــردم اســت.                    

استعفاى دهقان از شوراى نگهبان پذيرفته شد
 سخنگوى شوراى نگهبان از استعفاى محمد دهقان از عضويت در اين 
شورا خبر داد و بيان كرد كه به دليل انتصاب وى در سمت معاونت حقوقى 

رئيس جمهورى، نمى توانست همزمان در شوراى نگهبان فعاليت كند.
طحان نظيف در گفت وگو با ايرنا گفت:  منتظريم رئيس قوه قضائيه فرد 

جديد و جايگزين ايشان را براى رأى گيرى به مجلس معرفى كند.
وى افزود: البته در قانون موضوعى به نام پذيرش نداريم همين كه ايشان 

استعفا دادند به منزله پذيرش استعفاى وى محسوب مى شود.
عضو حقوقدان شوراى نگهبان درباره اينكه آيا امكان عضويت همزمان 
دهقان در شوراى نگهبان و اشتغال در دولت وجود دارد، بيان كرد: طبق 
قانون اشتغال همزمان در دولت با عضويت در شوراى نگهبان قابل جمع 

نيست كه سبب شد وى استعفاى خود را اعالم كند.
محمد دهقان كه با حكم آيت ا... «سيدابراهيم رئيسى» رئيس جمهورى به 
سمت معاونت حقوقى رئيس جمهورى انتخاب شده است،  متولد سال 
1341 در مشهد، دانش آموخته دكتراى تخصصى حقوق خصوصى و از 

آزادگان سرافراز كشور و داراى سابقه ايثارگرى است.
وى، 4 دوره نمايندگى مجلس، عضويت در هيأت رئيســه و كميسيون 
حقوقى و قضائى مجلس شــوراى اســالمى و عضو حقوقدان شوراى 

نگهبان را در كارنامه اجرايى و مديريتى خود دارد.

شكوفه رنجبر »
 پــس از روى كار آمدن دولت ســيزدهم به نظر 
مى رسد احســاس برنده بودن در طيف هاى سياسى 
نزديك به اين دولت همچنان پررنگ و پابرجاســت 
به طورى كــه هر يك از افراد ســعى دارد با نزديك 
نشان دادن خود به طيف اصولگرايان سهميه اى براى 
خود در نهادهاى مختلف مديريتى و اجرايى مشخص 
كند تا جايى كه هنوز با نامشــخص بودن وزير براى 
برخى وزارتخانه ها در اســتان همدان شبهات انتخاب 
اســتانداران و مديران كل شــكل گرفته و در فضاى 
مجازى ليست ها و اسامى مختلفى نيز در اين خصوص 

دست به دست مى شود.
آنچه در ساليان گذشــته پيرامون انتخاب استاندار در 
اســتان همدان رخ داده است نشــان مى دهد انتخاب 
فردى براى سكاندارى همدان براساس نظر نمايندگان 
و مجمع مشورتى آنان صورت گرفته است، اما امسال 
گويا نمايندگان پا را فراتر گذاشته و برخى از آنان كه 

خود را از نظر سليقه و تفكر 
نزديك تر  دولت  به  سياسى 
مى داننــد قصد دارند گزينه 
براى  را  خــود  موردنظــر 
اســتاندارى همدان معرفى 

كنند.
اين شــرايط تا جايى پيش 
رفته است كه هر نماينده در 
استان همدان براى خود يك 
استاندار تعريف كرده و اين 
چندصدايى سبب شده است 
يك  نماينده  هــر  جمله  تا 
استاندار تبديل به طنزى بين 

محافل سياسى استان شود.
براساس آخرين پيگيرى هاى 
رســانه ها در استان همدان 
اســتاندار  انتخاب  بــراى 
پيش بينى شــده بود تا روز 
پنجشــنبه صبــح مجمــع 

نمايندگان اســتان همدان جلسه اى را به منظور اعالم 
اسامى پيشنهادى خود به وزارت كشور تشكيل دهند كه 
براساس شنيده ها به دليل شركت نكردن چند نماينده از 
جمله حميدرضا حاجى بابايى كه در مراسم افتتاح چند 
پروژه هفته دولت شهرستان همدان و بازديد از مركز 
چاپ و بسته بندى پيام رسانه حضور داشت و مخالف 

برخى ديگر به روز شنبه موكول شده است.
■ در همين راســتا نماينده مردم همدان و فامنين در 
مجلس شــوراى اسالمى گفت: با وجود اينكه مجمع 
نمايندگان استان همدان با هم همراه و همفكر هستند، 
امــا در برخى موارد ممكن اســت اختالف نظرهايى 
وجود داشــته باشــد براى همين به شخصه نقد دارم 
بر اين روش كه براى گزينه اســتاندارى ثبت نام كنند، 
ليســت بزنند و يا امتحان دهند چراكه با چنين روشى 
اســتاندارى براى همدان انتخاب مى شود كه در حد 

بخشدار هم نيست.
حميدرضا حاجى بابايى در گفت وگوى اختصاصى با 
همدان پيام، گفت: همدان يك استان فرامنطقه اى است 
و نيازمند استاندارى قوى و قدرتمند است كه ارتباطات 
گسترده اى با مسئوالن كشــورى داشته باشد و بتواند 

براى رشد و توسعه استان چانه زنى كند.
وى در پاســخ به شبهاتى كه با انتشار برخى ليست ها 
در فضاى مجازى گمانه زنى ها براى انتخاب استاندار 
همــدان را تقويت مى كند نيز بيــان كرد: هيچ يك از 
اين ليست ها مبنا ندارد و مورد تأييد مجمع نمايندگان 

نيست.
حاجى بابايى بيان كرد: استاندار همدان بايد درحد يك 
وزير قدرتمند باشــد و توانايى عملكردى داشته باشد 
تا مديران كلــى كه انتخاب مى كند بتوانند درحد يك 
استاندار همدان را مديريت كنند چراكه معتقديم همدان 
نيازمند مديريت افراد بزرگ است و بايد نگاه هايى با 

افق بلند را در مجموعه مديريتى خود پرورش دهد.
وى همچنيــن درخصــوص تعييران مديــران كل و 
اعمال نظــر نمايندگان در تغيير آنان، گفت: مديران در 
دستگاه هاى مختلف اجرايى با قدرت و به قوت قبل 
كار كنند و بى توجه  به تمام جلســات و ليست هايى 
باشــند كه برخى از افراد ســعى دارند با انتشــار آن 
خــود را معرفى كنند نه رســميتى دارد و نه موردنظر 
اســت چراكه هنوز وزراى وزارتخانه ها درخصوص 
جا به جايى مديران تصميمى نگرفتند با اين حال اگر قرار 
باشــد مديرى تغيير كند با صالحديد وزرا اين اتفاق 
رخ مى دهد و اگر عملكرد قابل دفاعى داشــته باشد به 

طورقطع نمايندگان استان از وى دفاع مى كنند.
حاجى بابايى افزود: زمانى كــه درخصوص دفاع از 
عملكرد مديــران صحبت مى كنم شــايعاتى مطرح 
مى شــود كه حاجى بابايى قصد دارد مديران را حفظ 
كند و دنبال تغيير در استان نيست درحالى كه چنين 
موضوعى صحت ندارد و از سوى بنده به طور كامل 
رد است از طرفى نمايندگان تنها نظر مشورتى دارند و 
تصميم گيرى بر عهده وزراست با اين حال بايد سعى 
شــود اگر نماينده اى نظر و پيشنهادى دارد عاقالنه و 
بدون اينكه كسى متوجه شود بايد آن را مطرح كند تا 

در نهايت وزرا درباره آن تصميم گيرى كنند.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى 
اسالمى با ابراز گاليه از شرايط و حواشى به وجود 
آمده در انتخاب اســتاندار بــراى همدان، بيان كرد: 
اين روزهــا تعداد زيادى از افراد بــه بنده مراجعه 
مى كنند كه شوق استاندار شدن دارند و دنبال آدرس 
براى ارســال رزومه و پرونده هاى خود هستند كه 
اين اتفاق به هيچ وجه زيبنده نيســت و مورد تأييد 
هم نيســت مگر در همدان قرار اســت مهدكودك 
راه بيندازيــم؟ اگرچه ممكن اســت برخى از افراد 
شايســتگى هايى داشته باشــند كه در جاى خود از 
اســتعدادهاى آنان حمايت مى شود، اما قرار نيست 
هركــس كه قدرى در حــوزه مديريتى و اجرا وارد 

شده است حتمًا استاندار شود.
■ ديگر نماينده اســتان هم در اين رابطه گفت: تعداد 
زيادى از افــرادى كه در حال حاضر اســامى آنها در 
رسانه ها به عنوان گزينه هاى محتمل براى استاندارى 
مطرح است، يا سابقه همكارى با وزير كشور را دارند 
و يا زمانى كه وى در وزارت دفاع خدمت 
كرده است با او آشنايى دارند با اين حال 
افرادى هم هستند كه به اين شكل نبوده 
و با وزير فعلى كشور در ارتباط نبوده اند، 
اما هيچ يك از اين مؤلفه ها شرط استاندار 
شدن نيســت بر همين اساس براساس 
قانون وزارت كشــور فرم هايى را براى 
اســتاندارى  گزينه هاى  براى  امتيازدهى 
در اختيــار مجمع نماينــدگان قرارداده 
اســت تا پيشــنهادات خود را براساس 

شايستگى هاى افراد اعالم كند.
احمدحسين فالحى با اشاره به 
مؤلفه هايى كه در اين فرم وجود 
دارد، بيــان كــرد: از مهمترين 
نمايندگان  موردنظر  مؤلفه هاى 
براى اســتاندار همدان حســن 
شــهرت فرد در بيــن مردم و 
مقبوليت اجتماعى اوست و از 
آنجا كه به كار جهادى و انقالبى 
اعتقــاد داريم از ديگــر مؤلفه هاى مهم براى 
نمايندگان استان در انتخاب استاندار دارا بودن 
روحيه انقالبى، شــجاعت در تصميم گيرى، 
قدرت مديريتى، توان مديريت بحران، نگرش 

و توان اقتصادى باال است.
وى افزود: يكى از مؤلفه هاى موردنظر وزارت 
كشــور داراى 5 امتياز است كه براى هر فرد 
پيشنهادى مجموع اين امتيازها لحاظ مى شود 
و درنهايت رزومه 5 نفــر از اين افراد كه از 
امتياز باالترى برخوردار باشند، به عنوان گزينه 

پيشنهادى به وزارت كشور معرفى مى شود.
■ ■  درهمين رابطه نماينده مالير هم گفت: 
موضــوع تعيين تكليف اســتاندار توســط 
نمايندگان يــك روال قانونى دارد كه مجمع 
نماينــدگان قصد عبور از اين روال قانونى را 
ندارد. وزير كشور مســئول معرفى استاندار 
بوده و اين مسئله روال معمول و قانونى است، 
اين دوره نيز روال انتخاب استانداران مستثنى 

از اين قضيه نيست. 
حجت االســالم احــد آزاديخــواه در ادامه 
افزود: معموال وزارت كشــور براى انتصاب 
استانداران يك ســرى هماهنگى هاى را با 
نمايندگان استان ها انجام مى دهد. اما معناى 
اين هماهنگى ها بر اين نيست كه نمايندگان 

مسئول تعيين و تكليف استانداران باشند. 
وى همچنين گفت: بنده حس مى كنم برآيند 
اتفاقاتى كه اخيراً در استان افتاده، اين مسئله 
را نشــان مى دهد كه انگار نمايندگان استان 
در حال تعيين و تكليف اســتاندار هستند و 
طبيعتاً چنين چيزى صحت نداشــته و نبايد 
هم وجود داشته باشد. ما نبايد به مردم آدرس 

اشتباهى دهيم. 
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى 
بــا بيان اينكه مــا نمايندگان مــردم موظف 
هســتيم بهترين مديران را براى انتصاب در 
استان مطالبه كنيم، تصريح كرد: ورود كردن 
نمايندگان بــراى انتصاب مديران به صورت 

مصداقى، مرسوم نيست. 
آزاديخواه در ادامه تشــكيل جلسه پنجشنبه 
مجمع نمايندگان استان براى تعيين استاندار 
همدان را رد كرد و گفت: برخى از همكاران 
ما نظرشان بر اين بود كه در اين رابطه جلسه 
اى تشكيل شود، اما بقيه نمايندگان بر اين باور 
بودند كه تشــكيل جلسه در روز پنجشنبه به 

صالح نيست. 
وى ادامــه داد: اينكه ما از حدود 40-50 نفر 
براى اســتاندارى رزومه گرفته و از بين اينها 
گزينه معرفى كنيــم مورد عالقه همكاران ما 
نبــود و به همين دليل همكاران در جلســه 

مذكور شركت نكردند. 
سخنگوى كميسيون كشــاورزى در مجلس 
بــا بيان اينكه به نظرم ما(نمايندگان اســتان) 

مى بايســت با آقاى 
كشور  وزير  وحيدى 
بــه صــورت جدى 
از  و  كنيــم  صحبت 
وى بخواهيم كه فردى 
اســتاندارى  براى  را 
كنند  انتخاب  همدان 
بهترين  از  يكــى  كه 
باشد،  كشور  استاندار 
اظهــار كــرد: به هر 
با  همدان  استان  حال 
ويژگى ها مخصوصى 
كشــاورزى  همچون 
 ... و  گردشــگرى  و 
شناخته مى شود و به 
همين علت نياز است 
قابل  اســتاندارى  كه 
منتصب  همدان  براى 

شود. 
پايان  در  آزاديخــواه 

گفت: اينكه ما نمايندگان بخواهيم متولى تعيين استاندار 
شويم، مرسوم نيست و بنده فكر مى كنم كه مردم عزيز 
هم اين انتظار را دارند كه نمايندگانشان به صورت كلى 
اين مطالبه را داشته باشند كه مديران سالم، كارآمد و با 

روحيه انقالبى را از دولت بخواهند.
■ آنچه از شواهد پيداست و باتوجه به اينكه امروز قرار 
است جلسه مجمع نمايندگان تشكيل شود تا درنهايت 
2 نفر به عنوان پيشــنهاد نمايندگان اســتان همدان به 

وزارت كشــور معرفى شــود تا از بين آنان يك نفر 
مديريت استان همدان را به دست گيرد به نظر مى رسد 
هنوز هم صدايــى و اتفاق نظر در بين نمايندگان اتفاق 
نيفتاده است واين جلسه امروز هم براساس نظر يكى 
ديگر از نمايندههاى استان تشكيل نخواهد شد تا جايى 
كه براساس گفته هاى برخى از منابع موثق تعدادى از 
نمايندگان اســتان براى كسب رضايت و گرفتن نظر 
مثبت تا دفتر معــاون وزيرى كه قصد دارند به عنوان 
اســتاندار همدان او را معرفى كنند هم پيش رفته اند، 

اما گويا نمايندگان ســهم خواه از انتخاب چنين فردى 
استقبال نكرده اند و همچنان ليست هايى كه نمايندگان 
ادعا مى كنند مورد تأييدشان نيست در فضاى مجازى 

دست به دست مى شود.
اين شرايط در حالى اســت كه انتظار مردم همدان 
فراتر از اســامى ها و ليست هاى ناآشــنا و گمنامى 
اســت كه در اين ليست هاى خودسرانه وجود دارد 
و همدانى ها توقع دارند اســتاندارى براى مديريت 

استان انتخاب شود كه توانمند و مدير باشد.

جلسه  روز پنج شنبه مجمع نمايندگان تشكيل نشد

انتقاد از ليست 50 نفره استاندار!
■ حاجى بابايى: خيلى ها شوق استاندارى دارند اما همدان مهدكودك نيست!
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خبـر

در استان همدان كمبود پزشك متخصص 
وجود ندارد

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشــكى ابن سينا همدان بيان كرد كه از 
نظر پزشك متخصص در رشــته هاى مختلف كمبودى در استان وجود 

ندارد.
 ابراهيم جليلى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اينكه 
پزشــكان متخصص به اندازه نياز اســتان وجود دارد و كمبودى در اين 
زمينه نداريم، گفت: در استان همدان 485 پزشك متخصص وجود دارد 

كه از اين تعداد 277 پزشــك در شهر همدان و 208 پزشك متخصص 
هم در ديگر شهرستان هاى استان همدان فعاليت مى كنند.

وى در ادامه افزود: در ســال 1398 در رشته هاى غدد اطفال، جراحى قلب و 
ارتوپدى كمبود پزشك متخصص داشتيم، اما در حال حاضر مشكلى نداريم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى ابن ســينا همدان بيان كرد: با وجود 
اجراى طرح تحول سالمت و پيگيرى هاى انجام شده كه تأثير بسزايى در 
رشــد تعداد پزشكان به ويژه در استان داشته است در حال حاضر كمبود 

متخصص در استان همدان نداريم.
جليلى گفت: در شهرستان هاى استان همدان متخصصان با نياز اولويت 

جذب مى شــوند كه فامنين، تويسركان، نهاوند، مالير، كبودراهنگ، رزن 
و بهار به ترتيب در اولويت جذب متخصص قرار دارند.

وى با اشــاره به بيمارســتان هاى شهرســتان ها افزود: بيمارستان امام 
حســن مجتبى(ع) در فامنين، بيمارستان، ولى عصر(ع) و شهيدسردار 
سليمانى تويســركان، بيمارستان على مراديان و شهيدقدوسى نهاوند، 
بيمارســتان امام حســين(ع) و مهر مالير، بيمارستان امام رضا(ع) در 
كبودراهنــگ، ولى عصر(عــج) در رزن و بيمارســتان آيت ا... بهارى 
در شهرســتان بهار بر اســاس اولويت نياز، پزشك متخصص جذب 

مى كنند.

كرونا حضور منحوس خود را 
به بدباوران هم ثابت كرد

 شيوع مرگبار و ويرانگر بيمارى كوويد19 يا همان كرونا در جهان، 
اكنون ديگر موضوع يا خبر جديدى نيســت. شمار جمعيت مبتال به 
ويروس كرونا در ايران نيز تاكنون به حدود 5 ميليون تن افزايش يافته 
اســت و در اين مدت بيش از 106هزار تــن از هموطنان قربانى اين 

بيمارى مسرى شده اند.
بدون شــك يكى از داليل اصلى افزايش بيماران و قربانيان ويروس 
كرونا در تمام كشــورهاى جهان و از جمله كشــور خودمان از همان 
آغاز بيمارى، ناباورى و ســهل  انگارى و عادى انگارى و از همه مهمتر 
خود ايمن بينى بسيارى از مردم در برابر اين خطر پنهان و مرموز بوده 

و هست .
خيلــى از هموطنان تا همين چند ماه پيش كــه پيك چهارم و پنجم 
اوج گيرى كرونا در كشــورمان اتفاق نيفتاده بــود، موضوع كرونا را 
يك چالش سياسى از ســوى دولت ها تعبير مى كردند و آمار و ارقام 
مربوط به ابتال و قربانيان كرونا بخصوص در ايران را مبهم و غيرواقعى 

مى دانستند.
تا قبل از شــدت گيرى كرونا و شناسايى سويه هاى جديد و به شدت 
خطرنــاك مثل(دلتــا) كه هنوز دامنه گســترش كرونا در شــهرهاى 
مختلف و بين خانواده ها اين چنين حيرت آور نبود و وضعيت آلودگى 
تمام شــهرهاى كشــور قرمز نبود، بودند افرادى كه از هم پرســش 
مى كردند،(فالنى تو به چشم خودت تاكنون بيمار كرونايى ديده اى؟.!) 
متأســفانه در تمام مدت حداقل يك سال ونيم گذشته ويروس كرونا 
لحظه به لحظه در سطح شهرها و روستاها گسترش مى يافت و تعداد 
قربانيان ثانيه به ثانيه باال مى رفــت و هنوز خيلى ها در خواب غفلت 
و ناباورى بودند و هشــدارها و توصيه هاى مســئوالن را به ســخره 
مى گرفتند. چه منابع ملى سنگين و فراوانى تاكنون براى مهار بيمارى 
كرونا در كشورمان هزينه شده است، چه جان هاى عزيز و ارزشمندى 
از پزشــكان و كادردرمان بيمارستان هاى سراسر كشور زندگى و جان 
خويش را براى درمان بيماران كرونايى گذاشتند و گذشتند و از ميان ما 
رفتند و خانواده هاى خود را داغدار كردند. چه سرمايه هاى عظيمى از 
قشرهاى گوناگون مردم كشورمان در فضاى تلخ و كسالت آور بيكارى 
و ركود كسب وكار و شكست طرح هاى اقتصادى، علمى و فرهنگى به 
علت اجبار كرونا و محدوديت هاى ناشى از آن هدررفت و گويى در 

آتش بيداد كرونا سوخت و نابود شد.
اما متأســفانه ويروس كرونا در 2ماه اخير كه سراسر كشورمان درگير 
با جهش پنجم و ســويه دلتايى آن مى باشد و باالترين آمارهاى ابتالى 
جديد و مرگ ومير كشــور هم در اين مدت ثبت شده است، نشان داد 
كه اين ويروس بال و حادثه كوچكى نيست كه كسى آن را كوچك و 
ناديده بگيرد. كرونا متأسفانه در اين مدت بسيارى از هموطنان ناباور 
و خود رويين تن پندار را هم با سرپنجه هيواليى خود مغلوب كرده و 

به پيله بيمارى و رنج كشيد.
متأسفانه با اطمينان مى توان گفت، در شرايط فعلى هيچ خانواده ايرانى 
نيســت كه اعضاى خانواده يا فاميــل دور و نزديك آن گرفتار كرونا 
نباشــند و در مرحله اى از اپيدمى كرونا در كشورمان هستيم كه كسى 
را نمى توان پيدا كرد،(كرونا را به چشــم خود نديده باشد). نديديم و 
باور نكرديم و ســاده پنداشتيم تا شــتر كرونا به در خانه خودمان هم 

رسيد و لنگر انداخت.
با اين وجود متأسفانه باز هم هستند افراد زيادى كه منكر كرونا نيستند، 
امــا فكر مى كنند اگــر دچار اين بيمارى هم بشــوند، چند روزى در 
خانه مى خوابند و استراحت مى كنند و پس از 2 هفته با بهبودى كامل 
دنبال كار خود مى روند و متأســفانه اين تصورى بسيار خطرناكتر از 
ناباورى هاى قبلى اســت و شايد به همين دليل است كه آمار رعايت 

اصول بهداشتى و خودمراقبتى در جامعه به شدت پايين آمده است.
اگر همشهريان همدانى گذارشان به مناطق شمالى و شرق و غرب شهر 
و محل استقرار بيشــترين واحدهاى مكانيكى و تعميراتى مغازه هاى 
فــروش قطعات يدكى خودرو و نظيــر آن و همچنين ميدان تره بار و 
حجم عظيم دست فروشان ميوه وتره بار و وانت بار هاى دوره گرد و فعال 
در بازارهاى روز و چرخشــى بيفتــد، مالحظه خواهند كرد كه حتى 
2درصــد افراد و جمعيت شــاغل در اين مناطــق و اماكن و مغازه ها 
هم رعايت نمى  كنند و نســبت به اصول بهداشتى و استفاده از ماسك 

بى اعتنا و بى خيال هستند.

پيگيرى بسترى موقت بيماران كرونايى 
همدان در سالن  ورزشى

 مدير درمان دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا از پيگيرى اختصاص 
ســالن هاى ورزشى كنار بيمارســتان هاى همدان براى بسترى موقت 

بيماران كرونايى خبر داد.
حسن بهرامى در گفت وگو با فارس با اشاره به وضعيت بيمارستان هاى 
اســتان از لحاظ بيماى كرونا گفت:  متأســفانه بيمارستان ها به شدت 
شلوغ هستند و تعداد مراجعات باال و اين توان كادردرمان را مى گيرد.
وى با بيان اينكه در حال حاضر هزار و 400 بيمار در بيمارســتان هاى 
اســتان بسترى هستند، افزود: تعداد بيماران بسترى موقت نيز بيش از 
80 نفر هستند كه روزانه مراجعاتى دارند و داروهاى خود را گرفته و 

در منزل دوره درمان را سپرى مى كنند.
مديردرمان دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا در پاسخ به اينكه آيا تعطيالت 
اخير در استان نسبت به كاهش مراجعات و بسترى ها مؤثر بوده است؟ 
بيان كرد: اين امر موجب شده آمار باال نرود و تقريباً 10روزى است كه 

شاهد وضعيت ثابت  هزار و 400 بيمار بسترى هستيم.
وى با تأكيد براينكه ظرفيت تخت هاى بيمارســتانى تكميل شــده و 
درصدد هســتيم در سالن هاى ورزشــى كنار بيمارستان ها نيز بسترى 
موقت داشــته باشــيم، گفــت: در اين خصوص با اســتاندار و اداره 
ورزش وجوانان صحبت هايى داشــته ايم. بهرامى بيان كرد: بيمارستان 
صحرايى محدوديت هايى دارد و باألخره به سرما و شب برمى خوريم، 
بايد مكان ديگرى براى بيماران احتمالى تعبيه شود به همين دليل قصد 

داريم از ظرفيت سالن هاى ورزشى كنار بيمارستان ها بهره مند شويم.
وى درخصوص اينكه حجت االســالم فالحى؛ نماينده مردم همدان 
در مجلس اخيــراً اظهاراتى داشــت مبنى بر اينكه چــرا از ظرفيت 
كامل تخت هاى بيمارســتانى بهره مند نمى شــويم، گفت: مراجعات 
بيمارســتان ها تنها بيماران مبتال به كرونا نيستند و بايد جا براى ديگر 

بيماران هم باشد.
مديردرمان دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا با اشاره به اينكه بيماران ما 
شامل بيماران تصادفى، ســرطانى، جراحى و... است و نمى توان تنها 
صرفــاً بيماران كرونايى را ديد افزود: قبــًال از كرونا نيز مراجعات به 
بيمارســتان ها باال بود و در حال حاضر اين بيمارى هم مزيد بر علت 

شده و بايد مديريت درستى در نحوه پذيرش بيماران داشته باشيم.

زنان اعتبار جامعه هستند
 معاون جديد رييس جمهورى در امور زنان و خانواده بر محروميت 
زدايــى از جامعه زنان و اجراى عدالت در بين زنان طبق فرمايشــات 
رهبر معظم انقالب تاكيد كرد و زنان را هسته محورى خانواده دانست.

انسيه خزعلى پس از انتصاب به عنوان معاون رئيس جمهورى در امور 
زنــان و خانواده، از دفتر اين معاونت بازديد و با دكتر معصومه ابتكار 

ديدار و گفت و گو كرد. 
وى افزودكــه  اميدواريــم بحث محروميت زدايــى و عدالت مطابق 
فرمايشات رهبر معظم انقالب، پيوســت كارها و برنامه هاى ما قرار 

گيرد.
خزعلــى با تاكيد بر اينكــه در بخش زنان هم نگاه ما به مســايل و 
مشكالتى است كه جامعه زنان در بحث محروميت زدايى با آن روبه 
رو ست، خاطرنشــان كرد: محروميت زدايى در بخش هاى مختلف 
آموزشــى، فرهنگى، اقتصادى، سياســى و اجتماعى با نگاه به اين كه 
زنان هسته محورى و بسيار موثر خانواده هستند و به صورت مستقيم 
و غير مســتقيم در سازندگى جامعه نقش داشــته و باعث اعتبار آن 

هستند،مورد توجه است.
معــاون رييس جمهــورى افــزود:  نبايد فراموش كــرد كه ارزش 
تاثيرگذارى غيرمســتقيم زنان كمتر از مســتقيم نيســت زيرا نقش 
برجسته اى كه در پرورش نسل، جهت دهى سبك خانواده، ارتقاى 
فرهنگ خانواده و اجتماع بر عهده دارند نبايد مورد غفلت قرار گيرد 
و برخى از تحوالت زيربنايى تنها از عهده زنان برمى آيد و همچنان 
كه امام راحل (ره) عنوان كردند كه قرآن انســان ســاز است و زنان 
هم انسان ساز هســتند يا در جايى ديگر فرمودندن از دامن زن مرد 
به معراج مى رود ،اســاس فرهنگ و تمدن به دست زنان جامعه پى 

ريزى مى شود.
وى با تاكيد بر اينكه همه اين موارد نشان دهنده جايگاه ويژه اى است 
كه خداوند در هســتى براى زن قرار داده است، يادآور شد: اميدواريم 
بتوانيم در كنار ارتقاى سبك زندگى و فراهم كردن امكانات و شرايط 
مطلوب براى اين گوهر ارزشمند  كه مورد عنايت ويژه خداوند است، 
بتوانيم تسهيالتى براى رشد او و به تبع رشد خانواده و جامعه فراهم 

كنيم و با اين كار قدم كوچكى را برداشته باشيم.
معــاون رييس جمهــورى در امور زنان و خانواده خاطرنشــان كرد: 
تالش مى شــود در بخش هاى مختلف اجتماعى، ورزشى، نخبگانى، 
محرومين و زنان سرپرســت خانوار و برقرارى بيمه هايى كه دولت 
هاى مختلف وعده داده و متاســفانه هيچگاه عملى نشده است، قدم 
برداشته شــود و در اين مسير از تجربيات گذشــته، ابتكار بهره مند 

خواهيم شد.
وى ادامــه داد: در اين راه توكل ما بر خدا و همراهى و همكارى همه 
عزيزانى است كه دســتان و دوستان خداوند هستند تا بتوانيم شرايط 

مناسب ترى براى زنان رقم بزنيم. 
خزعلى به بيان خاطره اى از امام خمينى (ره) اشــاره كرد و ادامه داد 
كــه  همان اوايلى كه امام (ره) از پاريس به قــم آمده بودند همراه با 
زنان حوزوى خدمت ايشــان رسيديم. رسم بر اين بود كه گروه هايى 
كه خدمت ايشان ميرسيدن از اصناف مختلف از وضعيت و سختى و 
ظلمى كه بر آنان گذشــته بود سخن مى گفتند و از امام مى خواستند 
تا امكانات و تســهيالتى را براى آنها فراهم سازند. من از اين موضع 
طلبكارانه آنان ناراحت بودم و در متنى كه خدمت امام خواندم عنوان 
كردم  شــما ما را از ظلم و ســتم رهانيديد و به ما اســتقالل و عزت 
بخشيديد. حال ما آمده ايم كه شما بفرماييد ما براى انقالب چكار كنيم 

و وظيفه ما براى پاسدارى ازانقالب چيست ؟

 بيش از 143 طرح در شهرستان همدان 
با اعتبارى بيش از ســه هزار و 710 ميليارد 
ريــال با حضــور نماينده مــردم همدان و 
فامنين در مجلس شوراى اسالمى، استاندار، 
فرماندار و مسئوالن استان در مركز پزوهش 
هاى شــهيد حبيب ا... مظاهرى مريانح به 
صــورت ويديو كنفرانــس افتتاح و كلنگ 

زنى شد.
نماينده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى با گراميداشت ياد و خاطره 
شهداى 11 شهريور در تشريح در اين آئين، 
گفت: در كتاب دفاع مقدس اين عمليات به 
عنوان عمليات شهيدان رجايى و باهنر آمده 
اســت و در همدان به عمليات 11 شهريور 

معروف است.
حميدرضا حاجــى بابايى افــزود: در اين 
عمليات، در شــب 11 شــهريور از ســه 
محور به دشــمن حمله شــد، محور چپ 
فرماندهى شهيد حبيب مظاهرى، محور  به 
راست به فرماندهى شهيد شهبازى و محور 
قراويــز به فرماندهى شــهيد حاجى بابايى 
عمليات انجام و شهيد همدانى نيز به عنوان 
مســئول هماهنگ كننده در شهرك المهدى 

مستقر شد.
وى بــا بيــان اينكه شــهيد مظاهــرى در 
آزادسازى خرمشهر نقش اساسى ايفا كرد، 
اين شــهيد بزرگوار را خطــاب قرار داد و 
افتتاح اين مركز فرهنگى را به روح ايشــان 
تبريك گفت و افزود: هيچ اتفاقى فرخنده تر 

از اين رويداد نيست.
وى تصريح كرد: اين كتابخانه زمانى شكل 
گرفت كه جشــنواره فيلم كودك و نوجوان 
به اســتان آورده شده و ســالن هايى به اين 

منظور افتتاح شد.
وى همدان را اســتانى فرامنطقه اى عنوان 
كرد و ادامه داد: امروزه شــاهد پيشرفت و 
توســعه همه جانبه استان همدان هستيم به 
طوريكه در بســيارى از حوزه هاى همدان 

تبديل به قطب و پايلوت شده است
حاجى بابايى با بيان اينكه ما جزو استان هاى 
برتر در حوزه شروع، ادامه و افتتاح پروژه ها 
هســتيم ادامه داد: اين رويداد مديون همه 

مديران و هماهنگى درون استانى است.
وى با اشــاره بــه اينكه مــا از قطب هاى 
برجســته علوم پزشــكى در كشور هستيم 
خاطرنشــان كرد: اين ســخنان بــه معناى 
حمايت از مديران براى ماندگارى نيست ما 
از تمام مديران تا زمانى كه مسئوليت دارند 

حمايت مى كنيم.
ديگر نماينــده مردم همــدان و فامنين در 
مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه امروز 
از تيــم درمانى كه در خــط مقدم مبارزه با 
كرونــا در حال مبــارزه هســتند قدردانى 

مى كنيم افتتاح پروژه هــا در تمام مناطق به 
ويژه مناطق كمتربرخوردار را اتفاق بزرگى 

دانست كه محروميت ها را كاهش مى دهد.
حجت االســالم احمدحســين فالحــى با 
بيان اينكــه عرصه فرهنــگ و ارزش هاى 
اجتماعى در همــدان به عنوان دارالمومنين 
و دارالمجاهديــن زنده نــگاه داريم گفت: 
مالعلى معصومى  علماى بزرگ مانند  خط 

همدانى را بايد حفظ كنيم.
وى گفت: اميد است از اين مراكز فرهنگى 
به نحو احســن استفاده شــود و كتاب در 

زندگى مردم جايگاه ويژه اى پيدا كند.
وى بر اجراى ســريع اين طرح در شــهر 
همدان تاكيــد كرد و گفت: بايد طرح هاى 
عمرانى با هدف بازآفرينى و توسعه مناطق 

حاشيه اى اجرا شود.
اســتاندار همدان نيز در اين مراســم اظهار 
داشــت: در روزهاى پايانى فعاليت دولت 
دوازدهم، يــك برنامه 100 روزه اجرايى و 
عملياتى از سند توسعه استان در نظر گرفته 
شــد كه با اجراى آن 287 طــرح و پروژه 
تا پايان تابســتان در مناطق مختلف استان 

همدان به بهرهبردارى مى رسد.
سعيد شــاهرخى اظهار داشت: مردم استان 
همدان به ويژه مردم شــهر مريانج شايسته 
هرگونه خدمت خالصانه و بى منت هستند 
و تالش و اقدامات همه كسانى كه به نوعى 
در توسعه شــهر مريانج نقش ايفا كرده اند، 

قابل قدردانى است.
وى خاطر نشــان كرد: با توجــه به عزم و 
اراده اى كــه در مجموعه مديريت اســتان 
وجــود دارد و با توجه بــه اهميت فرصت  
خدمتگزارى به مــردم، با قدرت و جديت 
آنچه وظيفه است تا آخرين لحظه مسووليت 

انجام خواهيم داد.
وى عنوان كــرد: اميدواريم در فرصتى كه 
خداوند براى خدمت به مردم در اختيار ما 

قرار داده، موفق عمل كنيم.
شاهرخى خاطرنشان كرد: در سالهاى اخير 
ســعى كرديم اتحاد و همدلى در راســتاى 

خدمت به مردم در استان حاكم شود.
اســتاندار همدان تاكيد كرد: مركز مطالعات 
و همايش هــاى كتاب و كتابخوانى اســتان 
همدان، كه يك  مركز  تاثيرگذار و شايســته 
مردم مريانج اســت، به همت و پشــتوانه 

فكرى يك مجموعه شكل گرفت.
در ادامه نيز فرماندار همــدان با بيان اينكه 
مركز پژوهش هاى شــهيد مظاهرى مريانج 
داراى ســبقه 50 ساله است اظهار كرد: اين 
كتابخانه در محل فعلى در ســال 1350 با 
زيربناى 120 متر مربع فعاليت خود را آغاز 

كرد.
محمد على محمدى با بيان اينكه اين پروژه 
با زيربناى يك هزار و 408 متر مربع و بيش 
از 15 هزار منبع افتتاح شــده است، عنوان 
كرد: مجموع اعتبارات اين پروژه 5 ميليارد 
و900 ميليون تومان اســت كه از اين ميزان 
160 ميليون تومان توسط نهاد كتابخانه هاى 
عمومى كشــور، 340 ميليون تومان توسط 
بنياد بركت، 3 ميليارد و 400 ميليون تومان 

از محل تملك و دارايى تأمين شده است.
وى بــا بيــان اينكه 128 طــرح عمرانى با 
اعتبــارى معادل 2 هــزار و 433 ميليارد و 
215 ميليــون ريال در شهرســتان همدان 
افتتاح شده اســت، اظهار داشت: در همين 
راســتا  عمليات اجرايــى 15 طرح با پيش 
بينى اعتبار يك هــزار و 286 ميليارد ريال 
نيز در اين شهرستان كلنگ زنى شده است 

كه در مدت زمان پيش بينى شــده به بهره 
بردارى خواهد رسيد.

محمدى افــزود: پروژه هاى عنوان شــده 
شامل27 طرح در حوزه آب و برق و گاز، 9
طرح كشاورزى و صنعت، 9واحد توليدى 
و اقتصادى،يك پروژه بهداشــت و درمان، 

يك مركز اقامتى گردشگرى است.
وى با بيــان اينكه از اين تعــداد طرح در 
حوزه مســكن شــهرى 87 واحد افتتاح و 
كلنگ زنى شــد افزود: در بخش نوسازى 
مدارس و كتابخانه هاى عمومى نيز 2 پروژه 

افتتاح شد.
وى همچنين در تشريح احداث تصفيه خانه 
روستاى سيمين و ارزانفود، عنوان كرد: اين 
پروژه با ظرفيــت 727 متر مكعب در روز 
و طول شــبكه 12 كيلومترى بيش از 750
خانوار را تحت پوشــش قرار مى دهد كه 
اعتبارى بالــغ بر 51 ميليارد ريال تئســط 
شــركت آب و فاضالب همدان اجرا و به 

بهره بردارى رسيده است.
فرمانــدار همدان همچنين به افق توســعه 
گردشگرى در شــهر همدان اشاهر كرد و 
گفت: تعداد تخت هاى هتل هاى همدان از 
2 هزار و 200 تخت به بيش از چهار هزار 
و 500 تخت رسيده و همچنين 36 اقامتگاه 
بــا 182 اتاق و 188 تخت در روســتاهاى 
مختلف اســتان ايجاد شــده كه در حوزه 

اشتغال روستايى موثر بوده است.
محمدى در خصــوص افتتاح هتل ايرانيان 
نيز، اظهار داشــت: اين پروژه با ســرمايه 
گذارى 13 ميليارد تومانى بخش خصوصى 
داراى 12 اتاق به بهره بردارى رسده است 
كه  ســبب شده 30 ظرفيت تختى هتلى در 

شهر همدان افزوده شود.

 اعتمــاد اجتماعى يكى از شــاخص ها و 
پيش نيازهاى جامعه ايده ال و باكيفيت به شمار 
مى رود و به باور يك جامعه شناس، تضعيف 
معيارهاى اخالقى، موجب خدشه دار شدن آن 
و در نتيجه مختل شــدن فعاليت ساير اركان 

اساسى جامعه مى شود.
اعتماد اجتماعى به معنــاى قبول، اطمينان و 
باور داشــتن و واگذارى كار به ديگرى است 
كه نقش برجســته اى در روابــط بين فردى 
ايفــا مى كند؛ بــه اين معنا كه وقتــى از خانه 
خارج مى شــويم بايد به راننده اتوبوســى كه 
نمى شناســيم اعتماد داشته باشيم يا به كيفيت 
جنس و فروشنده اينترنتى كه نه او را مى بينيم 
و نه مى شناسيم، اما از او خريد مى كنيم اعتماد 
داشته باشــيم يا به بانكى كه پول خود را در 
آنجا گذاشــته ايم اعتماد داشته باشيم و بسيار 

موارد ديگر.
در روابط اجتماعى و ســطح كالن هم داشتن 
اعتمــاد يعنى به دولت و ســاختارهاى كالن 
سياســى و اجتماعى و اقتصادى كه بخشى از 
حقوق و وظايف خود را به آنها سپرده ايم تا به 
جاى ما تصميم بگيرند و عمل كنند و مراقب 
امروز و آينده ما باشــند، باور و اعتماد داشته 

باشيم.
متأســفانه براســاس مطالعــات و تحقيقات 
صورت گرفته از جانب برخى پژوهشــگران 
و محققــان و همچنين مشــاهدات عينى، در 
ميان گفتمان اقشــار مختلف مردم مى بينيم و 
مى شنويم، چند صباحى است اعتماد اجتماعى 

در زندگى ايرانيان كمرنگ شده است.
يك جامعه شناس و عضو هيأت علمى دانشگاه 
تهران در گفت وگو بــا ايرنا، دليل اصلى اين 
رخداد را تغيير شكل زندگى از سنتى به مدرن 
و از بيــن رفتن روابط چهره بــه چهره ميان 
افراد عنوان  كرد و گفت: گســترش استفاده 
از اينترنت و فضاى مجازى در ابعادى بزرگتر 
از فضاى واقعى و همچنين انتشــار اخبارى 
نادرست در آن، بر كاهش اعتماد اجتماعى بين 

فردى و مردم و دولت افزوده است.
 اوج گيرى فردگرايى 

حكايت از نبود اعتماد اجتماعى مى دهد
شــهال كاظمى پور با يــادآورى اينكه كاهش 
يا افزايــش ميزان اعتماداجتماعــى عمدتاً به 
عملكرد مسئوالن و دولتمردان بازمى گردد كه 
دايره آن به تعامالت اجتماعى افراد نسبت به 
همديگر هم كشــيده مى شود، بيان كرد: يكى 

ديگــر از مواردى كه موجــب كاهش اعتماد 
اجتماعى مى شــود، تغيير معيارهاى فرهنگى 
و اخالق مدارى اســت به اين معنا كه هرچه 
اخالق در جامعه قوى تر باشــد سطح اعتماد 
اجتماعى باالتر است و هرچه بى اخالقى بيشتر 
و افراد نسبت به مسائل اخالقى پايبند نباشند 

اعتماد كاهش و فردگرايى افزايش مى يابد.
وى گفت: در گذشته جمع گرايى رواج داشت، 
افراد به خاطر همديگر از مســائل گذشــت 
مى كردنــد و در خدمت همديگــر بودند، اما 
هرچــه زمان بيشــتر گذشــت و اجتماعات 
گســترده تر و روابط چهره به چهره كمتر شد 
افراد نســبت به هم بيگانه و در نتيجه آشنايى 

كمترى شكل گرفت.
كاظمى پور افزود: به هميــن دليل عام گرايى 
و جمع گرايى تضعيف و ســوق به ســمت 
فردگرايى اوج گرفت، البته اين نكته شــايان 
ذكر اســت كه همواره فردگرايــى داللت بر 
كاهــش اعتماد اجتماعى نيســت چنانچه در 
كشورهاى غربى شاهد فردگرايى هستيم، اما 
اعتماد هم وجود دارد چراكه اخالق اجتماعى 
تضعيف نشده چه بسا تقويت هم شده است.

به گفته اين جامعه شناس، وقتى عنوان مى شود 

فرهنــگ جامعه تضعيف شــده يعنى اخالق 
اجتماعى كمرنگ شده است. 

 راهكار بازگشــت اعتماد اجتماعى 
چيست؟

كاظمى پــور درباره راهكار بازگشــت اعتماد 
اجتماعى اينگونه گفت: بايد مسائل فرهنگى 
كه به مرور تضعيف شــده است تقويت شود 
آن هم نه با ديكته كردن و نسخه نوشتن، بلكه 
با عمل گرايى كه مســئوالن بايد از رفتارهاى 

خود آغاز كنند.
وى افزود: بايد رفتارهاى اخالقى كه در قرآن 
برآن تاكيد شده اســت را در سطح مسئوالن 
ببينيم و هنگامى كه گفتار و كردارشان يكسان 
شد مى توان توقع بازگشت اعتماد اجتماعى را 

داشت.
كاظمى پور، با تأكيد بر اينكه نقش رســانه ها 
و فضاى مجازى در اين زمينه بسيار برجسته 
است، گفت: بازنشر اخبار گفته هاى مسئوالن 
در رســانه ها، خود يكــى از عوامل افزايش 
يا كاهــش اعتماد اجتماعى اســت، البته گاه 
شيطنت هايى هم از سوى معاندان مى شود كه 
نياز به آموزش سواد رسانه اى دارد تا هر آنچه 

ديده مى شود پذيرفته نشود.

افتتاح وكلنگ زنى143 طرح
 در شهرستان همدان

■ فرماندار: اعتبار پروژه هاى شهرستان 3700 ميليارد است

رونق اعتماد اجتماعى در بازار اخالق مدارى

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

همدان پیام در کنار شامست!
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متقاضيان دريافت تسهيالت 
با وثيقه سهام عدالت بخوانند

 ســخنگوى كانون شركت هاى ســرمايه گذارى سهام عدالت با 
بيان اينكه تاكنون فقط 100هزار كارت اعتبارى در قبال وثيقه سهام 
عدالت پرداخت شده است، گفت: فروش سهام عدالت به صورت 

بلوكى برخالف سياست مقام معظم رهبرى است.
به گزارش خبرآنالين، اكبر حيدرى در مورد فروش ســهام عدالت 
گفت: كسانى كه روش مســتقيم مديريت سهام عدالت را انتخاب 
كرده اند بايد دست اندركاران فروش به اين نكته توجه داشته باشند 
كه طبق منويات رهبرى در نامه 26 خردادماه ســال گذشته فروش 
سهام عدالت نبايد موجب تسلط سرمايه داران بر سهام عدالت مردم 

شود، بنابراين فروش بلوكى بايد از دستور كار خارج شود.
وى همچنيــن افزود: اجراى طرح فروش ســهام عدالت در روش 
مســتقيم نبايد موجب محدود شدن حق مالكيت و اعمال مديريت 
مردم بر سهام خود باشد در حالى كه كارگزارى ها درخواست مردم 

را نگه مى دارند و اين تقاضاها را به صورت بلوكى مى فروشند.
به گفته سخنگوى كانون شركت هاى سرمايه گذارى سهام عدالت، 
تقاضاهاى تجميع شــده براى فروش سهام عدالت بايد ملغى شود، 
اما كســانى كه به دليل اضطرار مالى اصرار به فروش سهام عدالت 
خود دارند بايد بتوانند مانند ساير سهامداران بازار سهام خود را به 

صورت خرد به فروش برسانند.
حيدرى در مورد اينكه االن تنها 60درصد ســهام عدالت آزاد شده 
چگونه دارنده ســهام عدالت اين ســهام را بفروشد، گفت: سهام 
عدالت در روش مســتقيم هم بايد مانند ساير ســهام در پرتفوى 
ســهامداران قرار گيرد و آنها به انتخــاب خود بتوانند به ميزان 60

درصد از سهام خود را انتخاب كرده و بفروشند.
وى در مــورد اينكه قرار بود با وثيقه كردن ســهام عدالت كارت 
اعتبارى به سهامداران پرداخت شــود، بيان كرد: در راستاى نگه 
داشــتن ســهام عدالت بايد كارت اعتبارى ويژه به آنها پرداخت 
مى شــد، اما برخى از بانك ها از كارت هــاى اعتبارى معمولى به 
ســهامداران عدالت دادند كــه در اين زمينه تعــداد ناچيزى در 
حد 100هزار نفر توانســتند از اين كارت ها استفاده كنند كه اين 
كارت هــا مزيت خاصى براى ســهامداران عدالت نــدارد. يعنى 
همانطــور كه مشــتريان معمولى بانــك كارت اعتبارى مى گيرند 
بانك ها ســهام عدالت را هم به عنوان وثيقه در قبال اين كارت ها 

قبول مى كنند.
سخنگوى كانون شركت هاى ســرمايه گذارى سهام عدالت گفت: 
ما پيشــنهاد مى كنيم با محوريت شــركت هاى ســرمايه گذارى و 
شركت هاى تعاونى سهام عدالت كارت هاى اعتبارى با ويژگى هاى 
بهتر براى ســهامداران عدالت در نظر بگيرند و در قبال آن ســهام 
عدالت را وثيقه كنند تا مردم به ماندگارى در سهام عدالت تشويق 

شوند.
حيدرى در مورد اينكه آيا شركت هاى تعاونى سهام عدالت حذف 
شــده اند، افزود: دولت گذشته بسيار تالش كرد كه ركن مهم سهام 
عدالت يعنى شــركت هاى تعاونى شهرســتانى را حذف كند، اما 
نتوانســت و به نظر من بايد شركت هاى تعاونى سهام عدالت احيا 
شــوند و خدماتى كه قرار است مانند كارت اعتبارى به سهامداران 

عدالت داده شود از اين طريق انجام شود.
ــه  ــروش ســهام عدالــت ب ــه را هــم گفــت: اگــر ف ــن نكت وى اي
روش خــرد انجــام شــود ايــن كار هــم مانــع تســلط ســرمايه داران 
ــه  ــه عمق بخشــى ب ــر ســهام عدالــت مى شــود و هــم ب ــزرگ ب ب

ــد. ــازار كمــك مى كن ب
سهام عدالت كه با هدف گسترش عدالت در جامعه از سال 1385
بين 6 دهك كم درآمد جامعه توزيع شــد پس از 15 سال ابتدا 30
درصد و ســپس 60 درصد آزاد شد و در حال حاضر از 49 ميليون 
ســهام دار عدالت حدود 19ميليون نفر روش مديريت مســتقيم را 
انتخاب كردند و 30 ميليون نفر در روش مديريت غيرمستقيم يعنى 
از طريق شــركت هاى سرمايه گذارى استانى مديريت سهام خود را 

برگزيدند.
همچنين عمده شــركت هاى سرمايه گذارى اســتانى وارد بورس 
شده اند و تنها شــركت هاى سرمايه گذارى اســتان تهران، البرز و 
سمنان هنوز پذيرش نشده اند. كسانى كه روش مديريت غيرمستقيم 
را انتخاب كرده اند سهام آنها در پرتفوى شركت سرمايه گذارى قرار 
گرفته و معادل آن شــركت سرمايه گذارى استانى به آنها داده شده 
اســت كه سهامداران در اين روش مى توانند مانند ساير سهامداران 

عادى سهام خود در شركت استانى را خريدوفروش كنند.

مشكلى براى تأمين سيمان 
در بازار همدان نيست

 دادســتان عمومى و انقالب اســالمى اســتان همــدان گفت: در 
حال حاضر مشكل حادى براى تأمين سيمان به قيمت مصوب در بازار 

همدان وجود ندارد.
به گزارش ايســنا، حســن خانجانى افزود: در اينكه ورود سيمان به 
بورس اقدامى صحيح بوده يا نه، نياز به كار كارشناسى داريم، اما نبايد 
فرايند به گونه اى اجرايى شــود كه خريد سيمان از بورس براى تعداد 

محدودى به انحصار درآيد.
وى بيان كرد: با اين وجود احتمال مى رود با رفتن ســيمان به بورس 
برخى به دنبال انحصارطلبى اين كاال بروند تا جايى كه آن را انبار كرده 
و يا به قيمت باالتر از نرخ مصوب در بازار داخلى عرضه كنند و حتى 

به فكر صادرات آن بيفتند.

توضيح وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
درباره پيش ثبت نام جاماندگان يارانه نقدى

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى با صدور اطالعيه اى خبر منتشره 
در برخى سايت ها و شــبكه هاى اجتماعى مبنى بر آغاز پيش ثبت نام 

جاماندگان يارانه نقدى را تكذيب كرد.
به گزارش خبرآناليــن، در اطالعيه روابط عمومى وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى آمده اســت: در حال حاضر هيچ ســايت يا سامانه اى 
براى  ثبت نام  يارانه نقدى توســط اين وزارتخانه اعالم نشــده است 
و هرگونه اقدام درخصوص ثبت نام جاماندگان يارانه صرفاً از ســوى 
مركز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 

اطالع رسانى مى شود.
در اين اطالعيه خطاب به هموطنان بيان شده است: با توجه به امكان 
سوء اســتفاده و كالهبــردارى از متقاضيان ثبت نام، أكيد مى شــود به 

پيامك ها يا سايت هاى غيرمرتبط توجه نشود.

مدير امور شعب بانك كشاورزى استان همدان:
تسهيالت رونق توليد پرداخت مى كنيم

 ليــال يعقوبــى - خبرنگار همــدان پيــام:  مدير امور شــعب 
بانك كشاورزى اســتان همدان در جمع خبرنگاران گفت: از ابتداى 
ســالجارى تاكنون در بخش گلخانه ها 7 فقره تسهيالت مجموعاً به 

مبلغ 1,7ميليارد ريال پرداخت شده است.
هوشنگ حيدرنژاديان افزود: امسال در حوزه رونق توليد نيز 12 فقره 
تســهيالت به مبلغ 59 ميليارد ريال پرداخت شده است، همچنين در 
بخــش جهش توليد 4 طرح موردبررســى و بالغ بر 42 ميليارد ريال 

تسهيالت پرداخت شده است.
وى با اشاره به اينكه در حال حاضر 37 طرح ديگر در گلخانه به مبلغ 
195ميليارد ريال مصوب و در شــرف پرداخت است، بيان كرد: 969 
ميليارد ريال در بخش مكانيزاسيون طى 621 فقره تسهيالت پرداخت 

شده است.
حيدرنژاديان به آمادگى بانك كشــاورزى براى پرداخت تســهيالت 
اشــتغال پايدار روستايى اشــاره كرد و گفت: كل پرداختى از ابتداى 
سال تاكنون به مبلغ  7 هزار و323ميليارد ريال بوده كه نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 25درصد رشد داشته است.

وى در ادامه افزود: بانك كشاورزى هيچ واحد توليدى فعالى را تملك 
نكرده اســت، ضمن آنكه حمايت از واحدهاى توليدى را در دستور 
كار قرار داده اســت به طورى كه در تالش هستيم واحدهاى راكد و 

نيمه فعال به چرخه توليد بازگردند.
حيدرنژاديــان با بيان اينكه در ســال زراعى جــارى 24هزار و 741 
بيمه نامه صادر شــده اســت كه تاكنون 12هزار و 424 ميليارد ريال 
خسارت پرداخت شده است، بيان كرد: در سالجارى بانك كشاورزى 
پرداخت بهاى 40 هزار و 921 تن گندم خريدارى شــده توسط 60 
مركز فعال به ارزش  9 هزار و990 ميليارد ريال را برعهده داشته است.

 فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى اجراى بخشى از توسعه شبكه جمع آورى فاضالب  
شهر نهاوند - مرحله (2) به شماره ع/1400/219 

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه اجراى بخشى از توسعه شبكه جمع آورى فاضالب 
شهر نهاوند - مرحله (2) با برآورد اوليه 26،452،471،714 ريال بر اساس فهارس بهاى سال 1400 را به پيمانكاراني كه داراى گواهينامه صالحيت معتبر 
از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته آب (حداقل پايه 5) و گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى باشند با 
سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25٪ مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت 
نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين طي 5 سال گذشته باشند (جهت دارندگان رتبه 5 )، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت (ستاد) واگذارنمايد. 
تمامى مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) 
به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2000007001000055 انجام خواهد شد،  الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل 

ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
*تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1400/06/13

*هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ   500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب 
استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

*مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1400/06/13 لغايت 1400/06/18 تاپايان وقت ادارى.
*آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1400/06/29 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

*تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/06/30 ساعت 9:30 در سالن جلسات مناقصه گزار.
*مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:  1،322،673،586 ريال است كه پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق  بند الف 
ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/09/22  واصالحيه آن به شماره 5211/ت57592ه مورخ 1400/01/22 
ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 

1400/06/29 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان- ميدان بيمه - جنب اداره ثبت احوال شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 

14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 

مركز تماس: 41934-021       دفتر ثبت نام: 88969737  و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

 فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى

 معاون وزير راه وشهرســازى درخصوص 
جزئيات وام وديعه مســكن براى مستأجران 

نيمه دوم سال توضيحاتى ارائه داد.
محمود محمودزاده با بيان اينكه متقاضيان وام 
وديعه مســكن تا تاريخ اعالم شده در مصوبه 
ســتادملى مقابله با كرونا مى توانند در سامانه 
براى ايــن وام ثبت نام كنند، گفت: كســانى 
كه نيمه دوم ســال مهلت قراردادشان است، 
مى توانند مدارك خود را در سامانه بارگذارى 

كنند.
وى افزود: در ســال گذشــته هم كسانى كه 
قراردادشــان در نيمه دوم ســال بود، مدارك 
خود را بارگذارى كردند و امسال هم همانند 
ســال گذشته و طبق رويه ســال گذشته اين 

اقدامات انجام مى شود.
معاون مسكن وساختمان وزير راه وشهرسازى 
با بيان اينكــه در حال حاضر روند پرداخت 
تســهيالت وديعــه مســكن آغاز شــده و 
متقاضيــان مى توانند با مراجعــه به بانك ها 
اقدامــات الزم براى دريافت تســهيالت را 
صورت  برنامه ريزى ها  گفــت:  دهند،  انجام 
گرفته و متقاضيان مى توانند نام بانك و شعبه 
موردنظر را انتخاب و مراحل روند پرداخت 

را طى كنند.
محمودزاده افــزود: در صورتى كه متقاضيان 
مدارك خــود را زودتر به بانك ها ارائه دهند 
و مراحــل ادارى را طى كنند، روند پرداخت 

تسهيل و تسريع  مى شود.
وى بيان كرد: بانك ها اطالعات و آمار كسانى 
كه به آنها تســهيالت پرداخت شده است را 
در ســامانه بارگذارى مى كنند، اما هنوز آمار 
دقيقــى از اين تعداد به ما اعالم نشــده و در 
آينده نزديك اطالعات جديدى از متقاضيانى 
كه اين تســهيالت را دريافت كرده اند، ارائه 

مى كنيم.
  كدام اجاره نامه ها 

مشمول وام وديعه مسكن مى شوند؟
وزارت  مســكن  اقتصــاد  دفتــر  معــاون 
راه وشهرســازى هم گفت: اجاره نامه هايى كه 
از يكم مهرماه1399 تا 31 شهريورماه 1400

منعقد شده، مشمول اين وام مى شوند.
 علــى قائــدى دربــاره آخريــن وضعيت 
تســهيالت دهى وديعه مســكن با اشــاره به 
آغــاز پرداخــت اين تســهيالت از ســوى 

بانك هاى عامل، بيان كرد: براساس مصوبه اى 
كه 23خردادماه 1400 از ســتادملى مقابله با 
كرونا داشتيم، از 26خردادماه ثبت نام را آغاز 
كرديم تاكنون حــدود 740 هزار نفر ثبت نام 
كرده اند كه از اين ثبت نامى ها حدود 81هزار 

نفر به بانك ها معرفى شده اند.
وى درباره مبلغ تســهيالت وديعه مســكن 
گفت: براى شهر تهران با توجه به اينكه مبالغ 
اجاره بها باالتر است، 70 ميليون تومان، براى 
ســاير كالنشــهرها 40 ميليون تومان و براى 
ســاير مناطق شــهرى هم 25 ميليون تومان 

درنظر گرفته شده است.
وزارت  مســكن  اقتصــاد  دفتــر  معــاون 
را وشهرسازى دوره بازپرداخت اين تسهيالت 
را 5ســاله عنوان كرد و افزود: نرخ سود اين 

تسهيالت 13درصد است.
وى بيــان كــرد: روش ديگــر بازپرداخت 
تسهيالت كه سال گذشته به تصويب رسيده 
بود، مورداســتقبال قرار نگرفت؛ آن هم اين 
بود كه وام گيرنده اقساط را پرداخت نمى كرد، 
ولى در پايان ســال يكجا اصل و سود وام را 

تسويه مى كرد.
قائدى گفــت: نيازى به حضــور در ادارات 
راه وشهرســازى براى ثبت نام نيســت و فقط 
بايد در مرحله آخر كه مراجعه به بانك است، 
در شعبه حاضر شوند؛ براى ثبت نام متقاضيان 

بايد به سامانه طرح اقدام ملى مسكن ثبت نام 
كنند، سپس به صورت كامًال سيستمى شرايط 
متقاضيان پااليش مى شــود؛ هــر متقاضى كه 
واجدشرايط باشد، شعبه بانك موردنظر را در 
نزديك ترين محل زندگى خود انتخاب كرده 

و پس از آن به بانك مراجعه مى كند.
وى افزود: بانك هم شرايط موردنظر خود را 
بررسى كرده و درصورتى كه متقاضى، واجد 
شرايط باشــد، پرداخت آن انجام مى شود ما 
شــرايط بانكى را بررسى مى كنيم؛ يكى اينكه 
سرپرســت خانــوار باشــد؛ در مقطع فعلى 
مالكيت نداشته باشــد؛ تاريخ انعقاد قرارداد 
اجاره از اول مهرماه 1399 تا 31 شــهريورماه 
1400 مرتبط باشد. اگر اين 3 شرط را داشته 
باشد، تأييد شده و فرد مى تواند بانك عامل را 

معرفى و به آن شعبه مراجعه كند.
قائــدى بيان كــرد: بنابراين افــرادى كه در 
حال حاضر نســبت به انعقاد قرارداد اجاره با 
موجر اقدام مى كنند هم مشمول دريافت اين 

تسهيالت مى شوند.
وى گفت: طبق قانون ســاماندهى و حمايت 
از توليد و عرضه مســكن، كسانى مى توانند 
از اين تســهيالت اســتفاده كنند كه يا آقاى 
متأهل باشــند يا خانم مجرد باالى 35 سال؛ 
اجاره نامه ها هم يا بايد در دفاتر مشاور امالك 
نوشته شــده و كدرهگيرى اخذ شود يا اينكه 

در دفاتر اسنادرسمى ثبت شده باشد.
قائدى افزود: با توجه به سقف كلى اختصاص 
داده شده از سوى ستادملى مقابله با كرونا تا 
10هزار ميليارد تومان، بعيد است محدوديت 
خاصى براى ثبت نام در نظر گرفته شــود. در 
حال حاضر هر فرد كــه ثبت نام كند و واجد 

شرايط باشد، مى تواند به بانك مراجعه كند.
وزارت  مســكن  اقتصــاد  دفتــر  معــاون 
را وشهرســازى بيان كرد: با توجــه به اينكه 
تســهيالت مذكــور مربوط به دوره شــيوع 
كروناست، براســاس مصوبه ستادملى مقابله 
با كرونا، اگر چك برگشــتى اشخاص مربوط 
به دوره كرونا باشــد، اين ســتاد بــراى آنها 
استثنا قائل شده و مى توانند اين تسهيالت را 

دريافت كنند.
وى درباره طوالنى شــدن علت پرداخت اين 
تسهيالت گفت: از زمان آغاز ثبت نام، يك ماه 
را بــراى انجام فرايند ثبت نــام در نظر گرفته 
بوديم؛ اما زمانى كه مى خواستيم پااليش كنيم، 
دوره آغاز بازبينى و اصالحات فنى سيستم ها 
و ســامانه هاى وزارت راه وشهرســازى بود 
كه ســبب شــد يك ماه در فراينــد پااليش 
ثبت نام كنندگان، وقفه ايجاد شــود؛ اما از هم 
اكنون ديگر دوره پااليش به طول نمى كشد و 
بعيد اســت اين روند بيش از 10روز به طول 

بينجامد.

 مديــركل منابــع طبيعى 
و آبخيزدارى اســتان همدان 
گفــت: 65 هزار هكتــار از 
عرصه هــاى اين اســتان در 
معرض بيابانى شدن قرار دارد 
كه براى پيشــگيرى از بيابانى 
شدن اين اراضى بايد اجراى 
طرح بيابان زدايى را با قوت در 

دستور كار قرار داد.
اســفنديار خزائــى افــزود: 

طرح هاى بيابان زدائى شامل افزايش پوشش 
گياهى با كاشــت گياهان مقــاوم در برابر 
كم آبى، نهــال كارى، بوته كارى، حفاظت از 
پوشش گياهى طبيعى، آبيارى و مراقبت و 

مديريت هرز آب را شامل مى شود.
وى اجراى طرح «ترســيب كربن» (رسوب 
دادن كربن در زمين) در اســتان همدان را 
از اقدام هاى مؤثر در ســرعت بخشيدن به 
طرح هاى بيابان زدايى با استفاده از مشاركت 
مردم در احياى عرصه هاى طبيعى و مقابله با 

بيابان زايى دانست.
مديركل منابع طبيعــى و آبخيزدارى همدان 
بيان كرد: عوامل انســانى شــامل برداشت 
غيراصولــى و بى رويه از ســفره هاى آب 
زيرزمينى، تغييــر كاربرى اراضى، مديريت 
نامناسب مراتع، چراى مفرط مراتع، مديريت 
غيراصولى اراضى كشاورزى از جمله عوامل 
تأثيرگذار در تشديد پديده بيابان زايى است.

خزائى افزود: اســتفاده بى رويــه از اراضى 
مرتعى مهمترين عوامل ريشــه اى فرسايش 
خاك و بيابان زايى به شمار مى آيد كه درپى 

آن تخريــب عرصه هاى 
منابع طبيعى و فرســايش 
شــديد بــادى و آبى به 
ميزان  افزايــش  همــراه 
شورى خاك را به همراه 

داشته است.
كــرد: 10هزار  بيان  وى 
در  اراضــى  از  هكتــار 
معــرض بيابانى اســتان 
همــدان در شهرســتان 
كبودراهنگ قرار دارد كه براى مقابله با پديده 
بيابان زايى 325 هكتار طرح هاى بيابان زدايى 
از سال هاى گذشــته تاكنون در شهرستان 

كبودراهنگ اجرا شده است.
مديركل منابع طبيعــى و آبخيزدارى همدان 
بيان كرد: در راستاى بيابان زدايى در اراضى 
كبودراهنگ گونه هاى آتريپلكس و قره داغ 
كاشــته شــده چراكه اين گونه ها مقاوم به 
كم آبى و متناســب با شرايط اقليمى منطقه 
هســتند كه تاكنون بيش از 95 درصد طرح 

موفق بوده است.
خزائى افزود: امسال براى بيابان زدايى از 75
هكتار از عرصه هاى شهرستان كبودراهنگ 
طــرح در نظرگرفته شــده اســت كه در 
جلوگيرى از فرسايش بادى و جلوگيرى از 

ريزگردها تأثير بسزايى دارد.
وسعت عرصه هاى ملى استان همدان 905

هزار هكتار است كه 822 هزار هكتار مرتع 
بــوده و نزديك به 45 هــزار هكتار اراضى 
جنگلى، جنگل دست كاشــت و ذخيره گاه 

جنگلى است.

جزئيات وام وديعه مسكن 
براى مستأجران نيمه دوم سال

آخرين خبر درباره سهم دختران 
از حقوق بازنشستگى پدران متوفى

 مديــركل امــور مســتمرى هاى ســازمان تامين اجتماعــى گفــت: 
ــك از  ــراى هري ــذار ب ــى، قانونگ ــون تأمين اجتماع ــاده 83 قان در م
ــا مســتمرى بگير متوفــى  ــدگان واجــد شــرايط بيمــه شــده ي بازمان
ــهام  ــه، س ــتمرى مربوط ــزان مس ــدن مي ــخص ش ــور مش ــه منظ ب

تعييــن شــده اســت.
بــه گــزارش خبرآناليــن، ناهيــد حيــدرى افــزود: بــر ايــن اســاس 
ــدان  ــك از فرزن ــر ي ــد و ه ــى 50درص ــده متوف ــه ش ــر بيم همس
ــا پســر) از 25درصــد مزايــاى  واجــد شــرايط (اعــم از دختــر و ي
ــدر  ــه پ ــى ك مســتمرى مربوطــه برخــوردار مى شــوند و در صورت
ــر  ــان دوبراب ــزان مســتمرى آن ــادر را از دســت داده باشــند، مي و م

مى شــود.
وى بيــان كــرد: همچنيــن ســهم هــر يــك از والديــن تحت تكفــل 
ــزان مســتمرى مربوطــه  ــادل 20درصــد مي ــى مع بيمــه شــده متوف

اســت.
حيــدرى گفــت: در هرحــال بازمانــدگان بيمــه شــده از 100درصــد 

مســتمرى بازنشســتگان متوفــى اســتفاده مى كننــد.

65 هزار هكتار از عرصه هاى استان 
همدان در معرض بيابانى شدن هستند
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 2 بانوى فوتباليست همدانى 
به اردوى تيم ملى دعوت شدند

 به دنبال درخشش فوتباليست هاى همدانى در مسابقات تداركاتى 
تورنمنت ازبكستان، 2 بانوى فوتباليست استان به اردوى آماده سازى 

تيم ملى بزرگساالن ايران دعوت شدند.
اردوى تيم ملى فوتبال بانوان ايران از دهم شهريورماه آغاز شده و تا 

شانزدهم شهريورماه در مركز ملى فوتبال برگزار مى شود.
برهمين اساس، زهرا خواجوى دروازه بان نهاوندى تيم ملى به همراه 
مرضيــه نيكخواه ديگر بازيكن همدانى تيم ملى براى حضور در اين 

اردو دعوت شدند.
خواجوى در رقابت هاى بين المللى ازبكســتان خوش درخشــيد و 
توانست بار ديگر در اردوى تيم ملى فوتبال بانوان كشورمان حضور 
يابد. نيكخواه نيز از ملى پوشان اعزامى به تورنمنت ازبكستان بود، اما 
فرصت چندانى براى بازى و درخشش در اين مسابقات پيدا نكرد.

بازيكنان دعوت شــده در هتل آكادمى خــود را به كادرفنى معرفى 
كردند.

تيم ملى فوتبال بانوان كشــورمان براى حضور قدرتمند در مسابقات 
مقدماتى قاره آسيا آماده مى شود.

تنيس روى ميز در تكاپوى ارتقاى 
رنكينگ پسران 

دختــران  صدرنشــينى   
روى ميز  تنيــس  در  همدان 
كافى نيســت، همــدان در 
رنكينگ  جابه جايى  تكاپوى 
كشورى پسران در اين رشته 

ورزشى است.
دبير هيــأت تنيس روى ميز 
اســتان با بيان ايــن مطلب 
گفت: بــا توجه بــه نتيجه 
تحليلــى كــه بــر رنكينگ 

جديد ســال 1400 ارائه شده است اتفاق شاخصى براى تنيس روى 
ميز پســران در همدان رقم خورد كه مى توانــد انگيزه اى براى ادامه 

راه باشد.
نادر شاملو افزود: پارسا معصومى با رنكينگ 19در رشته تنيس روى 
ميز كشورى اكنون توانسته است با صعود به رنكينگ 4 ايران جايگاه 

خود را تغيير دهد و در انتخابى تيم ملى نوجوانان شركت كند.
وى بيــان كرد: از آنجــا كه همدان در تنيــس روى ميز دختران در 
صدر رده بندى هاى برتر قــرار دارد عزم خود را جزم كرده ايم تا در 
حوزه ورزش تنيس روى ميز پسران نيز با ارتقاى رنكينگ همدان را 

صاحب مقام كشورى و حتى جهانى پسران كنيم.
 برترين هاى بسكتبال استان معرفى شدند

برترين هاى رقابت مهارتى بســكتبال بانوان اســتان همدان معرفى 
شدند

نفرات برتــر پيكارهاى مهارتى بســكتبال بانوان اســتان همدان با 
برگزارى يك دوره مسابقه، انتخاب و نفرات برتر معرفى شدند.

در ايــن مســابقات كه حكم انتخابى اســتان را داشــت، 30 بانوى 
بسكتباليســت منتخب در رده سنى زير 15ســال از شهرستان هاى 
همدان و نهاوند شــركت داشــتند كه با رعايت كامل پروتكل هاى 
بهداشــتى در سالن شهيدســليمانى مســابقه دادند و درنهايت تيم 

منتخب نوجوانان نهاوند عنوان قهرمانى را از آن خود كرد.
همچنين تيم نايريكا الف و تيم نايريكا ب نيز به ترتيب عناوين دوم 

و سوم اين مسابقات را كسب كردند.
نفرات برتر اين مسابقات به رقابت هاى قهرمانى كشور مى شوند.

مسابقات اسكيل چلنچ(چالش مهارت ها) براساس مصوبه فدراسيون 
جهانى بســكتبال فيبا است كه در قالب رقابت هاى ملى و بين المللى 

برگزار مى شود.

حسرت كسب مدال براى تنها نماينده همدان 
در پارالمپيك توكيو

 تنها نماينده ورزش همدان در پاراالمپيك توكيو بازهم شــانس 
رسيدن به مدال را از دست داد تا دست خالي به كشور بازگردد.

وحيدعلي نجيمي كه براي نخســتين بار گام به مسابقات پاراالمپيك 
گذاشته بود، در نبرد مقابل حريفان قدرتمند خود نتوانست به مدال 

برسد.
دونده كم بيناي همدان در شرايطي موفق به كسب مدال نشد كه در 2 
ماده دووميداني شركت داشت و درنهايت رؤياي رسيدن بر سكوي 

قهرماني را از دست داد.
نجيمي در آخرين شانس پيكار خود براي رسيدن به مدال پاراالمپيك، 
در ماده 400 متر T ۱۳ از صعود به فينال بازيهاي پاراالمپيك بازماند.

وى در آخرين شانس پيكار خود براي رسيدن به مدال پاراالمپيك، 
در مــاده 400 متــر T ۱۳ از صعود به فينال بازيهــاي پاراالمپيك 

بازماند.
به گــزارش ايرنا، اين دونــده همداني در بازيهــاي پاراالمپيك در 
مرحلــه مقدماتي دو 400 متر T۱۳ با حريفانش به رقابت پرداخت 
و درنهايــت با زمان 50 ثانيــه و 25 صدم ثانيه و به عنوان نفر پنجم 
گروه نخســت از خط پايان عبور كرد، ولي مجوز حضور در مرحله 

نهايي را به دست نياورد.
در اين گروه ورزشكاران الجزاير، كميته پاراالمپيك روسيه و كلمبيا 

راهي فينال شدند.
نجيمي پيش از اين نيز نتوانســت در مرحله مقدماتي دوي 100 متر 
كالس T۱۳ مجــوز صعود به مرحله فينال بــراي دريافت مدال را 

كسب كند.
وى در دوي 400 متــر و در كالس T۱۳، به مصاف حريفان خود 
از كشــورهاي كلمبيا، ناميبيا، گينه، كانادا و بوركينافاسو رفت و در 

نهايت با زمان 18/11 ثانيه، به مقام سوم رسيد.
بــا توجه به اينكه از هر كدام از گروههاي 3 گانه فقط 2 دونده راهي 
فينال شــدند و همچنين 2 ركــورد برتر نيز به فينــال راه پيدا كرد، 

علينجيمي موفق به صعود به مرحله فينال نشد.
ــه  ــاره ب ــدان در اين ب ــان هم ــان و كم بيناي ــأت نابيناي ــس هي رئي
ــود  ــد خ ــان قدرتمن ــه حريف ــي ب ــي نجيم ــت: زور عل ــا، گف ايرن

ــيد. نرس
ســميه ســهيلي افزود: اين دونــده همداني براي 

نخســتين بار در عرصه پاراالمپيك حضور يافته 
بود و معتقدم نسبت به حريفان قدرتمند خود 

كم تجربهتر بود.
نجيمــي بــراي نخســتين بار در عرصــه 

و  بود  يافته  حضــور  پاراالمپيك 
معتقدم نسبت به حريفان 

كم  خود  قدرتمنــد 
تجربهتر بود.

وي بيــان كــرد: 
ي  ههــا ند و د

آفريقايي و آمريكايي 
حــرف نخســت را در مــواد 

دووميداني نابينايان و كم بينايان ميزنند 
و نجيمي نتوانســت برابر قدرت آنها 

پيروز شود.
ســهيلي گفــت: عملكــرد نجيمــي در 
ــود،  ــين ب ــابقات قابل تحس ــن مس اي
امــا حريفــان از وى قدرتمندتــر و 

ــد. ــر بودن باتجربهت
رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان همدان 
افزود: نرسيدن به مدال پايان كار نجيمي 
نيست چراكه مســابقات متعددي را در 
پيش دارد و ميتواند حتي در پاراالمپيك 

آينده جبران كند.
وي بيان كــرد: همين كه ايــن دونده 
توانست سهميه حضور در پاراالمپيك 
را كســب كند نيز مايــه افتخار براي 
ورزش همــدان اســت و اميدوارم در 
مســابقات آينــده براي كســب مدال 

جبران كند.

فوتباليست هاى مستعد استان شناسايى شدند
 طرح استعداديابى نوجوانان فوتبال رده سنى زير 16سال استان همدان برگزار شد.

سرپرســت دبيرى هيأت فوتبال استان با بيان اين مطلب گفت: طرح استعداديابى فوتبال 
رده  سنى زير 16سال استان با حضور بيش از 100 بازيكن در ورزشگاه شهيد شمسى پور 

همدان برگزار شد.
عليرضا باللى با اشــاره به طرح اســتعداديابى زير 16سال افزود: با توجه به دستورالعمل 
فدراسيون فوتبال، كميته جوانان و استعداديابى هيأت فوتبال استان طرح استعداديابى زير 

16سال در استان با حضور بيش از 100 نفر برگزار شد.

وى گفــت: اين طرح ابتدا با حضــور بيش از 700 بازيكن در شهرســتان هاى همدان، 
مالير، نهاوند، تويسركان، اسدآباد، بهار، كبودراهنگ، رزن و فامنين برگزار شد كه پس از 
برگزارى استعداديابى در شهرستان ها نفرات برتر زيرنظر مربيان استعدادياب در ورزشگاه 

شهيدشمسى پور همدان تست دادند.
باللــى بيــان كــرد: درنهايــت 8 بازيكــن مســتعد اصلــى و 4 بازيكــن ذخيــره انتخــاب 
ــتعداديابى و  ــى اس ــن و علم ــاى نوي ــرى روش ه ــع به كارگي ــور قط ــه به ط ــدند ك ش
ــه موجــب رشــد بيشــتر و  ــى در وقــت و هزين ــر صرفه جوي ــالوه ب شــاخص بندى ع

بهتــر فوتبــال خواهــد شــد.
وى با بيان اينكه اســتعداديابى امروز به يك علم تبديل شــده است، گفت: فوتبال امروز 

به برنامه ريزى منظم و اســتعداديابى براى پيشرفت نيازمند بوده و اين طرح استعداديابى 
فدراسيون گامى ارزشمند و بزرگ محسوب مى شود.

باللى بيان كرد: استان همدان سرشار از استعدادهاى ناب بوده كه نيازمند توجه و كشف 
هستند كه اميدواريم بتوانيم درنهايت نفراتى را در تيم ملى داشته باشيم.

 وى افزود: نفرات برتر در اســتعداديابى منطقه حضور پيدا مى كنند و در ليست تيم ملى 
مى گيرند. با تمام قدرت اين نفرات منتخب زيرنظر هيأت فوتبال اســتان قرار مى گيرند تا 

بتوانيم آينده درخشانى در فوتبال استان داشته باشيم.
گفتنى اســت؛ استعداديابى منطقه غرب كشور با حضور 6 استان در اواخر شهريورماه در 

همدان برگزار مى شود.

 كشتى اســتان پس از يك خواب طوالنى 
آرام آرام بيدار مى شــود و اين رشته پرطرفدار 
ملى كشــور در آينده حرف هاى زيادى براى 

گفتن خواهد داشت.
كشتى اســتان همدان اين ظرفيت را دارد كه 
در المپيك 2024  حضور داشــته باشد و اين 
با برنامه ريزى و حمايت و تالش  هيأت كشتى 

مى تواند شكل بگيرد.
مديركل ورزش وجوانان استان خود از جنس 
كشتى است و به خوبى به درد كشتى استان و 
كشتى گير آشناســت و مى تواند با حمايت از 
هيأت كشتى اين ورزش را به افق آرزوهايش 

برساند.
حميد سيفى كه ســال ها در ورزش قهرمانى 
حضور داشــت زير ســايه عليرضا حيدرى 
نتوانســت آنطور كه بايد خــود را مطرح كند 
اكنون در مســند مديريت است اميدوار است 
كه بتواند كشــتى را به المپيك 2024 پاريس 
رهنمود كند. اين گوش شكسته ورزش اعتقاد 
دارد كه كشــتى همدان همانند شير خفته اى 

اســت كه بيدار شــده و پس از سال ها ركود 
مى تواند خود را مطرح كند و در كشتى استان 
اين ظرفيــت را لمس كرده كــه مى تواند در 
المپيك آينده حضور پررنگى داشــته باشد و 

توانايى خود را نشان دهد.
وى به خبرنگار ما گفت: به آينده كشتى استان 
بسيار خوشبين هستم و با اين خيزى كه كشتى 
برداشته اميدوارم با همين فرمان پيش برود تا 

در 3 سال آينده گزينه المپيك باشيم.
سيفى افزود: كشــتى همدان ريشه دار است و 
در آينده اى نزديك دوباره شاهد قدرت نمايى 
كشــتى گيران در ميدان هاى داخلى و خارجى 

خواهيم بود.
وى به سابقه كشتى همدان در سال هاى گذشته 
اشــاره كرد و گفت: ما در مركز اســتان بارها 
مازندران را برديم و پا به پاى اســتان زرخيز 
كشــتى كشــور قدم برداشــتيم و در مواقعى 
حتى از مازندران نيز سبقت گرفته و بيشترين 
ملى پوش را در تركيب تيم ملى كشــتى آزاد 
داشتيم و اكنون نيز مى خواهيم در كشتى آقايى 

كنيم و حريفى قدر براى مازندران باشيم.
كشــتى اســتان با اين خيزى كه 
برداشــته به طورقطع بــزودى بر بام 

كشتى كشور خواهد ايستاد.
ســيفى به حضور جوانان اســتان در امكانات 
ناچيز در اردوهاى تيم ملى اشاره كرد و افزود: 
هــادى وفائى كشــتى گير جــوان و آينده دار 
همدانى با قدرت نفر نخست جام تختى شد تا 
به اردوى تيم ملى دعوت شود كه اميدوارم با 
جلب نظر مربيان مسافر مسابقات جهانى كشتى 

به نروژ باشد.
كشتى اســتان پس از آنكه سال ها با كم لطفى 
مسئوالن و ناتوانى هيأت ها افت كرد و زنگ 
تفريح تيم هاى ديگر كشــور شد و جايگاهى 
در اردوهــاى تيم ملى نداشــت با روى كار 
آمدن حميدرضا يارى و ســكان دارى كشتى 
دوبــاره به خــود آمد و با تــالش مربيان و 
مديريت خــوب بازى در فضايــى مملو از 
وفاق و يك رنگى كشتى استان جان گرفت و 
با ميزبانى از اردوى تيم ملى جوانان بار ديگر 

خود را مطرح كرد.
حاصل تالش هيأت كشــتى و مربيان اســتان 
ظهــور چهره هايى چــون وفائــى و مهدى 
حاجيلوئيــان بــود. وفائــى در جــام تختى 
قهرمان شــد و به اردوى تيم ملى راه يافت و 
حاجيلوئيان نيز پس از درخشش در مسابقات 
قهرمانى جوانان كشــور به عضويت تيم ملى 
جوانان ايران درآمد و مسافر مسابقات جهانى 

روسيه شد.
وى به خوبى قدر اين فرصت به دســت آمده 
را دانست و در روسيه با قدرت مقابل حريفان 
خود به پيروزى رســيد و تنها در ديدار فينال 
كشــتى را واگذار كرد و مدال نقره جهانى را 

به گردن آويخت.
اكنــون اين جوان پراميد با انگيــزه اى باال در 
تمرينات شــركت دارد و اگر مسئوالن وى را 
حمايت كنند و مشــكل شغلى اين قهرمان را 
حل كنند مى توان اميدوار بود كه حاجيلوئيان 
در سال هاى آينده كشــتى گير شاخص استان 

شود.
دستگاه ورزش استان بســيار به آينده كشتى 
اميدوار اســت و اين توان را در كشتى استان 

مى بيند كه در المپيك آينده سهميه بگيرد.
هيأت كشــتى اســتان نيز بيكار ننشسته و با 
يك برنامه ريزى خوب در انديشه راه اندازى 
ليگ كشتى غرب كشــور است تا جوانان و 
نوجوانان كشــتى گير اســتان با كشتى گيران 
كردستان  و  كرمانشــاه  لرســتان،  استان هاى 
سرشــاخ شوند و براى روزهاى آينده آبديده 

شوند.
كشتى در شهرهاى همدان، نهاوند، بهار، مالير 
و تويسركان و اسدآباد سرشار از استعداد است 
و بــا توجه به مربيان خوب و ســازنده اى كه 
در اين شــهرها وجود دارند مى توان اميدوار 
بود كه كشتى استان روزهاى آفتابى خوبى را 

پيش رو دارد.

 3/3 ميليــارد تومان اعتبار به پروژه هاى 
نيمه تمام اســدآباد از محل اعتبار ويژه نماينده 
مردم در مجلس شــوراى اسالمى اختصاص 

يافت.
مديركل ورزش وجوانان اســتان در بازديد از 
زيرساخت هاى ورزشى شهرستان اسدآباد كه با 
حضور نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراى 
اسالمى و فرماندار اين شهرستان برگزار شد با 
بيان اينكه در استان همدان ظرفيت هاى ورزشى 
همچــون رگه هاى طال در جاى جاى اســتان 
گســترده شــده اند و در هرجاى استان شاهد 
استعدادهاى ناب ورزشى در رشته هاى مختلف 
هستيم، گفت: يكى از اقدامات بسيار مهمى كه 
در بدو ورود به اســتان همدان صورت گرفت 
راه اندازى پايگاه استعداديابى استان همدان بود 
كه خوشــبختانه با حضور نيروهاى متخصص 

درحال فعاليت است.
حميد سيفى با بيان اينكه وظيفه بسيار سنگينى 
در قبال ورزشكاران و جوانان داريم كه بايد به 
بهترين شــيوه ممكن به آن عمل كنيم، افزود: 
خوشــبختانه امــروز وحدت بين مســئوالن 
شهرستان اسدآباد نقطه مثبتى در راستاى حركت 
به سوى توسعه اســت و همچنان كه مشاهده 

مى كنيم بيش از 3 ميليارد و 300 ميليون تومان 
از محل اعتبارات استانى و همچنين اعتبارات در 
اختيار نماينده شهرستان به پروژه هاى ورزشى 
نيمه تمام اختصاص داده شــده است كه جاى 

تقدير دارد.
وى با اشاره به اينكه سرمدى نماينده شهرستان 
اســدآباد به صــورت چندوجهى بــه امورات 
شهرستان رســيدگى مى كنند، گفت: اميدواريم 
ايــن همراهى و حمايت ها در جهت رشــد و 
توسعه ورزش استان همدان تداوم داشته باشد. 
خوشبختانه حضور ساختار نيروى انسانى و به 
كارگيرى افراد توانمند در پســت هاى مختلف 
موجب افزايش انگيزه بيشتر در راستاى انجام 
امورات محوله و جذب 110ميليارد تومان اعتبار 
متوازن براى پروژه هاى نيمه تمام استان با همت 

همه جانبه همكاران شد.
ســيفى با بيــان اينكه آمــاده احــداث زمين 
ورزش هاى ساحلى در اســدآباد هستيم، بيان 
كرد: درخصــوص واگذارى اماكن ورزشــى 
دولتى استان همدان ســازوكارى تعريف شده 
تا اماكن ورزشى با برگزارى مناقصه در اختيار 
قهرمانان، مدال آوران و ورزشكاران قرار بگيرد 
چراكه براى زيرساخت هاى ورزشى دلسوزتر 

عمل مى كنند.
وى با اشاره به رايزنى براى نام نويسى قهرمانان 
و ورزشكاران استان در صندوق بيمه حمايت از 
قهرمانان، گفت: مســكن ملى جوانان نيز ديگر 
اقدام صورت گرفته اســت كه از همه جوانان 
اســتان كه داراى شرايط الزم هستند دعوت به 

ثبت نام مى كنيم.
مديركل ورزش وجوانان استان با اشاره به اينكه 
تعداد سمن هاى اســدآباد بايد به 60 سازمان 
مردم نهاد افزايــش يابد، افــزود: امروز براى 
موفقيــت در امورات محولــه بايد به صورت 
جهادى و فارغ از درنظر گرفتن زمان فعاليت 
اقدام كــرد همچنان كه اين مهــم در اداره كل 
ورزش وجوانان اســتان در دستور كار است و 

خوشبختانه توفيقاتى چون احياى پروژه هايى 
كه بيش از 14سال است راكد مانده بودند، شد.

وى در ادامــه باحضــور خود در اســدآباد و 
بازديــد از زميــن چمن بخش آجيــن، زمين 
چمن شهيد راحمى، مجموعه ورزشى آزادى، 
سالن تيراندازى شهيد قربانى و مجموعه بانوان 
شامل استخر، 3 سالن ورزش هاى رزمى، سالن 
چندمنظوره ورزشــى و استخر خصوصى اين 
شهرســتان، گفت: خوشــبختانه استخر بانوان 
شهرستان اسدآباد در حال حاضر با هزينه كرد 3 
ميليارد و 500 ميليون تومانى داراى 68 درصد 
پيشرفت فيزيكى اســت كه از محل اعتبارات 
عمرانى سالجارى نيز 2ميليارد تومان اعتبار براى 

آن درنظر گرفته شده است.

اختصاص 3/3 ميليارد تومان اعتبار به پروژه هاى اسدآباد

آگهي ارزيابى كيفى

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

موضوع مناقصه: گازرسانى به شركت گوهر سهام ايرانيان (بهار اراضى لتگاه)
شرح مختصر كار:

1-مبلغ برآورد اوليه پروژه 26/769/589/000 (بيست و شش ميليارد و هفتصد و 
شصت و نه ميليون و پانصد و هشتاد و نه هزار) ريال مي باشد.

2-مبلغ تضمين شركت در مناقصه  1/338/480/000 ( يك ميليارد و سيصد و سى 
و هشت ميليون و چهارصد و هشتاد هزار) ريال مي باشد.

3-مدت اجراي پروژه 180 روز مي باشد .
آدرس به  دولت  الكترونيكي  تداركات  سامانه  عضو  بايد  متقاضيان   -4

 www.setadiran.ir  باشند.
6- حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه گران 65 مي باشد.

7- حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاري مناقصه حداقل  سه مناقصه گر 
مي باشد.

8-متقاضيان بايد داراى رتبه حداقل 5 تأسيسات تجهيزات باشند.
9-قيمت متناسب پيشنهاد دهندگان بر اساس دستورالعمل ارزيابي مالي و قيمت 

متناسب صنعت نفت ( فرآيند دامنه قيمت)، تعيين مي گردد.
مورخ  از  روز   7 مدت  به  آگهى  درج  تاريخ  از  مناقصه  در  شركت  متقاضيان 
به  كيفي  ارزيابي  اسناد  دريافت  به  نسبت  دارند  مهلت  ساعت 15   1400/06/07
 www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الكترونيكي  تداركاتي  سامانه  سايت 

مراجعه نمايند.
مهلت بارگذاري اسناد ارزيابى كيفى حداكثر تا ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 

1400/06/29 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 
تلفن:   4- 38260571  ،  8 – 38261075  ،   دورنويس:  38256207 - 081

WWW. nigc-hm . ir   :آدرس اينترنتى
(م الف 797)

مناقصه شماره 31-1400 يك مرحله اى (نوبت اول)
 شماره مجوز:  1400,3326

شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهـى منـاقصه

شركت مسكن و عمران قدس رضوى

شركت مسكن و عمران قدس رضوى
پيمانكار زيرسازى قطعه يك راه آهن 

همدان - سنندج
ماشــين آالت  از  بخشــى  دارد  نظــر  در 
ــراك  ــدوزر، ت ــودر، بل ــل، ل ــازى (بي راه س
ــه  ــه تهي ــق مناقص ــود را از طري ــر) خ ميكس
ــرايط  ــد ش ــكاران واج ــذا از پيمان ــد. ل نماي

دعــوت بــه همــكارى مى نمايــد. 
ــوار  ــار- بل ــتان به ــدان- شهرس آدرس: هم

ــدارى ــه فرمان ــيده ب ــاورز - نرس كش
 تلفن: 09185452371

اطالعيه
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه 

(نوبت دوم)
شركت خدماتى شهرك صنعتى اللجين

هيأت مديره شركت خدماتى شهرك صنعتى اللجين

بــا توجــه بــه اينكــه تعــداد اعضــاء محتــرم حاضــر در جلســه 
مجمــع عمومى عــادى ســاليانه نوبــت اول در مــورخ 1400/06/11 
ــه  ــيد و جلس ــاب نرس ــه حدنص ــنامه ب ــاده 10 اساس ــق م طب
ــه  ــد ك ــول گردي ــت دوم موك ــه نوب ــذا ب ــت، ل ــميت نياف رس
بدينوســيله از تمامــى ســهامداران شــركت خدماتــى شــركت 
ــى  ــه مل ــت 734 و شناس ــماره ثب ــه ش ــن ب ــى اللجي صنعت
ــع  ــد در جلســه مجم ــه عمــل مى آي 14003642464 دعــوت ب
عمومــى عــادى ســاليانه نوبــت دوم كــه در تاريــخ 1400/06/30 
رأس ســاعت 10 صبــح در آدرس: همــدان - اللجيــن - خيابــان 
امــام خمينــى - پســت مســجد جامــع حســينيه كــوى چمــن 

ــانند. ــم رس ــور به ــزار مى گردد،حض برگ
دستور جلسه:

1- انتخاب حسابرس و بازرس سال مالى 1400
2- تصويب ترازنامه و صورت  هاى مالى سال 1399

3- گزارش عملكرد هيأت مديره 
4- پيشنهاد افزايش نرخ خدمات بر اساس نرخ تورم 

5- ساير موارد 

كشتى همدان 
ظرفيت المپيكى شدن دارد

ي افزود: اين دونــده همداني براي 
 عرصه پاراالمپيك حضور يافته 
سبت به حريفان قدرتمند خود 

 نخســتين بار در عرصــه 
و  بود  يافته  ـور 

 حريفان 
كم 

:

كايي 
در مــواد  ت را

ن و كم بينايان ميزنند 
ـت برابر قدرت آنها 

ملكــرد نجيمــي در 
ــود،  ــين ب قابل تحس
و   وى قدرتمندتــر

د.
ان و كم بينايان همدان 
پايان كار نجيمي  مدال
ـابقات متعددي را در 
حتي در پاراالمپيك  د

مين كه ايــن دونده 
ضور در پاراالمپيك 
 مايــه افتخار براي 
ســت و اميدوارم در 
براي كســب مدال 

برساند.
حميد س
حضور
نتوانســ
اكنون در
كه بتواند
رهنمود
دارد كه

3
نيمه تمام
مردم در

يافت.
مديركل

زيرساخت
حضور نم
اسالمى و
بيان اينكه
همچــون
گســترده
استعدادها
هستيم، گ
در بدو ور
راه اندازى
كه خوشــ
درحال فعا
حميد سيف
در قبال ور
بهترين شـ
خوشــبخ دونده هاى همدانى در راه مسابقات آسيايى 

 دونده هــاى همدانى بــراى حضور در مســابقات آســياى ميانه 
ركوردگيرى مى كنند.

دبير هيأت دووميدانى اســتان همدان با بيان اين مطلب به ايرنا، گفت: 
دونده هاى استان براى كسب مجوز حضور در مسابقات آسياى ميانه، در 

رقابت  ركوردگيرى دووميدانى كشور شركت مى كنند.
مسعود بنوان افزود: فدراسيون دووميدانى با هدف حضور ورزشكاران 
در مســابقات دووميدانــى قهرمانى نوجوانان و جوانان آســياى ميانه، 

رقابت هاى ركوردگيرى را در 2 بخش آقايان و بانوان برگزار مى كند.
وى گفت: بر همين اســاس محمدپارسا فاميل در ماده 100 و 200 متر 
نوجوانان و پوريا اسحاق نژاد در ماده هزار و 500 متر نوجوانان از استان 
همدان در اين رقابت ها حاضر مى شوند، همچنين اميرحسين اسدى منش 
ديگــر دونده همدانى ماده 10 كيلومتر پياده روى جوانان در مســابقات 

ركوردگيرى شركت مى كند.
بنوان بيان كرد: رقابت هاى ركوردگيرى 14و 15 شــهريورماه در قالب 
مسابقات ليگ بانوان و 16 شــهريورماه نيز به صورت ركوردگيرى در 

مواد محدودى در مجموعه آفتاب انقالب تهران برگزار مى شود.
مسابقات دووميدانى قهرمانى نوجوانان و جوانان آسياى ميانه قرار است 
به ميزبانى كشور ازبكستان روزهاى 6 تا 8 مهرماه سالجارى در تاشكند 

برگزار  شود.
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بزرگترين اسكلت "تريسراتوپس" جهان 
به حراج گذاشته شد

 بزرگترين اسكلت كشف شــده از يك دايناسور "تريسراتوپس 
"(Triceratops)  با قدمت 66 ميليون ســال با قيمت تقريبى 1/4 

ميليون دالر در پاريس به حراج گذاشته شد.
به گزارش ايسنا، آيا تا به حال خواسته ايد يك دايناسور داشته باشيد؟ 
اكنــون مى توانيد يكى از نمادين ترين دايناســورها يا حداقل بقاياى 

فسيل شده آن را خريدارى كنيد.
اسكلت فسيل شده اين موجود عظيم الجثه 66 ميليون ساله هم اكنون 
در يك حراج در شــهر پاريس فرانسه به فروش گذاشته شده است. 
اين دايناسور از نوع تريسراتوپس ملقب به "جان بزرگ"، بزرگترين 

نمونه اى است كه تاكنون بر روى زمين يافت شده است.

نخستين آزمايش تاكسى پرنده توسط ناسا
 ناسا براى نخستين بار يك تاكسى هوايى(eVTOL)  را آزمايش 

مى كند.
به گزارش «آى اى»، ناســا بر اساس يك اعالم در وب سايت رسمى 
خود، براى نخســتين بار درحال آزمايش يك هواپيماى عمود پرواز 
 Joby" اســت كه توسط شــركتى به نام  (eVTOL) تمام برقى
Aviation" توســعه يافته است. اين مى تواند آغاز يك انقالب در 
صنعت هوافضا باشــد. آزمايشات اين تاكسى پرنده جديد بخشى از 
كمپين ملى ناسا براى "پويايى هوايى پيشرفته"(AAM) است كه با 
هدف يافتن و تجزيه و تحليل شــكاف در مقررات و سياســت هاى 
كنونــى اداره هوانوردى فدرال، در تالش بــراى ادغام هواپيماهاى 

عمودپرواز در سيستم هوايى ملى انجام مى شود.

لباس هايى محكم تر از "كِوالر" با الياف 
مصنوعى ماهيچه اى

 محققــان موفق به توليد پروتئين مصنوعى ماهيچه شــده اند كه 
مى تواند در الياف مصنوعى به كار گرفته شــود تا لباس هاى محافظ، 

ايمپلنت هاى پزشكى و پروتزهاى مصنوعى از آن ساخته شود.
به گزارش نيواطلس، اگر تحقيقات جديد در دانشگاه "واشنگتن در 
ســنت لوئيس" با موفقيت به پايان برسد، "پيراهن عضالنى" ممكن 

است بزودى معناى كامًال جديدى پيدا كند.
محققان اين دانشگاه راهى براى استفاده از باكترى ها به منظور توليد 
پروتئين هاى مصنوعى ماهيچه پيدا كرده اند كه سپس مى توانند براى 
توليد لباس هاى محافظ، وســايل محافظتى، ايمپلنت هاى پزشكى و 

پروتزها به الياف تبديل شوند.

بهبود سريع تر تاندون آسيب ديده 
با راه رفتن!

 محققان مركز تحقيقات دستگاه هاى پزشكى "SFI" از دانشگاه 
ملى "گالوى"(Galway)  ايرلند نشان داده اند كه چگونه راه رفتن 
ســاده مى تواند يك ايمپلنت درمانى را فعال كرده و ســرعت بهبود 

بيمارى هاى ماهيچه اى  اسكلتى را افزايش دهد.
به گزارش ساينس ديلى، اين تحقيقات به گسترش طيف جديدى از 
دستگاه هاى محرك كمك مى كند. اين دستگاه ها امكان كنترل فرايند 
بازسازى بافت هاى اسكلتى ماهيچه اى به وسيله  تحريك الكتريكى را 
فراهم مى كنند و مى توان از آنها براى درمان آســيب ديدگى تاندون و 
آســيب هاى ناشى از ورزش بدون استفاده از دارو يا محرك خارجى 

استفاده كرد.

بهبود عملكرد سيستم خودران خودروها 
به كمك عالئم راهنمايى رنگين كمانى !

 تابلوهاى راهنمايى و رانندگى كه بازتاب رنگين كمانى دارند ممكن 
است به تشخيص بهتر عالئم رانندگى توسط سيستم خودران خودرها 
كمك كنند. به گزارش ايســنا، در يك مطالعه جديد دانش اســتفاده 
 microscale concave)"شــده در "رابط هاى مقعر كوچــك

interfaces) توضيح داده شده است.
 اين ســاختارها نور را به گونه اى زيبــا و كاربردى منعكس مى كنند.  
"گان"(Gan)، اســتاد مهندسى برق در دانشــكده مهندسى و علوم 
كاربردى دانشــگاه بوفالو رهبرى اين مطالعه كه توســط گروهى از 
محققان دانشگاه بوفالو، دانشگاه شانگهاى، دانشگاه فودان، دانشگاه فنى 

تگزاس و دانشگاه هوبئى انجام شده است را بر عهده دارد.

پرداخت مطالبات كتابفروشان 
در طرح «تابستانه كتاب 1400»

 مطالبات كتابفروشــى هاى عضو طرح «تابستانه 
كتاب 1400» از ســوى خانه كتاب و ادبيات ايران 

تسويه و پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ وارشــاد 
اسالمى استان همدان به نقل از خانه كتاب و ادبيات 
ايران، مطالبات كتابفروشى هاى عضو طرح «تابستانه 
كتاب 1400» بــا حمايت معاونــت امورفرهنگى 
وزارت فرهنگ وارشــاد اسالمى تسويه و پرداخت 

شد.
در طرح «تابســتانه كتاب 1400» كه با مشــاركت 
و اســتقبال 974 كتابفروشــى از 31 استان كشور 
برگزار شد، 474هزار و 916 نسخه كتاب به ارزش 
275ميليارد و 466 ميليون و 835 هزار و 524 ريال 
از سوى 139هزار و 108نفر دركل كشور خريدارى 
شــد. هجدهمين دوره از طرح هاى فصلى فروش 
كتاب از نهم مردادماه آغاز به كار كرد و تا پانزدهم 

مردادماه در سراسر كشور ادامه داشت.

آغاز واكسيناسيون هنرمندان 
در همدان

 مديــركل فرهنگ وارشــاد اســالمى همــدان 
گفت: ســامانه نوبت دهى واكسيناسيون براى تمام 
هنرمندانى كه كدملى آنها از سوى صندوق اعتبارى 
هنر بــه مركز فناورى اطالعات وزارت بهداشــت 
ارسال شــده اســت، باز شــد و هنرمندان استان 
مى توانند با مراجعه به ســامانه براى دريافت نوبت 

ثبت نام كنند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ وارشــاد 
اســالمى اســتان همدان، احمدرضا احسانى بيان 
كرد: بر اســاس اطالعيه صنــدوق اعتبارى هنر، از 
آنجا كه براســاس ســندملى واكسيناسيون، ثبت نام 
براى متولدين 1350 به قبل در سراســر كشــور و 
متولدان 1351 تا 1360 كه ساكن استان هاى بوشهر، 
خراســان جنوبى، خوزســتان، سيستان وبلوچستان، 
كرمان، قم و هرمزگان هســتند درحال انجام است، 
امــكان واكسيناســيون نزديك بــه 61 هزار عضو 
صندوق اعتبارى هنر، غير از گروه هاى اعالم شــده 

فراهم شده است.
وى افزود: در مرحله نخســت ســامانه نوبت دهى 
واكسيناســيون  salamat.gov.ir براى ثبت نام 
نزديك به 27 هزار عضو 40 ســال بــه باال (به جز 
گروه هاى ســنى مجاز به واكسيناسيون و استان هاى 
اعالم شده) از سوى مركز فناورى اطالعات وزارت 

بهداشت فعال شد.
احســانى با بيان اينكه از هم اكنــون اين هنرمندان 
 salamat.gov.ir مى توانند با مراجعه به ســامانه
ثبت نــام و محل و زمان تزريق واكســن كرونا را 
انتخاب كنند، بيان كرد: ثبت نام و اخذ نوبت از اين 
سامانه ضرورى است و افراد نبايد بدون ثبت نام به 

پايگاه هاى تزريق واكسن مراجعه كنند.
مديركل فرهنگ وارشاد اسالمى استان همدان گفت: 
در هنگام مراجعه ارائه پيامك نوبت دهى و كارت ملى 
الزامى است، با اين حال براى سهولت در روند كار در 
نامه ارسالى به وزارت بهداشت، واكسيناسيون با ارائه 

هنركارت به مراكز موردتأييد خواهد بود.

جشن «مهرگان» ثبت جهانى مى شود
 پرونده جشن مهرگان، دومين جشن بزرگ ايرانيان باستان براى ثبت 

جهانى آماده مى شود.
 به گزارش روابط عمومى پژوهشگاه ميراث فرهنگى و گردشگرى، رئيس 
پژوهشكده مردم شناسى و مجرى اين طرح در اين باره گفت: مهرگان پس 
از نوروز بزرگترين جشن ايرانيان باستان است كه با اعتدال پاييزى، زمان 
برابرى شــب و روز پيوند داشته و در دوره هايى از باستان كه آغاز پاييز، 

آغاز سال نو بوده، برگزار مى شده است.
عليرضا حسن زاده با بيان اينكه جشن مهرگان به عنوان آيين مشترك ايران 
و تاجيكستان در فهرست ميراث جهانى يونسكو قرار مى گيرد، افزود: اين 
آيين هم اكنون در جوامع روســتايى زرتشــتيان ايران و مردم تاجيكستان 
اجرا مى شــود. وى  مهرگان را آيين شــكرگزارى نسبت به نعمت هاى 
خداوند دانســت و بيان كرد: مهرگان گفتمانى است كه انسان را به ايجاد 
رابطــه صلح آميز با طبيعت و قدردانى از نعمت هاى الهى كه همان ثروت 
طبيعى است دعوت مى كند. عضو هيأت علمى پژوهشگاه ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى گفت: بررســى اين آيين در ايران و تاجيكستان در واقع 
ريشــه هاى فرهنگى و تمدنى 2 كشور را نشان مى دهد و ثابت مى كند كه 

اين 2 سرزمين ريشه هاى دوستى جدانشدنى دارند. 
حســن زاده همچنين افزود: در شــرايطى كه جهان آكنده از آسيب هاى 
زيست محيطى است اين جشن انســان را به توسعه پايدار و حفاظت از 

طبيعت براى آيندگان فرامى خواند.
به گفته  رئيس پژوهشــكده مردم شناســى، در جلسه آينده شوراى ثبت 
ميراث ناملموس كه بــه احتمال زياد پاييز برگزار مى شــود اين پرونده 

موردبررسى قرار مى گيرد.
 پرونده جشــن مهرگان به پيشنهاد دفتر ثبت آثار و حفظ و احياى ميراث 
 معنوى و طبيعى در پژوهشكده مردم شناسى براى ثبت جهانى آماده مى شود.

بالتكليفى اربعين
 ايران آماده، عراق در سكوت

 درحالــى كه برخى منابع خبرى عراق به نقل از دولت اين كشــور 
اعالم كرده اند سهميه هر كشــور در اربعين امسال 5هزار زائر واكسينه 
 شده است، اما در داخل ايران، مسئوالن ستاد اربعين مى گويند عراق هنوز 

جزئيات اعزام زائر به اربعين را مشخص نكرده است.
به گزارش ايســنا، مدير خبرگزارى النخيل عراق در گفت وگويى كه با 
يكى از شــبكه هاى راديويى ايران داشته، گفت: دولت عراق اعالم كرده 
است هر كشــور تعداد محدودى را مى تواند به اربعين اعزام كند كه در 
اين رابطه فقط 5 هزار نفر از هر كشــور امــكان ورود به خاك عراق را 
خواهند داشــت و همه اين 5 هزار نفر بايد كارت واكسيناســيون كرونا 

داشته باشند.
محمدعلى الحكيم همچنين درباره رعايت پروتكل هاى بهداشتى به دليل 
شــيوع كرونا در مراسم اربعين بيان كرد: رئيس آژانس امنيت ملى عراق 
با استاندار كربال ديدار داشت و در كنفرانس خبرى خود اعالم كرد هيچ 
خدمه موكبى بدون كارت واكسيناســيون حق ورود به اراضى كربال را 
ندارد، بنابراين همه موكب داران و زوار عراقى قبل از ورود به كربال بايد 

كارت واكسيناسيون كرونا را ارائه دهند.
درحالى كه اين اظهارات در بســيارى از رسانه هاى ايران درحال بازنشر 
است، حجت االســالم حميد احمدى، رديس كميته فرهنگى و آموزش 
ســتادمركزى اربعين در نشســت هماهنگى مديران موكب هاى اربعين 
درباره اعزام زائران ايرانى به اربعين، گفته منتظر اعالم نظر از سوى دولت 

و نخست وزير عراق هستند.
در چند روز گذشــته نيز خبرى به نقل از معاون عتبات عاليات سازمان 
حج و زيارت منتشــر شد مبنى بر اينكه ســتاد اربعين در ايران تصميم 
گرفتــه درصورت پذيرفتن عراق، اعزام زائــران با رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى انجام شــود. صحبت ا... رحمانى در عين حال يادآور شده كه 
درباره تعداد زائران صحبتى نشــده اســت، زيرا عراق هنوز هيچگونه 
دســتورالعملى به صورت رسمى صادر نكرده اســت. با اين حال ايران 

آمادگى اعزام زائران در صورت مشخص شدن تعداد آنها را دارد.
معاون عتبات سازمان حج كه از ماه ها پيش درحال رايزنى با عراق براى 
ازسرگيرى اعزام زائران به عتبات عاليات بوده است، بيان كرده كه براى 
هــر تعداد زائرى كه تعيين كنند، آمادگى ثبت نام وجود دارد و موكب ها 
نيز آماده ارائه خدمات هستند. اگر اعالم كنند تنها افرادى كه 2 ُدز واكسن 
دريافت كرده اند مجاز به اعزام هســتند، انتخاب زائران بين اين دسته از 

افراد صورت مى گيرد.
وى همچنين وعــده داده كه اگر قرار به اعزام زائران باشــد در 2 روز 
مى توان براى 500 هزار نفر رواديد صادر كرد و چنانچه شــرايط فراهم 

شود، رواديد طبق توافق گذشته 2 كشور، رايگان خواهد بود.
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صاف است.        
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مريم مقدم »
 عليصدر را هم تعطيل كردند، اين خبرى اســت 
كه در چندروز گذشته در رسانه ها بازتاب پيدا كرده 
اســت. اين روزها كه تأسيســات گردشگرى براى 
حيات دوباره خود درصدد تصميمات حياتى هستند، 

عليصدر در همدان در تكاپوى تعطيلى است.
مجموعه گردشگرى عليصدر كه از اسفندماه 1399
به دليل شرايط خاص كرونا تعطيل بود، اوايل تيرماه 
جارى فعاليت دوباره خود را با مجوز ســتاد كرونا 
آغاز كرد كه اين بازگشــايى خيلى دوام نداشــت و 
دوباره با محدوديت هاى سراســرى اواخر مردادماه 
تعطيل و پس از گذشــت آن و بازگشــايى، به نقل 
از روابط عمومى عليصدر دوباره با مصوبه چند روز 
اخير ستاد تعطيل شد، اما برخى منابع آگاه مى گويند 
تعطيلى هاى عليصدر به دليــل باال بودن هزينه ها و 

نبود درآمد است0. 
  ماهاى پايانى ســال 1398 شــيوع ويروس كرونا 
ضربات جبران ناپذيرى به اقتصاد كشور بخصوص 
صنعت گردشــگرى وارد كرد و دولت تســهيالتى 
براى اين حوزه در نظر گرفت، اما با رونق نداشــتن 

اين صنعت تسهيالت نيز راهگشا 
نشد.

مجموعه گردشگرى غارعليصدر 
به عنــوان طوالنى ترين غار آبى 
جهان نيز همانند بســيارى ديگر 
از مجموعه هــاى توريســتى و 
تفريحى كشــور به دليل شرايط 
ويروس  همه گيــرى  از  ناشــى 
و  چندبــاره  تعطيلى هــاى  و 
طوالنى مدت، با مشكالت زيادى 

مواجه شده است.
آســيب  كرونا  ويروس  شــيوع 
شــديدى به صنعت گردشگرى 
در همــدان وارد كرد، اين ضربه 
آنچنــان شــديد بود كــه عمًال 
بيــش از 90 درصــد فعاالن اين 
حوزه با بيكارى روبه رو شــده و 
خســارت هاى جبران ناپذيرى را 

متحمل شده اند.
پايان اسفندماه 1399، غارعليصدر با تصميم ستادملى 
كرونا تعطيل شد و اين مجموعه گردشگرى پس از 
3 مــاه تعطيلى اوايل تيرماه امســال فعاليت خود را 

دوباره آغاز كرد.

 هزينه مديريت غارعليصدر 
هفته اى 50 ميليون تومان است

بر همه واضح و مبرهن است كه روزگارى كسب وكار 
فعاالن گردشگرى غرب كشور به تكاپوى درآمدى 
كه تنها غارآبى قابــل قايقرانى جهان در منطقه رقم 
مى زد بستگى داشــت، اكنون اما اعمال تصميمات 
لحظه اى براى تعطيلى غار جان و حيات گردشگرى 

استان و غرب كشور را هم تهديد مى كند.
منابع آگاه در شركت ســياحتى عليصدر مى گويند 
هزينه مديريت غارعليصدر هفته اى 50 ميليون تومان 
است و اكنون كه كرونا مى تازد بساط درآمدزايى هم 
جمع شــده است و از آنجا كه براى مديريت بحران 
در اين مجموعه كمتر تدابيرى انديشيده شده است 
اين مهم به آسيب و نقطه ضعفى تبديل شده است. 
اكنون شاهد اين هستيم كه پس  از اتمام تعطيلى هاى 
پيك پنجم و بازگشــت شرايط غارعليصدر هم بار 

ديگر تعطيل شد.
متوليــان امور در شــركت ســياحتى عليصدر بيان 
كردند: براســاس تصميم ستادملى كرونا و با هدف 
قطع زنجيره انتقال ويروس، مجموعه گردشــگرى 

غارعليصدر تعطيل شــد، اما اين 
درحالى اســت كــه محدوديتى 
اين  گردشگرى  جاذبه هاى  براى 
روزها وجود ندارد اكنون چرا اين 
ممنوعيت متوجه غار شده است 

جاى پرسش دارد.  
در آخريــن اتفــاق، مجموعــه 
30 لغايــت   25 غارعليصــدر 
مردادماه تعطيــل و پس از چند 
روز بازگشايى شــد، اما تعجب 
آنجاســت كه ايــن مجموعه و 
تصميماتش دوبــاره از چند روز 

گذشته تعطيل شده است. 
ميانگين  به طــور  غارعليصــدر 
بازديدكننده  هزار   600 ســاليانه 
دارد كه اين رقم در ســال 1399
گردشــگرى  هزار  حدود 80  به 

كاهش يافت.

 درآمــد باالى ديروز بايــد براى امروز 
مديريت مى شد 

شركت عليصدر متولى چند بخش حياتى گردشگرى 
است، اين چند بخش عبارتند از غارعليصدر، سايت 
تفريحى، توريســتى عباس آباد، رستوران شيشه اى، 
ســوئيت هاى اقامتــى عباس آبــاد، دفتــر خدمات 
مســافرتى عليصدر مهر و بخشى از سهام مجموعه 

تله كابين گنجنامه.
غارعليصدر با درآمد باال تا قبل از شيوع كرونا كفاف 
هزينه هاى بخش هاى مختلــف را مى داد و متوليان 
امور در عليصدر بر اين باور بودند كه اين مجموعه 

تا ابد در حيات است.
اما بارها و بارها كارشناســان گردشگرى و رسانه 
عنــوان كردند اين بخش پويا نيازمند يك مشــاور 
اقتصادى اســت تا درآمدهاى باال را براى روزهاى 
بحرانى ذخيره كند اين توصيه هاى چندروز گذشته 
براى اين بود كه امروز نفس اين مجموعه به شماره 
نيفتد كه افتاد. بارها نوشتيم جامعه محلى عليصدر 
بايد به ايجاد اشتغال از بخش هاى ديگرى به غير از 
فروش بليت غار دل ببندد و خالقيت و كارآفرينى 
داشــته باشــد تا روزگارى اگر غار نبود عليصدر 
بتواند به حيات خود ادامه دهد، اما متأســفانه جز 
اقدام شــركت بــراى خريد ســاختمان محل كار 
هيچ كدام از اين موارد هيچ وقت جدى گرفته نشد.

امروز شــاهد آنيم كار تا جايى پيش رفته است كه 

پس از آن ســابقه درخشــان فعاليت عليصدر پس 
از ميزبانــى از رويداد همــدان 2018 نتيجه فعاليت 
شركت و بخش هاى مرتبط آن به اينجا كشيده شده 
است كه به دليل نداشــتن توان اقتصادى مجموعه 
عليصدر براى تأمين هزينــه نيروهاى خود به بهانه 
شــيوع كرونا شريان اصلى گردشگرى در همدان را 

مسدود كرده اند. 

از سارقيه تا عليصدر
عليصدر تنها غــار تاالبى ايران و از معدود غارهاى 
آبى و بزرگترين غارآبى جهان در 75 كيلومترى شهر 
همــدان واقع در ارتفاعات ســارى قيه(صخره زرد) 
نزديك روستاى عليصدر شهرستان كبودراهنگ در 

استان همدان واقع شده  است.
اين غار بى نظير كه در سال 1342 نخستين كاوش ها 
در آن انجام شــد و در ســال 1387 در فهرســت 
ميراث طبيعى ايران به ثبت رسيد از سطح دريا 2هزار 
و 100 متر ارتفاع دارد و داراى داالن هاى پيچ در پيچ 
و دهليزهاى متعددى است. از مجموعه رشته آب ها 
درياچــه بزرگى در درون غار بــه وجود آمده و از 

اين رو نفوذ به عمق غار تنها با قايق ميسر است.
غار عليصــدر براســاس نظر كارشناســان مطرح 
زمين شناســى دنيا يكى از بى نظيرترين و بزرگترين 
غارهاى آبى جهان است كه شكل گيرى آن به دوره 

ژوراسيك دوره دوم زمين شناسى برمى گردد.
اين غار در سال هاى 1341 و 1342 توسط تعدادى 
از كوه نــوردان و غارنــوردان گروه ســينا همدان 
شناسايى و قايقرانى در اين غار شگفت آور با وسايل 

ابتدايى از ســال 1346 به همت 
تعريض  و  امر  دســت اندركاران 

دهانه آن امكان پذير شد.
براســاس تحقيقات و مستندات 
موجــود، بخش هاى ورودى غار 
مورداســتفاده  صفويان  دوره  در 
مردمان آن زمــان قرار مى گرفته 
به طورى كــه از مدخل ورودى 
به عنــوان پناهگاه و از آب آن به 
مصرف  بــراى  آب انبار  صورت 
كشاورزى استفاده مى شده است. 
دماى داخل غار حدود 16درجه 
و دماى آب 12درجه ســانتيگراد 
ثابــت اســت، PH  آب تقريبًا 
خنثى اســت و عمق آب بين نيم 
تا 14متر اندازه گيرى شده است. 

ســختى آب غارعليصدر باال بــوده و از نوع آهكى 
است، بنابراين اســتفاده از آن براى آشاميدن توصيه 

نمى شود.
عليصدر غارى زنده اســت و هيچگونه گاز سمى 
در آن يافت نمى شــود و به علت وجود جريان هوا 
تنگى نفس در آن احســاس نمى شود و همچنين به 
علت وجودنداشــتن نور خورشيد هيچگونه حيات 

جانورى در اين غار ديده نشده است.
تاكنون 11/3 كيلومتر از مجموع دهليزهاى اين غار 
در مراحل مختلف شناسايى و حدود 3/2 كيلومتر آن 

مورد بازديد عالقه مندان قرار مى گيرد.

 ردپاى تصميمات تا هميشه مى ماند
كوتاه ســخن آنكه اين روزها كه دولت سيزدهم در 
تكاپوى انتخاب مديران اســتانى و تغيير و تحوالت 
است برخى فضاهاى حياتى در حوزه هاى گردشگرى 
و اقتصادى نبايد قربانى تصميماتى شــود كه تبعات 
آن ماندگار باشــد. اين روزها خواهد گذشــت و 
دوباره حيات عادى گردشگرى از سرگرفته مى شود، 
اما ردپاى تصميمات غيركارشناسانه هرگز از خاطره 

مردم پاك نمى شود.
كارشناســان و رسانه هاى اســتان قطع به يقين در 
برابر تصميمات بــراى حوزه هاى مهم و تأثيرگذار 
همچون عليصدر كه شــريان اصلى گردشــگرى 
اســت، هرگز ســكوت نمى كنند. آنهــا معتقدند 
عليصدر پيشــانى گردشــگرى همدان است براى 
حفظ آبروى گردشگرى شهر و نام همدان متوليان 
امور و مســئوالن استانى و شــهرى بايد دست در 
دست هم بگذارند كه مبادا براى 
ناچيزى  هزينه هــاى  مديريــت 
گردشــگرى  تأثيرگذار  بخــش 
خارج  فعاليت  چرخه  از  همدان 

شده و آسيب ببيند. 
بيراه نيســت اگر بگوييم هشدار 
بــه متوليان امورگردشــگرى و 
تصميم گيــران اســتانى، كه اگر 
كار به همين شــكل پيش رود و 
قطار عليصــدر روى همين ريل 
حركت كنــد روزگار نه چندان 
دور شــركت از ريــل خــارج 
مى شــود و از عليصدر تنها نامى 
در آرشــيو رســانه باقى خواهد 
ماند و بس. يادمان باشد آيندگان 

ما را قضاوت مى كنند.

عليصدر بار ديگر تعطيل شد 

شريان گردشگرى همدان
 قربانى تأمين هزينه ها در نبود مسافر

هزينه مديريت غارعليصدر 
هفته اى 50 ميليون تومان 
كرونا  كه  اكنون  اســت و 
درآمدزايى  بساط  مى تازد 
هم جمع شــده است و از 
مديريت  بــراى  كه  آنجا 
بحــران در اين مجموعه 
كمتر تدابيرى انديشــيده 
به  مهم  اين  اســت  شده 
آســيب و نقطــه ضعفى 

تبديل شده است

گردشگرى  پيشانى  عليصدر 
همدان اســت بــراى حفظ 
و  شهر  گردشــگرى  آبروى 
و  امور  متوليــان  همدان  نام 
مسئوالن اســتانى و شهرى 
بايد دســت در دســت هم 
بگذارنــد كــه مبــادا براى 
ناچيزى  هزينه هاى  مديريت 
گردشگرى  تأثيرگذار  بخش 
همدان از چرخه فعاليت خارج 

شده و آسيب ببيند
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