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2

استقبال از يك اعالم نامزدى
 1- حميد رضا حاجــى بابايى وراى اينكه در 
آينده در چه جايگاهى در نظام جمهورى اسالمى 
ايران باشــد، نامــى ماندگار در تاريخ سياســى و 

اجتماعى همدان و ايران خواهد بود...

يادداشت

4

بازخوانى پيام رهبر انقالب 
در 40 سالگى نظام اسالمى 

 22 بهمن سالگرد چهل ودومين سال پيروزى 
انقالب اســالمى ايران به رهبرى امام خمينى(ره) 

رهبر كبير و بنيانگذار جمهورى اسالمى است...
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همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كند

براى هفدهمين بار

 سال پايانى دولت تدبير و اميد
 همدان و 42مين پيروزى 
انقالب اسالمى
 نگاهى به عملكرد 
بخش خصوصى و دولتى

ويژه ويژه 
دهه فجردهه فجر

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433
مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى

ويژه 42 مين سالروزپيروزى انقالب اسالمى
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 مدير امور شــعب بانك كشاورزى 
اســتان همدان از پرداخــت هزار و 86
فقره تســهيالت ازدواج بــه مبلغ 929
ميليــارد ريال با جــذب 99 درصدى و 
رشــدى معادل 11 درصدى نســبت به 
پرداخت هاى اين بخش در سال 1398

خبر داد.
حيدرنژاديــان از واگــذارى 32 فقره از 
امالك تمليكى اين بانك به مالكان سابق 
و اشخاص ثالث خبر داد و گفت: 112
فقره زمين، منزل مســكونى و طرح در 
تملك بانك كشــاورزى استان بوده كه 
در سالجارى 32 فقره به مبلغ 47 ميليون 
ريال به مالكان ســابق و اشخاص ثالث 
به منظور احيــاى و بهره بردارى دوباره 

واگذار شده است.
وى افزود: در بخش تسهيالت گلخانه ها 
با احتساب توسعه روســتايى 67 فقره 
تسهيالت درمجموع به مبلغ 896 ميليارد 
ريال در ســال 99 پرداخت شد كه اين 
تسهيالت نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته در تعــداد 5 و در مبلغ 8 برابر 

شده است.
پرداخت 318 از  حيدرنژاديان  هوشنگ 
فقره تســهيالت به مبلغ هــزار و 645
ميليارد ريال تا مقطع بهمن ماه سالجارى 
در بخش اشــتغال پايدار روســتايى در 
بخش غيرحمايتى خبر داد كه 97 درصد 

جذب پرداخت شده است.
مدير امور شعب بانك كشاورزى اظهار 
كرد: از ابتداى سال 99 تاكنون 27 فقره 

تسهيالت به مبلغ 16 هزار و 33 ميليون 
ريال توســط بانك كشاورزى پرداخت 
شده است كه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته رشد 30 درصدى دارد.
حيدرنژاديــان بــا بيــان اينكــه بانك 
كشــاورزى قابليت خدمات رســانى به 
ساير بخش هاى اقتصادى را نيز دارد، از 
مشاركت اين بانك در ساخت سدگرين 
خبــر داد و گفــت: 1722 ميليارد ريال 
سرمايه گذارى توســط بانك كشاورزى 
صادرات و تجارت در ساخت سد گرين 
نهاونــد صورت گرفته كــه 40 درصد 
كشاورزى  بانك  را  سرمايه گذارى  سهم 
بر عهده دارد كــه اين پروژه با عامليت 
بانك كشاورزى بوده، 40 درصد از مبلغ 
سرمايه گذارى توسط بانك كشاورزى و 
60 درصد توســط 2 بانك صادرات و 

تجارت انجام خواهد گرفت.
وى از پرداخــت 512 فقره تســهيالت 
اشــتغالزايى به مبلــغ 244 ميليارد ريال 
خبر داد كه سهم بهزيستى و كميته امداد 
درمجموع 234 ميليارد ريال و ايثارگران 

ده ميليارد ريال است.
حيدرنژاديان افزود: در ســال گذشــته 
هزار و 419 فقره تســهيالت درمجموع 
به ميزان هــزار و 353 ميليارد ريال در 

بخش مكانيزاسيون پرداخت شد.
وى با تأكيد بر اينكه در ســالجارى 90

درصــد از كل تســهيالت پرداختى در 
بخش كشــاورزى جذب شــده است، 
ســالجارى 130 در  كرد:  خاطرنشــان 

فقره تســهيالت به مبلــغ 600 ميليارد 
ريال در بخش صنايع تبديلى و تكميلى 

كشاورزى پرداخت شده است.
مدير امور شــعب بانك كشــاورزى با 
افزود:  الكترونيك  بانكدارى  به  اشــاره 
تعــداد دســتگاه هاى pos اســتان در 
ســال 99، 9 هزار و 338 دستگاه، تعداد 
خودپردازهاى اســتان 77 دســتگاه، با 

فعاليت 15/95درصد،
 مشتريان فعال اينترنت بانك استان هزار 
و 615 نفر بــا 13 هزار و 894 تراكنش 
و تعداد مشــتريان فعال همــراه بانك 
اســتان14 هزار و 122 نفر با 158 هزار 
و 421 تراكنــش درصد تحقق عملكرد 
باشــگاه كودك و نوجــوان اين بانك 
نسبت به برنامه ابالغى 105 درصد بوده 

است.
نســبت  گفــت:  حيدرنژاديــان 
بانــك  قيمــت  ارزان  ســپرده هاى 
ــدون  ــپرده هاى ب ــتان (س ــاورزى اس كش
ــه  ــداز) ب ــارى و پس ان ــد ج ــود مانن س
ــان ســال  كل ســپرده هاى مردمــى در پاي
گذشــته بــه 59 درصــد رســيد كــه نشــان 
از اقبــال مردمــى اســتان بــه ايــن بانــك 
جــاى  بــه  ارزان  ســپرده گذارى  در 
ســپرده هاى گران قيمــت (صرفــاً بــه 
ــردارى  ــخصى و بهره ب ــع ش ــد مناب قص
ســودهاى بانكــى از ســوى مشــتريان) در 
جهــت منافــع عمومــى بــه جــاى منافــع 

ــت. ــخصى اس ش
وى با تأكيد بر اينكه در ســالجارى 90

درصــد از كل تســهيالت پرداختى در 
بخش كشــاورزى جذب شــده است، 
ســالجارى 130 در  كرد:  خاطرنشــان 

فقره تســهيالت به مبلــغ 600 ميليارد 
ريال در بخش صنايع تبديلى و تكميلى 

كشاورزى پرداخت شده است.
حيدرنژاديان افــزود: در بحث مطالبات 
غيرجــارى اســتان تــا پايــان دى ماه 
سالجارى 2512 ميليارد ريال بوده است. 
اين مقدار 9/8 درصــد از كل مطالبات 
و تســهيالت استان را در مقطع ياد شده 
شــامل مى شود(ريســك اعتبارى) اين 
درحالى اســت كه ميزان اين ضريب در 
سطح بانك كشاورزى كشور 7/9 درصد 
اســت. نكته حائز اهميت آنكه ريسك 
اعتبارى بانك در ســطح استان در سال 
گذشــته نسبت به سال گذشته 2 درصد 

كاهش يافته است.
وى در ادامه گفت: اين مهم حكايت از 
كنترل افزايش مطالبات غيرجارى بانك 
در ســطح اســتان مطابق روال عادى و 
ميانگين كشورى دارد و اميد است پيش 
از پايان سال رقم مطالبات همچنان روند 

كاهشى داشته باشد.
حيدرنژاديان با اشــاره به اينكه ريسك 
اعتبارى استان همدان براى سومين سال 
پياپى به كمتر از ميانگين كشــورى اين 
بانك رســيده اســت، بيان كرد: وصول 
مطالبات تا اوايــل بهمن ماه 13 ميليارد 
و 600 ميليــون ريال بوده و درصد كلى 

وصولى استان 6/84 درصد بوده است.

مدير شركت پخش 
فرآورده هاى نفتى 

منطقه همدان در سامد
 مدير شــركت پخش فرآورده هاى 
نفتــى منطقه همــدان بــا حضور در 
ســامانه الكترونيكى ارتبــاط مردم و 
پاسخگوى  استاندارى،  (سامد)  دولت 

تماس هاى تلفنى مردم استان بود.
به گزارش روابط عمومى اين شركت، 
امين روستايى، يكشــنبه، 19 بهمن ماه 
99، از طريق شــماره تمــاس ارتباط 
تلفنى 111، بدون واسطه و در راستاى 
تكريم اربــاب رجوع و احقاق حقوق 
شــهروندان به مطالبات و پرسش هاى 

عمومى مردم پاسخ داد.

در  وى  گــزارش،  ايــن  پايــه  بــر 
ــر  ــارك فج ــه مب ــن روز از ده هفتمي
ــالب  ــروزى انق ــالروز پي ــن س 42مي
ــه مــدت 2ســاعت  ــران، ب اســالمى اي
انتقــال  در  تســريع  هــدف  بــا  و 
مشــكالت و نظــرات مردمــى بــه 
پاســخگويى  مربوطــه،  واحدهــاى 
ســريع و رســيدگى مؤثــر بــه تقاضــاى 

مــردم پذيــراى تماس هــاى تلفنــى 
ــود. ــردم ب ــى م دريافت

اين گزارش مى افزايد: از ابتداى ســال 
99 تاكنون، ســومين بار است كه مدير 
شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
همدان در مركــز ارتباط مردم و دولت 
حاضر و پاى صحبت ها و مشــكالت 

مردم مى نشيند.

99 درصد منابع تسهيالت ازدواج در بانك كشاورزي جذب شد

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

كادر درمان استان نخستين اولويت دريافت واكسن كرونا

واكسن روسى تزريق شد حاجى بابايى؛ رياست  بهارستان يا پاستور؟

رئيس جمهورى با ديپلماسى 
معتدل و عملگرايى دولت بهار

ورود مسافران نوروزى به استان 
مشروط است 

 آغاز قرن جديد براى كشورمان از اهميت بااليى 
برخوردار اســت زيرا فرصت هايى در ســال آينده 
پيش رو است كه مى تواند در حل برخى از چالش ها و 
مشكالت كنونى كشور تأثيرگذار باشد.  كنترل ويروس 
كرونا در كشــور از طريق واكسن، رفع تحريم هاى 

يكجانبه اياالت متحده آمريكا عليه كشورمان با تغيير 
دولت در اين كشــور، انتخابات رياست جمهورى و 
تغيير دولت كه مى توان اميد به برنامه هاى دولت آينده 
جهت رفع مشكالت اقتصادى و معيشتى فعلى كشور 

داشت، از عمده ترين داليلى است ...

22 بهمن
 امسال

 متفاوت و پرشور
■سردار سپهر:

مهمترين گزينه استكبار 
براى مقابله با انقالب، بردن 
ما پاى ميز مذاكرات است
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

استقبال از يك اعالم نامزدى
 1- حميدرضا حاجى بابايى وراى اينكه در آينده در چه جايگاهى 
در نظام جمهورى اسالمى ايران باشد، نامى ماندگار در تاريخ سياسى 

و اجتماعى همدان و ايران خواهد بود.
زيرا وى توانسته در باالترين سطح تصميم گيرى و اجرايى كشور يعنى 
مجلس و وزارت ســال ها فعاليت داشته باشد و از نظر اعتماد مردم به 
يك كارگزار فردى داراى ركورد است كه توانسته هر زمان اراده كرد، 

اعتماد مردم را كسب نمايد.
2- اعتماد مــردم همدان بــه حاجى بابايى به اندازه اى اســت كه در 
زمان هايــى كه كمتر فعال و ناظر سياســى شانســى بــراى پيروزى 
چشمگير وى در انتخابات قائل بوده، مردم با انتخاب و رأى عجيب به 

حاجى بابايى همه را شگفت زده كرده اند.
در انتخاباتى كه حاجى بابايى موفق شد با رأى مردم براى ششمين بار 
نماينده همدان در مجلس شود، تصور بر اين بود كه به دليل تخريب ها، 
تبليغات منفى و تبليغ منفى سوءاســتفاده از اعتماد مردم براى كسب 
سمت وزيرى، وى موفق نخواهد شد يا رأيى ناپلئونى خواهد داشت، 
اما مردم بــاز هم ثابت كردند كه همچنان به وى به عنوان نماينده اول 

استان اعتماد دارند.
3- ارتباط مردم با حاجى بابايى و برعكس، هيچ وقت تحت تأثير شرايط 
ارتقاى جايگاه حاجى بابايى در مجلس يا دولت تغيير نكرده اســت و 
اين شــايد رمز اصلى موفقيت حاجى بابايى در سپهر سياسى استان و 

ايران باشد.
حاجى بابايــى همچنان در ششــمين دوره فعاليــت در مجلس و با 
كوله بارى از تجربه و عنوان به حفظ ارتباط حضورى و چهره به چهره 
با موكلين، حضور در تمام روستاها و مناطق حوزه انتخابيه و پيگيرى 

با انگيزه امور مردم اهتمام دارد.
4- حاجى بابايى در پيگيرى امور اســتان به ويــژه امور حوزه انتخابيه 
همواره موفــق عمل كرده و اين موضــوع در زمانى كه نماينده نبود 
با تعطيل شدن بســيارى از پروژه ها و طرح ها به خوبى مشخص شد. 
هرچند بازگشــت وى دليلى شد تا باز هم با پيگيرى، اين پروژه ها و 
طرح ها را فعال و تعداد طرح هاى داراى بودجه ملى استان را با برقرار 

كردن بودجه آنها، افزايش دهد.
اين موضوع يعنى پيگيرى كالن و افزايش سهم استان از اعتبارات ملى 
و تســريع در توسعه اســتان، همان انتظارى است كه مردم از نماينده 
دارنــد و با اعتماد مكرر به حاجى بابايــى رضايتمندى خود از وى را 

اعالم كرده اند.
5- حاجى بابايى اكنون يكى از شــخصيت ها و رجل سياسى نظام و 
ايران است، وى هم سابقه فعاليت در مجلس با حضور در هيأت رئيسه، 
مديريت كميسيون ها به ويژه كميسيون مهم برنامه  و بودجه را دارد، هم 
سابقه كار اجرايى در باالترين سطح يعنى وزارت آموزش و پرورش با 
اقدامات مهمى چون تدوين و اجراى سند تحول بنيادين را داراست و 
هم با ساختار قوا آشنا بوده و تعامالت خوبى با تمامى مسئوالن دارد.

اين شخصيت با اين سابقه درخشان و تجربه ارزشمند ثابت كرده، در 
هر جايگاهى باشــد به نفع مردم و ايران اســالمى عمل خواهد كرد و 
اتفاقات خوبى براى مردم و كشور با اقدامات وى رقم خواهد خورد.

6- بازى سياســى اصولگرايان در انتخــاب رئيس مجلس يازدهم و 
قانع كردن حاجى بابايى به رياست كميسيون برنامه و بودجه و سپردن 
رياست مجلس به يك تازه وارد بدون تجربه نمايندگى، اكنون زيان هاى 
خود را نشــان داده و همه مجلس را به دليل ناتوانى هيأت رئيســه در 
اولويت بندى مســائل براى طرح در مجلس و همراهى با مردم و حل 

مشكالت جامعه، زير سؤال برده است.
اين وضعيت چنان اســت كه نماينده اى پيش بينى كرده در انتخابات 
هيأت رئيســه براى ســال دوم فعاليت مجلــس، رئيس مجلس رأى 
نخواهــد آورد و ديگــر از آراى هيجانى و دســتورى به وى خبرى 

نخواهد بود.
7- حاجى بابايى در چنين شــرايطى كه رياســت مجلس وى با توبه 
نمايندگان از رأى احساســى و دســتورى به يك نماينده تازه وارد و 
بى سابقه نمايندگى تقريبا حتمى است، در روزنامه همدان پيام حضور 
يافتــه و از كانديداتورى در انتخابات رياســت جمهورى 1400 خبر 
داده است. اين اقدام حاجى بابايى اقدامى بسيار هوشمندانه است زيرا 
به دنبال گرفتن بازخورد از مردمى بوده كه همواره با اعتماد آنها در هر 

جايگاهى فعاليت كرده است.
با اين اوصاف اكنون اين مردم حوزه انتخابيه همدان و فامنين و استان 
همدان هستند كه اعالم مى كنند، نام حاجى بابايى پس از 15 فروردين 
به عنوان داوطلب انتخابات رياست جمهورى شنيده شود يا مى خواهند 
همچنان شــاهد فعاليت وى در قامت يــك نماينده كاربلد و ملى در 

مجلسى در رأس امور باشند؟
 گذر زمان پاســخ مردم به اين پرسش را روشن خواهد كرد اما اقدام 
حاجى بابايى در مشــورت با مردم حــوزه انتخابيه براى گام نهادن در 
وادى انتخابات رياســت جمهورى اقدامى ارزشــمند است كه همه 
مســئوالنى كه با رأى مردم در استان مسئوليت دارند بايد با استقبال از 

آن در اقدامات مشابه و اينگونه، به اين روش تأسى كنند.

فوق العاده ويژه حقوق پرستاران شركتى 
تا پيش از نوروز واريز خواهد شد

 با مشخص شدن منابع مالى، فوق العاده ويژه حقوق پرستاران شركتى 
تا پايان سال واريز خواهد شد.

رئيس نظام پرســتارى اســتان همدان با بيان اينكه تجهيزات حفاظتى 
پرستاران در بخش بيماران كرونايى ايداه آل نيست، گفت: اين تجهيزات 
با وجود اينكه هنوز ايده آل نيســت، اما كافى است و با كمبودى در اين 

زمينه مواجه نيستيم.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، هادى زرينى با اشاره به ابتالى 
هزار و 900 تن از پرستاران استان به ويروس كرونا، افزود: اين درحالى 
اســت كه احتمال مى رود تعداد بيشترى از پرستان به كوويد-19 مبتال 

شده باشند، اما به دليل نداشتن عالئم، هيچ يك از آن مطلع نشده اند.

انقالب اسالمى در گام دوم 
بالنده تر از گذشته حركت مى كند

 فرماندار شهرستان همدان با بيان اينكه دشمنان چشم ديدن 40 سالگى انقالب اسالمى 
را نداشــتند، از حركت بالنده و مقتدارنه انقالب اســالمى در گام دوم با اتكا به فرزندان 

متعهد و متخصص اين سرزمين، خبر داد.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى همدان، محمدعلى محمدى در نشست ميز خدمت 
كه با حضور جمعى از مديران در كوى حصار شــهر همدان برگزار شــد، افزود: فاصله 
گرفتن از آرمان هاى واالى امام راحل بزرگ ترين آســيب در مسير رشد و تعالى انقالب 

اسالمى است كه با توجه به هدايت هاى هوشمندانه مقام معظم رهبرى و حضور هميشگى 
مردم در صحنه هاى مهم، شاهد رشد و شكوفايى روزافزون ايران اسالمى در عرصه هاى 

مختلف هستيم.
وى اظهار كرد: توجه به مناطق محروم و كمتر برخوردار يكى از دستاوردهاى مهم انقالب 
اســالمى اســت و اين مهم تحقق آرمان هاى امام راحل مبنى بر لزوم توجه به مســائل و 

مشكالت اقشار آسيب پذير است.
فرماندار همدان با اشــاره به اينكه هدف اصلى برگزارى محلى و منطقه اى اين نشست ها 
بررسى دقيق مشكالت مردم و برنامه ريزى براى رفع آنهاست، افزود: خوشبختانه بسيارى 
از مشكالت زيرساختى اين منطقه رفع شده و نيازهاى فعلى بيشتر در حوزه هاى فرهنگى 

و مسائل روبنايى است.
وى با اشــاره به تعيين 5 منطقه توانمندســازى شهر همدان در ســال هاى اخير، گفت: 
خدمات قابل توجهى در اين مناطق انجام شده اما با توجه به فشردگى جمعيت، ريزدانگى 
ســكونتگاه ها و ســاخت وســازهاى عادى، همچنان با مشــكالتى در اين مناطق براى 

خدمت رسانى بهينه به مردم مواجهيم.
محمدى با بيان اينكه تمام مســائل و مشكالت طرح شــده مورد بررسى كارشناسى قرار 
مى گيــرد، تصريح كرد: قولى نمى دهيــم كه نتوانيم عمل كنيم ولى برخــى از موارد در 
كوتاه مدت حل و فصل خواهد شد و رفع برخى از مشكالت نياز به تأمين اعتبار و زمان 

بيشترى دارد.

كادر درمان استان نخستين اولويت دريافت واكسن كرونا

واكسن روسى تزريق شد

آغاز طرح مشاوره حقوقى به مددجويان 
زندان هاى همدان 

 پيرو تفاهم نامه منعقدشــده با اداره كل امــور زندان ها و اقدامات 
تأمينى و تربيتى اســتان همدان، رئيس، نايب رئيس و بازرس كانون 
وكال به همراه جمعى از وكال با حضور در زندان مركزى همدان، طرح 

مشاوره حقوقى به مددجويان زندان هاى استان را آغاز كردند.
در ابتــداى اين برنامه رئيس زندان مركــزى همدان با قدردانى كانون 
وكالى همدان، با بيان ســابقه همكارى اين نهاد با اداره كل زندان ها، 

تفاهم صورت گرفته را فصل جديدى از اين همكارى ها دانست.
رئيس كانون وكالى همدان نيز با تشريح خدمات معاضدتى كانون و 
تأثير آن در سياســت حبس زدايى، گفت: افزايش آگاهى هاى حقوقى 
مددجويان در دوران سپرى كردن محكوميت از عوامل مؤثر در كاهش 
جمعيت كيفرى كشــور اســت كه كانون وكالى همدان در كمك به 
مددجويان زندان هاى اســتان همدان بــراى نيل به اين هدف آمادگى 

كامل خود را اعالم مى كند.
ســعيد آئينه وند همچنين برگزارى كارگاه هاى آموزشى حقوق براى 
پرســنل مددكار زندان ها توســط كانون را در ارتقاى روند اصالح و 
بازگشــت مددجويان به اجتماع مفيد دانست و افزود: براى برگزارى 

اين دوره هاى آموزشى در كانون وكال آمادگى كامل وجود دارد.

20 ساختمان اورژانس در استان 
استيجارى و فرسوده است

 رئيس اورژانس پيش بيمارســتانى و مديريت حوادث دانشــگاه 
علوم پزشــكى همدان از اســتقرار 20 مركز فوريت هاى پزشكى اين 
استان در ســاختمان هاى استيجارى و يا فرســوده خبر داد كه بهبود 
روند فعاليت هاى اين مراكز نيازمند بازســازى و يا ساخت ساختمان 

جديد است.
حبيــب معصومى در گفت وگو با ايرنا، با بيان اينكه مركز فوريت هاى 
پزشــكى(اورژانس) اســتان همدان در مجموع داراى 66 پايگاه فعال 
اســت كــه از اين تعداد 20 پايگاه در ســاختمان هاى فرســوده و يا 
اســتيجارى مستقر شــده اند، اظهار كرد: همچنين يكى از پايگاه هاى 

اورژانس شهرستان نهاوند در كانكس مستقر و فعال شده است.
وى با اشــاره به طرح ساخت 8 ســاختمان جديد اورژانس در سطح 
اســتان همدان، اظهار كرد: براى ســاخت هر يك از ســاختمان ها با 
50 تا 90 درصد پيشــرفت فيزيكى حدود 500 تا 700 ميليون تومان 
هزينه شــده و براساس برنامه زمان بندى شده تا پايان دولت دوازدهم 
به بهره بردارى مى رســند. رئيس اورژانس پيش بيمارستانى و مديريت 
حوادث دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: اين 8 ساختمان اورژانس 
شــامل مركز فارسبان و پايگاه 3 شهرى نهاوند، 2 پايگاه در شهرستان 
فامنين، يك پايگاه در كبودراهنگ، 2 پايگاه در مالير و يك پايگاه نيز 
در رزن است. معصومى افزود: در همين ارتباط در ايام دهه فجر امسال 
2 ســاختمان جديد اورژانس استان شامل پايگاه شهرى شهرك مدنى 

همدان و ساختمان شماره 4 شهر مالير به بهره بردارى رسيد.
وى اظهار كرد: براى ساخت و بهره برداى از ساختمان جديد اورژانس 
در شهرك مدنى 600 ميليون تومان و پايگاه شماره 4 شهرستان مالير 

نيز صد ميليون تومان براى تجهيز و نوسازى هزينه شده است.

1-واكنش ها به سفر قاليباف به مسكو همچنان ادامه دارد. گويا مصطفى 
ميرسليم نماينده مجلس، در يك توييت به سفر اخير محمدباقر قاليباف 
به روســيه واكنشى انتقادى نشان داده است. گفتنى است ميرسليم در 
حســاب كاربرى اش در توييتر نوشته «مقامات ارشد كشور موظف اند 
پيش از ســفرهاى رسمى خود تمام بررسى هاى تشريفاتى را بكنند تا 

نظام ما هزينه تبليغات جاه طلبانه نشود.»
2- راهكار جايگزين فروش نمايشگاهى اصناف در پايان سال يافت 

شده است. گويا
امسال جشنواره فروش ويژه نوروزى جايگزين نمايشگاه هاى عرضه 
مستقيم مى شود، گفتنى است در اين نمايشگاه ها تمركز با اتحاديه هاى 
پوشــاك، كيف و كفش و قنادان و آجيل فروشــان اســت اما ســاير 

اتحاديه ها نيز امكان مشاركت دارند.
3- به كارگيرى روش هاى عجيب براى فروش كاالهاى اساسى ادامه 
دارد. گويا برخى اســتان ها از شيوه ثبت كد ملى براى فروش اين نوع 
كاالها اســتفاده مى كنند. گفتنى است در استان خراسان رضوى براى 
كنترل بازار، سامانه اى راه اندازى شده كه از اين پس مردم براى خريد 

هر نوع كاالى اساسى بايد كد ملى را به فروشندگان ارائه دهند.
4- بانك  آينده به حراج شــعب روى آورده است. گويا پس از ماجراى 
فروش ايران مال حاال نوبت به حراج شــعب بانك آينده رسيده است. 
گفتنى است بانك آينده بيش از 15 هزار ميليارد تومان زيان انباشته  دارد.
5- 46 عضو نهاد اجماع ساز اصالح طلب در آخرين تصميم خود عنوان 
«جبهه اصالح طلبان ايران» را براى حضور در انتخابات 1400 انتخاب 
كردند. گويا اين جبهه شامل مجموعه احزاب اصالح طلب كه تاكنون 
در قالب دو جبهه سياســى ثبت شده در كميســيون ماده 10 احزاب 
فعاليت مى كردند، «شوراى عالى سياست گذارى جبهه اصالح طلبان» به 
نمايندگــى داود محمدى و «جبهه هماهنگى اصالحات» به نمايندگى 
حســين كمالى و ابراهيم اصغرزاده مى شــود. گفتنى است اين جبهه 
به منظــور ايجاد وحدت، هماهنگى و انسجام بخشــى به فعاليت هاى 
مجموعه اصالح طلبان كشــور، تدوين و اجراى راهبردها، سياست ها، 
برنامه ها و اتخــاذ مواضع كالن جريان اصالحات و ورود مؤثرتر اين 
جريــان در انتخابات رياســت جمهورى، مجلس خبــرگان رهبرى، 
مجلس شــوراى اسالمى و شوراهاى اســالمى شهر و روستا تشكيل 

مى شود.

 پس از كش و قوس هاى فراوان درنهايت از 
روز سه شــنبه واكسيناسيون كرونا با استفاده از 
واكسن «اسپوتنيك وى» ساخته كشور روسيه در 
همدان نيز مانند ســاير استان هاى كشور، آغاز 

شد.
بر اســاس اخبار منتشرشــده نخســتين فرد 
دريافت كننده اين دارو پسر وزير بهداشت است 
كه در همين راستا سعيد نمكى به رسانه ها اعالم 
كرده است «اگر اين واكسن مشكلى داشت آن 

را اول به خانواده خود تزريق نمى كرديم».
در همين راســتا رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
استان همدان نيز از تزريق نخستين ُدز دريافتى 
واكســن همدان براى كادر بهداشت و درمان 
خبر داده است كه با واكسيناسيون پرسنل بخش 

عفونى و ايزوله بيمارستان سينا آغاز شد.
رشــيد حيدرى مقــدم در گفت و گويى با ايرنا 
اظهار كرد: نخســتين محموله واكسن كرونا به 
دانشگاه علوم پزشكى همدان تحويل شده كه 
بايد در سردخانه و شــرايط خاص(18 درجه 
ســانتيگراد زيرصفر) نگهدارى شود و حداكثر 
تا 2 ســاعت پيش از تزريق بايد از ســردخانه 

خارج شود.
وى افزود: كادردرمــان بخش عفونى و ايزوله 
بيمارســتان سينا در ارتباط مستقيم و مستمر با 
بيماران بدحال مبتال به كرونا هستند كه برهمين 
اســاس در اولويت نخســت تزريق واكســن 

كوويد-19 قرار گرفته اند.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان 
اضافه كرد: پس از پايان واكسيناســيون(تزريق 
مرحله نخست واكسن) كاركنان بخش عفونى 
بيمارســتان ســينا، كادر فعال بخش عفونى و 
ايزوله بيمارســتان هاى بهشــتى و بعثت شهر 

همدان واكسينه مى شوند.
حيدرى مقــدم ادامــه داد: تزريــق واكســن 
«اسپوتنيك وى» داراى اصول و ضوابطى است 
كه در 2 مرحله(دوز) و با 21 روز فاصله تزريق 
مى شــود يعنى پس از تزريق واكســن مرحله 

نخست، 3 هفته بعد مرحله دوم تزريق واكسن 
انجام مى شود.

وى گفــت: ديگر كادر درمان در مراحل بعدى 
تزريق واكسن كرونا قرار دارند و پس از آن به 
تناوب ديگر گروه هاى هدف براساس اولويت 
و ميــزان در معرض خطر بيمارى واكســينه 

مى شوند.
حيدرى مقدم با بيان اينكه تزريق اين واكســن 
براى برخى افراد ممنوع است، گفت: تيم هاى 
مراقبت ســالمت مركز بهداشــت همدان در 
بيمارســتان سينا مستقرشــده و درحال تزريق 

واكسن به گروه هاى هدف هستند.
وى گفت: رعايت دقيق پروتكل هاى بهداشتى، 
اســتفاده از ماسك، حضور نيافتن در تجمع ها، 
پرهيــز از خروج غيرضرورى از منزل، رعايت 
فاصله گذارى اجتماعى و بهداشت فردى نقش 
قابل توجهى در قطع زنجيــره انتقال ويروس 

كرونا دارد.

 آخريــن گزارش ها از وضعيت كرونا 
در همدان

براساس اعالم ســتاد ملى كرونا و جديدترين 
بررســى هاى انجام شــده دربــاره رنگ بندى 
شهرهاى استان همدان، «بهار، تويسركان، رزن 
و درگزيــن» در وضعيت نارنجــى، «همدان، 
مالير و نهاوند» در وضعيــت زرد و «فامنين، 
كبودراهنگ، اسدآباد» نيز در وضعيت آبى كرونا 

قرار گرفته اند.
اين درحالى است كه مقدار ُدز اختصاص يافته 
به همدان نمى تواند پاسخگوى مجموع مبتاليان 
به اين بيمارى باشد و مقامات بهداشتى كشور 
نيز اعالم كرده اند كه محموله واكســن روسى 
واردشده به كشور تنها 20 هزار ُدز است و قرار 
اســت مابقى آن كه نزديك بــه صد هزار دوز 
اســت در هفته دوم و 200 هزار دوز ديگر نيز 

در هفته سوم واكسيناسيون وارد كشور شود.
بر همين اســاس به مراتب در 3 مرحله واكسن 

به اســتان هاى مختلف تحويل داده مى شــود 
كه همدان نيز از آن مســتثنا نيست، به عبارتى 
همدانى ها نيز در 3 مرحله متفاوت از ســهميه 
واكســن برخوردار خواهند شد كه بنا بر گفته 
مسئوالن علوم پزشكى استان براساس ضرورت 
و اولويت بندى در بين گروه هاى مختلف تزريق 

مى شود.
در همين راســتا روابط عمومى علوم پزشكى 
همدان گفت: تا روز سه شــنبه بيش از 15 نفر 
در همدان واكسينه شده اند و اولويت نخست به 
كادر درمان اختصاص داده شده است كه تزريق 

آن بايد براى افراد باردار و شيرده پرهيز شود.
محمد طاهرى در گفت و گــو با همدان پيام، با 
بيان اينكه تعداد مبتاليان نيز به ده هزار و 264 
نفر رســيده اســت، افزود: آمار مرگ ومير با 3 
مورد جديد به هزار و 497 نفر رسيده است كه 
با توجه به افزايش شيب بيمارى، خطر شروع 
موج چهارم بيمارى در استان را گوشزد مى كند.

 نماينــده ولى فقيه در همدان بــا تأكيد بر 
اينكه اقتدار يك كشــور و ملت مرهون رشد 
علمى آن كشور اســت، اعالم كرد كه نيازمند 
مديريت هــاى «عقالنى و علمــى» در عرصه 

اقتصاد است.
امام جمعه همدان در ديدار با رئيس و اساتيد 
دانشگاه شهيد مفتح همدان با اشاره به اقدامات 
اين دانشــگاه در عرصه ايجاد اشتغال، اظهار 
كرد: عناصر مهم و تشكيل دهنده در بيانيه گام 
دوم، جوانان و علم است كه هر دو اين عناصر 
در مجموعه هاى دانشگاهى ما نيز وجود دارد.

به گزارش تســنيم، حجت االسالم والمسلمين 
حبيب ا... شعبانى، با تأكيد بر اينكه اقتدار يك 
كشور و ملت مرهون رشــد علمى آن كشور 
اســت، مطرح كرد: در طول 42 سال گذشته 
جمهورى اســالمى در عرصه هــاى مختلفى 
همچون پزشــكى، موشكى و نانو رشد خوبى 
داشته كه اين پيشــرفت ها زمينه ساز اقتدار ما 

بوده است.
امام جمعه همدان با اشاره به ورود جمهورى 

اسالمى در عرصه توليد واكسن كرونا، گفت: 
اينكه كشــور ما جرأت ورود در اين عرصه را 
داشــته و تا به امروز 3 واكسن را براى توليد 
آماده كرده، تأكيدى بر همين اقتدار و عظمت 

كشور است.
وى افزود: البته در مقابل اين موفقيت ها، نقاط 
ضعفى خصوصــا در مباحث اقتصادى وجود 
دارد كه بايد در اين رابطه اقدام به توسعه علم 
داشته باشيم و لذا در اين مسير دانشگاه داراى 

يك نقش برجسته است.
نماينــده ولى فقيه در اســتان همــدان با بيان 
اينكه نيازمند مديريت هــاى عقالنى و علمى 
در عرصه اقتصاد هســتيم، عنوان كرد: امروز 
نخستين مسأله جوانان، مشكل اشتغال است و 

دانشگاه مفتح به لحاظ ارتباطى كه بين دانشگاه 
و صنعت ايجاد كرده، مى تواند نقش مهمى را 

در اين بخش ايفا كند.
وى يكــى از خألهاى موجود در كشــور در 
زمينه اقتصاد و اشتغال را وجود فاصله بين علم 
و صنعت دانســت و اظهار كرد: يكى از نقاط 
مثبت دانشگاه شهيد مفتح را بايد كم كردن اين 
فاصله دانســت كه به كاهش بيكارى  و ايجاد 

اشتغال منجر مى شود.
شعبانى با تأكيد بر اينكه توليد ثروت، نيازمند 
داشــتن هنر اقتصادى اســت، مطرح كرد: در 
استان همدان محصوالت فراوانى وجود دارد 
كه با يك دهم قيمت آن را به خارج از كشــور 
مى فروشيم و با ده برابر قيمت آن را وارد كشور 

مى كنيــم. وى تصريح كرد: چگونه مى شــود 
محصولى كه در اين اســتان توليد مى شــود 
ارزش افزوده اى ده برابرى براى كشور خارجى 
ايجاد كند، اما آورده اى براى توليدكننده اصلى 
نداشته باشــد. امام جمعه همدان با بيان اينكه 
دنياى امروز، دنيا ايجاد ارزش افزوده اســت، 
گفت: الزم است تا هنر ايجاد ارزش افزوده را 
در جامعه و خصوصا در بين جوانان ايجاد كنيم 

و آموزش دهيم.
وى خطاب به مســئوالن دانشگاه تأكيد كرد: 
قســمتى از اين موارد نيز بــه بحث تبليغات 
برمى گــردد كــه بايــد فضاى دانشــگاه و 
برآيندهــاى آن را به اطالع جامعه و جوانان 

برسانيد.

 رئيس كل دادگســترى استان همدان با 
اشــاره به عفو و تخفيــف مجازات 3 هزار 
و 840 نفر از زندانيان كشــور از سوى مقام 
پيروزى  ســالروز  به مناسبت  رهبرى  معطم 
انقالب اســالمى، گفت: از اين تعداد 384 
زندانى همدانى هســتند كــه قابل توجه و 
حاصل پيگيرى هاى دســتگاه قضايى استان 

است.

عدالتخواه  محمدرضا 
در آئيــن افتتــاح 
ساختمان پزشكى 
نــى  نو قا
ن  ســتا شهر
تويسركان، با گراميداشت ايام ا... دهه مبارك 
فجر، گفت: اين روزها شاهد رشد و بالندگى 
انقالب اســالمى و نابود شــدن دشمنان اين 

انقالب هستيم.
 خدمت به مردم را بايد شكرگزارى 

براى نعمت انقالب دانست
وى شــكرگزارى نعمت بزرگ انقالب را در 
خدمــت به مردم دانســت و اظهار كرد: اميد 

آن كه با افتتاح ســاختمان پزشــكى قانونى 
تويسركان از رفت وآمدها و هزينه هاى بررسى 

برخى پرونده هاى كيفرى كاسته شود.
 عفو 364 زندانى همدانى همزمان 

با گراميداشت 22 بهمن
به گــزارش رودآور؛ رئيس كل دادگســترى 
اســتان همــدان در ادامه به عفــو و تخفيف 
مجازات 3 هزار و 840 نفر از زندانيان كشور 
از سوى رهبر انقالب به مناسبت گراميداشت 
22 بهمن ماه سالروز پيروزى انقالب اسالمى 
اشــاره كرد و افزود: از اين تعداد 384 زندانى 
همدانــى هســتند كه قابل توجــه و حاصل 

پيگيرى هاى مجموعه قضايى استان است.

عدالتخواه تصريح كرد: در ده سال گذشته آمار 
زندانيان همدانى كه مشــمول عفو شدند تنها 
كمى بيش از 500 نفر بود درحالى كه در يك 
سال اخير بيش از يك هزار و 500 زندانى اين 

استان از عفو نظام بهره مند شدند.
 شــاكيان از 7 ميليارد تومان خود 

گذشتند 
رئيس دادگسترى همدان همچنين به فعاليت 
كميته هــاى معتذرين و مصلحيــن به عنوان 
كميته هاى معين ستاد تأليف قلوب اشاره كرد 
و گفت: با فعاليت اين ستاد كه طرح مبتكرانه 
دســتگاه قضايى همدان است در ماه چند ماه 
اخيــر بيش از 800 پرونــده به مصالحه ختم 
شد تا درنهايت معادل 7 ميليارد تومان جزاى 
نقــدى از نظر جنبه خصوصــى و 3 ميليارد 
تومان جزاى نقدى از نظر جنبه عمومى جرم 

بخشيده شود.
وى از راه اندازى و تشكيل كميته معتذرين در 
3 محل دادگســترى، زندان و نيروى انتظامى، 
پاسگاه ها و كالنترى هاى سطح استان خبر داد 
و عنوان كرد: تنهــا در دى ماه در كالنترى ها 
پيش از تشكيل پرونده قضايى، شاهد سازش 

بيش از نيمى از مراجعات مربوطه بوديم.

نيازمند مديريت هاى «عقالنى و علمى» 
در عرصه اقتصاد هستيم

رئيس كل دادگسترى استان:
عفو 364 زندانى همدانى 

همزمان با گراميداشت 22 بهمن
■ 1500 زندانى همدانى در يك سال اخير 

مشمول عفو شدند
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به مناسبت دهه مبارك فجر
كتابخانه آيت ا... فياضى(ره) روستاى نير 

افتتاح شد

 به مناسبت دهه مبارك فجر كتابخانه آيت ا... فياضى(ره) روستاى نير 
شهرستان درگزين بازگشايى شد.

كتابخانــه آيت ا... فياضى در ســال 1393 در يك ملك شــخصى كه 
به صورت حق انتفاع به كتابخانه ها واگذار شده بود، افتتاح شد اما پس 
از مدتى ملك به صاحب آن بازگردانده شد اما با پيگيرى هاى صورت 
گرفته و هميارى فرماندارى شهرستان درگزين و دهيارى نير يك مكان 

مناسب به كتابخانه آيت ا... فياضى نير اختصاص يافت.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان در اين مراسم با بيان اينكه 
اين كتابخانه استانداردسازى شده و شامل همه بخش ها است، افزود: 
تمامى امكانات كتابخانه هاى شهرى در اين كتابخانه ديده شده و يك 

نيروى بومى هم براى كتابخانه درنظر گرفته شده است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان، عاطفه 
زارعى گفت: در اين كتابخانه 5 هزار و 600 جلد كتاب درنظر گرفته 
شده و امكان جست وجوى منابع الكترونيك به همراه رايانه ديده شده 

است.
فرماندار شهرستان درگزين نيز در اين آئين تصريح كرد: روستاى نير 
در در دهه فجر امسال به صورت ويژه ديده شده است و افتتاحيه هاى 

امسال با اين روستا آغاز شد.
على اصغر ناظرى پور ادامه داد: روســتاى نير درحال حركت به سمت 
جلو اســت و افراد فرهنگى و كتابخوان بســيارى دارد كه بازگشايى 
كتابخانه را الزم و ضرورى مى كرد و به همين دليل همه پاى كار آمدند 

تا اين اتفاق مبارك رخ دهد.
نماينده مردم شهرستان هاى درگزين و رزن نيز در اين آئين اظهار كرد: 
اين كتابخانه شايســته روستاى نير بود زيرا يكى از نقاط شهرستان كه 

تعداد فرهنگى بسيارى دارد، اين نقطه است.
حسن لطفى افزود: براى توســعه كتابخانه دهخدا شهرستان درگزين 
نيز به دنبال تخصيص اعتبار هستيم تا در بودجه سال آينده ديده شود.

معاون توسعه مديريت و منابع انســانى استاندار همدان در اين آئين 
گفت: براى موفقيت در هر ســطح، از شهرستان گرفته تا ملى، آگاهى 
مردم حرف نخست را مى زند و اين كتابخانه باعث بروز و شكوفايى 
استعداد جوانان خواهد شد و در ارتقاى سطح آگاهى و دانايى منطقه 

تأثيرگذار است.
ســيدمحمدرضا ميرصفدرى با بيان اينكه شهرستان درگزين بزرگان 
بســيارى را تقديم اين آب و خاك كرده است، خاطرنشان كرد: مردم 
را تشويق كنيم كه هرچه بيشتر از اين ظرفيت  هاى ايجاد شده استفاده 

كنند.
وى بيان كرد: پروژه هاى فرهنگى سبب اميدوارى و خوشحالى است و 

نشان مى دهد كه براى همه مسئوالن اين دغدغه وجود دارد.

9 پروژه گازرسانى 
در مالير به بهره بردارى رسيد

 مالير-خبرنــگار همدان پيام: در آخرين روز از دهه فجر، 9 پروژه 
گازرسانى با حضور فرماندار و جمعى از مسئوالن در شهرستان مالير، 

بهره بردارى شد.
معاون اجرايى طرح هاى شركت گاز استان همدان در آئين بهره بردارى 
از اين پروژه هاى گازرســانى، گفت: با اجراى اين 9 پروژه 4 هزار و 
361 متر شبكه گذارى و 6 ايستگاه با بيش از 2 ميليارد تومان اعتبار اجرا 
شده است. حميدرضا شهبازى در ادامه با بيان اينكه اين طرح ها شامل 
گازرســانى به 2 واحد دامدارى، يك واحد گلخانه، خشكبار طاليى، 
كمپ طلوع مهر و كارگاه هاى مجاور، يك واحد بستنى، مرغدارى و 
هتل كريم خان زند اســت، افزود: از ابتداى سالجارى تاكنون به 229

واحد صنعتى و كشاورزى در استان گازرسانى شده است.
وى همچنين به آغاز عمليات اجرايى گازرسانى به روستاى خوش آباد 
(كمتر از 20 خانوار جمعيت) مالير با 350 ميليون تومان اعتبار اشاره 
كرد و افزود: درحال حاضر صد درصد روســتاهاى باالى 20 خانوار 
جمعيت اســتان همدان گازرسانى شده اند و گازرسانى به روستاهاى 

با جمعيت كمتر از 20 خانوار استان در دستور كار قرار گرفته است.
شــهبازى، نرخ بهره مندى جمعيت اســتان همــدان از نعمت گاز را 
99/9 درصد عنوان و تصريح كرد: سال 1397،  استان همدان به عنوان 
نخستين و تنها اســتان سبز كشــور در زمينه گازرسانى به شهرها و 

روستاها معرفى شد.
معاون اجراى طرح هاى شــركت گاز استان همدان ادامه داد: در سال 
جهش توليد و كمك به صنايع توليدى، 13 هزار مترمكعب گازرسانى 
به واحدهاى توليدى و صنعتى در تعهد شــركت گاز بود كه 28 هزار 

مترمكعب كه بيش از تعهد استان بود، اجرا شد.
شهبازى افزود: در دهه فجر امسال 89 طرح گازرسانى با اعتبارى بيش 
از 21 ميليــارد و 570 ميليون تومان در اســتان همدان به بهره بردارى 

رسيد و يا عمليات اجرايى آنها آغاز شد.
بيــش از 25 ميليــارد و 490 ميليون تومان طــرح در نقاط مختلف 

شهرستان مالير بهره بردارى و يا عمليات اجرايى آنها آغاز شد.

رئيس اتاق اصناف نهاوندخبر داد
تأمين كاالهاى اساسى شب عيد از ابتداى اسفند

■ جريمه برخى فروشگاه هاى بزرگ متخلف

 رئيس اتاق اصناف نهاوند از صدور و تمديد 950 پروانه كسب، ساماندهى اتحاديه و 
برخى رسته ها با هدف رفع برخى مشكالت از جمله تداخل جواز و... كه به شفاف سازى 

ماليات آنها منجر شده است، خبرداد.
سيدحسين حسنى گفت: در بازرسى و نظارت هاى انجام شده، 230 مورد تخلف گزارش 
شده اســت كه اغلب گران فروشــى و درج نكردن قيمت و رعايت نكردن پروتكل هاى 

بهداشتى بوده است.
حسنى گفت: نهاوند از نخستين شهرستان هاى استان بود كه گرانفروشى در فروشگاه هاى 

زنجيره اى بزرگ را شناسايى و جريمه هاى سنگينى هم به دنبال داشته است.
به گفته وى، در بخش نظارتى هم كنترل قيمت ها به ويژه مرغ و گوشــت و برنج از ساير 

شهرهاى اطراف باكيفيت تر و ارزان تر بوده است.
وى بــا بيــان اينكــه ماهانــه بيــش از 8 هــزار واحــد بررســى و نظــارت انجــام مى شــود، 
ــازرس به همــراه اتحاديــه و تيم هــاى بازرســى  ــا 3 ب تصريــح كــرد: ايــن بازرســى ها ب

انجــام مى شــود.
 سپاه پاى ثابت نظارت، مديريت و كنترل بازار بوده است

به گفته حســنى، درحال حاضر در شهرستان تقريبا كمبود مرغ نداريم قيمت هم 23 هزار 
و 400 تومان اســت، همچنين كمبود كاالهاى اساســى در شهرستان به حداقل رسيده و 

عملكرد شهرستان به نسبت ساير مراكز متناسب تر بوده است.
ــات  ــا و اجــراى مصوب ــرل كرون ــراى كنت ــرژى را ب ــان اينكــه امســال بيشــتر ان ــا بي وى ب
گذاشــتيم، گفــت: بــراى عيــد هــم برنامــه داريــم و طرح هــاى مدنظــر اجــرا خواهــد شــد.
حسنى با اعالم اينكه نمايشگاه هاى نوروز به دليل مقابله با شيوع كرونا تعطيل خواهد بود، 
گفت: درنظر داريم 2 طرح را در آســتانه نوروز براى كنترل بازار شب عيد اجرا كنيم، از 
جمله فروش هاى فوق العاده(حراج) و همچنين تأمين كاالهاى اساســى شــب عيد كه از 

ابتداى اسفند اجرا خواهد شد.

 نهاوند-معصومه كمالوند-خبرنگار همدان پيام: آغاز 
سال 99 با كرونا همزمان شد و جمعيت هالل احمر هم 
در راستاى مبارزه با آن، پابه پاى ساير دستگاه ها و ارگان ها 

حضور داشت.
مســئول جمعيت هالل احمر شهرســتان نهاوند درباره 
تجهيــزات و امكانات هالل در شهرســتان و در جمع 
رسانه ها، گفت: پايگاه موقت قلعه قباد فعال و تجهيز شده 
اســت و براى روزهاى آماده باش هــالل، خدمات ارائه 
خواهــد داد، تالش داريم پايگاه را با كمك خير به ثابت 
تبديل كنيم. با اين شرايط كه كريدور اصلى مركز به غرب 

از اين منطقه كوهستانى و پرتردد است.
على كيانى تصريح كــرد: در بارش هاى اخير در محور 
نورآباد امداد 11 خودرو و استقرار 9 نفر در مسجد ورآينه 

را انجام داده است.
به گفته وى، نهاوند تنها شهرستانى بود كه غربالگرى را 
در خردادماه دوباره در كشور اجرا كرد و 20 روز هم در 
مانور هشدار در شهرستان در بحث آگاهى سازى درباره 

كرونا فعاليت داشته است.
مســئول جمعيت هالل احمر نهاوند گفت: با توجه به 
زلزله خيزى، حادثه خيزى و كوهســتانى بودن آن تقريبا 

تجهيزات قابل قبولى در اختيار تيم ها قرار دارد.
وى تأكيــد كرد: انبــار امدادى تجهيــزات هالل احمر 

براســاس استاندارد تعريف شــده براى شهرستان، بايد 
ملزومات امدادى اوليه را براى زمان بحران داشته باشيم.

به گفته كيانى، بافت فرســوده و قديمى بــودن انبار و 
كوچك بودن فضاى آن، ضرورت يك انبار به هالل احمر 
را تأكيد مى كند اما انبار سى.ان.جى كه در شهرك حيدرى 
اســت و از بودجه مديريت بحران ســاخته شده است، 
به رغم جلســات و تأكيد استاندار بر حل اين موضوع و 
در اختيــار دادن انبار دپو براى هالل احمر، هنوز اتفاقى 

رخ نداده است.
اين درحالى اســت كــه نهاوند يك شــهر زلزله خيز و 
حادثه خيز اســت كه داشــتن اين انبــار يك ضرورت 
محسوب مى شود و اين تحويل يا بايد واگذار يا بلندمدت 
باشد تا بتوان حداقل چادر ها و تجهيزات موردنياز را براى 

بحران در شهرستان جذب و آماده كرد.
 بر همين اســاس هم در ســاير شهرســتان ها انبارهاى 
مديريت بحران در اختيار هالل احمر است و تجهيزات و 

چادرهاى مورد نياز را دپو كرده اند.
كيانى در ادامه تعداد خانه هاى هالل در شهرستان را 18

خانه اعالم كرد و گفت: فعاليت اين خانه ها به فعاليت و 
تمايل اهالى اين روستاها و مراكز وابسته است.

وى از ديگــر اقدامات انجام شــده توســط هالل احمر 
شهرستان، به مديريت و امدادرسانى 26حادثه كوهستانى، 

جاده اى و... اشاره كرد و افزود: هالل احمر شهرستان در 
طرح شهيد سليمانى به عنوان يكى از واحد هاى نظارتى 
و عضو اصلى تيم ها مشــاركت و فعاليت داشته است. 
همچنين هالل احمر شهرســتان 130 بسته معيشتى به 
ارزش 520 ميليون ريال به خانواده هاى متضرر از كرونا 
اهدا كرده اســت. كيانى از اجراى كاروان ســالمت در 
روز 22 بهمن در بافت فرسوده شهر با توزيع بسته هاى 
بهداشــتى، آموزش پروتكل هاى بهداشتى و ... خبر داد. 
وى همچنين از ديگر مشــكالت شهرســتان را نداشتن 
تجهيزات ست غواصى در شهرستان عنوان كرد و گفت: 
نهاوند تنها ســتى كه دارد اهدايى است و به تجهيزات 
بيشترى نيازمند است. كيانى از دريافت خودروى نجات 
هالل خبرداد و گفت: تجهيز آن براى استفاده در نجات 
نيازمند بيش از صد ميليون تومان هزينه است تا به ناوگان 

تجهيزات امداد نجات هالل اضافه شود.
وى درباره بافت فرســوده نهاوند هــم گفت: در بافت 
فرسوده نهاوند اگر باالترين تجهيزات را داشته باشيم اما 
به دليل تراكم بسيار باال و كوچه هاى ناهموار و عرض كم 
كه گاه يك فرد نمى تواند از آن عبور كند، اگر شــرايط 
دسترسى نباشــد، هيچ امداد و يا كارى در زمان بحران 
نمى شــود انجام داد و تنها راه هم تغيير زيرساخت ها و 

اصالح مكان است.

اهداى 40 بسته  معيشتى به 
خانواده هاى دانش آموزان 

آسيب ديده از كرونا
 با هدف اجــراى كمك هاى مؤمنانه، 40 بســته 
معيشتى توسط آموزشــگاه زبان ستارگان شهرستان 
نهاوند بين خانواده هاى دانش آموزان آســيب ديده از 

كرونا توزيع شد.
به گزارش روابط عمومــى آموزش وپرورش نهاوند 
در ادامــه پويــش كمك هاى مؤمنانــه و حمايت از 
خانواده هــاى دانش آمــوزان آســيب ديده از كرونا، 
آموزشگاه زبان ستارگان شهرستان نهاوند، در اقدامى 
ارزشمند، 40 بســته معيشتى تهيه و بين خانواده هاى 

نيازمند توزيع كرد.

اين بسته هاى معيشتى شامل اقالم برنج، مرغ، تخم مرغ، 
ماكارونى و سويا، قند، روغن و تن ماهى است و ارزش 

ريالى هر بسته بالغ بر 2 ميليون ريال مى باشد.
گفتنى اســت عمده هزينه اين بســته ها توسط زهره 
ســيف مدير اين آموزشگاه و خانواده ايشان و بخشى 
نيز توسط عوامل و زبان پژوهان اين آموزشگاه تأمين 

شده است.

 رئيس كانون بســيج كارگرى 
با  همدان  اســتان  كارخانجات  و 
بيان اينكه 600 شــهيد كارگرى و 
كارفرمايى در اســتان داريم، بيان 
كرد: كشور از لحاظ صنعتى جاى 
پيشــرفت دارد و درحال حاضر با 
نقطه مطلــوب مدنظر مقام معظم 

رهبري فاصله زيادي دارد.
ابوالفضل بــرات زاده در همايش 
نقش مديريت جهادي در جهش 
توليــد بــا تأكيد بر اينكــه آقاى 
پورمجاهد مدام پيگير مســائل و 
مشكالت صنعتگران است، افزود: 
واحدهاى توليد با روحيه جهادى 
كار كرده انــد و موفــق بوده اند، 
موانع  رفــع  به دنبال  هــم  اكنون 
توليد با طرح شــهيد كريمى در 

كارخانجات هستيم.
وي گفــت: ايــن همايش بــراى قدردانى از 
عزيزان صنعت گر بوده و ترويج پيشــرفت و 

همت است.
رئيس ســازمان بسيج كارگران و كارخانجات 
كشــور با تبريك گراميداشــت 42 ســالگرد 
پيــروزى انقالب اســالمى، گفــت: انقالب 
اســالمى معجزه قرن و بى نظير است و تكيه 
بــر مردم و رهبرى توانســت به عنوان الگوى 

حكومت شيعى و اسالمى باشد.
على حسين رعيتى فرد با بيان اينكه دستاوردهاى 
مهمى از انقالب شــاهد هستيم و تالش همه 
اركان نظام ما را به نقطه اى رسانده كه دشمن 
به يأس رســيده است، افزود: انقالب اسالمى 
شعار اساسى (استقالل – آزادى – جمهورى 
اسالمى) دارد و به هيچ جناحى وابسته نيست.
وي بيان كــرد: 45 ميليون كارگر و كارفرما به 
پاى انقالب ايســتاده اند تــا از اين گردنه هاى 

سخت عبور كنيم.
رعيتي فرد ادامه داد: همــه واحدهاى توليدى 
بايد تعريــف دقيقى از برنامه هــاى عملياتى 
داشته باشند تا با يك برنامه مناسب به اهداف 

خود برسند.
وي با بيان اينكه واحدهاي توليدي بايد بتوانند 
با ارتقاى توليد و كاهش هزينه عالوه بر تأمين 
نيازهاي كشــور به صادرات هم توجه كنند، 
اظهار كرد: كشــور در دسترسى به منابع اوليه 

مناسب راه هاى مواصالتى گوناگونى دارد.
رئيس ســازمان بسيج كارگران و كارخانجات 
كشــور با تأكيد بر اينكه از ظرفيت نيروى كار 
در ايران بايد اســتفاده كرد، افــزود: دانش و 

استعداد جوانان ايرانى و حتى زيرساخت هاي 
صنعتى كشور زبانزد است.

رعيتي فرد ادامه داد: با نگاه ويژه و عهد اخوت 
بين كارگر و كارفرما بايد كار را بهتر پيش برد، 
زيرا تفكر مديريت جهادى در جنگ ســبب 
اعتماد و پيروزى بيشتر مى شود. درحال حاضر 
نيز مديران صنعت با همه مشكالت در جنگ 

هستند كه واحد توليدي شان متوقف نشود.
وي گفت: متأسفانه در شرايط ايجادشده سود 
سوداگري بيشــتر از توليد در كشور است اما 
توليد اشــتغال ايجاد مى كند و امروز ما وظيفه 
ايجادكنندگان  و  توليدكنندگان  يارى گر  داريم 

اشتغال باشيم.
رعيتي فرد با بيان اينكه سازمان بسيج كارگرى و 
كارخانجات در كشور در 2 حوزه به واحدهاى 
توليدى كمك مي كند، بيان كرد: كمك مي كنيم 
تا مديران كشورى و مديران صنعت گر ارتباط 
برقرار كنند، ما هم پيگير مشــكالت و يافتن 

راه حل براى آنها هستيم.
وي با بيان اينكه ســرمايه انســانى متخصص 
و متعهد ايراني در خاورميانه ســرآمد هستند، 
افزود: 800 واحد صنعتى كوچك و 90 واحد 
صنعتى متوســط و بزرگ در اســتان همدان 

وجود دارد.
معاون امــور اقتصادى اســتاندار همدان نيز 
با اشــاره به اينكه در بخش توليد 700 شهيد 
داريم، گفت: به رغم همه مشكالت، كارگران 
در واحدهاى توليدى با وجود مشــكالت اما 
وفادارانه همــكارى كرده اند و بــا تأخير در 
پرداخت حقوق ها كنــار آمده اند و اين يعني 

ايثار و همدلى.

ظاهــر پورمجاهد افــزود: ســند راهبردى و 
عمليات 3 ســاله استان تدوين شده و تا پايان 
برنامــه راهبردى 6 ســاله مصوب اســت كه 

درحال اجرا است.
وي با بيــان اينكه در ســال 99 كه تحريم و 
مشكالت و كرونا باعث مشكالتي شد، گفت: 
اما صــادرات و واردات كاالهاى واســطه اى 

افزايش داشته است.
پورمجاهد ادامه داد: تعهدات ارزى شركت ها 
را رفع و رجوع كرديم و در بخش تســهيالت 
راه را هموار كرديم تــا جايي كه حدود 400

ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شد.

وي با بيــان اينكه در ناحيه 
تومان  ميليارد  جوكار 1400 
انجام  درحال  سرمايه گذارى 
اســت، گفــت: در حــوزه 
توليد محدوديت هايى اتفاق 
افتاده كه كار را سخت كرده 
ولــى مديران در پــاى كار 

ايستاده اند.
اقتصــادي  امــور  معــاون 
استاندار همدان با بيان اينكه 
ســعي  فوري  جلســات  با 
مي كنيم مشكالت واحدهاي 
توليدي را با ســرعت حل 
كنيم، ادامه داد: با دانشگاه ها 
و بنياد نخبگان ارتباط برقرار 
شده و قرار است براي نياز 
قطعات و ماشــين آالتى كه 
مى توان در استان تهيه كرد برنامه داشته باشند.

وي گفت: تعداد جواز تأسيس هاي صادر شده 
افزايش زيادى داشته است اما اينها دليل بر اين 
نيســت كه مشكالت نداريم كه اگر مشكالت 
نبودند جلســات هفتگى ستاد تسهيل تشكيل 

نمى شدند.
پورمجاهد با تأكيــد بر اينكه وظيفه داريم 24
ساعته در خدمت باشيم، بيان كرد: از بهمن 98

تاكنون 80 عقد قرارداد در شهرك هاى صنعتى 
منعقد شده است.

در پايان مراسم از بسيجيان و صنعتگران نمونه 
و مديران بسيجى قدردانى شد.

در همايش نقش مديريت جهادي در جهش توليد تأكيد شد

حمايت از واحدهاي توليدي

ضرورت اختصاص انبار مديريت بحران به هالل احمر نهاوند

نجات بافت فرسوده با اصالح زيرساخت ها محقق مى شود
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2 سالگى گام دوم انقالب 
بازخوانى پيام رهبر انقالب 
در 40 سالگى نظام اسالمى 

فيض ا... مظفرپور »
22 بهمن ســالگرد چهل ودومين ســال پيروزى انقالب اسالمى 
ايــران به رهبرى امام خمينى(ره) رهبر كبيــر و بنيانگذار جمهورى 
اسالمى است. امســال اگرچه به دليل محدوديت هاى كرونايى براى 
نخســتين بار پس از پيروزى انقالب، راهپيمايى 22 بهمن به صورت 
تجمعى برگزار نشــد. ولى بنا به سفارش امام خمينى(ره) «22 بهمن 
بايد سرمشــق ما باشــد در طول تاريخ و براى نســل هاى آينده» و 
از آنجايــى كه رهبر معظــم انقالب حضرت آيــت ا... خامنه اى نيز 
فرموده اند: «ايــن انقالب بى نام خمينــى(ره) در هيچ كجاى جهان 
شناخته شــده نيســت» پس انقالب ما و رهبرى آن، دو واژه الزم و 
ملزوم و آميخته به هم هستند كه هيچ وقت از هم جدا نخواهند شد. 
رهبر معظم انقالب به مناســبت چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى در 22 بهمن ســال 1397 بيانيه معروف به گام دوم انقالب 
خودشان را صادر فرمودند كه امسال دقيقًا 2 سال از صدور آن بيانيه 
مى گذرد كه بايد همه صاحبنظران و به ويژه جوانان عزيز كه خطاب 
رهبرى بيشــتر متوجه آنان است به بازخوانى آن بيانيه مهم بپردازند 
و همچنين مســئوالن مربوطه نيز به ارزيابى دقيــق از ميزان تحقق 
فرمايشــات رهبر معظم انقالب در 2 سال گذشته به ويژه سالجارى 
بپردازند تا نقاط ضعف و قوت در عمل به فرامين رهبرى مشــخص 
شــده و براى تحقق آن تالش بيشترى صورت گيرد و كم كارى ها و 
عقب افتادگى هــا از اين بيانيه و نقاط ضعف عملكردها شناســايى و 
جبران شــوند كه اين امر تالش مضاعف همــگان و به ويژه جوانان 
را مى طلبــد. حال به فرازهايى از ايــن بيانيه مهم نگاهى مى اندازيم. 
ايشــان در بخشــى از بيانيه مى فرمايند: جمهورى اســالمى متحجر 
و در برابــر پديده ها و موفقيت هاى نوبه نو فاقد احســاس و ادراك 
نيســت اما به اصول خود به شــدت پايبند و به مرزبندى هاى خود 
با رقيبان و دشــمنان به شدت حساس اســت. با خطوط اصلى خود 
هرگز بى مباالتى نمى كند و برايش مهم است كه چرا بماند و چگونه 
بماند. بى شــك فاصله ميان بايدها و واقعيت ها همواره وجدان هاى 
آرمانخــواه را عــذاب داده و مى دهد. اما اين فاصله اى طى شــدنى 
اســت. و چهل سال گذشته در مواردى بارها طى شده و بى شك در 
آينده با حضور نســل جوان مؤمن و دانا و پرانگيزه با قدرت بيشتر 
طى خواهد شد». در اينجا مى بينيم كه هنوز از نگاه رهبر واقعيت هاى 
موجــود جامعه با آرمان ها و بايدهاى انقالب فاصله دارند و بايد در 

آينده طى شود و كمبود و كاستى ها برطرف شود. 
آن هم به دست جوانان مؤمن انقالبى، و در بخشى ديگر مى فرمايند: 
«به رغم همه اين مشكالت طاقت فرسا جمهورى اسالمى روزبه روز 
گام هاى بلندتر و اســتوارترى به جلو برداشــت. اين 40 سال شاهد 
جهادهاى بزرگ و افتخارات درخشــان و پيشرفت هاى شگفت آور 

در ايران اسالمى است. 
عظمت پيشــرفت هاى 40 ســاله ملت ايران آنگاه به درســتى ديده 
مى شــود كه اين مدت با مدت هاى مشــابه در انقالب هاى بزرگى 
همچــون انقالب فرانســه و انقالب اكتبر شــوروى و انقالب هند 
مقايسه شــود. مديريت هاى جهادى الهام گرفته از ايمان اسالمى و 
اعتقاد به اصل «ما مى توانيم» كه امام بزرگوار به همه ما آموخت ايران 

را به عزت و پيشرفت در همه عرصه ها رسانيد.»

انتظارات بودجه اى مجلس
 از حوزه آموزش عالى در اليحه جديد 

 بــا توجه به تغييراتى كه مجلس در حوزه آموزش عالى در بودجه 
1400 اعمال كرده است، انتظار داريم در اليحه جديد، تغييرات مدنظر 
نمايندگان كه بيشــتر آنها در تلفيق و كميسيون آموزش اعمال شد در 

بودجه جديد لحاظ شود.
سخنگوى كميسيون آموزش، تحقيقات و فناورى مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت با اشــاره به بازگشــت اليحه بودجه بــه دولت درباره 
انتظــارات مجلس در حوزه بودجه آموزش عالــى، عنوان كرد: يكى 
از پيشنهاداتى كه در كميسيون تلفيق به تصويب رسيد و انتظار داريم 
در اليحه جديد دولت نيز اعمال شــود، اختصاص يك هزار ميليارد 
تومان به منظور افزايش سرمايه صندوق نوآورى و شكوفايى بود كه با 
احتساب اين رقم، اعتبارات صندوق نوآورى در سال 1400 درمجموع 

2 هزار و 500 ميليارد تومان مى شود.
حجت االسالم احمدحســين فالحى در ادامه افزود: همچنين يكى از 
مزيت هاى درنظر گرفته شــده كه در كميسيون تلفيق به آن توجه شد 
نيز صدور مجوز «فروش، تهاتر يــا تغيير كاربرى» امالك مازاد براى 
دارايى هــاى وزارت علوم بود كه انتظار داريم اين مورد نيز در اليحه 

بودجه 1400 گنجانده شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى همچنين از 
وعده رئيس سازمان برنامه و بودجه براى لحاظ همسان سازى حقوق 
هيأت علمى دانشــگاه ها خبر داد و گفت: رقم اين رديف اعتبارى نيز 
حدود 3 هزار ميليارد تومان برآورد مى شــود. همچنين مقرر شــد در 
حوزه همسان ســازى حقوق مديران از سقف 33 ميليون تومان بيشتر 

حقوق به هيچ كس پرداخت نشود.

استفاده از ظرفيت اصناف در تنظيم بازار
 اصناف سبب گرانى ها نيســتند و فعاالن اين حوزه نيز از افزايش 
قيمت ها آســيب مى بينند، در تنظيــم بازار بايــد از ظرفيت اصناف 

به درستى استفاده شود.
ســخنگوى فراكسيون اصناف مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با 
خانه ملت در تشــريح نشست فراكســيون متبوعش با وزير صنعت، 
معدن و تجارت، گفت: مشكالت حوزه اصناف در اين نشست مورد 
بررســى قرار گرفت؛ شــيوع ويروس كرونا مســائل عديده اى براى 

اصناف ايجاد كرده و موجب ضرر آنها و التهاب بازار شده است.
حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه با اشاره به صحبت هاى 
مطرح شــده در اين جلسه، افزود: اصناف ســبب گرانى ها نيستند و 

فعاالن اين حوزه نيز از افزايش قيمت ها آسيب مى بينند.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى اضافه كرد: در اين 
نشست مقرر شد، جلســه بعدى فراكســيون اصناف در بازار تهران 
برگزار شود، از سوى ديگر جلسات فراكسيون اصناف با حضور وزير 
صنعت، معدن و تجارت به صورت مســتمر برگزار شود تا مشكالت 

اين حوزه با جديت پيگيرى شود.
عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزى مجلس شوراى اسالمى افزود: 
گرانى ها و نظارت بر بازار يكى ديگر از محورهاى بررسى شده در اين 
نشســت بود كه مقرر شد، در تنظيم بازار از ظرفيت اصناف به درستى 
اســتفاده شود، همچنين مجلس تدابير الزم براى قانون نظام صنفى را 

پيش بينى كند تا از ظرفيت ها به خوبى استفاده شود.

بلينكن: مسأله موشكى را مطرح مى كنيم
 وزيــر امور خارجه آمريكا با تكرار زياده خواهى در زمينه گنجانده شــدن 
مسائل ديگر در برجام، مدعى شد تهران ابتدا بايد به پايبندى به توافق هسته اى 

بازگردد تا واشنگتن نيز همين كار را انجام دهد.
بــه گزارش فارس، آنتونى بلينكن در مصاحبه اى گفــت: اگر ايران به الزامات 
توافق هسته اى پايبند شود، ما هم از آن تبعيت مى كنيم. مشكلى كه اكنون با آن 
مواجه هستيم، اين است كه ايران به تازگى محدوديت ها را يكى پس از ديگرى 

برداشته است.
وى با تكرار زياده خواهى هاى هميشــگى واشــنگتن درباره ايران، اظهار كرد: 
«اگر ايران به توافق هســته اى پايبند شــود، آنگاه ما با متحدانمان براى توافقى 
طوالنى تر و قوى تر همكارى مى كنيم. ما همچنين مســأله موشك هاى ايران و 

رفتار ثبات زداى تهران در منطقه را مطرح خواهيم كرد».

موافقت رهبر انقالب با عفو زندانيان عراقى 
 رئيس قوه قضاييه از موافقت مقام معظم رهبرى با عفو زندانيان عراقى واجد 

شرايط كه در ايران محبوس هستند، خبر داد.
به گزارش مهر، آيت ا... ســيدابراهيم رئيســى در مذاكرات رسمى هيأت هاى 
قضايى ايران و عراق كه در محل شــوراى عالى قضايى عراق در بغداد برگزار 
شد، گفت: صدور عفو زندانيان ايرانى در زندان هاى عراق از مسائل مهمى است 
كه به طور قانونى در اختيار رئيس جمهور و نخست وزير عراق قرار دارد و از 

درخواست هاى مورد تأكيد ماست.
وزير دادگسترى عراق هم درباره اين مسأله گفت كه موضوع صدور عفو براى 
زندانيان ايرانى محبوس در عراق، از مسائلى است كه مستمر با سفير جمهورى 
اسالمى ايران درباره آن بحث و تبادل نظر مى شود و به زودى فهرست زندانيانى 

كه مشمول عفو هستند تهيه و به دولت ارائه مى شود.

حاضر بودم به عنوان نخستين فرد
 واكسن به بدن من تزريق شود

 «همه ما مســئوالن كه اعالم مى كنيم واكســنى به عنوان واكسن قابل اعتماد 
شناسايى شده، بايد خود آماده تزريق اين واكسن باشيم و در اين زمينه پيشگام 
شــويم.» به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، رئيس جمهور در مراسم آغاز 
واكسيناســيون سراســرى عليه بيمارى كرونا گفت: من خودم هم به همكاران 

گفتم كه حاضرم به عنوان نخستين فرد اين واكسن به بدن من تزريق شود.
 حجت االسالم حسن روحانى خطاب به وزير بهداشت، اظهار كرد: اينكه اكنون 
شــما گفتيد من فرزند خود را براى تزريق نخســتين واكسن انتخاب كردم، از 
اينكــه مى گفتيد خودم را انتخاب كرده ام ارزش بيشــترى دارد، زيرا آدم فرزند 
جوان و برومند خود را بيش از جان خود دوست دارد و شما او را پيشگام اين 

طرح واكسيناسيون كرده ايد.

آگهى دعوت از بستانكاران (نوبت اول)
شركت سهامى خاص شن و ماسه 

همه كسى غرب در حال تصفيه 
به شماره ثبت 7665 و شناسه ملى 10820069133

مدير تصفيه - معصومه رحيمى نادر 

در اجراى ماده 225 قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت مذكور كه 
انحالل آن در مجمع عمومى فوق العاده شركت به تاريخ 1399/01/16 
به تصويب رسيده است و آگهى انحالل آن در روزنامه رسمى به شماره 
مى  عمل  به  دعوت  است،  رسيده  چاپ  به  مورخ 1399/10/15   22082
با  اول  نوبت  آگهى  انتشار  تاريخ  از  ماه   6 اكثر  حد  مدت  ظرف  تا  آيد 
ارائه مدارك مثبته ادعاى خود، به محل تصفيه شركت واقع در آدرس 
با   5 واحد   222 ساختمان  ايلگلى  خيابان   ، هنرستان  خيابان  همدان 
كد پستى 6516763601  مراجعه نمايند بديهى است شركت در مورد 
هرگونه ادعاى احتمالى كه خارج از مهلت فوق به شركت منعكس گردد 

مسئوليتى نخواهد داشت . 
تاريخ هاى چاپ 1399/11/23 و 1399/12/23 و 1400/01/23     

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه هاى ذيل بر اساس فهارس بهاى سال 1399 را به پيمانكارانى 
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 با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25٪ مبلغ برآوردى مناقصه و تحويل موقت يا قطعى همان پروژه و نيز دو 
رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايى در كارهاى مرتبط پيشين طى 5 سال گذشته باشند (جهت دارندگان رتبه 5)، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت(ستاد) واگذار نمايد.
كليه 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 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: 1399/11/21

-هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 500,000 ريال است كه مى بايست 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 1399/11/21 لغايت 1399/11/28 تا پايان وقت ادارى. 
-آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت ادارى 1399/12/09 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است)

-تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/12/10 سالن جلسات مناقصه گزار.
-مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به 
شماره 123402/ت50659ه مورخ 1394/09/22 ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر 

شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/12/09 به دبيرخانه 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 الى 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 آگهى در پايگاه ملى مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه هاى عمومى يك مرحله اى

ساعت بازگشايى مبلغ  تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار(ريال)مبلغ برآورد (ريال)شماره فراخوان در سامانه ستاد موضوع شماره مناقصه 

209900700100010618,209,748,099910,487,4059:30اجراى خط انتقال مجتمع خلعت آباد از كردآباد تا روعان ع/99/267 

20990070010001076,046,998,325302,349,91610اجراى شبكه محمد آباد، مجتمع چنار عليا شهرستان اسدآباد ع/99/268

نوبت دوم

ثبت نام فراخوان انتخاب 
مدير توزيع برق شهرستان رزن 

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان همدان

ــدان، در  ــتان هم ــرق اس ــروى ب ــع ني ــركت توزي ش
راســتاى شايســته گزينــى و ايجــاد فرصت هــاى 
ــه  ــرايط ك ــد ش ــراد واج ــر دارد از  اف ــر در نظ براب
ــند  ــى و تخصصــى باش ــاى  عموم ــت  ه داراى صالحي
جهــت تصــدى پســت ســازمانى مديــر توزيــع بــرق 
شهرســتان رزن از طريــق فراخــوان عمومــى دعــوت 

ــد: ــكارى نماي ــه هم ب
جهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــه ســايت شــركت 
ــه آدرس  ــدان ب ــتان هم ــرق اس ــروى ب ــع ني توزي

ــد. ــه فرمايي www.edch.ir مراجع

محمد ترابى »
 آغاز قرن جديد براى كشــورمان از اهميت 
بااليى برخوردار است زيرا فرصت هايى در سال 
آينده پيش رو است كه مى تواند در حل برخى 
از چالش ها و مشكالت كنونى كشور تأثيرگذار 

باشد. 
كنترل ويروس كرونا در كشور از طريق واكسن، 
رفع تحريم هاى يكجانبه اياالت متحده آمريكا 
عليه كشــورمان با تغيير دولت در اين كشور، 
انتخابات رياســت جمهورى و تغيير دولت كه 
مى توان اميد بــه برنامه هاى دولت آينده جهت 
رفع مشكالت اقتصادى و معيشتى فعلى كشور 
داشــت، از عمده ترين داليلى اســت كه سال 
1400 را بــراى مردم كشــورمان حايز اهميت 

كرده است. 
يكى ديگر از چالش هاى موجود كشور اختالف 
نظر و تقابل كم غيرمعمول ميان دولت دوازدهم 
و مجلس يازدهم اســت كه در ماه هاى گذشته 
حواشى فراوانى را در شرايط كنونى كشور رقم 

زده  است. 
اين درحالى اســت كه مقــام معظم رهبرى در 
چندين نوبت نمايندگان مجلس و اعضاى كابينه 
دولت را به همكارى و همفكرى بيشتر توصيه 

كرده اند. 
گفتنى است كه پس از انتخابات اسفندماه 98، 
برخى از كارشناســان معتقد بودند كه به دليل 
ردصالحيــت دامنه دار از طيــف اصالحات و 
همچنين ردصالحيت برخى از نمايندگان ادوار 
گذشــته، مجلس يازدهم، مجلسى كم تجربه و 

تندرو خواهد بود. 
 بهارستان نيازمند 

رئيسى باتجربه و عملگرا 
كارشناســان معتقد بودند كه بــراى انتخابات 
رئيس مجلس در غياب علــى الريجانى، بايد 
فردى باتجربه و قدرتمند رياســت مجلس را 
برعهده بگيرد. نســبت به اين نظر، حميدرضا 
حاجى بابايــى نماينده چنديــن دوره همدان 
در مجلس و وزير ســابق آمــوزش و پرورش 

موردتوجه قرار گرفت. 

اين حــال  بــا 
قــر  با محمد
قاليباف نماينده مردم تهران كه براى نخستين بار 
حضور در بهارستان را تجربه مى كرد، توانست 
با جلب رضايت نمايندگان تازه وارد مجلس كه 
در اكثريت قرار دارند، بر صندلى به جا مانده از 

على الريجانى بنشيند. 
 رقابت قاليباف و روحانى 

برخى از كارشناسان معتقد هستند كه انتخاب 
قاليباف به عنوان رئيس مجلس يازدهم، شبهاتى 
را كه در مورد تنــدروى مجلس و تقابل آن با 
دولت وجود داشــت را به واقعيت رســانيده 
است. يكى از عمده ترين داليل اين كارشناسان 
عالوه بر بى تجربه بودن قاليباف درباره عملكرد 
مجلــس (قاليباف در يكى از ســخنرانى هاى 
خــود در صحن مچلس به عنــوان رئيس قوه 
قانون گذاران به اصل 194 قانون اساسى اشاره 
كرد كه وجود خارجى ندارد، قانون اساســى 
كشورمان شامل 177 اصل است)، اين است كه 
وى عالقه وافرى به صندلى رياست در پاستور 
داشــته و در اين راه در 2 دوره، عرصه رقابت 
را به حســن روحانى رئيس دولت يازدهم و 
دوازدهم واگذار كرده، و اين مسأله سبب ايجاد 
رقابت و چالش ميان اين 2 رئيس قوه خواهد 

شد. 
از اين رو بســيارى از كارشناســان بر اين باور 
هستند كه عالوه بر انتخابات رياست جمهورى 
1400، انتخابات رياست مجلس نيز از اهميت 
بااليى برخــوردار بوده از ايــن رو بر انتخاب 
حاجى بابايى به عنوان رئيس مجلس يازدهم در 

سال دوم از سوى نمايندگان، تأكيد مى كنند. 
 برخى در كشور مى خواهند 

به جاى ديگران هم فعاليت كنند
حاجى بابايى رئيس كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با خبرنگار 
همدان پيام درباره انتخابات رياست مجلس سال 
آينده و تقابالت ميان مجلس و دولت در زمان 
رياســت فعلى مجلس، گفت كه به نظرم بايد 
بزرگتر نگاه كنيم، نياز داريم بيشتر يكديگر را 
بپذيريم يا تيمى كار كردن را بياموزيم؛ همچنين 
نياز داريم كــه مقدارى درباره مســئوليت ها 

متوقف شــويم. متأسفانه در جمهورى اسالمى 
هر كسى در هر پستى قرار مى گيرد مى خواهد 

در جاى ديگرى هم فعاليت كند.
اين نماينده مــردم همدان و فامنين در مجلس 
با اعتقــاد بر اينكه زمانى كه كســى به مجلس 
راه مى يابد بايــد پرقدرت به مجلس بپردازد و 
كار مجلــس را دنبال كند، تأكيد كرد: تغييرات 
و تحوالت را به وســع دولت پيگيرى كند. ما 
دولتى با ظرفيت مشخص داريم، بيشتر از اين 
ظرفيت نمى توانيم از دولت انتظار داشته باشيم. 
مردم ما هم يك ظرفيتى دارند بيشتر از اين هم 
نمى توانيم انتظار داشــته باشيم چون ما گاهى 
وقت ها مى خواهيم قدم هاى بلند برداريم اما اين 

مدل كار كردن به ضد خودش تبديل مى شود.
 رئيس جمهورى با عملگراِى بهارى 

و ديپلماسِى معتدل
از سوى ديگر با توجه به اتفاقات و شرايط پيش  
گزينه هاى  حاجى بابايى  همچون  افرادى  آمده، 
مناســبى براى هدايت دولت سيزدهم هستند. 
تجربه حضور در دولت و مجلس و از ســوى 
ديگر ارجحيــت قائل بودن براى منافع مردم و 
كشور نسبت به منافع حزبى از بارزترين صفات 
و ويژگى هــاى حاجى بابايى براى نشســتن بر 

صندلى رياست پاستور است. 
حاجى بابايى وزير آمــوزش و پرورش دولت 
احمدى نژاد بوده، دولت نهم و دهم را دولت هاى 
كارآمدى دانسته و معتقد است كه روحيه كار و 
پيگيرى و جســارت در تصميم گيرى در اين 

دولت در سطح خيلى خوب قرار داشت. 
برخى كارشناســان با توجه به عمگرايى دولت 
بهار در بســيارى از حوزه ها معتقد هستند كه 
حضور فــردى از كابينه  وى بــراى انتخابات 
رياست جمهورى مى تواند، گره گشاى وضعيت 

اقتصادى كشور باشد. 
از ســوى ديگر يكــى از اصلى ترين مباحث 
و اختالف نظر هــا ميان احزاب در كشــور بر 
سر مســأله برجام و مذاكرات با آمريكا است. 
حاجى بابايى درباره اين اختالف نظر ها مى گويد: 
اين يك تحليــل دوطرفه اســت، يك طرف 
به شدت ذوق زده هستند كه از روى ذوق انجام 
بدهد يك طرف هم شــايد قلقلكش بشود كه 

انجام شود، بنابراين همان طور كه انتخابات در 
آمريكا برگزار مى شود و فصل الخطابشان ايران 
اســت متأسفانه در كشــور ما اين نوع رفتارها 
را دوطرف به صورت ناشــيانه به انتخابات گره 
مى زنند. يكى مى خواهد از اين حركات استفاده 
كند، عادى سازى كند و برنده انتخابات باشد و 
طرف مقابل هم نمى خواهد اين اتفاق بيفتد. اما 
من طور ديگرى تفسير مى كنم، معتقدم ما يك 
خط قرمزى داريم، معامله اى با هم كرده ايم اگر 
اجرا كردند برمى گرديم، چه به نفع اصالح طلب 
باشــد چه به نفع اصولگرا، مهم اين است كه ما 
آنچه را كه پيمان بستيم عيناً بايد اجرايى شود. 
اين حرف رهبرى است، يك مقدار از دو طرف 
واقعيت هايى وجود دارد، مقدارى هم وسطش 
تبليغات هست پس هر دو طرف هم گيرهايى 

روى قضيه دارند.
نسبت به پيشينه، عملكرد و مواضع حاجى بابايى 
مى توان گفت كه وى مى تواند رئيس جمهورى 
عملگرا، باتجربه و با مواضع ديپلماسى مناسب 
با شرايط كشور و خواســت مردم، باشد. اين 
نماينده مردم همدان در بحث انتخابات رياست 
مجلــس خردادماه ســالجارى نشــان داد كه 
برخالف برخى از مسئوالن كشور اهل تقابل و 

رقابت پس از انتخابات نيست. 
از ســوى ديگر با توجه به ســوابق عملكردى 
وى چه در دولت و چــه در مجلس، مى توان 

حاجى بابايى را فردى عملگرا دانست. 
حــال حاجى بابايى كه در انتخابات رياســت 
مجلس ســال اول مجلس يازدهم اصلى ترين 
رقيب قاليباف به حساب مى آمد، به احتمال زياد 
بارى ديگر براى انتخابات رياســت مجلس در 
سال دوم نيز اعالم آمادگى كند، از سوى ديگر 
اين نماينده مردم همدان در مجلس در نشست 
با همدان پيام، رضايت خود را براى حضور در 

انتخابات رياست جمهورى اعالم كرد.
حال پرسش اصلى كه در اينجا مطرح مى شود 
اين است كه آيا حاجى بابايى مى تواند رياست 
يكى از قوه هاى كشــور را بر عهده بگيرد؟ و 
درصورت تحقق اين مسأله، در ميان دوراهى  
پاســتور و بهارســتان به كدام سمت خواهد 

رفت؟ 

ــماره 5 ــه ش ــور در اطالعي ــات كش ــتاد انتخاب  س
ــات رياســت  ــان انتخاب ــام داوطلب ــان ثبت ن خــود، زم
جمهــورى، شــوراهاى اســالمى شــهر و روســتا و 2

ــزار  ــار 1400 برگ ــه در به ــان دوره اى ك ــات مي انتخاب
ــرد. ــالم ك ــود را اع مى ش

ــور،  ــانى وزارت كش ــگاه اطالع رس ــزارش پاي ــه گ ب
ــه، بديــن شــرح اســت: متــن كامــل ايــن اطالعي

ــر،  ــارك فج ــه مب ــام ا... ده ــت اي ــن گراميداش ضم
ــام  ــاند ثبت ن ــز مى رس ــان عزي ــى هم ميهن ــه آگاه ب
رياســت  دوره  ســيزدهمين  انتخابــات  داوطلبــان 

اســالمى  شــوراهاى  دوره  ششــمين  جمهــورى، 
شــهر و روســتا، نخســتين ميــان دوره يازدهميــن 
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خبـر

آگهي حصر وراثت
خانــم فاطمــه حبيبــى داراى شــماره شناســنامه 11676 بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــوده  ــت نم ــر وراث ــى حص ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 111/9901190ح از اي كالس
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــعبان قربان ــادروان ش ــه ش ــح داده ك ــن توضي و چني
ــه  ــدرود زندگــى گفتــه ورث 240 در تاريــخ 82/08/23 در اقامتــگاه دائمــى خــود ب
ــماره  ــه ش ــى ب ــت قربان ــه: 1-حج ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف حين الف
شناســنامه10629 پســر متوفــى، 2-محســن قربانــى بــه شــماره شناســنامه8961 
ــى،  ــر متوف ــنامه1504 پس ــماره شناس ــه ش ــى ب ــين قربان ــى، 3-حس ــر متوف پس
ــاج  ــك ت ــى، 5-مل ــر متوف ــنامه10631 پس ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد قربان 4-محم
قربانــى بــه شــماره شناســنامه8698 دختــر متوفــى، 6-رقيــه قربانــى بــه شــماره 
شناســنامه50 دختــر متوفــى، 7-زهــرا قربانــى بــه شــماره شناســنامه10630 دختــر 
متوفــى، 8-ربابــه قربانــى بــه شــماره شناســنامه 14492 دختــر متوفــى، 9-آمينــه 
قربانــى بــه شــماره شناســنامه57 دختــر متوفــى، 10-خديجــه حميــدى به شــماره 
ــه شــماره شناســنامه509  شناســنامه854 همســر متوفــى، 11-مريــم محمــودى ب
ــور را در  ــي درخواســت مزب ــا انجــام تشــريفات مقدمات ــى. اينــك ب همســر متوف
ــه از  ــا وصيتنام ــر كســي اعتراضــي دارد و ي ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ي
ــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم  متوفــي ن

ــف 419) ــد شــد. (م ال دارد واال گواهــي صــادر خواه
قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف كبودراهنگ 

آگهي حصر وراثت
خانم طاهره قاسمى داراى شماره شناسنامه 735 به شرح دادخواست به كالسه 602/99ش112ح 
از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نازنين مشابه 
به شماره شناســنامه 4405 در تاريخ 99/05/07 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفيه منحصر است به:1- طاهره قاسمى فرزند سلطانعلى شماره شناسنامه 735 
متولد 1341 فرزند متوفيه، 2- ســلطانعلى قاسمى فرزند قاسمعلى شماره شناسنامه 474 متولد 
1315 همسر متوفيه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 529)

قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

اجراى نسخه الكترونيك در 22 هزار مركز 
طرف قرار داد تأمين اجتماعى

 مديركل درمان غيرمســتقيم سازمان تأمين اجتماعى با بيان اينكه درحال حاضر 22 
هزار پزشك و مركز درمانى طرف قرار داد تأمين اجتماعى هستند كه بيشتر اين پزشكان 

براى اجراى نسخه الكترونيك ثبت نام كرده اند.
شــهرام غفارى در گفت وگو با مهر، اظهار كرد: طرح نسخه الكترونيك بيش از 2 سال 
است كه در سازمان تأمين اجتماعى آغاز شده است و درحال حاضر بيش از 99 درصد 

اجرايى مى شود.
وى افزود: در مراكز و مطب هاى طرف قرارداد ويزيت بيماران مكانيزه انجام مى شود و 

نيازى به دفترچه درمانى نيست.

تحويل 16 هزار واحد مسكونى به مددجويان بهزيستى 
تا پايان سال

 معاونت مشــاركت هاى مردمى سازمان بهزيستى كشور با اشاره به واگذارى 2381 
واحد مســكونى به افراد داراى معلوليت و مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستى 
بــا بيان اينكه براى واگــذارى اين واحدها، بالغ بر 590 ميليارد تومان منابع اســتفاده 
شــده است. به گزارش ايسنا، ذوالفقار يزدان مهر بيان كرد: براى واگذارى 2381 واحد 
مســكونى، باالى590 ميليارد تومان منابع استفاده شده است كه 105 ميليارد تومان آن 
كمك هاى بالعوض، 47 ميلياردتومان تســهيالت قرض الحســنه و 13 ميليارد تومان 
معافيت هاى مختلف ساختمانى و مابقى با كمك خيرين، نهادهاى عمومى و مردمى و 

مشاركت مددجويان تأمين شده است.

هزينه درمان بيمه شدگان در شهرهاى 
بدون بيمارستان تأمين اجتماعى رايگان مى شود

 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى با اعالم اينكه در تمامى شهرهاى بدون بيمارستان 
تأمين اجتماعى ارائه خدمات درمانى به بيمه شــدگان اين ســازمان در بيمارستان هاى 
دولتى رايگان خواهد بود و افراد باالى 65 سال در تمامى بيمارستان هاى دولتى سراسر 

كشور خدمات درمانى رايگان دريافت خواهند كرد.
به گزارش ايســنا، مصطفى ســاالرى اظهار كــرد: يكى از تصميم هــاى قطعى ما در 
حوزه درمان اين اســت كه در هر شهرســتانى كه بيمارستان نداريم، درمان بيماران در 
بيمارستان هاى دولتى رايگان باشد و در شهرهايى كه بيمارستان داريم، براى افراد باالى 

65 سال در بيمارستان هاى دولتى رايگان خواهد بود.

هشدار درباره غفلت از زمان تنهايى كودك 
 سرپرســت دفتر امور آســيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى 
كشــور با هشــدار درباره غفلت از زمان تنهايى كودك بيان كرد كه 
با توجه به شــيوع كرونا و اثرات روانى آن بر خانواده ها، الزم اســت 
كه توجه بيشــترى به كودكان شود و بايد زمان فراغت بيشترى با آنها 

سپرى كنيم تا آنها را از هرگونه آسيب مصون نگهداريم.
محمود عليگو در گفت وگو بــا ايرنا، افزود: همچنين گفت وگو يكى 
ديگر از مسيرهايى است كه با آن كودك در معرض آسيب، شناسايى 
مى شود؛ برخى مطالب پشت پرده حين گفت وگو بيرون ريخته مى شود 

و با تحليل آن مى توان به كودك كمك كرد.
وى تصريح كرد: متأسفانه ميزان آسيب پذيرى روحى و روانى كودكان 
افزايش يافته كه بخشــى از آن به دليل شرايط كرونايى است كه در آن 
قرار داريم؛ به طبع كودكانى كه با گروه همساالن ارتباط داشته و با بازى 

تخليه انرژى مى كرده اند از اين ارتباطات محروم شده اند.
سرپرست دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى كشور 
اظهار كرد: با شيوع كرونا، كودكان از فضاى بازى و گفت  وگو و حتى 
دعواى مدرسه فاصله گرفته اند و اين تغيير وضعيت، شرايط بغرنجى 
ايجاد كرده، عالوه بر اين طبيعتا خانواده ها نيز دچار مسائل و مشكالتى 
شــده اند و شيوع كرونا در وضعيت اشــتغال و ميزان حضور افراد در 

خانواده تأثير گذاشته و كودك شاهد حواشى اين اپيدمى است.
عليگو با تأكيد بر ضرورت آموزش مسأله تاب آورى در كودكان، گفت: 
متأســفانه آموزش هاى الزم در اين زمينه در حوزه آموزش و پرورش 

و فضاى عمومى اجتماعى وجود ندارد يا اينكه بسيار محدود است.
وى بــا بيان اينكه موضــوع تــاب آورى در دوران كرونا بايد مدنظر 
حوزه هاى آموزشى قرار بگيرد، افزود: پيش تر در مواقع بحرانى مانند 
زلزله كرمانشــاه و بم و ســيل در برخى نقاط كشــور همانند شرايط 
كرونا با مشــكالتى روبه رو بودم اما چون در گستره محدودترى بود، 
كمتر به آن توجه مى شــد. عليگو با تأكيد بر ضرورت توجه ويژه به 
مســأله تاب آورى، خاطرنشان كرد: تجربه زيسته كودك و نوجوان از 
خانواده هايشــان كمتر است؛ بنابراين الزم اســت كه خانواده ها حتى 
آنهايى كه با مســائل بحرانى روبه رو نيستند حتما در اين ايام بحرانى 
به كودك به طور ويژه توجه كنند. حتى اگر فرزندى داريم كه همواره 
توجه زيادى به او داشته ايم در اين شرايط چون مسائل او حادتر است 

و توان مواجهه با اين موضوع ندارد، بايد بسيار بيشتر توجه كنيم.
وى گفت: در كالس هاى حضورى معلمان متوجه تغيير رفتار كودكان 
مى شــدند اما در فضاى مجازى اين امكان بســيار كمتر اســت. اين 
درحاليســت كه الزم اســت فرصت گفت وگو در فضاى مجازى نيز 
فراهم شود و معلمان بايد در مورد مسائل جارى و روزمره با كودكان 

صحبت كنند تا كودك از اين شرايط بحرانى فاصله بگيرد.

تغييرات آب وهوايى
 عامل طوالنى شدن فصول آلرژى

 تغييرات آب وهوايى در ســالمتى افرادى كه از آلرژى هاى فصلى 
رنج مى برند، تأثيرات بسزايى خواهد گذاشت.

محققان دريافتند كه درحال حاضر، فصول آلرژى 20 روز زودتر آغاز 
مى شود، ده روز بيشتر طول مى كشــد؛ تغييرات آب وهوايى ناشى از 
فعاليت هاى انســانى، در گسترش فصل گرده و به همان اندازه هم در 

افزايش تعداد گرده نقش مهمى داشته است.
محقق اصلى اين تحقيق گفت: «ارتبــاط مؤثر بين آب وهواى گرم و 
فصول گرده در سراسر اياالت متحده، نمونه اى مشخص از چگونگى 

تأثير تغييرات آب وهوايى بر سالمتى افراد است.» 
آلرژى هاى محيطى اغلب اثرات منفى بر ســالمت تنفســى دارند و 
طوالنى تر شــدن فصل گرده ســبب بدتر شــدن اين اثرات مى شود. 
بررســى هاى گذشــته توليد بيشــتر گرده را با افزايــش دما و ميزان 
دى اكسيد كربن جو مرتبط دانســته اند، اما اين تحقيق براى نخستين 
بار سهم احتمالى تغييرات آب وهوايى در روند گرده افشانى در مقياس 

قاره اى را بررسى مى كند.

آفتاب اقتصادى: خودروهاى ايرانى در جاده هاى خارجى 
 احتماال قبل از ورود، پيش فروششون كردن!!

ابتكار: بيم و اميد اقتصاد در مناسبات سياسى
 بدون شرح!!

اسكناس: بمب ساعتى نقدينگى سرگردان 
 اينجورى يه جرقه اى براى تجديدنظرها ميشه!!

تجارت: سواد بورسى پيش نياز بازار سرمايه
 ديگه بايد براى سرمايه گذارى يه سر كالس آموزشى بريم!!

خراسان: روى خوش به بازنشستگان مشاغل سخت
 همين يه مورد هم خودش غنيمته تو اين شرايط!!

دنياى اقتصاد: پازل 6 تكه انحراف مسكن 
 فقــط اميدواريم كه اين به تخليه اون حباب كه قرار بود بتركه 

ربطى نداشته باشه!!
ستاره صبح: كوچك شدن كيك اقتصاد

 زياد الكچريش نكنيد همون ُسفره هم بگيد كفايت ميكنه!!
صداى اصالحات: فاصله تورم و حداقل دســتمزد هرروز بيشــتر از 

ديروز 
 مثل اينكه فاصله گذارى اجتماعى تا اينجاهم ورود كرده!!

صمت: جريمه وام در انتظار بخشش بانك ها 
 احتماال از اون طرف مى خوان با دريافتى وام حساب كنن!! 

نقش اقتصاد: اجبارى شدن بيمه واحدهاى مسكونى 
 كار از محكم كارى عيب نمى كنه!!

همشهرى: هشدار سفر به استان ها 
 البد دوباره كرونا مى خواد از نو خيزاشو شروع كنه!!

تماشاگرا: دو ميليون خودرو، نياز ساالنه كشور
 مونده ديگه چندتا از دو ميليون متقاضيان واقعى باشند!!

ارمان ملى: واكسيناسيون به تأخير نيفتد
 نه ديگه مرحله سختش توليد بود كه باالخره قبل از آغاز قرن 

جديد به دستمون رسيد!!
اتحاد ملت: لبخند بورس به تصميمات جديد

 خنده بر لب مى زند تا كس نداند درد او!!

شبكه هاى اجتماعى «اتاق شخصى» نيست
 رئيس مركز تشــخيص و پيشگيرى از جرايم سايبرى پليس فتا ناجا 
بــا بيان اينكه والدين به كودكان بياموزند كه شــبكه هاى اجتماعى اتاق 
شــخصى نبوده و نبايد مطالب خصوصى و خانوادگى را در آن منتشر 

كنند.
على محمد رجبى در گفت وگو با فارس، به موضوع مراقبت از كودكان 
در فضاى مجازى پرداخت و اظهار كرد: اســتفاده كودكان و نوجوانان 
از فنــاورى اطالعات درصورت نداشــتن علم اســتفاده از آن مى تواند 

نگران كننده باشد. 
وى با بيان اين مطلب كه نقش پدر و مادر در اين زمينه بســيار پررنگ 
است، تصريح كرد: والدين مى توانند با يك برنامه ريزى دقيق و نظارت 

درست بر نحوه استفاده فرزندان از اين معضل پيشگيرى كنند.
 انتشار مطالب خصوصى و خانوادگى ممنوع

رئيس مركز تشخيص و پيشگيرى از جرائم سايبرى پليس فتا ناجا ادامه 
داد: اســتفاده از نرم افزارهاى كنترل والدين مى تواند راهكارى مناســب 

باشد.
وى با بيان اينكه پليس فتا حامى كودكان در فضاى مجازى اســت به 5
اصــل كه والدين پيش از كار با فضاى مجازى بايد به فرزندان بياموزند، 
اشاره و تصريح كرد: فكر كردن پيش از انتشار مطلب، همراهى والدين 
با فرزندان در فضاى مجازى، اعتبارســنجى و بررسى مطالب پيش از به 
اشتراك گذارى، يادگيرى تنظيمات حريم خصوصى در فضاى مجازى و 

نرم افزارها از جمله اصول والدگرى در فضاى مجازى است. 
رئيس مركز تشــخيص و پيشگيرى از جرائم ســايبرى پليس فتا ناجا، 
خاطرنشان كرد: والدين به كودكان بياموزند كه شبكه هاى اجتماعى اتاق 

شخصى نيست و نبايد مطالب خصوصى و خانوادگى را منتشر كنند.

آگهى ارزيابى كيفى (نوبت دوم) 

روابط عمومى شركت گاز استان همدان

موضوع مناقصه: اجراى شبكه توزيع گاز فوالدى و پلى اتيلن و نصب 
انشعابات فوالدى و پلى اتيلن به صورت پراكنده در شهرستان نهاوند 

تا سقف مبلغ تعيين شده
شرح مختصر كار:

ريال  ميليارد)  (هشت   8/000/000/000 پروژه  اوليه  برآورد  مبلغ   -1
مى باشد.

2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 400/000/000 (چهارصد ميليون)
ريال مى باشد.

3- مدت اجراى پروژه 365 روز مى باشد.
4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس 

www.setadiran.ir باشند.
5- متقاضيان بايد داراى حداقل رتبه 5 تأسيسات و تجهيزات باشند.

6- حداقل امتياز ارزيابى كيفى مناقصه گران 65 مى باشد.
متقاضيان شركت در مناقصه به مدت 6 روز از تاريخ درج آگهى مهلت 
دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابى كيفى به سايت سامانه تداركاتى 

الكترونيكى دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
روز   13 ساعت  تا  حداكثر  كيفى  ارزيابى  اسناد  بارگذارى  تاريخ 

چهارشنبه 1399/12/06 از طريق سامانه ستاد خواهد بود.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075 دورنويس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

مناقصه شماره 61-99 يك  مرحله اى 
شماره مجوز: 1399,6759

كارت دانشجويى به نام نوشين اشجع آروان، فرزند: خسرو، به شماره 
شناسنامه: 4120245411 و شماره دانشجويى: 9713273004 ، رشته: 
روانشناسى عمومى در مقطع كارشناسى ارشد از دانشگاه بوعلى سينا 

همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام ميترا چگينى، فرزند: عسگر، به شماره 
شناسنامه: 6170073993 و شماره دانشجويى: 9112283014 ، 

رشته: علوم سياسى از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام حسين معصومى، فرزند:رسول، به شماره 
شناسنامه: 3860911163 و 97111048221010 شماره دانشجويى 
:رشته: تجهيزات پزشكى از دانشگاه فنى و حرفه اى امام خمينى 

(ره) قائنات مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ر آگهى تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده

شركت تعاونى توليدى، توزيعى
 كاركنان سيمان هگمتان 

شركت  اول)  (نوبت  العاده  فوق  طور  به  عادى  عمومى  مجمع  جلسه 
تعاونى توليدى، توزيعى كاركنان سيمان هگمتان رأس ساعت 14 در 
بهداشتى  پروتكل هاى  رعايت  با  مورخ 1399/12/13  چهارشنبه  روز 
(طبق  آنها  وكالى  و  محترم  اعضاى  كليه  از  لذا  مى گردد.  برگزار 
اساسنامه) دعوت مى شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به دستور جلسه 
تأييديه  جهت  است  ذكر  به  الزم  رسانند.  بهم  حضور  مجمع  اين  در 
مراجعه  تعاونى  دفتر  به  مجمع  برگزارى  از  قبل  روز   4 وكالتنامه ها 

نمايند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيأت مديره، بازرس و حسابرس قانونى 
سال  ژيشنهادى  بودجه  و  مالى 1398  صورت هاى  تصويب  طرح   -2

1399
3- طرح تصميم گيرى در خصوص تقسيم سود و زيان سال مالى 1398

4- طرح تصويب پاداش هيأت مديره 
5- طرح تصويب تغيير اعضاء و سرمايه 

6- طرح تعيين ذخاير قانونى 
7- طرح تصويب انتخاب بازرس قانونى و حسابرس از ميان موسسات 

حسابرسى عضوى جامعه حسابداران رسمى ايران 

احمد آقامحمدى - رئيس هيأت مديره

  مراســم بزرگداشت چهل و 
دومين ســالروز پيروزى انقالب 
اسالمى روز گذشــته همزمان با 
سراسر كشــور در استان همدان 
و در مســيرهاى ويژه اى كه براى 
موتــور ، دوچرخــه و خودروها 

پيش بينى شده بود برگزار شد.
راهپيمايــى امســال بــه علــت 
وســايل  با  كوييد 19  همه گيرى 
نقليه متعدد برگزار شد راهپيمايان 
نيزبا استفاده از ماسك و دستكش 

در خيابان حضور پيدا كردند.
حضــور جوانــان و نوجوانــان 
دوچرخه سوار از ديگر تفاوتهاى 
امسال راهپيمايى 22 بهمن با ديگر 
سال ها بود كه در شرايطى برگزار 

شد كه برگزار كنندگان مراسم تاكيد ويژهاى 
بر رعايت پروتكل هاى بهداشتى داشته اند.

مردم شــهر همدان همزمان با ساير شهرستان 
هاى اســتان براى برگزارى آيين بزرگداشت 
يــوم اهللا 22 بهمن از ســاعت 10 صبح و در 
قالب رژه خودرويى از ميدان بعثت به سمت 
ميدان آرامگاه بوعلى و سپس امامزاده عبدا... 
حركت كرده بــار ديگر با آرمان هاى انقالب 

اسالمى تجديد پيمان كردند.
جانشين رئيس بسيج مســتضعفين در مراسم 
گراميداشــت چهل و دومين ســالروز پيروزى 
انقالب اســالمى در ميدان امام مركزى شــهر 
همدان بــا بيان اينكه از زمان پيروزى انقالب تا 
امروز قدرت هاى استكبارى با ما در حال مبارزه 
و جنگ هســتند، گفت: ســومين و آخرين و 
مهمترين گزينه روى ميز استكبار براى مقابله با 

انقالب ايران بردن ما پاى ميز مذاكرات است.
ســپهر با بيان اينكه در 41 سال مقامت ما در 
برابر استكبار، استكبار تمام گزينه هاى نظامى، 

اقتصــادى، نفوذ و فرهنگى را در كشــور ما 
پيدا كرد، يادآور شد: در تالش استكبار براى 
نخستين كودتا قبل از پيروزى انقالب، ژنرال 
هايزر به ايران آمد تــا كودتايى به نام نجات 
يا كورتاژ را به وســيله بختيــار و ژنرال هاى 
وابسته به شاه را در 21 بهمن انجام دهند كه با 
هوشيارى و فرمان امام براى حضور مردم در 
خيابان ها، انقالب اسالمى تضمين به پيروزى 

شد و كودتا را شكست داديم.
وى خاطرنشــان كرد: بعد از پيروزى انقالب 
كودتــاى نقاب و معروف به نوژه در اســتان 
همدان مى خواستند با هواپيماهايى پايگاه نوژه 
محل اقامت امام و ســران انقالب را بمباران 
كنند و آمريكايى ها در رأس اين كودتا بودند.

ســپهر افزود: كودتاى بعدى توســط آمريكا 
برنامه ريزى شــد اما انقالب اســالمى تسليم 
استكبار نشــد. تالش براى تجزيه كردستان، 
قائله تركمنســتان و گنبد كابوس، سيستان و 
فــارس جزو جنايت هاى تاريخ اســتعمارى 

آمريكا عليه انقالب ماست.
وى با اشــاره به جنگ تحميلى هشــت ساله 
بيان كرد: حمله عراق به ايران هشــت ســال 
تمام غرب و شرق عالم و آمريكاى جنايتكار 
و شوروى كمونيست دســت اتحاد دادند تا 

انقالب اسالمى را به زانو دربياورند.
سپهر با اشاره به اينكه تحريم اقتصادى بزرگترين 
مؤلفه بعد از حمالت نظامى بود و آمريكايى ها 
تمام قدرت خود را براى مقابله با نظام ما به كار 
گرفتند، ادامه داد: آمريكا بعد از انقالب اسالمى 
هر جنگ نيابتى عليه ما كليد زد و يا جنگى عليه 
مسلمانان شــروع كرد، بدون استثنا در تمام اين 
جنگ ها به واسطه صدور مقاومت و ايستادگى و 

نترسيدن شكست خورد.
به گزارش ايســنا،وى با اشــاره به اينكه اتاق 
جنگ اقتصادى اســتكبار بعد از جنگ نظامى 
از پيروزى انقالب تا امروز تشكيل شده است، 
تأكيد كرد: دشــمنان وقتــى در جنگ نظامى 
شكســت خوردند تحريم هــاى اقتصادى را 

شروع كردند. نخستين روزى كه 
انقالب اسالمى پيروز شد رئيس 
جمهور آمريكا تحريم اقتصادى 
را شــروع كرد و تا امروز تمام 
قدرت هاى استكبارى در عرصه 
تحريم اقتصادى بــا ما در حال 

مبارزه و جنگ هستند.
جانشين رئيس بسيج مستضعفين 
بــا بيان اينكه آمريــكا در جنگ 
اقتصــادى و تحريــم هــا هم 
شكســت خوردنــد، اظهاركرد: 
آمريكا  جمهــور  رئيس  آخرين 
كه از كاخ ســفيد اخراج شد، در 
ده ها ســخنرانى خود گفت من 
كارى خواهــم كرد كه با تحريم 
اقتصادى انقالب اسالمى تسليم 
شــود و نشد و ما راه شهيدان را ادامه داديم و 

ايستاديم و خواهيم ايستاد.
فرمانــده قــرارگاه مركزى مهــارت آموزى 
كاركنان وظيفه ســتاد كل نيروهاى مســلح 
با طرح اين ســوال كه امــروز به ما توصيه و 
ســفارش مى كنيد، مذاكره كنيم؟ يادآور شد: 
رسانه ها، علما و مدارس و دانشگاه  ها فرازى 
از دســتاوردهاى انقالب را بــه مردم بگوييد 
و فقــط بخش خالــى ليوان را نــگاه نكنيم، 

آورده هاى انقالب را بگوييم. 
وى خطاب به مديران و مسئوالن گفت: نگاهتان 
به خارج نباشد، ما ظرفيت تأمين و پشتيبانى و 
زندگــى عزتمندانه 300 ميليون نفــر را داريم. 
نگاهمان به درون باشــد. ما مشكالت مديريتى 
داريــم و نيازمند مديريت جهــادى و انقالبى 
هستيم. با دست خالى در همين شرايط كرونايى 
كشته هاى 1200 نفرى را به زير 60 نفر رسانديم 
و به اميــد خدا اين راه را ادامــه خواهيم داد و 

الگوى جهان خواهيم شد.

 دانشــگاه بوعلى ســينا و اداره كل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان با هدف 
فرهنگ ســازى حفظ منابــع طبيعى، ترويج 
پويش نهالكارى، امور مطالعاتى، پژوهشــى 
و آموزشى، تفاهم نامه همكارى امضا كردند.

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
همدان در نشست همكارى مشترك دانشگاه 
بوعلى ســينا و منابع طبيعى بيــان كرد: اين 
تفاهم نامه با هدف تداوم همكارى در زمينه  
توســعه نهالــكارى، حفاظــت از عرصه و 
اعيان جنگل ها و مراتع، برگزارى دوره هاى 
آموزشى و پژوهشى و همكارى هاى علمى، 

آموزشى و پژوهشى منعقد شد.
به گزارش اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
اســتان همدان، اســفنديار خزائــى گفت: 
دانشــگاه بوعلى ســينا ظرفيت بااليى براى 
فرهنگ ســازى حفاظت از عرصه هاى منابع 
طبيعى دارد و در زمينه تسهيل گرى در حوزه 
منابــع طبيعى نيز مى توانــد كمك زيادى به 

فرهنگ سازى در بين مردم داشته باشد.
وى با بيــان اينكه آموزش و ترويج و به روز 
شــدن، از نيازها و ضروريات منابع طبيعى 
در بخش توسعه فرهنگى است، تأكيد كرد: 
نبايد به بهانه اجراى طرح هاى گردشگرى و 

سرمايه گذارى، منابع طبيعى نابود شود.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
همــدان اظهار كــرد: ايــن مجموعه همه 
عرصه هاى ملى را زيرپوشش قرار داده و در 
حقيقت با زيســت سالم و آرامش  و زندگى 

مردم در ارتباط است.
خزائى ابراز اميدوارى كــرد: با امضاى اين 
تفاهم نامه مشترك، دانشــگاه بوعلى سينا و 
منابع طبيعى با دلسوزى به توسعه فرهنگى، 
حفاظت و حراســت بيشــتر از منابع ملى و 

طبيعى توجه كنند.
وى اهميت و جايگاه منابع طبيعى و صيانت 
از اين سرمايه هاى عظيم ملى را يادآور شد و 
بيان كرد: اميد مى رود با انعقاد اين تفاهم نامه 

در تقويت پوشــش گياهــى، نهادينه كردن 
فرهنگ منابع طبيعى، همگانى كردن پويش 
نهالكارى و توانمندســازى اين حوزه كمك 

شود.
رئيس دانشــگاه بوعلى ســينا همــدان نيز 
گفت: دانشــجويان و اســاتيد اين دانشگاه 
به منابع طبيعى بســيار اهميت مى دهند و با 
توسعه فضاى ســبز و درختكارى در حفظ 
و نگهدارى محيط زيســت شهرى همواره 

پيشرو هستند. 
يعقوب محمدى فر ابراز اميدوارى كرد كه با 
انعقاد اين تفاهم نامه همكارى بيشتر دانشگاه 
بوعلى ســينا با منابع طبيعــى و آبخيز دارى 
را شــاهد بوده و اين تفاهم نامه آغازى براى 

اعتالى منابع طبيعى در استان همدان باشد.
وى اظهار كرد: همكارى مشــترك دانشگاه 
و منابــع طبيعــى در زمينــه پايان نامه هاى 
دانشــجويى و انجام كارهــاى تحقيقاتى و 
پژوهشى بايد در اولويت قرار گيرد، همچنين 

با كشــت گونه هاى كم آب بر مسير را براى 
مديريت سبز و توســعه فضاى سبز هموار 

كرد.
رئيس دانشــگاه بوعلى سينا تأكيد كرد: همه 
بايد در قبال منابع طبيعى احساس مسئوليت 
كنند و بايد از ظرفيت و توان هر 2 مجموعه 
در راســتاى ترويج درختــكارى و آگاهى 

بخشى استفاده كرد.
محمدى فر افزود: نتيجه برگزارى اين نشست 
مشــترك و انعقاد تفاهم نامــه زمينه اى براى 
ارتباط 2ســويه اســاتيد و كارشناسان منابع 
طبيعى شود تا با شناسايى مشكالت فرهنگى 
در حوزه منابع طبيعى به راه حل مناسب براى 

حفاظت از منابع طبيعى دست يافت.
همــدان داراى 905 هزار هكتار اراضى ملى 
است كه 822 هزار هكتار آن را مراتع تشكيل 
مى دهد، همچنين اين استان داراى 44 هزار 
و 737 هكتار جنگل طبيعى، دست كاشــت، 

پارك و ذخيره گاه جنگلى است.

22 بهمن امسال، متفاوت و پرشور
سردار سپهر: مهمترين گزينه استكبار براى مقابله با انقالب، بردن ما پاى ميز مذاكرات است ■

منابع طبيعى و دانشگاه بوعلى سينا تفاهم نامه همكارى امضا كردند
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 يــك فعال اجتماعى مطرح كرد: بــا پايان كالس و 
تكاليف، بيشتر دانش آموزان به علت تجربه تلخ آسيب به 
چشم و گردن، موبايل و يا تبلت خود را كنار مى گذارند 
و براى آنها ديگر اشتياق استفاده از اين وسايل ارتباطى 
مانند گذشته نخواهد بود و نياز به بازى هاى فيزيكى بيش 

از پيش در آنها افزايش يافته است.
فاطمه امامى تدريس مجازى را فرصتى براى سيســتم 
آموزشــى كشــور در جهت برطرف ســازى خطاها و 
نقص هاى آموزشــى دانســت و اظهار كرد: در مدارس 
مجازى، حضور معلم سر كالس، همراه با حضور معاون 

يا مدير مدرسه به عنوان ناظر آموزشى، كنترل كالس را از 
نظر كيفيت زير ذره بين قرار مى دهد و كوچك ترين خطا 
چه از نظر علمى و چه از نظر وجدانى پوشيده نمى ماند.
وى ادامه داد: فضاى مجازى الزام توانايى علمى والدين 
را در مقطــع ابتدايــى ايجاد كــرد و آموزش وپرورش 
مى توانــد با تدريس مجازى در آينــده نزديك و بهبود 
شرايط شيوع بيمارى، سبب كاهش حضور دانش آموزان 
در مدرسه شود كه اين مهم نيازمند افزايش توانايى علمى 

والدين به عنوان يكى از مزاياى آموزش مجازى است.
امامى به لزوم رعايت برخى قوانين توســط والدين 

در تدريس مجازى اشــاره و خاطرنشان كرد: حضور 
والدين در كنار فرزندانشــان نبايد استقالل و توانايى 
آنهــا را كاهش دهد. اين فرزنــدان دير يا زود وارد 
فضاى فيزيكى مدارس خواهند شــد و بايد به تنهايى 
والدين  نظارت  باشــند.  درسى  مطالب  پاســخگوى 
در فضــاى مجــازى شــاد مى تواند به طــور موازى 
و نامحســوس باشــد تا اعتمــاد به نفــس فرزندان 

نشود.  خدشه دار 
همزمان با حضــور دانش آموز در فضــاى مجازى، 
والدين مى توانند در مكانى ديگر وارد شــاد شده و 
رفتــار فرزند خود را از نظر پاســخگويى و انضباط 

كنند. كنترل  كالسى 
اين فعال اجتماعى مســتقل شدن دانش آموزان در انجام 
كارهــاى كامپيوترى و اســتفاده از فضــاى مجازى را 
يكــى از مزاياى تدريس مجازى برشــمرد و گفت: در 
تدريس مجازى مى توان با حضور مسئوالن مدرسه، در 

دانش آموزان اعتماد به نفس و تفكر انتقادى ايجاد كرد، از 
طرفى استفاده از موبايل يا تبلت براى حضور در كالس، 
سبب شده دانش آموزان اين وســيله را واسطه اى براى 

ارتباط با كالس درس و فضاى مجازى بدانند.
وى ادامــه داد: بــا پايــان كالس و تكاليــف، بيشــتر 
دانش آموزان به علت تجربه تلخ آسيب به چشم و گردن، 
موبايــل و يا تبلت خود را كنــار مى گذارند و براى آنها 
ديگر اشتياق اســتفاده از اين وسايل ارتباطى مانند قبل 
نخواهد بود و نياز به بازى هاى فيزيكى بيش از پيش در 

آنها افزايش يافته است.
امامــى يادآور شــد: با توجــه به وجود دانشــگاه هاى 
الكترونيــك، تدريس مجازى دانشــگاه ها اتفاق تازه اى 
نيست اما غيرحضورى شدن امتحاناتى كه تا پيش از اين 
حضورى برگزار مى شد و به طور كلى آموزش مجازى، 

اساتيد را زير ذره بين قرار داد.
اين فعال اجتماعى نظارت دقيــق فضاى الكترونيكى 

بر توانايى علمى اســاتيدى 
كه به هــر طريقى وارد اين 
تشــخيص  و  شــدند  فضا 
خطــاى تدريس و كم كارى 
آنها را يكى ديگر از مزاياى 
برشــمرد  مجازى  آموزش 
و تأكيــد كــرد: آمــوزش 
براى  دانشگاه ها  در  مجازى 
دانشــجويانى كه به داليلى 
فرصتى  مى كردنــد،  غيبت 
ايجاد كرد كــه غيبت ديگر 
معنايــى نــدارد و در هــر 

گوشه اى از دنيا مى توان سر كالس درس حاضر شد.
امامى در پايان يادآور شد: پيش از شيوع ويروس كرونا، 
دانشــگاه ها با دانشجويانى سروكار داشتند كه روند كار 
الكترونيك و كامپيوترى آنها ضعيف بود اما با شــرايط 

ايجاد شــده همه مجبور شدند خود را با شرايط كنونى 
و سواد كامپيوترى و فضاى مجازى به روز كنند، در غير 
اين صورت بايــد درس و كالس را كنار بگذارنند يعنى 

شرط ماندن به روز شدن است.

افزايش قيمت گوشت
مراتع را تحت فشار قرار داد

 قاســم رحيمى، عضو هيأت علمى دانشــكده كشاورزى همدان 
ورود زودهنگام عشــاير به مراتع را يكى از داليل تخريب مراتع و 
درنهايت فرســايش خاك دانست و گفت: رشد بذور گياهان مرتعى 
باعث تشكيل چتر و حفاظتى روى سطح خاك شده كه اين پوشش 
مى توانــد از خاك در برابر بســيارى از عوامــل مخرب كه منجر به 
فرســايش مى شــود، دفاع كند بنابراين ورود زودهنگام عشاير مانع 

رشد گياهان مرتعى مى شود.
رئيس مركز تحقيقات، آموزش كشاورزى و منابع طبيعى استان همدان 
نيز مهم ترين عوامل فرسايش خاك را چراى دام، بهره بردارى و شخم 
دانست و بيان كرد: مهم ترين شيوه حفاظت خاك كنترل دام و ورود و 
خروج دام، رعايت ظرفيت چرايى، بهره بردارى از مراتع، معادن،  شخم 

اراضى زراعى، شخم در جهت شيب و ديم زارها است.
قاسم اسديان با بيان اينكه ساالنه 15 تن در هكتار از خاك هاى كشور 
دچار فرسايش مى شوند كه متأسفانه در استان همدان ميزان فرسايش 
خاك زياد اســت، گفت: براساس آمارها به طور متوسط حدود 15 تن 
در هكتار در ســال فرسايش خاك داريم كه علت آن هم اين است كه 
در منطقه نيمه خشك سرد هســتيم و ريزش نزوالت آسمانى توزيع 
منظمى ندارد و بيشــتر در فصول سرد ســال رخ مى دهد كه پوشش 
گياهى در ســطح عرصه ها وجود ندارد و اين باعث فرســايش خاك 

مى شود.
براســاس اظهارات كارشناس خاك ســازمان جهادكشاورزى استان 
همدان در نشست «خاك بستر حيات» در دفتر ايسنا، ميزان فرسايش 
خاك در كشور بين 15 تا 20 تن در هكتار است كه اين ميزان در استان 

همدان بين 10 تا 15 تن در هكتار است.
 پوشش گياهى عامل اصلى نگهدارنده خاك است

معاون آبخيزدارى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان 
دربــاره تصرف و تخريب اراضى طبيعــى، بيان كرد: يك طرف قضيه 
مسأله قانون گذار، در طرف ديگر نيز مسأله اجرا و نظارت منابع طبيعى 
مطرح اســت. طمع و تصرف مردم نيز زياد شده و اراضى ارزش پيدا 
كرده و ارزشــمندتر نيز مى شود بنابراين براى جلوگيرى از تصرف و 
تخريب اراضى بايد نقشه ها دقيق تر شده و مردم نيز حريم و حقوق را 
رعايت كنند و قانون گذار نيز خطوط را مشــخص و خط قرمز تعيين 

كند.
محمدمهــدى آرتيمانى با اشــاره به اينكه عامل اصلــى نگه دارنده و 
تخريب خاك، پوشــش گياهى است، بيان كرد: پوشش گياهى عامل 
مهمى در حفظ خاك از نظر احيا، توســعه و ســاير بخش هاى محيط 

زيستى، كشاورزى و دامپرورى است.
90 درصد فرسايش خاك همدان آبى است

آرتيمانى با بيان اينكه عواملى نظير باد و آب، خاك را جابه جا و حمل 
مى كند و 90 درصد فرســايش در استان همدان آبى است، اظهار كرد: 
پوشش گياهى سطح مراتع به وسيله شخم و شيار و چراى بى رويه دام 
دســتخوش تغيير شده اســت. اگر چراى دام در مراتع بيش  از حد و 
بدون مديريت باشد، پوشش گياهى از بين مى رود و زمين لُخت شده 

و در معرض بارش باران و وزش باد قرار مى گيرد.
معــاون آبخيزدارى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان  
افــزود: به طور مثال به جاى اينكه 6 دام براى چرا وارد يك هكتار مرتع 
شوند، 20 رأس دام وارد مرتع مى شود. هر چه پوشش گياهى مناسب و 
خوش خوراك باشد، دام خورده و پوشش گياهى نامناسب باقى مى ماند 
كه با ادامه اين روند 60 تا 70 درصد پوشش گياهى مراتع از بين مى رود.

وى افزود: شــيب اراضى نيز به افزايش ميزان فرســايش خاك كمك 
مى كند و هر كجا كه شــيب زياد باشد، فرسايش راحت تر و در حجم 
بيشــترى اتفاق مى افتد. در ضمن ميزان و نوع بارش نيز در فرسايش 
خاك تأثيرگذار اســت، هرچه قطرات باران درشــت و شدت بارش 

بيشتر باشد خاك را جابه جا كرده و ساختار خاك را از بين مى برد.
معاون آبخيزدارى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان با 
اشــاره به اينكه اگر پيوستگى ذرات خاك از بين برود راحت جابه جا 
مى شــود، اظهار كرد: شخم زدن زمين در جهت شيب نيز در افزايش 

ميزان فرسايش تأثير دارد.

مديرعامل شركت گاز:
گازرسانى در استان به 99/9 درصد رسيد

 مديرعامل شــركت گاز استان همدان بيان كرد: شــركت گاز استان همدان از 2 سال 
گذشــته به عنوان استان سبز در زمينه خدمت رســانى، گازرسانى در سطح شهر و روستا 
را به 99/9 درصد رســانده، همچنين در روســتاهاى 20 خانوار به باال، گازرسانى به صد 

درصد رسيده است.
عبدا... فياض در مراســم گازرســانى به كشــتارگاه ماكيان گوشت شهرســتان مالير، از 
كلنگ زنى برخى پروژه هاى گازرسانى به روستاهاى كمتر از 20 خانوار در شهرستان مالير 

خبر داد و افزود: با توجه به شــعار «جهش توليد» در سال 99، اهداف شركت در راستاى 
توليد و خدمت رسانى است و با 28 هزار مترمكعب گازرسانى به صنايع توليدى، بيش از 

2 برابر تعهدات، گازرسانى انجام شد. 
 آغاز كلنگ زنى ساخت شعبه بانك كشاورزى در شهر زنگنه

بخشدار شــهر زنگنه در مراسم كلنگ زنى ساخت شــعبه بانك كشاورزى اين شهر 
به افتتاح پروژه آبيارى نوين روســتاى ده چانه اشــاره و اظهار كــرد: اين پروژه با 
اعتبــارى افزون بر 2 ميليــارد و 500 ميليون تومان كه 85 درصد آن از يارانه دولتى 
تأمين شــده، در دهه مبارك فجر افتتاح شد، همچنين فاز دوم پروژه روكش آسفالت 
محور مالير- توره تا شــهر زنگنه نيز آماده بهره بردارى است. محمد فارسى يادآور 

شــد: ديوارسازى روستاى پرى زنگنه توسط بنياد مسكن و با اعتبارى افزون بر 700 
ميليون تومان، بهســازى روستاى ســياه چغا و نيز جنگلكارى و آبخيزدارى روستاى 
ده ميانــه گلپرآباد با اعتبارى افزون بــر 600 ميليون تومان از ديگر پروژه هاى آماده 

بهره بردارى در ايام ا... دهه فجر است.
در حاشيه اين مراسم، هوشنگ حيدرنژاديان مديرعامل بانك كشاورزى استان همدان نيز در 
گفت وگو با ايسنا، از واگذارى زمين براى ساخت اين شعبه در شهر زنگنه توسط شوراى شهر 
خبر داد و گفت: با پيگيرى هاى صورت گرفته براى اخذ اعتبارات الزم براى ساخت اين شعبه، 
خوشبختانه مراسم كلنگ زنى آن در زمينى به مساحت 450 مترمربع و با اعتبارى افزون بر 250 

ميليون تومان انجام و مقرر شد اين پروژه 8 ماهه آماده بهره بردارى شود.

بازخوانى جنايت هولناك 
22 بهمن 68 در همدان

و  كشــاورزى  بانــك  رئيس  عكــس   
خانواده اش

«عبدالرحمــان نفيســى» در آن ســال رئيس بانك 
كشــاورزى همدان بود كه به همــراه خانواده اش در 
ميهمانسراى بانك كشــاورزى شعبه آرامگاه بوعلى 
سكونت داشتند. ســحرگاه بهمن 68 سه نفر كه به 
قصد سرقت وارد بانك كشــاورزى همدان شدند، 
پس از اينكه توســط رئيس بانك يعنى عبدالرحمان 
نفيســى شناسايى شــدند، او را به همراه همسرش، 
فاطمه طاهريــان و 2 فرزندش به نام هاى پيمان 12 
ساله و ايمان 4 ساله و نگهبان بانك حسين شكرى، 

به قتل رساندند.
ايســنا با گفت وگو با كارمندان بانك كشــاورزى و 
برخى افراد كه در آن زمان در همدان حضور داشتند، 

اين جنايت و حادثه هولناك را بازخوانى مى كند.
 پس از قتل نفيسى 2 ماه همدان را 

ترك كردم
ابوالفضــل شــادمانى كــه در آن زمان ســرگروه 
حسابرســى بانك كشاورزى در اســتان هاى ايالم، 
كرمانشــاه، كردستان و همدان بود، مى گويد: پس از 
قتل آقاى نفيســى به دليل فشار روحى 2 ماه همدان 

را ترك كردم.
اين كارمند بازنشسته بانك كشاورزى همدان، يادآور 
مى شــود: به محض اينكه تلفنى به بنده اطالع دادند 
قتل در بانك اتفاق افتــاده، به همدان آمدم و بدون 
اينكه از چيزى اطالعى داشته باشم نيروهاى آگاهى 
خواستند كه تحويل دار بانك را معرفى كنم كه بنده 
معرفى كردم و به اتفاق با ماشــين آگاهى به سمت 

بانك كشاورزى آرامگاه بوعلى حركت كرديم.
وى ادامه مى دهد: با ماشــين نيروى انتظامى به بانك 
كشاورزى آرامگاه رسيدم، جمعيت زيادى در جلوى 
بانك ايســتاده بودند كه نيروهــاى انتظامى راه را باز 
كردند و ما توانســتيم وارد بانك شــويم. مستقيم به 
صندوق نسوز همدان(نگهدارى پول) رفتيم و در آنجا 
نخستين صحنه اى كه با آن مواجه شدم، جسد رئيس 
بانك (شهيد نفيسى) به همراه پسر كوچكش غرق در 

خون بود كه در اين هنگام حال من بهم خورد.
ايــن كارمند بازنشســته بانك كشــاورزى تصريح 
مى كنــد: در اين حال بد روبه رويى با جســد بدون 
سر رئيس بانك، پليس اســامى كاركنان بانك را از 
من خواســت كه گفتم در ايــن وضعيت نمى توانم 
اسامى را به شما بدهم، فقط در تعقيب «حسين.گ» 
باشيد. بالفاصله به اتاق ديگر بانك رفتم كه با جسد 
مستخدم بانك كه جانباز بود، مواجه شدم و پس از 

آن جسد همسر و پسر ديگر شهيد نفيسى را ديدم.
شادمانى با بيان اينكه كل پولى كه از بانك كشاورزى 
سرقت شده بود 2 ميليون تومان بود، اظهار مى كند: 
شــب كه به منزل رفتم بدون صرف شام خوابيدم و 
صبح زود به بانك آمــدم. مرتب از تهران نيروهاى 
پليس به همــدان مى آمدند، 2 نفــر از مأموران كه 

در اطراف ســاختمان بانك كشاورزى گشت زنى و 
بررسى مى كردند، مرا به آگاهى بردند.

وى با اشــاره بــه اينكه يكى از قاتــالن كه كارمند 
اخراجــى بانك نيز بود، بالفاصله دســتگير شــد، 
به طورى كــه حتى نتوانســته بــود لباس هاى خود 
را عــوض كند، ادامه مى دهد: وقتــى با 2 مأمور به 
آگاهى رفتم، يكــى از مأموران از فردى كه به عنوان 
مظنون در آنجا بود، درباره لكه خون روى سرشــانه 
لباسش پرسيد و او در جواب گفت خون دماغ شدم 
كه ناگهان مأمور ســيلى محكمى به او زد و همين 
موضوع باعث شــد كه پليس بيشــتر به وى شك 
كند. قاتالن ســعى در گمراه كردن پليس داشــتند 
كه خوشــبختانه به اين هدف نرسيدند و با حضور 

كارآگاهان زبده بالفاصله در دام افتادند.
 مردم همدان خواستار اعدام قاتالن بودند

اين كارمند بازنشسته بانك كشاورزى همدان با بيان 
اينكه سارقان ابتدا به محل سكونت رئيس بانك رفته 
و او و خانواده اش را به ساختمان بانك برده بودند، 
تصريح مى كند: رئيس بانك كشــاورزى و خانواده 
و نگهبان بانــك به طرز فجيعى به قتل رســيدند، 
به طورى كه ديدن صحنــه به قدرى دلخراش بود كه 
بنده نتوانســتم در همدان بمانم و به مدت 2 ماه به 

شيراز رفتم.
وى با اشــاره به اينكه تمام اين اتفاقات ظرف 30 تا 
35 ساعت به طول انجاميد، مى گويد: شهيد نفيسى 

انسان به تمام معنا بود، به طورى كه بنده در نامه اى به 
وى نوشته بودم يكى از كارمندان را جريمه كنيد اما 
وى خودش را به جاى كارمندش جريمه كرده بود.

شــادمانى با بيان اينكه مردم همدان شعار مى دادند 
كه «بايد قاتالن اعدام شــوند»، مى افزايد: همه مردم 
همــدان ناراحت بودند و دوســت داشــتند هرچه 
سريعتر قاتالن به  سزاى عملشان برسند و زمانى كه 
حكم اعدام اجرا شد، مردم سر قاتل را توپ فوتبال 

كرده بودند.
 بانك كشاورزى تنديسى از شهيد نفيسى 

در مقابل بانك قرار دهد
على اكبر يــارى، خبرنگار روزنامه ابرار در ســال 

68 نيــز در اين بــاره مى گويــد: از 
بانك كشــاورزى انتظار مى رود در 
سالروز شهادت شهيد نفيسى حداقل 
ساختمان بانك را سياهپوش كند و 
تنديسى در شــأن اين رئيس فداكار 
در جلوى بانك قرار دهد تا مردم بدانند در اين بانك 

چه رئيس امانت دارى خدمت مى كرده است.
وى با بيان اينكه گزارش هــا و ويژه نامه درباره قتل 
رئيس بانك كشــاورزى يكى از بهترين كارهايم در 
دوران خبرنــگارى بود، مى افزايد: وقوع اين جنايت 
هولناك در روز 22 بهمــن و در قلب همدان براى 
مسئوالن آن زمان ســنگين بود، به طورى كه آيت ا... 
رفســنجانى كه رئيس جمهور وقت بود، با جهرمى، 
اســتاندار وقت تماس مى گيرد و درباره اين قتل از 

وى پرسش مى كند.
اين خبرنــگار همدانى با تأكيد بــر اينكه موضوع 
قتل رئيس بانك كشــاورزى و خانواده وى به قدرى 
حساسيت داشت كه ظرف 48 ساعت قاتالن دستگير 
و در پشــت بام آرامگاه بوعلى اعدام شدند، يادآور 
مى شــود: بنده ســاعت 4 روز 22 بهمن به آرامگاه 
بوعلى رفتم اما از اين اتفاق اطالعى نداشــتم، وقتى 
به آرامگاه رسيدم در اين منطقه تعداد زيادى مأموران 
كميته حضور داشــت و هيچ يك از افراد چون مرا 

مى شناختند، به پرسش هايم پاسخى نمى دادند.
وى با اشــاره به اينكه تا روز 23 بهمن كه روزنامه 
ابرار نخستين خبر جنايت بانك كشاورزى را منتشر 
كرد، هيچ رســانه اى اطالع نداشــت، ادامه مى دهد: 
بنده از طريق يكى از بســتگانم كه در نزديكى بانك 
كشــاورزى سكونت داشت، از جريان مطلع شدم و 
همان اطالعات را به صورت خبــر به دفتر ابرار در 

تهران مخابره كردم. سردبير ابرار با اعتماد به بنده اين 
خبر را منتشر كرد و اين شد كه هزار روزنامه ابرار در 
كمتر از نيم ساعت از دكه رونامه فروشى ها تمام شد.

يارى با بيان اينكه روزنامه هايى كه درباره قتل بانك 
كشاورزى چاپ شدند تا كويت هم رسيد، مى گويد: 
به ياد دارم در آن سال به علت رسيدگى سريع به اين 
پرونده وزارت كشور از استاندار همدان و مسئوالن 

انتظامى قدردانى كرد.
 تماس رئيس جمهور با استاندار همدان

وى بــا تأكيد بــر اينكه آيت ا... رفســنجانى رئيس 
جمهور وقت به استاندار همدان زنگ زده و درباره 
صحت اين حادثه پرسش مى كند، ادامه مى دهد: بنده 

در خبر موقعيت جغرافيايى بانك كشاورزى را نوشته 
بودم كه همين موضوع باعث شد رئيس جمهور به 
استاندار همدان زنگ بزند و بگويد چنين اتفاقى در 
127 مترى اســتاندارى و چنين موقعيت جغرافيايى 

اتفاق افتاده، چه جوابى براى مردم داريد؟!
اين روزنامه نگار اظهار مى كند: در آن زمان برداشت 
اين بود كه موضوع سياســى بوده و براى ضربه به 
نظام در چنين روزى اين جنايت برنامه ريزى شــده 

بود.
يارى با اشاره به اينكه مأموران كميته به دفتر روزنامه 
آمدند و از من درباره منبع خبرم پرســيدند، تصريح 
مى كنــد: بنده نيــز از گفتن منبع خبــر خوددارى 
كــردم و جوابى به آنها ندادم. پــس از اين ماجراها 
استاندار همدان با بنده تماس گرفت و گفت يكى از 
روزنامه هاى محلى همدان را بگير و گزارش كاملى 

از اين حادثه تهيه و منتشر كنيد.
كشاورزى  بانك  جنايت  روزنامه  رسيدن   

به كويت
وى با اشــاره به اينكه استاندار وقت همدان به بنده 
90 تن كاغذ داد تا خبر قتل بانك كشاورزى را چاپ 
كنم، يادآور مى  شــود: بنده با مديرمســئول روزنامه 
ســتاره سهيل تويســركان صحبت كردم تا روزنامه 
محلى در اين زمينه منتشــر شــود و روزنامه چاپ 
شــد و تا كويت هم رسيد و تا مدت ها در آنجا كپى 

مى شد.
اين روزنامه نگار با بيان اينكه ده شبانه روز روزنامه 
درباره اين موضوع چاپ مى شــد، ادامه مى دهد: هر 
شــماره اى كه روزنامه منتشر مى شد، ابعاد جديدى 
از حادثه از زبان مســئوالن مختلف بيان مى شد كه 
درنهايت 5 ويژه نامه در اين زمينه به چاپ رساندم 
و ده روزى هــم روزنامه براى شــهرهاى جنوبى و 

كويت چاپ كرديم.
يارى با تأكيد بر اينكه شهيد نفيسى يكى از مديران 
پاك دســت آن دوران بود و بايد ياد آن هميشه زنده 
نگه داشته شــود، مى گويد: بايد تنديس و المانى در 
شــأن اين شــهيد در مقابل بانك كشاورزى همدان 

ساخته شود.
 نفيسى در راه امانت دارى شهيد شد

يكى از كارمندان بازنشســته بانك كشــاورزى نيز 
با تأكيد بر اينكه شــهيد نفيســى در راه امانت دارى 
به شــهادت رسيد، مى گويد: شــهيد نفيسى در راه 
امانت دارى به شهادت رسيد به طورى كه هنگامى كه 
سارقان از وى كليد خزانه بانك را مى خواستند، گفته 
بود من و فرزندانم را بكشيد اما در امانت بيت المال 

خيانت نمى كنم و كليد را نداده بود.
محمد قاسمى خاطرنشان مى كند: صبح 22 بهمن با 
شنيدن خبر قتل در بانك كشاورزى به همراه يكى از 
همكارانم به ســمت بانك رفتيم و وقتى به آرامگاه 
بوعلى سينا رســيديم با جمعيتى از نيروهاى پليس 
روبه رو شديم. با پرس وجو از نيروهاى پليس متوجه 

صحت ماجرا شديم.
وى بــا بيان اينكه 48 ســاعتى زمان بــرد تا قاتالن 
پيدا شــدند، مى افزايد: يكــى از كارمندان اخراجى 
بانك كشــاورزى پول هاى بانك را سرقت كرده بود 
كــه پليس با مراجعه به منزل اين فــرد پول ها را از 

زيركرسى پيدا مى كند و متهم دستگير مى شود.
 تهديد رئيس توسط كارمند اخراجى

قاســمى با اشاره به اينكه در اين اتفاق 5 نفر به قتل 
رسيده بودند، بيان مى كند: يكى از قاتالن شهيدنفيسى 
كه از كارمندان اخراجى بانك بود، پيش از اين اتفاق 
شهيد نفيســى را تهديد كرده بود اما وى اهميتى به 

صحبت هاى كارمند اخراجى نداده بود.
اين كارمند بازنشســته بانك كشاورزى با بيان اينكه 
سارقان كودك خردسال اين رئيس اليق را در مقابل 
چشمانش سر مى برند، تصريح مى كند: شهيد نفيسى 

يكى از مديران اليق و با شرف بود.
وى با اشاره به اينكه نخســتين حكم بنده را شهيد 
نفيسى امضا كرد و هنوز هم اين حكم را نگه داشته ام، 
بيان مى كند: زمانى كه شــهيد نفيسى حكم مرا امضا 
كرد، به من دســتور داد به شهرستان فامنين بروم و 
وقتى من از ايشــان خواستم كه از روز بعد در محل 
كارم در فامنين حاضر شــوم، در جواب گفت خير، 

حكم صادر شده و بايد اجرا شود.
منصور طاهــرى كه در آن زمــان دانش آموز بود و 
امروز يكــى از كارمندان بانك كشــاورزى همدان 
اســت، درباره اين اتفاق مى گويد: به ياد دارم در آن 
زمان كه اين جنايت رخ داد، در مدت زمان بســيار 

كوتاهى قاتالن شناسايى و دستگير شدند.
وى ادامه مى دهد: مــن در آن زمان دانش آموز بودم 
و تمامــى دانش آموزان در روزى كــه قاتالن را در 
آرامگاه اعدام مى كردند براى تماشا آمده بودند و من 
نيز حضور داشتم و ديدم كه مردم با پا سرهاى قاتالن 

را همچون توپ فوتبال هل مى دهند.
پس از اين اتفاق هولناك كتاب و شــعرهاى زيادى 
در اين باره به چاپ رسيد كه يكى از اين كتب، كتاب 
«بيتا» بود كه نام دختر نوجوان شهيدنفيسى بوده كه 

روايتگر زندگى تنها بازمانده اين خانواده است.
در بخشــى از كتــاب بيتــا مى خوانيــم: «گــروه 
جنايت كاران آهســته از راه پلــه تاريك باال رفتند تا 
به طبقه دوم رســيدند. حســين خودش بارها براى 
كارهايــى مثل برق كشــى به اين خانــه رفته بود و 
آقارحمان و همسرش هم بارها به شكل هاى مختلف 
به او كمك كرده بودند اما وجدان كلمه اى ناشناخته 
در قاموس اين جانيان بود. گويى وجود مســخ شده 
آنهــا را هيچ بانگى به جز مرگ نمى تواند زنده كند. 
حســين كه از پيش با پيش بينى چنيــن وقتى و در 
خلــوت و نبود خانواده رئيس بانــك، بارها محور 
لــوالى در را درآورده و روان كــرده بود، با فشــار 
پيچ گوشــتى به راحتى آنها را درآورد. با اشاره او هر 
3 نفر در دوتكه اى را گرفته باال و به عقب كشــيدند 
امــا پايين در به زمين برخورد كرد و صداى نســبتًا 
بلندى در آن ســكوت شب برخواست. حسين فورا 
گفت: زود بريد تو. هر 3 نفر وارد آشــپزخانه شده 
و منتظــر ماندند. در اين حال رحمان كه به تازگى به 
خواب رفته بود، از شنيدن صدا بيدار شد و به سمت 
در آمد. كليد راهرو را زد. با روشــن شــدن المپ، 
پلك هايش را كمى جمع كــرد، نگاهى به راهرو و 
آشپزخانه انداخت، ناگهان فردى را ديد كه جورابى 
به سر كشيده و اسلحه در دست با تحكم به او  گفت: 

وايسا ...»

 در دوران كودكى و نوجوانى بارهاوبارها از كنارش رد مى شدم اما هرگز فكرش را نمى كردم كه ممكن است چه 
اتفاقاتى در اين مكان رخ داده باشد.

شايد دبيرستانى بودم كه يادبود كوچكى كه در جلوى اين بانك نصب شده بود، توجهم را جلب كرد، جلوتر رفتم و 
نوشته هاى اين يادبود را خواندم و با توضيحات پدرم، تازه فهميدم در اين بانك چه جنايتى رخ داده است.

هميشــه با خودم فكر مى كردم چرا فقط يك يادبود كوچك براى اين اتفاق بزرگ و دلخراش نصب شده است؟ چرا 
هيچ تصويرى از رئيس فداكارى كه با مردانگى رســم امانتدارى را ادا كرد، در اين بانك ديده نمى شود؟ درحالى كه 
به قول مصطفى رحماندوســت اگر چنين حادثه اى در جاى ديگرى از دنيا اتفاق افتاده بود، تبديل به خاطره بزرگى 

مى شد كه براى هميشه باقى مى ماند!
امروز درست 31 سال از آن اتفاق مى گذرد و همه همدانى هايى كه سنى از آنها گذشته و مويى سپيد كرده اند، مى دانند 
كه چه اتفاقى در آن زمان در بانك كشاورزى رخ داد. كم و بيش شنيده ايم كه در سال 68 يك جنايت هولناك همدان 

را در سر تيتر اخبار آن روزهاى كشور قرار داد.

كاهش محبوبيت موبايل 
در بين دانش آموزان



C M

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

پنجشنبه  23 بهمن ماه 1399  شماره 3973

7

خبـر خبر كوتاه

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

مسابقات دارت در كبودراهنگ 
 به مناسبت دهه مبارك فجر مسابقات دارت ويژه كاركنان دولت در 

2 بخش بانوان و آقايان در شهرستان كبودراهنگ برگزار شد.
در اين مســابقات 50 نفر از شــاغالن ادارات شهرستان به رقابت با 
يكديگر پرداختند كه در پايان به نفرات نخســت تا سوم هر بخش از 
سوى اداره ورزش و جوانان شهرستان لوح سپاس و جوايزى به رسم 

يادبود اهدا شد.

مسابقات داژبال و آمادگى جسمانى در فامنين
 به مناســبت گراميداشــت دهه مبــارك فجر مســابقات داژبال 
وآمادگى جسمانى بانوان در شهرســتان فامنين برگزار شد. به همت 
هيأت ورزش هاى همگانى شهرســتان فامنين به مناسبت گراميداشت 
چهل ودومين ســالگرد پيروزى انقالب اســالمى و تقارن با هفته زن 
مســابقات داژبال و آمادگى جســمانى با رعايت كامل پروتكل هاى 
بهداشتى در شهرستان فامنين برگزار شد.در پايان اين دوره از مسابقات 

جوايزى به رسم يادبود به نفرات و تيم هاى برتر اهدا شد.

مسابقات طناب زنى و طناب كشى در مالير
 مسابقات طناب زنى و طناب كشــى گراميداشت دهه مبارك فجر 
به همت هيأت روستايى و بازى هاى بومى محلى شهرستان مالير در 

سالن ورزشى وليعصر(عج) اين شهرستان برگزار شد.
در بخش طناب زنى، سبحان رشيدى از بخش مركزى به مقام قهرمانى 
دســت پيدا كرد و در بخش طناب كشى تيم قلعه ميرفتاح رتبه برتر و 

مقام قهرمانى اين دوره از مسابقات را ازآن خود كرد.
در پايان از سوى هيأت روستايى و بازى هاى بومى محلى به نفرات و 

تيم هاى برتر اهدا شد.

شهيد امينى قهرمان فوتسال جام فجر 
 مسابقات فوتســال جام فجر گراميداشت سردار دل ها شهيدقاسم 
سليمانى با قهرمانى تيم شهيد امينى در سالن شهداى حسين آباد شاملو 

به پايان رسيد.
مسابقات چهارجانبه فوتسال جام فجر به مناسبت گراميداشت ايام ا... 
دهه مبارك فجر و ياد و خاطره شهيدقاســم سليمانى به همت هيأت 
فوتبال و با همكارى مســئول نمايندگى اداره ورزش و جوانان بخش 
جوكار شهرستان مالير در سالن شــهداى روستاى حسين آباد شاملو 

برگزار شد. 
در اين دوره از مســابقات تيم هاى شــركت دشت گل، شهيد نجفى، 
شهيد امينى و شهداى دهنو شركت داشتند كه براى كسب مقام و رتبه 

برتر به مصاف هم رفتند. 
در نهايت تيم هاى شهيد امينى و شهيد نجفى پس از شكست حريفان 
خود به فينال اين مسابقات راه يافتند كه تيم شهيد امينى توانست تيم 
شهيد نجفى را شكست دهد و قهرمانى اين دوره از مسابقات را ازآن 

خود كند.

قهرمانى باستانى كار بهارى در مسابقات 
غرب كشور

 خليل سزاسلطانى باســتانى كار شهرستان بهار در مسابقات غرب 
كشور در مريوان در رشته كباده به  عنوان قهرمانى رسيد.

مســابقات باستانى و هنرهاى فردى غرب كشــور به ميزبانى مريوان 
برگزار شــد كه در رشته كباده خليل سزاســلطانى باستانى كار بهارى 

قهرمان شد. 
او ســال گذشــته نيز در مســابقات كباده قهرمانى كشور و همچنين 

مسابقات كباده غرب كشور به مقام قهرمانى دست يافته بود.

مسابقات دارت ويژه دهياران بهار
 به مناسبت دهه مبارك فجر يك دوره مسابقات دارت بين دهياران 

شهرستان بهار برگزار شد.
به مناسبت دهه مبارك فجر يك دوره مسابقات دارت بين دهياران بانوى 
بخش مركزى شهرســتان بهار برگزار شــد كه در پايان خانم عزيزى 
دهيار رســول آباد ســفلى به مقام قهرمانى دست يافت و بيگى دهيار 
گنج تپه دوم شــد. در پايان با اهداى لــوح و هدايايى از نفرات برتر 

تجليل شد. 

از قهرمانان و مدال آوران استان تجليل شد
 با حضور استاندار همدان و مديركل ورزش و جوانان در مراسمى از 

قهرمانان فراملى استان همدان در سال هاى 97 و 98 تجليل شد. 
با حمايت و مساعدت استاندار و مجمع نمايندگان استان از قهرمانان و 

مدال آوران استان در سالن اجتماعات استاندارى تجليل شد. 
با توجه به تعداد مدال هاى كسب شده توسط قهرمانان استان در مسابقات 

جهانى و آسيايى در اين همايش از 72 مدال آور تجليل شد.
از اين تعداد 15 نفر مدال طال و 7 نفر مدال نقره مســابقات جهانى، 17 

نفر طال، 10 نفر نقره و 4 نفر برنز مربوط به مسابقات آسيايى بودند.
همچنين از 6 مربى، 14 داور و يك پيشكسوت كه در ميادين بين اللملل 
براى استان همدان كسب افتخار كرده اند نيز تجليل شد تا پرونده تجليل 

از قهرمانان استان در سال هاى گذشته بسته شود.
در اين مراســم شاهرخى استاندار همدان قول داد تا همايش تجليل از 

قهرمانان فراملى سال 1399 در ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد.

سروقامتان همدان در حسرت صعود 
به ليگ برتر واليبال كشور

 تيم ســروقامتان همدان با ناكامى در مرحله حذفى ليگ دسته يك 
واليبال كشور، از شانس صعود به ليگ برتر محروم ماند.

سروقامتان همدان با قبول شكست مقابل عقاب ملل اردبيل، از راهيابى 
به مرحله نهايى ليگ دسته يك كشور بازماند. 

نماينده همدان در آخرين ديدار از مرحله نيمه نهايى نهمين دوره ليگ 
دسته يك مردان كشور جام شهيدسليمانى، به مصاف عقاب ملل اردبيل 
رفــت و درنهايت اين بازى را 3 بر 2 بــه عقاب ملل واگذار كردند. 2
تيــم 3 بازى بــا هم برگزار كردند كه عقاب ملل اردبيــل با 2 برد از 3

مسابقه توانســت به نيمه نهايى مسابقات ليگ دسته يك كشور صعود 
كند.  ســروقامتان همدان نيز بايد فصل آينده در ليگ دسته يك واليبال 

كشور حضور يابد.

مسابقات تيراندازى با كمان استان برگزار شد
 به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر يك دوره مسابقات تيراندازى 
با كمان در ســايت اختصاصى هيأت تيراندازى با كمان استان همدان 
برگزار شــد. مسابقه تيراندازى با كمان گراميداشت دهه مبارك فجر با 
رعايت همه پروتكل هاى بهداشتى و با حضور 24 كماندار در 2 رشته 

ريكرو و كامپوند برگزار شد.
در پايــان اين رقابت هــا در بخش ريكرو بانوان، مهنــاز قره باقى، الله 
پورغياثيان عناوين نخســت و دوم را به خود اختصاص دادند و فاطمه 

نوروزيان و آرام عبدالملكى نيز به طور مشترك سوم شدند.
در بخــش كامپوند، تينا صالحى در جاى نخســت قرار گرفت، مهديس 
مسعودى دوم شد و پارميس اقدسى و رونيا رضوى نيز مشتركا سوم شدند. 
در بخش ريكرو، محمدجواد حضرتى واال قهرمان شد، سعيد احمدى علوى 
در جاى دوم ايستاد و محمدامين زارعى و پوريا كريمى مشتركا سوم شدند. 
در بخش كامپوند، عنوان نخست به آرمان مقصودى رسيد، نيما عطايى منزه 

دوم شد و آريا روزبه و نيما سروى نيز مشتركا سوم شدند.

قطار ليگ برتر استان به ايستگاه سوم رسيد
 هفته سوم رقابت ليگ برتر استان امروز و فردا با انجام 4 بازى دنبال 
مى شود  قطار ليگ دسته برتر استان به ايستگاه سوم رسيد و امروز و فردا 

با انجام 4 بازى پرونده اين رقابت ها بسته خواهد شد.
امروز در بازى نخســت تيم فوتبال مهر همدان ميزبان صنايع دســتى 
اللجين است. در دومين بازى نيز تيم شهداى باباعلى بهار (شيراك) به 

ديدار ستاره سرخ تويسركان مى رود.
اين رقابت ها فردا با انجام 2 ديدار ديگر دنبال خواهد شــد و ابتدا تيم 
كوالك تويســركان به مصاف علم و ادب همدان خواهد رفت و سپس 

تيم فوتبال تاالر وحدت با پاسارگاد نوين نهاوند ديدار خواهد كرد.

1

2

3

پيشخوان
در جام حذفى كشور 

پاس حريف شهردارى بم شد 
 پس از انجام مســابقات مرحله دوم جام حذفى باشگاه هاى كشور 
و صعود تيم هاى پيروز باشــگاه هاى ليگ دسته نخست نيز قدم به اين 

رقابت ها گذاشتند تا حساسيت جام حذفى دوچندان شود.
مرحله سوم جام حذفى با حضور ليگ يكى ها قرعه كشى شد و تيم هاى 

حاضر در اين رقابت ها حريفان خود را شناختند.
در اين مرحله 14 تيم صعودكننده از مرحله دوم به همراه دســته اولى ها 
روزهاى 6 و 7 اســفند به مصاف هم مى روند تا درنهايت 16 تيم برتر 

راهى مرحله چهارم شــوند در مرحله چهــارم 16 تيم ليگ برترى نيز 
اضافه خواهد شد تا مسابقات با حساسيت بااليى دنبال شود.

در مرحله ســوم 5 تيم شهردارى بردسكن، خوشه طاليى ساوه، ويستا 
توربين تهران، هواداران تهران و شــاهين بندرعامرى بوشــهر با قرعه 

استراحت روبه رو هستند.
تيــم فوتبــال پــاس كــه در مرحلــه دوم تيــم پارس آبــاد دشــت مغــان 
را 4 بــر يــك شــكت داد در مرحلــه ســوم حريــف شــهردارى بم شــد 
و بــا توجــه بــه ميزبانــى پــاس در بــازى گذشــته در ايــن ديــدار پــاس 

بايــد راهــى بــم شــود.
با توجه به قرعه كشى انجام شده برنامه مرحله سوم به شرح ذيل است.

.................................................................  بادران تهران استقالل مالثانى 
................................................................  شهيد قندى يزد  خيبر خرم آباد
ميالدمهر تهران ...............................................................  آواالن كامياران 
گل ريحان تهران .........................................................  مس نوين كرمان 
............................................................  فوالد نوين اهواز  قشقايى شيراز 
.................................................................  پارس جنوبى جم  نود اروميه 
........................................................................  رايكاى بابل  ملوان انزلى 
شهردارى ماه شهر.......................................  شهداى سه كوهه انديمشك 
داماش گيالن.......................................................................  پارسه تهران 

اين مسابقات روزهاى 6 و 7 اسفند برگزار مى شود.

مسابقه پينگ پنگ 
در اسدآباد

 به مناسبت ايام ا... دهه مبارك فجر 
يك دوره مسابقه پينگ پنگ بين ادارات 

اسدآباد برگزار شد.
با همت اداره ورزش و جوانان و هيأت 
اســدآباد  شهرســتان  روى ميز  تنيس 
به مناسبت ايام ا... دهه مبارك فجر يك 
دوره مســابقه پينگ پنــگ بين ادارات 

اسدآباد برگزار شد.
در اين مســابقات دانشگاه سيدجمال، 
فوريت هاى  و  پزشكى  علوم  دانشكده 
پزشــكى حائز عناوين نخست تا سوم 

شدند.
فرامــرز لطيفى، رئيس هيــأت تنيس 
روى ميز شهرستان اسدآباد در حاشيه 
ايــن مســابقه از برگزارى مســابقات 
چهارجانبــه پينگ پنگ شهرســتان در 
آينــده نزديك خبــر داد و اظهار كرد: 
مسابقات چهارجانبه با شركت دانشگاه 
دانشــگاه  آزاد،  دانشــگاه  نــور،  پيام 
دانشكده  و  اسدآبادى  سيدجمال الدين 
علوم پزشــكى به مناسبت بزرگداشت 
سيدجمال الدين اسدآبادى در اسفندماه 

سالجارى برگزار خواهد شد.

مسابقات بدنسازى و 
پرورش اندام در فامنين

 به مناسبت گراميداشت دهه مبارك 
فجر مســابقات بدنســازى و پرورش 
اندام بانوان در شهرستان فامنين برگزار 

شد.
به همت هيأت بدنسازى و پرورش اندام 
شهرستان فامنين به مناسبت گراميداشت 
چهل ودومين ســالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى مســابقات بدنسازى و پرورش 
اندام بــا حضور 40 ورزشــكار بانو با 
رعايت كامل پروتكل هاى بهداشــتى به 

ميزبانى باشگاه تن ساز برگزار شد.
 در پايان اين دوره از مسابقات فاطمه 
زهره  و  كبيرى مقــدم  پريناز  ســاعى، 
شــاكرى مقام نخست تا سوم را كسب 
كردند و جوايــزى به نفرات برتر اهدا 

شد. 

همدان در كونگ فو كشور 
سوم شد

 انجمن كونگ فوتوآ استان همدان 
بر ســكوى ســوم ليگ برتــر كونگ 

فوكشور (اجراى تكنيك) ايستاد.
تيــم كونگ فــو اســتان همــدان در 
(اجــراى  مجــازى  رقابت هــاى 
تكنيــك) با يك بازيكــن كمتر در 4 
هفتــه ابتدايــى و مصدوميت يكى از 
بازيكنــان از هفته پنجم تا ســيزدهم 
در بين 18 تيم از هيأت هاى اســتانى 
و سبك هاى كشــورى با 126 امتياز 
پــس از تيم هاى خراســان رضوى و 
زنجــان در جايگاه ســوم تيمى ليگ 

ايستاد. كشور  برتر 
اين تيم با قهرمانان بومى و نامى كشور 
همچون على شهابى، ميثم اميرى مصور 
و مهــرداد محمــدى بــا مربيگــرى 
محمدرضــا رشــيدى و سرپرســتى 
عليرضــا نقى زاده به اين مقام دســت 

يافت. 

آگهي مناقصه عمومى خريد قير 85/100

شهردارى مهاجران

شرايط مناقصه : 
1-برآورد اوليه 5/830/000/000 ريال (پانصد و هشتاد وسه ميليون تومان) و از 

محل منابع  استانى (اسناد خزانه اسالمى) سر رسيد( سال 1402)
2 - تحويل كاال حداكثر 1ماه

3-متقاضيان مى بايست براى شركت در مناقصه مبلغ 300/000/000 ريال معادل 
سى ميليون تومان بابت سپرده شركت در مناقصه به حساب شماره 599819709 
سپرده  جهت  معتبر  بانكى  ضمانتنامه  يا  مهاجران  شعبه  كشاورزى  بانك  نزد 
شهردارى  به  و  قرارداده  الف  پاكت  ودر  حضورى  صورت  به  مناقصه  در  شركت 
قبل از ساعت 14:00 مورخ 99/12/09  ارائه ورسيد دريافت نمايند. پاكات الف-ب 
و ج در سامانه بارگذارى گردد. (صرفا اسناد پاكت هاى پيشنهاد (ب) و (ج) داراى 

امضاى الكترونيكى مورد پذيرش است.)
4-متقاضيان از تاريخ درج آگهى 99/11/23 حداكثر تا  تاريخ 99/11/27 فرصت دارند 
 www.setadiran.ir جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد به نشانى اينترنتى
به شماره 2099090419000006 مراجعه نمايند.كليه شرايط و مفاد مناقصه در برگه هاى 

پيشنهاد قيمت وشرايط خصوصى پيوست درج گرديده است.
5-مهلت ارسال پاكت پيشنهادى تا مورخ 99/12/09 ساعت 14:00 مى باشد. 

6- تاريخ برگزارى كميسيون معامالت عمده شهردارى جهت گشايش پاكت ها 
روز يكشنبه مورخ 99/12/10 ساعت 10 صبح مى باشد.

شركت  ثبت  مدرك  فاقد  صالحيت  تاييد  ،گواهى  سپرده  فاقد  پيشنهاد  به   -7
مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

نفع  به  ايشان  سپرده  نشود  قرارداد  انعقاد  به  حاضر  چنانچه  مناقصه  برنده   -8
شهردارى ضبط و با نفرات دوم وسوم نيز به همين روال رفتار خواهد شد . 

9- سپرده افرادى كه در مناقصه برنده نشده اند به غير از نفرات اول تا سوم بعد 
از ده روز از تاريخ صورتجلسه كميسيون معامالت مسترد خواهد شد.

10- كليه هزينه هاى چاپ تكثير ودرج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود . 
11- شهردارى مهاجران در رد يا قبول يك ياتمام پيشنهادات مختار است . 

12- كليه اطالعات دراسناد مناقصه درج گرديده است . 
13- كليه متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به  واحد ادارى مالى 
شهردارى مهاجران واقع در خيابان شهردارى - شهردارى مهاجران و يا با شماره 

08134568022 تماس حاصل نمايند. 
(م الف 528)

 در هفته هشــتم رقابت هاى فوتبال دسته 
دوم كشور فردا شهردارى همدان ميزبان آواالن 
كامياران است و پاس راهى شهربابك شده تا با 

مس اين شهر ديدار كند.
هفته هشتم مســابقات فوتبال ليگ دسته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشور امروز و فردا با انجام 
14 بازى در شهرهاى مختلف دنبال مى شود كه 
در يكى از اين ديدارها تيم فوتبال شــهردارى 
همدان در ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج 

ميزبان تيم آواالن كامياران است.
تيم فوتبال شــهردارى با هدايت مربى بومى 
خــود رضا طالئى منش بــا 12 امتياز در نيمه 
باالى جدول رده بندى قرار دارد و براى حفظ 
موقعيت و نزديك شــدن به صدر جدول در 
بازى فردا محكوم به پيروزى است. شهردارى 
كه فوتبال روانى را به نمايش مى گذارد و به دليل 
نداشــتن مهاجم اين روزها با مشكل گلزنى 
روبه رو اســت و مربى تيم اعتقــاد دارد كه در 

نيم فصل بايد خط حمله خود را تقويت كند.
اين تيم هفته گذشته مزه نخستين شكست را 
چشيد و تاحدودى از غافله مدعيان دور ماند 
و فردا براى جبران آن شكســت با توپ پر به 
ميدان مى رود تا با كسب پيروزى خانگى دوباره 

به باالى جدول صعود كند.
رضا طالئى منــش با آناليز بازى هــاى آواالن 
كاميــاران نقاط ضعــف و قوت ايــن تيم را 
شناســايى كرده و با تمام توان براى كســب 

پيروزى قدم به ميدان مى گذارد.
شــاگردان طالئى منش بايد قدر فرصت هاى 
گلزنــى را بدانند و به راحتى امتياز از دســت 
ندهند اين تيم 4 امتياز حســاس خانگى را در 
هفته هــاى دوم و چهارم از دســت داده و اين 
امتيــازات بر باد رفته آخر فصل مشكل ســاز 
خواهد شــد. با توجه به آسيب ديدگى آرمين 
طالئى منش، چشم اميد شهردارى به بازيكنانى 

چون ميثم زمانى و مهدى خلج اســت تا اين 
بازيكنان با سودبردن از تكنيك خود كفه ترازو 

را به سود شهردارى همدان سنگين كنند.
بازيكنان شــهردارى با هدايت خوب كاپيتان 
حسين كاظمى مى تواند نبض ميدان را به دست 
آورند و با حمالت متعدد خط دفاعى حريف 

را آزار دهند.
اما ديگر نماينده اســتان در اين رقابت ها تيم 
فوتبال پاس با اگر و اما راهى شــهربابك شده 
تا با تيم صدرنشــين رقابت ها، مس اين شهر 

ديدار كند.
پاس پس از پيروزى مقتدرانه مقابل پارس آباد 
مغــان در جام حذفــى و صعود بــه مرحله 
ســوم حاال با روحيه اى مضاعــف مى تواند 
در شــهربابك براى حريف مشكل ساز شود 
اما حواشــى موجود در اين تيم سبب شده تا 
هواداران در بيم و اميد منتظر اين بازى باشند. 
پاس به دليل مشكالت مالى و پرداخت نشدن 
مطالبات بازيكنان با چالش بزرگى روبه رو شده 
اســت و حتى عنوان شــده كه پاس اين هفته 
مقابــل مس حاضر نشــود و 3 امتياز بازى را 

تقديم حريف نمايند.
ايــن با مديريت باشــگاه پيشــگام شــده و 
درحالى كه بازيكنــان و كادر فنى اعتراضى به 
بى پولى تيم نداشــتند. امير عظيمى مديرعامل 
باشگاه در اقدامى تعجب برانگيز و با خط گرفتن 
از برخى دست هاى پشت پرده حكم بر تعطيلى 
تمرين تيم داده تا مديران استان را تحت فشار 
قرار دهد. اميدواريم كه با دخالت مديران ارشد 
استان مشكل پاس حل شود و تيم در اين بازى 
6 امتيازى حاضرشــده و دست پر به همدان 

برگردد.
البته تا آخرين ســاعات روز گذشته مسئوالن 
اســتان در تالش بودند تا مشــكالت را حل 
كرده و پاس با آرامش خاطر به شهربابك برود. 

شاگردان پاشازاده روزبه روز بهتر بازى مى كنند 
و با گل هايى كه به ثمر مى رسانند نشان داده اند 
كه به فوتبال تهاجمى عالقه بااليى دارند و اگر 
اسير حواشــى و سم هاى گرگ هاى ملبس در 
لباس ميش قرار نگيرند، مى توان اين تيم را يكى 
از مدعيان شماره يك صعود قلمداد كرد. به هر 
حال بازى اين هفته پــاس در هاله اى از ابهام 
قرار دارد و شايد در دقيقه 90 شاگردان پاشازاده 

راهى ميدان شوند.
امــا در ديگر ديدارهاى اين هفتــه و از گروه 
نخست امروز اميدگناوه صدرنشين مسابقات 
ميزبان محتشم تبريز است و علم و ادب تبريز 

نيز از ايرانجوان بوشهر پذيرايى مى كند.
فردا جمعه نيز شهردارى بندرعباس پذيراى 
اســپاد تهران خواهد بود و فوالد نوين اهواز 
در تهــران به مصاف ويســتا توربين خواهد 
رفت و ســپيدرود رشــت نيــز راهى اهواز 
شــده اســت تا با ملى حفارى ديدار كند و 
در آخرين بازى روز شنبه مس نوين كرمان 
ميزبان نفت و گاز گچســاران است. در اين 
گروه اميدگناوه با 13 امتياز صدرنشين است 
و ويســتا توربين و ملى حفارى با 13 امتياز 

در تعقيب اميدگناوه هستند.
در گروه دوم فردا سردار بوكان پذيراى عقاب 
تهران اســت شــهيد قندى يزد ميزبان اترك 
بجنورد است. ميالدمهر از شهردارى ماهشهر 
پذيرايى مى كند. نيروى زمينى تهران در بابلسر 
به ديدار شهداى اين شهر مى رود و نفت اميديه 
ميزبان شــهردارى بم خواهد بود و در آخرين 
بازى هفته نيز شاهين بندرعامرى بوشهر روز 
شنبه ميزبان شــمس آباد قزوين است. در اين 
گروه نفت اميديه با 17 امتياز صدرنشين است 
و مس شــهربابك نيز با 15 امتياز دوم است و 
تيم پاس همدان با ده امتياز پس از نيروى زمينى 

12 امتيازى چهارم است.

در هفته هشتم ليگ دسته دوم كشور 

شهردارى ميزبان آواالن 
و پاس در ميهمانى مس شهربابك

آگهي مناقصه

 سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرداري همدان 

شهردارى همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري   كليه امور خريد و تامين گونه هاى گياهى مورد نياز فضاى سبز شهر همدان 
براى مدت يك سال با شرايط ذيل به اشخاص حقيقى و حقوقي اقدام نمايد.

مبلغ سپرده تضمين شركت درمناقصه مذكور براساس مبلغ جدول ذيل به صورت واريز نقدي ، ضمانتنامه بانكي مي باشد  ضمنا حساب شماره 0100785699009 نزد 
بانك شهر شعبه مركزى به نام  شهردارى همدان جهت واريز اعالم مي گردد.

متقاضيان مى توانند از تاريخ 99/11/23 لغايت 99/12/02  جهت اخذ اوراق مناقصه به امورقراردادهاى سازمان سيما،منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى همدان  واقع 
در ميدان رسالت ،  بلوار واليت ، روبروى كالنترى 15 مراجعه نمايند .

متقاضيان مى توانند پيشنهادات خود را ازتاريخ نشراين اگهى تا پايان وقت اداري مورخ 99/12/02 تحويل دبيرخانه شهردارى همدان به آدرس ميدان آرامگاه بوعلى ، نمايند.
مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مى باشد  . 

كليه هزينه هاى نشر آگهى وديگر هزينه هاى دولتى  بعهده برنده مناقصه  خواهد بود.
زمان قرائت پيشنهادها روزدوشنبه مورخ 99/12/04 ساعت 17 در محل شهردارى همدان خواهد بود.

شهردارى همدان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
متقاضيان مى بايست داراى گلخانه (مركز توليد گل و گياه) به منظور توليد و نگهدارى گونه هاى مندرج در موضوع قرارداد باشند.

عواقب ناشى از ورود هرگونه آفت يا بيمارى همراه گونه هاى وارد شده به استان به عهده فروشنده مى باشد و شهردارى مسئوليتى در قبال آن ندارد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه به پيمان در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاى 38214925- 38214926 تماس حاصل نموده و يا به سايت WWW.hamedan.ir  مراجعه نمائيد.
شركت در اين مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهردارى همدان مى باشد.

ساير اطالعات و جزئيات مربوط به پيمان در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

(م الف 1621)

خريد و تامين گونه هاى گياهى مورد نياز درخت ، درختچه ، گلهاى فصلى رديف
نشايى و گلدانى ، بذر (مطابق با تعداد و كيفيت مندرج در اوراق مناقصه )

مبلغ تضمين سپردهمحل تامين اعتباربرآورد به ريال
(ريال )

1/628/600/000شهردارى همدان32,572,000,000  فضاى  سبزمنطقه يك1
1/168/525/000شهردارى همدان23,370,500,000فضاى سبزمنطقه دو2
1/150/250/000شهردارى همدان23,005,000,000فضاى سبزمنطقه چهار4

مسابقات بيليارد دهه فجر درگزين
 مسابقات بيليارد بانوان به مناسبت گراميداشت دهه فجر در سالن بيليارد ايران نوين شهرستان 

درگزين برگزار شد.
اين مســابقات در محل باشگاه بيليارد ايران نوين با حضور نايب رئيس هيأت بيليارد شهرستان 
درگزين و جمعى از ورزشــكاران به مناسبت گراميداشت ايام مباركه دهه فجر برگزار شد و آتنا 
تقوايى، زهرا ســليمى و نازنين احمدى عناوين نخســت تا ســوم را كسب كردند. در پايان نيز 

جوايزى از طرف هيأت انجمن هاى ورزشى و هيأت بيليارد به ورزشكاران اهدا شد.
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گزارش  

فرهنگگردشگري

«حوالى هزاروسيصد» را 
بخوانيد 

 «حوالى هزاروســيصد» نخســتين اثر نويسنده 
همدانــى احســان عبدى كــه به تازگى از ســوى 
نشــر آرنا منتشــر شــده؛ بيانگر 8 روايت جالب 
از شــخصيت هايى متفــاوت در 8 دهــه مختلف 

هزاروسيصد شمسى است.
تمامــى داســتان هاى اين مجموعه با تم مشــترك 
تنهايى درونى انســان ها و تالش براى برون رفت از 
آن به وسيله ابزارى به نام اميد و با بيانى واقع گرايانه 

به تصوير قلم درآمده است.
احســان عبدى متولد همدان 1356، كه دومين اثر 
خــود با نام «پيله» را نيز در دســت چاپ دارد، در 
نوشته هايش مى كوشد با استفاده از ادبيات رئاليسم 
و پرهيز از خيالپردازى و پايان دادن رمانتيك به هر 
داســتان، آنچه در جامعه مى گذرد را همان طور كه 

هست، بازتاب دهد.
 نويســنده از انگيزه هاى دســت به قلــم بردن و 
نوشتنش مى گويد: با اينكه از همان دوران نوجوانى 
با كتاب و مطالعه تحت هر شرايطى اُخت بودم اما 
انگيزه كافى براى نوشتن فقط به بيان جسته گريخته 

احساساتم در كاغذ پاره ها مى انجاميد.
تا اينكه روزى «ســنگ صبور» اثــر بى بديع صادق 
چوبك به دســتم رســيد. چون از پيــش با نگاه و 
ادبيات ناتوراليسمى چوبك آشنا بودم و آن را بسيار 
دوست داشــتم، با اشــتياق آغاز به خواندن سنگ 

صبور كردم.
گفتار مونولوگ و درونگويى شــخصيت ها درست 
به ماننــد آن چيزى بود كه در ذهنم مى گذشــت. 
نخســتين جرقه همانجا خورد تا «زنــده به گور» 

صادق هدايت حجت را برايم تمام كرد.
چون زندگى در شرايط افسردگى عميق را پيش تر ها 
تجربه كرده بــودم، زنده به گور را اثرى متفاوت با 

تمام آنچه تاكنون خوانده بودم، يافتم.
شباهت بسيار زياد شخصيت داستان و تفكراتش با 
آنچه بر من گذشــته بود مرا به اين فكر وا داشــت 
كه چرا احساساتى كه به تكه كاغذ ها مى نگارم را از 

زبان شخصيت هايى خيالى بيان نكنم.
 بايد كارى مى كردم و نقبى به دنياى نوشتن حرفه اى 

مى زدم
به شــرايطم نگاه كردم و حس كردم درست است 
كه از دنياى افســردگى فاصله گرفته ام اما هنوز از 
نوعــى تنهايى درونى رنج مى برم كه مرا در تضاد با 

محيط قرار مى دهد.
همين يك سرنخ كافى بود تا كتاب اولم را در دست 

چاپ ببينم.
 اما اين چشمه جوشيده شده ديگر خشكيدنى نبود 
و وقتى قراداد دومين اثر در دست انتشارم نيز بسته 
شد، متوجه شدم بايد اين مسير را تا وقتى كه توان 

داشته باشم بى وقفه بپيمايم.
عبدى در ادامه درباره ســبك نوشــتارى خود كه 

برگرفته از واقعيات جامعه است، مى گويد:
شايد انسانى به تمام معنا واقع گرا نبوده ام و در ميان 
ســبك هاى ادبى هم رئاليســم جادويى را بيشتر از 
رئاليسم پســنديده باشم؛ اما آنچه از درون، دستانم 
را بر روى كاغذ مى چرخاند و مى نويسد ديدگاهى 
واقع گرايانــه دارد و مرا مجاب مى كند تا هر چيزى 

را آن طور كه هست بگويم.
كتــاب اول احســان عبــدى بــا عنــوان حوالى 
هزاروســيصد هم اكنــون در فروشــگاه اينترنتــى 
انتشــارات آرنا قابل تهيه بوده و نسخه الكترونيكى 
كتاب نيز به زودى در اپليكيشــن كتابخوان طاقچه 
براى عالقه مندان به ادبيات داســتانى قابل دريافت 

خواهد بود

رئيس مركز فناورى اطالعات وارتباطات وزارت 
ميراث فرهنگى:

تقاضاى سوخت براى تأسيسات گردشگرى
 از سامانه «جانا» استعالم مى شود

 فعاالن و تأسيسات گردشــگرى و صنايع دستى متقاضى سوخت در 
پنجره واحد خدمات الكترونيك (ســما) و سامانه جامع نظارت، آمار و 
اطالعات تأسيســات گردشگرى (جانا) ثبت نام كنند تا احراز هويت آنها 

براى درخواست فرآورده هاى نفتى به درستى مشاهده شود. 
رئيس مركز فناورى اطالعات وارتباطات وزارت ميراث فرهنگى گفت: اين 
وزارتخانه از پايان سال 1395 به مراكز ملى تبادل اطالعات (NIX) متصل 
شده است و  اكنون براى تمام واحدهاى ستادى و ادارات استانى وزارتخانه 
ايــن امكان وجــود دارد كه با اتصال به اين فضــا، خدمات تمام وقت و 

بيشترى، به صورت الكترونيك ارائه دهند.
بــه  گــزارش روابط عمومــى و اطالع رســانى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى، عليرضا طالبى درباره توسعه دولت الكترونيك 
گفت: مطابق با تبصره 2 بند ث ماده 67 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه 
كشور به منظور تبادل و به اشتراك گذارى اطالعات، استعالم ها و خدمات 
الكترونيكى بين نهادى ارائه و دريافت خدمات مبتنى بر وب سرويس از 2 
بســتر نرم افزارى تبادل خدمات دولت الكترونيك با نام گذرگاه خدمات 
دولت الكترونيك (GSB) و گذرگاه عمومى خدمات دولت الكترونيك 

(PGSB) بايد استفاده شود.
 فنــاورى اطالعــات، ارتباطات و تحــول ادارى وزارت ميراث فرهنگى 
اكنون براى تسهيل كار فعاالن گردشگرى و صنايع دستى به  منظور استعالم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو و وزارت نفت در بســتر 
مركز ملى تبادل اطالعات وب سرويس هاى مربوطه را راه اندازى كرده كه 

آن وزارتخانه ها از اين سامانه ها درحال استفاده هستند. 
طالبى با اشــاره به هماهنگى هاى انجام شده با شركت پخش فرآوردهاى 
نفتى ايران، گفت: سامانه درخواست فرآورده هاى نفتى سدف با بهره گيرى 
از اين بستر استعالم هاى مورد نياز از وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى را سيستمى كرده است و فرايند درخواست، احراز هويت 
و فعاليت متقاضيان و فعاالن گردشگرى و صنايع دستى را تسهيل مى كند.

وى افزود: همه فعاالن گردشــگرى و صنايع دستى كه متقاضى سوخت 
هستند ابتدا بايد كد فعاليت يا مجوز فعاليت در بخش هاى صنايع دستى و 
گردشگرى را از پنجره واحد خدمات الكترونيك (متقاضيان صنايع دستى) 
ســما و سامانه جامع نظارت، آمار و اطالعات تأسيسات گردشگرى جانا 
را دريافت كرده باشــند تا در سامانه ســوخت احراز هويت آنها صحيح 

مشاهده شود.

امكان بازديد از اماكن متبركه دنيا 
با فناورى واقعيت مجازى

 گروهى از محققان يك شــركت خالق با استفاده از فناورى واقعيت 
مجــازى و واقعيت افزوده، عالوه بر فراهم كردن بســترى براى بازديد از 
اماكن متبركه، شناسايى قطعات صنعت با استفاده از موبايل را امكان پذير 

كرده اند.
به گزارش ايســنا، مديرعامل اين شركت دانش بنيان زمينه اصلى فعاليت 
اين شــركت را در حوزه واقعيت مجازى دانست و گفت: اين مجموعه 
براى ســازمان ها، شــركت ها و ارگان هاى مختلف خصوصى و دولتى، 
اســتوديوهايى را طراحى و تأســيس مى كند كه مشترى مى تواند در آنها 
سناريوهاى مختلف آموزشى را پياده كند. سينا عادلى، برنامه براى آموزش 
آتش نشانان با استفاده از اين فناورى را از دستاوردهاى اين شركت نام برد 
و اظهار كرد:  با استفاده از امكانات و وسايل و تجهيزات خاص اين استوديو 
كارآموزان با نحوه خاموش كردن آتش به صورت عملى آشنا خواهند شد. 
عادلى با بيان اينكه اين شــركت در حوزه هاى ديگرى مانند گردشگرى 
مجازى نيز فعال اســت، خاطرنشان كرد: بازديد مجازى از جزيره قشم يا 
بازديد و راه رفتن در موزه هاى مختلف، بخشى از فعاليت هاى ديگر اين 
شــركت را تشكيل مى دهد. براى مثال با استفاده از اين فناورى، بازديد از 

مراكز مذهبى خاص از هر نقطه از جهان ممكن شده است.
وى افزود: در بخش ديگرى از خدمات اين شــركت، مى توان روبه روى 
يك تابلوى نقاشــى در يك موزه ايســتاد و با قرار دادن دوربين گوشى 
تلفن همراه، مقابل آن اثر، كليه اطالعات الزم را در مورد آن دريافت كرد.

عادلى يادآو شــد: در پروژه ديگرى در همكارى با يكى از شــركت هاى 
فناور، بسترى فراهم كرده ايم تا كاركنان اين شركت تلفن همراه خود را در 
مقابل هر كدام از قطعات بگيرند، كليه مستندات مربوط به آن قطعه و نحوه 

تعمير آن در تلفن همراه آنها پديدار شود.
براساس اعالم مركز اطالع رسانى معاونت علمى رياست جمهورى، به گفته 
وى، محققان اين شــركت درحال همكارى با صنايع مختلف هستند تا با 
استفاده از اين فناورى، بتوانند گام هاى بلندى در زمينه حفظ و مراقبت از 
قطعات و دستگاه هاى صنعتى بردارند. مشترى نيز در وقت و هزينه ها به 
شــكل قابل توجهى صرفه جويى خواهد كرد. اين مسأله همچنين باعث 

مى شود عمر قطعات صنعتى نيز به شكل قابل مالحظه اى افزايش يابد.
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■ حديث:
امام باقر(ع):

 اطاعت و پيروى از حضرت زهرا بر همه مخلوقات الهى، از جن ها، انسان ها، پرندگان، حيوانات، 
انبياء و فرشتگان واجب و الزم است.   

دالئل اإلمامة ، ص106

فناوري

ثبت لحظه اى كه يك در ميليون اتفاق مى افتد
 يك عكاس اجرام آسمانى در كاليفرنيا به طور اتفاقى تصويرى ثبت 
كرد كه يك در ميليون اتفاق مى افتد. عبور هواپيماى شركت  هواپيمايى 

يونايتد ايرالين  (United Airlines) از مقابل خورشيد!
به گزارش ايســنا، اين تصوير هواپيما را نشان مى دهد كه در جلوى 
سطح آتشين خورشيد نمايى سياه به خود گرفته است. اين هواپيماى 
تجــارى در عــرض تنها يك ثانيــه از جلوى خورشــيد گذر كرد 

درحالى كه از سانفرانسيسكو به سمت نيوجرسى مى رفت.
 Andrew)اين لحظه توســط عكاس كاليفرنيايى اندرو مك كارتى
McCarthy) توســط يك تلســكوپ مجهز به فيلتر خورشيدى 
هيدروژن آلفا ثبت شد. اين فيلتر اليه فام سپهر(كروموسفر) خورشيد 

را برجسته مى كند.

توليد «مام» براى رفع كبودى با هسته آلبالو
 گروهى از محققان يك شــركت خالق موفق شدند از ضايعات 
دور ريز ميوه ها، محصوالت براى درمان كبودى و درد مفاصل توليد 

كنند.
به گــزارش اطالع رســانى معاونت علمــى، مديرعامــل يكى از 
شركت هاى خالق گفت: اين مجموعه با تحقيقات بر روى ضايعات 
و دور ريز ميوه ها و ايجاد يك واحد تحقيق و توســعه در اين حوزه، 
موفق شــد تا محصوالت تأييدشده باكيفيتى در اين زمينه توليد كند. 

يكى از مواد اوليه مورد استفاده در اين مجموعه، هسته آلبالو است.
مختار يوسفيان با بيان اينكه هسته آلبالو پيش از اين به عنوان ضايعات 
دور ريخته مى شد، اظهار كرد: اين دور ريز درحال حاضر با استفاده از 

فناورى، به ماده اوليه محصوالت متعددى تبديل شده است.

رونمايى از سامانه جامع صدور 
كد شناساگر ديجيتال آثار علمى

 با حضور وزير علوم، تحقيقات و فناورى سامانه جامع صدور كد 
شناساگر ديجيتال (DOR) رونمايى شد.

به گزارش ايسنا، با حضور منصور غالمى وزير علوم، تحقيقات و فناورى، 
از ســامانه جامع صدور كد شناساگر ديجيتال (DOR) رونمايى شد. 
ســامانه جامع صدور كد شناســاگر ديجيتال در سطح بين المللى و در 
راستاى تحقق جهش توليد در خدمات رسانى به جامعه علمى كشور از 

سوى پايگاه استنادى جهان اسالم پياده سازى شد.
 DOR) Digital Object) يــا  اشــيا  ديجيتــال  شناســه 
Recognizer ، يك كد منحصر به فرد براى هر شىء و همانند اثر 

انگشت براى آنها است.

تشخيص مواد مخدر در خون 
تنها با يك برچسب

 محققان كره  جنوبى موفق به طراحى حسگرى پوشيدنى شدند كه 
مى تواند وجود داروهاى غيرقانونى و مخدر را در عرق بدن به وسيله  
فناورى نانومواد تشخيص دهد. به گزارش ايسنا، اين فناورى سيگنال 
بصرى ماده مخدر را تقويت كرده و به حسگرى كه روى بدن وصل 
 Ho Sang)شده منتقل مى كند. اين تحقيقات توسط هوسنگجانگ
Jung) هدايت مى شود و بخشى از مؤسسه  علوم مواد در كره جنوبى 
است، يك مؤسسه  تحقيقاتى با بودجه دولتى تحت نظر وزارت علوم 
و وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات. اين فناورى تشخيص دقيق 
و ســريع داروى ممنوعه را ممكن مى سازد. برچسب براى مدتى به 
پوست وصل مى شود و سپس توسط نور مورد آزمايش قرار مى گيرد.

رونمايى از محلول ضدعفونى كننده طبيعى 
با 99 درصد اثربخشى در برابر كرونا

 با حضور فرمانده عمليات مديريت ويروس كرونا در كالنشــهر 
 IMC ORGA تهران از محلول ضدعفونى كننده طبيعى و گياهى
در پارك فناورى پرديس رونمايى شــد. به گزارش ايســنا، عليرضا 
زالى رونمايى از محلول تمام ارگانيك ضدعفونى كننده با اســتفاده 
از ظرفيت هاى اقليمى، دانش فنى پيچيده، سازگار با محيط زيست و 
اخذ استاندارهاى الزم توسط محققان داخلى را باعث افتخار دانست 
و فعاليت هاى پژوهشــگران در پارك فناورى پرديس را غرورانگيز 
توصيف كرد. وى گفت: بســتر مطلوبى كه پارك هاى علم و فناورى 
براى محققان ايجاد مى كنند، مى تواند كشور را بيش از پيش به رشد 

و بالندگى و بلوغ علمى و صنعتى نزديك كند.

 در نوروز1400، پايتخت تاريخ 
و تمــدن ايران، مشــروط ميزبان 

گردشگران نوروزى خواهد بود.
ميراث فرهنگــى،  مديــركل 
گردشگرى و صنايع دستى همدان 
گفت: با توجه به محدوديت هاى 
ايجادشــده در ارائــه خدمــات 
گردشگرى به دليل ويروس كرونا، 
اســتان همدان در نوروز 1400 با 
در  بهداشتى  پروتكل هاى  تشديد 
تأسيسات گردشگرى و نيز ترويج 
گردشگران  از  مســئوالنه  ســفر 

نوروزى پذيرايى مى كند.
علــى مالمير، گفت: بــا توجه به 
وضعيت و شرايط عمومى، استان 
همــدان مى  تواند در نوروز 1400 
از گردشــگران پذيرايى كند و با 
شيوه  مطمئن ترين  اينكه  به  توجه 
ســفر در وضعيت كنونى، سفر از 
طريق تورهاى برنامه ريزى شــده 

توسط دفاتر خدمات مسافرتى است، استان همدان 
با پيش بينى هاى انجام شــده به تورهاى برنامه ريزى 
شده با رعايت پروتكل هاى بهداشتى خدمات رسانى 
مى  كند، زيرا اين تورها با توجه به نظارت رسمى و 

اسكان در اماكن اقامتى رسمى مطمئن است.
وى افزود: «در نوروز امسال ضمن تشديد برخورد 

بــا تورهاى غيرمجــاز و نيز ممنوعيت اســكان در 
مكان هاى غيرمجاز نظير خانه مســافرها، پارك ها و 
چادرهاى مســافرتى، زيرســاخت هاى گردشگرى 
آمــاده و رفــع نقص شــده و نظارت بــر رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى از طريق تأسيسات گردشگرى 

با جديت پيگيرى مى شود.»

 برپايى جشنواره گردشگرى زمستانه 
در غرب كشور 

وى از پروژه هاى جشــنواره گردشــگرى با عنوان 
جشنواره زمســتانى با مشاركت اســتان هاى غرب 

كشور در فضاى مجازى خبر داد.
مالميــر، گفــت: «با هــدف معرفــى ظرفيت هاى 

گردشگرى منطقه غرب كشور و 
با مشاركت استان هاى كرمانشاه، 
كردســتان، لرســتان و زنجان، 
زمستانه  گردشــگرى  جشنواره 
در بســتر فضاى مجازى برگزار 

مى شود.
ميراث فرهنگــى،  مديــركل 
صنايع دســتى  و  گردشــگرى 
همــدان گفت: «جشــنواره در 
3 محــور معرفــى ظرفيت هاى 
ســفر  ترويــج  گردشــگرى، 
مســئوالنه و برنامه ريزى شــده 
و برگزارى مســابقات شناخت 
جاذبه هــاى گردشــگرى غرب 

كشور، به صورت مجازى است.
مالمير ادامه داد: «اشتراك گذارى 
با  اســتانى  شــبكه هاى  آنتــن 
طراحى  جاذبه ها،  معرفى  هدف 
تلفيقــى  تورهــاى  ترويــج  و 
برنامه ريزى شــده و مســابقات 
مجازى شناخت جاذبه هاى گردشگرى استان ها، از 

مهم ترين برنامه هاى اين جشنواره است.»
وى گفت: «هدف اين جشــنواره كه پيش از نوروز 
برگزار مى  شــود، معرفى ظرفيت هاى گردشــگرى، 
ســوغات، صنايع دستى، گردشــگرى و بوم گردى 

استان هاى مشاركت كننده است.»

مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى:

ورود مسافران نوروزى به استان مشروط است 
■ جشنواره مجازى زمستانى در راه است

 يكى از داوران نخستين سمپوزيوم 
ملى مجسمه ســازى همــدان گفت: 
هر كدام از مشــاهير همدان از شاعر 
و قاضــى مترقى و پيشــرو همچون 
عين القضات و يــا باباطاهر به عنوان 
شاعرى مردمى با دوبيتى هايى ماندگار، 
بخشــى از روحيات مردم شهر را در 
تاريــخ زندگى خود نهفتــه دارند و 
هنرمند مجسمه ساز با تبلور شخصيت 

او در ساخت سرديس مى تواند آشنايى و يادآورى 
خوبى براى شهروندان امروز همدان بسازد.

به گزارش دبيرخانه نخســتين ســمپوزيوم ملى 
مجسمه ســازى همــدان، بيژن غنچه پــور با بيان 
خوشــحالى از توجه سازمان سيما، منظر و فضاى 
سبز شهرى شهردارى همدان به اين رويداد هنرى 
نســبت به تداوم برگزارى در دوره هاى بعدى ابراز 
اميــدوارى كرد و درباره هنرمنــدان حاضر در اين 
رويداد توضيح داد: در مرحله نخست سمپوزيوم، 
هنرمندان شاخص با كارنامه هاى قابل قبول متقاضى 
شركت در سمپوزيوم بودند و هنرمندان منتخب نيز 
با توجه به همين نكته براى ســاخت سرديس هاى 
مشــاهير همدان برگزيده شدند. تركيب هنرمندان 
حاضر شامل گروهى از مجسمه سازان پيشكسوت 
و جوان هيأت داورى را بــراى ارائه آثار مطلوب 

اميدوار كرده است.
غنچه پور به عنوان يكى از هنرمندان مجسمه ساز كه 
خود اهل همدان اســت، گفت: توجه به روحيات 
شخصيت موردنظر براى ساخت سرديس و دوره 
زمانى زندگى او با خالقيت مجسمه ساز اثرى قابل 

اعتنا را خلق مى كند.
مدرس رشــته مجسمه ســازى در دانشگاه تهران 

ســاخت  شــاخصه هاى  درباره 
سرديس، گفت: بخشى از روحيه 
و احســاس شــخص در چهره 
او متبلور اســت. در مرحله بعد 
زبان بدن اســت كه مورد توجه 
قرار مى گيرد. عنصر شــباهت در 
مجسمه سازى شــاخصه اى ايستا 
نيســت بلكه عنصرى پوياست. 
كيفيت چهره و زبان بدن مجسمه 
مى تواند ويژگى هاى شــخصيتى مدنظــر را براى 

ساخت سرديس نزد مخاطب نمايان كند.
غنچه پــور افزود: براى دســتيابى به 2 شــاخصه 
گفته شده توجه به زندگينامه، روحيات، خلق وخوى 
شخصيت و آثار مكتوب به جاى مانده براى ساخت 

سرديس چهره مدنظر اهميت بسزايى دارد.
داور سمپوزيوم ملى مجسمه سازى همدان با تأكيد 
بر ارائه توجيه طرح توســط برگزيدگان در مرحله 
نخست اين رويداد هنرى، گفت: درخواست ما از 
هنرمندان برگزيده در مرحله نخســت ارائه توجيه 
طرح است تا بتوانيم آگاهى مجسمه ساز را نسبت 
به ســرديس ساخته شده مورد سنجش قرار دهيم. 
بخش پژوهش الزمه و پيش فرض ساخت مجسمه  
است تا مجسمه ساز براى شخصيت سازى سرديس 

به شباهتى نزديك به واقعيت برسد.
بيــژن غنچه پور دربــاره مراحل پايانــى انتخاب 
آثــار گفت: در پايان مرحله نخســت، ارائه ماكت 
برنامه ريزى شــده اســت تا درنهايت با هنر و فن 
همدان  مشاهير  سرديس هاى  ساخت  مجسمه ساز 
نهايى شود. هيأت داوران سعى دارد با نهايت دقت 
مراحل بعدى كار شامل ساخت ماكت و سرديس 

نهايى را تا نتيجه بخشى مطلوب پيگيرى كند

 ناصرالدين شاه پس از ســفر به اروپا و ديدار 
از موزه هاى كشورهاى روسيه، فرانسه، انگليس، 
ايتاليا، ســوئيس، آلمان و اتريش، به تقليد از آنها 
دستور داد گوشــه اى از كاخ گلستان را به شكل 
موزه درســت كنند؛ البته اين موزه مختص شاه و 
اطرافيانش بود. اين موزه پس از مدتى از بين رفت 
و جواهرات آن به خزانه  بانك ملى و ســالح هاى 
موجود در آن، به موزه  دانشــكده افسرى سپرده 
شــد. در دوره  مشــروطه، به دستور وزير معارف 
(صنيع الدولــه)، دايره اى به نــام اداره  عتيقات به 
وجــود آمد كه كارش سروســامان دادن به وضع 

نابسامان حفارى هاى غيرمجاز بود.
در همين زمان بود كه موزه  «ايران معارف» تأسيس 
شــد. اين موزه، دربرگيرنده  اشياى عتيقه، كاشى، 
سفال، سكه و سالح بود كه به عنوان نخستين گام 

مؤثر در تاريخ موزه دارى ايران به شمار مى رود.
مديركل موزه ها و اموال منقول تاريخى با اشــاره 
به اينكه هم اكنون 733 موزه در كشور فعال است، 
گفت: نيازمند شــيوه انتقال جــذاب مفاهيم در 

موزه ها هستيم.
مديركل موزه هاى ميراث فرهنگى با اشاره به اينكه 
هم اكنون 733 موزه در كشــور فعال است، گفت: 
از سال 1316 تا 1392، يعنى 76 سال، 455 موزه 
در كشور فعال شد و در دولت كنونى تاكنون يعنى 
حدود 7 ســال 278 موزه تأسيس شده كه ركورد 

بى نظيرى و رشد 60 درصدى داشته است.
محمدرضا كارگر با بيان اينكه تا پيش از سال 92 
تنها، 42 موزه خصوصى در كشور وجود داشت، 
گفت: تغيير نگرش مردم و نگاه دولت سبب شده 

اين ميزان به 168 موزه افزايش يافته است.

كارگر افزود: اين رويكرد جديد و عالقه مندى به 
موزه دارى از ســوى بخش خصوصى سبب شد 
حتى بخش هاى غيردولتى همانند شهردارى ها و 
ارگان هايى مانند بنياد مستضعفان، وزارتخانه  نفت، 
اداره پست، بنياد شــهيد نيز عالقه مند به تأسيس 

موزه شوند.
وى جهش تأسيس موزه ها را در ادامه ارزيابى كرد 
و گفت: رسيدن به يك هزار موزه در كشور دور از 
دسترس نيست و سابقه تاريخى كشور اين ظرفيت 
را دارد كه همه شــهرها داراى يك موزه شوند و 
بايد شهروندان شهرها توقع و درخواست تأسيس 
ايجاد موزه را از مسئوالن داشته باشند؛ زيرا موزه ها 

هويت مردم را نشان مى دهد.
كارگر درباره بازگرداندن آثار تاريخى به كشــور 
گفت: در اين مدت 2 هزار و 722 قطعه به كشور 
بازگردانده شده كه به اندازه تمام سال هاى گذشته 

است. 
كارگــر با بيان اينكه به جز افزايش كميت به دنبال 
بهبود كيفيت موزه ها هســتيم، افــزود: در تالش 
هستيم موزه هاى كشور را از شىء محور به سمت 

مفهوم محور تغيير دهيم.

گفت وگو با بيژن غنچه پور از داوران سمپوزيوم ملى مجسمه سازى همدان

شكل ظاهر خبر مى دهد از سر ّ درون
مديركل موزه ها و اموال منقول تاريخى كشور:

نيازمند شيوه انتقال جذاب مفاهيم در موزه ها 
هستيم


