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بازهم آلودگى هوا در نبود 
ايستگاه هاى سنجش!

1- معمــوال آنچه در دى ماه پديده غالب 
كشور اســت و همه درباره آن بحث داشته 
و پيشــنهاد ارائه مى دهند، آلودگى هواست.
از پيشنهاد آب پاشــى با هلى كوپتر يا همان 

چرخبال تا دعا براى آمدن...
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روزنامه همدان پيـام

جناب آقاى
حبيب ا... شهنوازيان

رياست محترم اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان بهار

تسليت  محترم  خانواده  و  شما  خدمت  را  وارده  مصيبت 
مرحومه  آن  براى  متعال  خداوند  درگاه  از  و  نموده  عرض 
رحمت و مغفرت بيكران الهى و براى بازماندگان طلب صبر 

و شكيبايى داريم .
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روزنامه همدان پيـام

همكار گرامى
سركار خانم ندا دعـوتى

بدينوســيله انــدوه خــود را از درگذشــت مادربــزرگ 
گراميتــان بــه عــرض رســانيده و از خداونــد منــان 
ــه و  ــراى آن مرحوم ــرزش ب ــت و آم ــران رحم غف
صبــرى جميــل بــراى بازمانــدگان ايشــان مســألت 

مى نماييــم.

در گفت وگو با معاون گردشگرى همدان مطرح شد

جزئيات بيمه راهنمايان 
و پاسخ به چند ابهام

معاون وزير و رئيس سازمان نوسازى مدارس كشور:

20 درصد مدارس كشور 
نيازمند بازسازى است 

شت
ددا

توسعه عمومى همدان يا
در گرو سرمايه گذارى هاى 

صنعتى است
 اقتصــاد پويــا و مولــد در كشــورهاى 
توســعه يافته و درحال رشد بسترساز توسعه 

عمومى در تمام حوزه هاى اجتماعى ...
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راه آهن همدان - مالير در رديف بودجه ملى قرار گرفت  

توجه ويژه بودجه 1400به مناطق محروم

كاهش آمار فوتى با 4 مرگ 
در يك هفته گذشته

همـدان 
بار ديگر زرد شد
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بازهم آلودگى هوا 
در نبود ايستگاه هاى سنجش!

1- معموال آنچه در دى ماه پديده غالب كشور است و همه درباره آن 
بحث داشته و پيشنهاد ارائه مى دهند، آلودگى هواست.

از پيشنهاد آب پاشى با هلى كوپتر يا همان چرخبال تا دعا براى آمدن باران 
و وزش باد هم از بياد ماندنى ترين اظهارنظرها هستند.

2- معموال در ايران كارها با بحث شامل مرورزمان شده و با تغيير زمان 
شرايط نيز تغيير مى كنند و همه درباره شرايط جديد بحث مى كنند.

پس از دى ماه و عبور از آلودگى هوا، اين مشــكل ديگر از مشكلى هر 
روزه به مشــكلى كه در مواقعى رخ مى نمايد، تبديل مى شــود و ديگر 

بحث هر روزه نيست.
3- اين تصور به درســتى يا اشــتباه، در اذهان شكل گرفته كه در ايران 
رسم بر اين است كه مشكالت زمانى مشكل محسوب  شوند كه به نوعى 

پايتخت و مردم پايتخت نشين را درگير كنند!
آن وقت است كه تمامى نهادهاى تصميم گير و تصميم ساز و اجرايى و 

نظارتى و ... پاى كار مى آيند تا مشكل حل شود.
در اين زمينه خبر مشــاهده تمساح در درياچه اى مصنوعى در تهران و 
تالش هاى صورت گرفته دستگاه ها براى رفع نگرانى پايتخت نشينان را 
با حمله تقريبا روزانه تمساح به شهروندان سيستان و بلوچستان و نبود 
تالش در رفع نگرانى مردم اين منطقه، مى توان به عنوان نمونه و مصداق، 

ارزيابى كرد.
4- تهران از مدت ها پيش با صفت شــهرى آلوده همراه شــده است و 
زمانى خودروهاى سوارى را مقصر اصلى آلودگى هواى تهران معرفى 
مى كردند اما اكنون صنايع با 40 درصد و پس از آن حمل و نقل عمومى 

با سهم 17 درصد عمده ترين علت هاى آلودگى هواى تهران هستند.
همزمان با اين مطالعات، اعتبارات خوبى هم براى تهران براى مقابله با 
آلودگى هوا پيش بينى مى شود و كارهاى اجرايى هم با ضمانت اجرايى 

بيشترى انجام مى شود.
به عنوان نمونه امسال اعالم شده استفاده صنايع از سوخت مازوت دليل 
اصلى آلودگى است و سريعا براى تعطيلى صنايعى كه از مازوت به عنوان 
سوخت اســتفاده مى كنند، اقدام شده درحالى كه در همدان سال هاست 
نيروگاه شــهيد مفتح به راحتى مازوت مى ســوزاند و نه تنها خود را در 
آلودگى هواى استان مقصر نمى داند، بلكه به دليل جايگزينى اين سوخت 

با گاز، انتظار تقدير و تجليل مردمى هم داشته است!
5- امســال هم همدان درگير آلودگى هوا شده است و اين موضوع را 

نه دستگاه متولى سنجش آلودگى هوا، كه هواشناسى اعالم كرده است!
بنا بر اعالم هواشناســى، طى هفته جارى آلودگى هوا مهم ترين پديده 
هواشناســى و جوى استان همدان اســت و به علت پايدارى وضعيت 
جوى و نبود وزش باد، شاهد پديده آلودگى هوا به ويژه در مراكز شهرى 

و صنعتى استان هستيم.
6- در كنار اعالم اين موضوع از ســوى هواشناسى، هنوز اطالعيه اى از 
سوى دانشگاه علوم پزشكى مبنى بر هشــدار يا رعايت شرايط صادر 

نشده است.
درحالى كه به گفته صاحب نظران، شــرايط پايدار جوى، زمينه را براى 
ابتال به بيمارى هاى تنفســى و خاص مســاعد كرده است و دانشگاه و 
دستگاه هاى مسئول ديگر مانند پدافند غيرعامل استان، براى پيشگيرى 
از ابتالى بيشتر مردم به كرونا در استان هم كه شده بايد به اين موضوع 

توجه الزم را مى كردند.
7- به نظر مى رســد در اســتان همدان هنوز آلودگى هوا و ضرورت 
هوشيارى دربرابر آن به رسميت شناخته نشده است و همه فكر مى كنند، 

هنوز هواى پاك، صفت و شاخصه بارز معرفى استان است.
اما اينچنين نيست و ضرورى است تمامى دستگاه ها از محيط زيست، 
دانشگاه علوم پزشكى و پدافند غيرعامل گرفته تا شهردارى ها و به ويژه 
شــهردارى همدان با مديريت و محوريت معاون عمرانى استاندار در 
كارگروه آلودگى هوا اين ضــرورت را درك و به وظايف ويژه در اين 
زمينه عمل كنند كه ابتدايى ترين آن نصب 4 ايستگاه سنجش كيفيت هوا 
در 4 منطقه ديگر شهردارى همدان براى ارزيابى دقيق از شرايط كيفيت 

هواى استان و اقدام استاندارد براساس هر وضعيت است.

مشكل آلودگى رودخانه «عباس آباد» همدان رفع شد
 رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان همدان از رفع آلودگى ناشى از نشت گازوئيل 
در رودخانه عباس آباد شهر همدان خبر داد. مجيد شعبانلو توضيح داد: در پى محرز شدن آلودگى 
آب رودخانه عباس آباد(گنجنامه) به گازوئيل و پيگيرى ارگان هاى عضو پدافند غيرعامل شهرستان 
همدان براى شناســايى و رفع مشكل، منبع نشت سوخت گازوئيل از مجموعه باالدست رودخانه 
شناسايى و پلمب شد. وى ادامه داد: در مهلت قانونى دادگاه، مديريت مجموعه آالينده ضمن قطع 
جريان ســوخت، اقدام به برداشتن انشعابات قديمى و فرسوده زيرزمينى و لوله كشى جديد بدون 
نشــتى كرد و آلودگى برطرف شد. به گزارش ايسنا، شعبانلو خاطرنشان كرد: درحال حاضر معضل 
اصلى آلودگى و نشت گازوئيل به خاك و رودخانه گنجنامه همدان رفع شده و اين رودخانه براى 

اطمينان بيشتر از رفع آلودگى به طور مداوم پايش و نمونه بردارى مى شود.

تداوم آلودگى هوا در مراكز شهرى و صنعتى همدان
 كارشــناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان از اينكه در اين هفته، 
آلودگى هوا مهم ترين پديده هواشناسى و َجّوى استان همدان است، خبر داد.

روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: اين روزها به دليل پايدارى 
وضعيت جوى و نبود وزش باد، پديده آلودگى هوا را به ويژه در مراكز شهرى 

و صنعتى استان مشاهده مى كنيم.
وى با بيان اينكه وضعيت آلودگى هوا در استان قابل قبول است، تصريح كرد: 
در درجه بندى آلودگى هــوا، بهترين حالت «هواى پاك» و مرحله بعد «قابل 
قبول» اســت؛ بنابراين به صورت كلى پديده مهمى نيست اما همين وضعيت 

هم براى استان زياد است.

زاهدى خاطرنشان كرد: به صورت كلى در اين هفته آسمان استان صاف و تا 
قسمتى ابرى خواهد بود اما اين ابرناكى كه امشب و فرداشب مشاهده مى شود، 

بارشى ندارد، موقتى بوده و تا روز دوشنبه از بين مى رود.
اين كارشــناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان در رابطه با وضعيت 
دما در استان، توضيح داد: تا روز دوشنبه همچنان ثبات نسبى دما را داريم اما 

پس از آن دماى هوا يك يا 2 درجه كاهش پيدا مى كند.
زاهدى درباره تغييرات دما در استان، بيان كرد: طى 24 ساعت گذشته تغييرات 
دماى هواى همدان بين منفى 7 تا 8 درجه سلسيوس نوسان بوده و شهرستان 
همدان با منفى 7 درجه سلســيوس به عنوان ســردترين نقطه و نهاوند با 13 

درجه سلسيوس به عنوان گرم ترين نقطه استان گزارش شده است.

كاهش آمار فوتى با 4 مرگ 

در يك هفته گذشته همدان 
بار ديگر زرد شد

مكتب حاج قاسم سليمانى طومار ظالمان را 
درهم مى پيچد

 فرمانده انتظامى استان همدان معتقد است شهيد حاج قاسم سليمانى 
طومار ظلم و ظالمان جهان را در هم مى پيچد.

سلمان اميرى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: يكسال از عروج ملكوتى 
ســردار مقاومت مى گذرد و در 13 دى ماه ســال گذشــته دستان پليد 
شقى ترين انسان ها به خون پاك شهيد سليمانى آغشته و موجب عزادار 

شدن عدالت و حق طلبى شد.
وى افزود: شــهيد ســليمانى خارى در چشم دشــمنان نظام و انقالب 
اسالمى بود و پس از سال ها مجاهدت و جانفشانى در راه دفاع از كيان 

اسالمى و امنيت مردم به درجه رفيع شهادت نائل شد.
فرمانده انتظامى اســتان همدان با بيان اينكه حاج قاسم نمونه كم نظيرى 
از مجاهدت، حق طلبى، تقوا و مردمدارى بود ،افزود: اين شهيد واالمقام 
انســانى باهوش، دلير و شجاع بود و بر اين اساس نيروهاى مسلح اين 

سرباز واليت را به عنوان الگو و چراغ راه مورد توجه قرار دادند.
وى گفت: واليتمدار و تابع محض ولى فقيه بودن، عشق و ارادت به اهل 
بيت عصمت و طهارت، اخالص و تقوا اين شهيد را در زمره نيكان در 
راه حق قرار داد و درنهايت به آرزوى ديرين خود يعنى شهادت رسيد.

فرمانده انتظامى استان همدان اظهار كرد: جهانيان نظارگر تشييع باشكوه 
و ميليونى شهيد ســليمانى بودند و اين حضور باشكوه نمايش قدرت، 
اقتدار و عزت ملت ايران اســالمى بود. اميرى يادآورى كرد: اين سرباز 
واليــت در جريان دفاع مقدس و جنــگ تحميلى و پس از آن در دفاع 
از حريم امنيت كشــور جانانه حضور داشت و پاداش مجاهدت خود 
را با شــهادت در راه حق دريافت كرد. وى اظهار كرد: با شــهادت اين 
بزرگمرد به طور حتم نام و ياد او به آيندگان منتقل شــده و آيندگان نيز 

دالورمردى هاى اين سردار رشيد را مى ستايند.

توسعه عمومى همدان در گرو 
سرمايه گذارى هاى صنعتى است

مهدى ناصرنژاد »
 اقتصاد پويا و مولد در كشورهاى توسعه يافته و درحال رشد بسترساز 
توسعه عمومى در تمام حوزه هاى اجتماعى نيز هست. در اين معنى اقتصاد 
مولد كه با سرمايه گذارى هاى عمده ايجاد مى شود به مفهوم ثروت اندوزى 
توسط صاحبان سرمايه نيست و وقتى در جامعه اى سرمايه گذارى به ايجاد 
اشتغال هاى پايدار و درآمد نسبى و تأمين كننده براى نيروهاى كار بينجامد، 
آن وقت اســت كه رفاه اجتماعى به طور خزنده براى مردم فراهم مى شود 
و درآمد ها به خودى خود در خدمت چرخه اقتصادى قرار مى گيرد. حال 
به واسطه برنامه ريزى هاى راهبردى و هدفمند است كه سرمايه گذارى ها به 
بار خواهد نشست و چنانچه به هر دليل موانعى خارج از توان و مديريت 
صحيح در يك شهر و كشور سر راه ايده هاى سرمايه گذارى ها قرار بگيرد، 
مانند جويبار روانى اســت كه به سنگ ســخت و يا هر مانع بازدارنده اى 
برخواهد خورد و الجرم راه خود را تغيير خواهد داد و چه بسا به مرداب 
هم بينجامد. اكنون يا منصفانه تر بگوييم تاكنون داستان سرمايه گذارى هاى 
بيش و كم در استان همدان مصداق همان جويبار روان و سنگ سخت بوده 
است. البته چندان درست هم نيست اگر تمام تقصير ها در اين بى سرانجامى 
را به گردن مديريت هاى محلــى بيندازيم چون عوامل گوناگونى در اين 
رهگذر سنگالخى مانع به ثمر رسيدن بسيارى از سرمايه گذارى هاى خرد 
و كالن در استان بوده است كه به ناتمام ماندن طرح هاى اقتصادى به ويژه 
در حوزه صنعت اســتان، منجر شده و بسيارى شهرك هاى صنعتى راكد 
يا نيمه فعال در نزديك تمام شهرســتان هاى اســتان باقى گذاشته است يا 
طرح هاى زنگ زده و پوسيده اى كه در نواحى صنعتى و حريم آن درحال 
تخريب كامل هســتند و چشم انداز آن هر صاحب طرح و عالقه مندى را 
دلزده و مردد مى سازد. نبود سرمايه گذارى هاى بزرگ و موانع اشاره وارى 
كه از آن گذشــتيم، تاكنون ضربه هاى سنگين و جبران ناپذيرى بر ساختار 
اجتماعى در همدان وارد كرده اســت و خيلــى از آمار هاى منفى و مايه 
سرافكندگى ها معلول عقب ماندگى هاى اقتصادى و فقر صنعت در استان 
همدان بوده و البته است. يكى از علت هاى اصلى گرانى ها در حوزه اجاره 
مســكن و اجاره مغازه و حتى قيمت نامتعارف بســيارى كاال در استان 
همدان نتيجه بيكارى ها و واســطه گرى ها و نبود اشــتغال پايدار و تراكم 
باالى مغازه دارى ها است. وقتى استخدام و اشتغال نباشد خيل جوان هاى 
بيكار و تحصيلكرده ها و جويندگان كار با مختصر سرمايه خانواده و اجبار 
به پرداخت اجاره هاى سنگين، الجرم به سمت مغازه دارى مى روند و چون 
هيچ تبحر و تجربه اى در كارآفرينى ندارند و هزينه هاى سنگين هم به عهده 
مى گيرند، با كم و بيش مقاومتى سرانجام زمين مى خورند و مشكالتى به 
مشكل بيكارى خود مى افزايند و هزار دليل ديگر كه اال و بال، استان همدان 
و مردم بى گناه اين ديار بسيار چوب بى سروسامانى اقتصاد جامعه شهرى و 

منطقه اى خود را خورده اند و مى خورند.
در چند سال اخير به ويژه در اين سال روبه پايان كه سال جهش توليدى 
نام گرفته اســت، شاهد هستيم كه گام هاى خوبى براى رفع موانع رشد 
صنعت و ايجاد انگيزه در سمت وســوى ســرمايه گذارى ها در استان 
تحقق يافته و درحال انجام اســت. در اين ارتباط مســئوالن اســتان و 
كارشناســان اقتصادى اذعان دارند، موانعى از گذشته بر سر راه توسعه 
صنعت و ســرمايه گذارى در اســتان وجود داشته و دارد، و اال بسيارى 
زيرساخت هاى الزم در استان ازجمله فرودگاه، راه آهن فعال و جاده هاى 
ارتباطى امن در كنار منابع عظيم خدادادى نظير معادن غنى و دشت هاى 
كشاورزى و رودخانه هاى دايمى مثل گاماسياب در استان وجود دارد و 
در بخش هاى كشاورزى و آبيارى هاى مدرن نيز قدم هاى مثبتى برداشته 
شده است كه مى تواند بسترساز ايجاد صنايع تبديلى فراوانى هم باشد. 

با اين وضع و حال بايد بپذيريم كه آينده و رشــد عمومى استان حتى 
در حــوزه فرهنگ و رفاه اجتماعى در گرو توســعه صنعت و جذب 
ســرمايه گذاران بزرگ اســت و تنها اين محور اســت كه در اســتان 

قابليت هاى بيشتر و عينى تر براى تمركز برنامه و سرمايه دارد. تمام

1- ممنوعيت تردد شــبانه كم رنگ شده اســت. گويا با تغيير رنگ 
كرونايى اســتان از نارنجــى به زرد و كاهــش محدوديت ها، برخى 
ممنوعيت تردد خودرويى از ســاعت 9 شــب را پايــان يافته فرض 
مى كنند. گفتنى است ثبت تخلف از ناقضان ممنوعيت تردد خودرويى 

از ساعت 21 تا 4 صبح، توسط دوربين ها انجام مى شود.
2- مشــاور رئيس مجلس نيز نسبت به داوطلبى در انتخابات شوراى 
شهر اظهار بى عالقگى كرده است. گويا چمران هم در روشى تبليغى، 
داوطلبى را منوط به خواســت مردم كرده است. گفتنى است چمران 

سابقه رياست شوراى شهر تهران را داراست.
G توســط يك اپراتــور موبايل با واكنش  3- تبليغ ارائه اينترنت 5
منفى كاربران مواجه شده است. گويا كاربران به جاى اين نوع اينترنت 
خواســتار واقعى شدن سرعت اينترنت شده اند. گفتنى است گاليه از 
سرعت اينترنت در كشور درحالى است كه سرعت اينترنت در برخى 

كشورهاى آسيايى 198مگ بر ثانيه است.
4- يارانه معيشتى با اشتباهات زيادى واريز شده است. گويا كسر قسط 
وام كرونايى از تمام اعضاى خانواده و كم كردن قســط از كســانيكه 
وام دريافت نكرده اند، نمونه هايى از اين اشتباهات است. گفتنى است 
ليست دريافت كنندگان يارانه معيشــتى قرار بود هر ماه به روزرسانى 

شود اما تاكنون نشده است.
5- گرانى پانســمان سوختگى مشكالت بســيارى براى خانواده هاى 
اين دســته از بيماران ايجاد كرده است. گفتنى است پيش از اين قيمت 
يك بار پانســمان براى يك بيمار در حــدود يك ميليون تومان، تمام 
مى شــد اما درحال حاضر 7 ميليون تومان نيز براى پانسمان كم است. 
گفتنى است در اين شرايط بيشتر بيماران، توان پرداخت 200 تا 300

ميليون تومان هزينه درمان سوختگى را نخواهند داشت.

ســوى  از  ارائه شــده  گــزارش  طبــق   
معاون وزير بهداشــت در ســتاد ملى كرونا، 
درحال حاضر همه شهرســتان هاى همدان در 

وضعيت زرد كرونايى قرار دارند.
به گزارش ايرنا، سيدسعيد شاهرخى در ستاد 
استانى مقابله با كرونا گفت: با توجه به بهبود 
وضعيت استان همدان، محدوديت تردد شبانه 
از ســاعت 21 تا 4 صبح تنها در شهرســتان 
همدان و مالير اجرا شــده و از دوربين هاى 
موجود براى نظارت و اعمال قانون متخلفان 

استفاده مى شود.
وى افزود: براساس دســتورالعمل هاى طرح 
جامع مديريت هوشمند در حوزه فرهنگى و 
اجتماعى، نماز جمعه، مساجد و مراسم آئينى 
و معنوى در شهرســتان هاى داراى وضعيت 
زرد برگزار نمى شــود كه به تازگى برگزارى 
آئين عبادى سياســى نماز جمعه مســتثنا و 

بالمانع شده است.
اســتاندار همدان بــا قدردانــى از همراهى 
متدينين، ائمه جمعه و مردم در مناسبت هاى 
مختلف به ويژه ايام فاطميه و ســالگرد شهيد 
سليمانى در پرهيز از تجمع و برگزارى مراسم 
مذهبى، افزود: همچنين مردم هيچ گاه عملكرد 
اندك افرادى كه دســت به رفتار غيرمتعارف 

زدند را نمى پذيرند.
شاهرخى با تأكيد بر اينكه مردم اجازه تهديد 
ســالمت عمومى را نمى دهنــد، تأكيد كرد: 
چنانچه براى ايام فاطميه يا ســالگرد شــهيد 
سليمانى قرار بر برگزارى مراسمى بود به طور 
حتم اســتاندارى در اين باره پيشگام مى شد، 
بنابرايــن بايد متنفذين، ُعقــال، ائمه جمعه و 
شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى با توجيه 

افراد مانع برگزارى مراسم شوند.
وى ادامه داد: براساس تصميم ستاد ملى كرونا 
و بــا معيارهاى عقالنى بر ضــرورت برگزار 
نشدن مراســم با هدف پيشگيرى از تجمع و 
انتشار ويروس كرونا تأكيد شد كه بسيارى از 
خواص به اين مؤلفه و تأكيد ســتاد ملى كرونا 

توجه كردند.
اســتاندار همــدان از مردم به واســطه ده ماه 
همكارى و همراهى با اعضاى ســتاد استانى 
مقابله با كرونا قدردانى كرد و گفت: همراهى 
همكارى سپاه در همه بخش ها به ويژه اجراى 
طرح شهيد ســليمانى و كمك به پيشگيرى و 

درمان ستودنى است.
شــاهرخى ادامه داد: با وجود كاهش شــمار 
مبتاليان و زرد شدن وضعيت استان اما به علت 
شكننده بودن اين شــرايط بايد بازرسى ها را 
تشديد كرد در غير اين صورت با عادى انگارى 
بيمارى شــاهد بازگشــت وضعيت استان به 

شرايط گذشته خواهيم بود.
وى با تسليت شــهادت شهيد سليمانى اظهار 
كرد: قدرشناســى مردم كشــور و همدان در 
بدرقه اين شــهيد، نماد ماندگارى از وفادارى 
و قدرشناســى اين ملت نســبت به خادمان 

خودشان است.
اســتاندار همــدان افــزود: بــدون هيچ گونه 
اطالع رسانى و فراخوان، همه افراد و تيپ ها در 
آئين شهيد سليمانى شركت كردند زيرا از اين 
واقعــه دردناك اندوهگين بوده و به دليل حزن 

فراوان طاقت ماندن در خانه را نداشتند.

320 بيمار مبتال به كوويد-19
در استان بسترى هستند

رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان 
نيز گفت: بيماران بســترى مشكوك و مثبت 
كوويــد-19 در بيمارســتان هاى اين اســتان 

درحال حاضر به 320 نفر رسيده است.
رشــيد حيدرى مقدم بيان كرد: از ابتداى شيوع 
كرونا در اســتان همدان تاكنون 9 هزار و 812

نفر از بيماران بسترى و 17 هزار و 156 بيماران 
سرپايى، به ويروس كرونا مبتال شده اند.

وى اظهار كرد: ميزان ابتالى روزانه به كرونا به 
ده مورد مثبت در بســترى ها و 55 مورد مثبت 
در بيماران سرپايى كاهش داشته است و شمار 
فوتى هــا از ميانگين روزانــه 15 مورد به يك 

مورد كاهش داشته است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى استان همدان 
بــا بيان اينكــه تاكنون هــزار و 412 فوتى 
داشــته ايم، بيان كرد: ميانگين فوتى در يك 
هفته گذشــته در 3 روز يك نفر و در 4 روز 

2 فوتى بوده است.
حيدرى مقدم اظهار كرد: شاخص سرايت پذيرى 
كرونا از 98 صدم در هفته گذشته به 96 صدم 
رسيده است كه اين امر مؤيد كاهش آمار ابتال 

به ويروس كرونا در همدان است.
وى ادامــه داد: با بررســى وضعيت طغيان ها 
مى توان دريافت كه علــت 57 درصد ابتال به 
اين ويروس شركت در اجتماعات، 36 درصد 
تماس هــاى درون خانگى، مالقــات بيمار 6

درصد و مابقى رعايــت نكردن فاصله گذارى 
اجتماعى بوده است.

رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان 
افزود: 35 هزار و 412 مركز خدماتى، صنايع، 
اماكــن عمومى و مراكز تهيــه، توزيع و طبخ 
موادغذايى در اســتان همــدان وجود دارد كه 
4 هزار و 175 واحد آن در يك هفته گذشــته 

مورد بازرسى كارشناسان قرار گرفته است.
حيدرى مقدم با بيان اينكه 25 اداره و سازمان به 
مرجع قضايى معرفى شدند، اضافه كرد: بايد با 
اطالع رسانى از عادى انگارى بيمارى جلوگيرى 
كرد تا شــاهد بازگشــت وضعيت اســتان به 

وضعيت گذشته نباشيم.
وى گفت: با اجراى طرح شهيد سليمانى، 422

تيم مراقبتى با يك هزار و 464 نيرو، 607 تيم 

مراقبتى شامل يك هزار و 614 نيروى بسيج 
و هالل احمر فعال شدند و در بخش نظارتى 
با توجه به نگرانــى در زمينه جهش ويروس 

تالش هايى صورت گرفته است. 
رئيس دانشگاه علوم پزشــكى استان همدان 
بــا بيان اينكه از 33 بيمــار، مراقبت در منزل 
صورت گرفت كــه همگى شــرايط خوبى 
دارند، تأكيد كــرد: يكى از نگرانى هاى علوم 
پزشــكى بازگشــايى مدارس بــوده كه اميد 
مى رود تا زمان عبور از اين شــرايط، دروس 

به صورت مجازى برگزار شود.
حيدرى مقــدم ادامه داد: بــا توجه به كاهش 
دامنه ويروس كرونــا، عمل جراحى ال اكتيو 

از سر گرفته شده است.
استان  در  تجمع  هرگونه  برگزارى   

همچنان ممنوع است
سخنگوى ســتاد مقابله با كرونا استان همدان 
نيز گفت: براســاس ابالغيــه جديد وزارت 
سياســى،  تجمع  هرگونه  برگزارى  كشــور، 
فرهنگــى، اجتماعى و ورزشــى در ســطح 
اســتان هاى با وضعيت زرد كرونايى همچنان 

ممنوع است.
مهرداد نادرى فر اظهار كــرد: براى برگزارى 
هر تجمع و برنامه اى بايد دســتورالعمل هاى 
طــرح جامع مديريت هوشــمند مورد توجه 
قرار گيرد؛ زيرا در اين شيوه نامه براى هر يك 
از شرايط زرد، نارنجى و قرمز تدابير مناسب 

انديشيده شده است.
وى بــا بيان اينكه برگزارى مراســم حتى در 
شــهرهاى داراى شــرايط زرد كرونايى هم 
امكانپذير نيســت، افزود: برگزارى آئين هاى 
فرهنگى و اجتماعى شــامل مساجد، مجالس 
مذهبى و آئينى به طور كامل در هر 3 شــرايط 
زرد، نارجــى و قرمز ممنوع اســت كه البته 
شده، برگزارى  صادر  جديد  براساس ابالغيه 
نماز جمعه در مناطق با شــرايط زرد بالمانع 

اعالم شده است.
مديركل دفتر امور اجتماعى استاندارى همدان 
گفت: واحدهاى آموزشــى شــامل مدارس، 
عالى،  آمــوزش  مؤسســات  و  دانشــگاه ها 
آموزشگاه هاى خصوصى و حوزه هاى علميه 
در مناطق زرد به طور كامل تعطيل هســتند و 

آموزش ها به صورت مجازى انجام مى شود.

نادرى فــر ادامــه داد: حضور همه پرســنل 
دســتگاه هاى ارائه دهنده خدمات ضرورى و 
دوسوم كاركنان ساير دستگاه ها و اداره ها در 
مناطق زرد كرونايى الزامى اســت و يك سوم 

مابقى دوركارى مى كنند.
وى افــزود: محدوديــت پيش بينــى شــده 
براى كســب وكار مشــاغل در مراكز تجارى 
بازرگانى و خدماتى نيز مشــخص بوده و در 
مشاغل  زرد  وضعيت  داراى  شهرســتان هاى 

گروه 4 تعطيل هستند.
سخنگوى ستاد مقابله با كرونا استان همدان، 
مشــاغل گروه 4 شــامل بوســتان و مراكز 
تفريحى، باشــگاه ورزشى پر برخورد، مراكز 
ورزشــى آبى و اســتخر سرپوشــيده و باغ 
وحش ها نيــز در مناطق داراى شــرايط زرد 

تعطيل هستند.
نادرى فر بيان كرد: رشته هاى ُكشتى، تكواندو، 
كاراتــه، ووشــو، رزم آوران و جــودو جزو 
مى شوند،  محســوب  پربرخورد  ورزش هاى 
رشــته هاى  ســاير  فعاليت  بــراى  همچنين 
ابالغى  پروتكل هاى  بايد  ســالنى  ورزشــى 
از جمله متناســب بودن تعداد ورشكاران با 
ظرفيت باشــگاه و رعايــت حداقل فاصله 2

مترى لحاظ شود.
استان  انصارالحســين(ع)  ســپاه  جانشــين 
همدان نيز دراين جلســه گفت: هفته گذشته 
با هماهنگى فرمانــداران و فرماندهان نواحى 
ســپاه برگزارى مراســم هاى مذهبى به ويژه 
مراســم ســوگوارى فاطميه مديريت شــد 
وضعيت همدان در اين باره نســبت به ساير 

استان ها بسيار خوب است.
مهدى فرجى افزود: براى برگزارى مراســم 
نخستين ســالگرد شهادت شهيد سليمانى نيز 
با فرماندهان ســپاه نواحى جلســات منظمى 
برگــزار و هماهنگى هــاى الزم به عمل آمده 

است.
وى با بيان اينكه مراســم ســردار ســليمانى 
در محــل صبحگاه بــا حداكثــر 30 نيرو و 
رعايت فاصله فيزيكى برگزار مى شــود، ادامه 
داد: نظــارت بر روند رعايت شــيوه نامه هاى 
بهداشــتى به صورت شــبانه روزى صورت 
مى گيرد و هفته گذشته از فعاليت هاى مربوطه 

در 2 شهرستان استان بازديد شد.

 همزمان با نخستين ســالگرد شهادت 
ســردار قاسم ســليمانى، توزيع يك هزار 
بسته معيشــتى بين نيازمندان شهر همدان 

توسط سپاه ناحيه آغاز شد.
فرمانده ســپاه ناحيه همدان در حاشيه اين 
آيين بــه ايرنا، گفت: به دنبــال آغاز طرح 
دستگاه هاى  همكارى  با  ســليمانى  شهيد 
حاكميتــى، بســيج ســازندگى و وزارت 
بهداشــت و درمان از يكم آذر سالجارى، 
حمايــت از افراد قرنطينه، افراد در معرض 
خطر ابتال به كرونا و نيازمندان در دســتور 

كار قرار گرفت.
على بقايى افزود: بنابراين براى حفاظت از 

گروه هاى آسيب پذير كه خطر ابتال به كرونا 
و مرگ آنها زياد است، شناسايى، مراقبت 
الزم حتــى در منزل و حمايت مورد توجه 

قرار گرفت.
وى افــزود: در ايــن راســتا تيم هايى 
تشــكيل شــده و تيم هــاى مراقبتى به 
شناســايى افــراد قرنطينــه، افــراد در 
معرض خطــر ابتال به كرونا اقدام كرده 
سپس تيم هاى حمايتى اقدام به حمايت 
و توزيع ســبد معيشــتى پيش بينى شده 

مى كنند. خانوارها  اين  بين 
فرمانده ســپاه ناحيه همــدان اظهار كرد: 
برخى از افراد مسن و ناتوان به دليل بيمارى 
و كهولت ســن توان پخــت و پز ندارند، 

بنابراين آشپزخانه براى سرو و طبخ غذاى 
گرم مورد نياز اين افراد نيز پيش بينى شده 

است.
به منظــور  همچنيــن  داد:  ادامــه  بقايــى 
جلوگيــرى از مراجعــه كــردن افــراد در 
ــه در  ــا ك ــه كرون ــال ب ــر ابت ــرض خط مع
ــك  ــد ي ــه ســر مى برن ــه خانگــى ب قرنطين
ــواد  ــكل از م ــتى متش ــته معيش ــزار بس ه
پروتئينــى، پنيــر، خرمــا، ماكارانــى، روغــن 
مايــك، ســويا، برنــج، رب، حبوبــات و پگ 
بهداشــتى شــامل ماســك، ژل ضدعفونى در 

ــرد. ــرار مى گي ــان ق اختيارش
وى بيان كرد: عالوه بــر اين تهيه و توزيع 
2 هزار بسته ديگر توسط رده هاى مختلف 

بسيج آغاز شده است كه در مجموع هفته 
جارى 3 هزار بسته معيشتى در محله هاى 

مختلف شهرستان همدان توزيع مى شود.
فرمانده ســپاه ناحيه همــدان اظهار كرد: 
از ابتداى ســالجارى تاكنــون حدود 30

هزار بسته معيشــتى 126 هزار پُرس غذا، 
سيسمونى، جهيزيه، بسته بهداشتى تهيه و 
در اختيار نيارمندان در شهرســتان همدان 

قرار گرفته است.
توزيع اقالم بهداشــتى و سبدهاى معيشتى 
از ابتــداى اپيدمى كرونــا تاكنون در قالب 
طرح هــاى مختلف از جمله كمك مؤمنانه 
در دستور كار نهادهاى مختلف قرار داشته 

است.

توزيع بسته معيشتى بين نيازمندان همدان آغاز شد
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شكست ياران رسانه مقابل پاسارگاد نوين 
نهاوند در ديدارى دوستانه

 نهاوند- خبرنگار همدان پيام: بازى دوستانه فوتبال بين تيم ياران 
رسانه و پاسارگاد نوين نهاوند به مناسبت نخستين سالگرد شهادت 
ســردار دل ها حاج قاسم سليمانى با برترى نماينده نهاوند به پايان 

رسيد.
ــا  ــى ب ــانه مل ــاران رس ــم ي ــن تي ــال بي ــتانه فوتب ــازى دوس ب
ــهادت  ــالگرد ش ــه مناســبت س ــد ب ــن نهاون ــارگاد نوي ــم پاس تي
شــهيد حــاج قاســم ســليمانى و اربعيــن شــهيد فخــرى زاده و 
ــتاديوم  ــلگى در اس ــرزا محمدس ــاج مي ــهيد ح ــت ش گراميداش

ــد. ــزار ش ــد برگ ــان نهاون عليمرادي
 در تركيب تيم ياران رسانه ملى محمدحسين ميثاقى مجرى برنامه 
فوتبال برتر، محمد ســيانكى گزارشــگر فوتبال، پوريا خسروى، 
مهدى توتونچى از مجريان صداوســيما به ســرمربيگرى محسن 

بياتى نيا حضور داشتند.
 در ابتداى اين مسابقه بازيكنان هر 2 تيم با اهداى گل به مقام شامخ 
شهيدان حاج قاسم سليمانى، شهيد محسن فخرى زاده و شهيد حاج 

ميرزامحمد سلگى اداى احترام كردند
در اين بازى كه به صورت زنده از شبكه استانى همدان پخش شد 
تيم پاســارگاد نوين نهاوند با گل هاى فرهاد اديب، ميثم راستگو و 
مجيد موميوند با نتيجه 3 بر 2 تيم ياران رســانه ملى را با شكست 
بدرقه كرد. اين نخســتين شكســت تيم ياران رسانه ملى از زمان 

تأسيس اين تيم بود.

فرماندار اسدآباد:
جوانان اسدآبادى نيازمند 

زمين چمن در استاديوم آزادى هستند
 امكانات و زيرساخت هاى ورزشى 
اســدآباد نيازمند تقويت بوده و بايد 
اين امكانات و زيرســاخت ها را براى 

جوانان اسدآبادى فراهم كرد.
فرماندار شهرستان اســدآباد با اشاره 
به اهميــت ورزش جوانان در كميته 
منتخب برنامه ريزى شهرستان اسدآباد 
كه به منظور بررســى تخصيــص اعتبارات و پيگيــرى مديران و 
دستگاه هاى اجرايى براى جذب بيشتر اعتبارات برگزار شد، اظهار 
كرد: در اعتبارات سال آينده بايد به صورت ويژه به بحث اعتبارات 

اداره ورزش و جوانان توجه شود.
ســعيد كتابى با بيان اينكه حدود 2 سال اداره ورزش و جوانان از 
نظر مديريتى رها شــده و داراى مشكل بوده است، تصريح كرد: 
اســتاديوم آزادى مجموعه اداره ورزش شهرســتان به بازسازى و 
مرمت نياز دارد و جوانان اسدآبادى بايد يك زمين چمن آبرومند 
در اين اســتاديوم داشته باشند كه در اين راستا مرمت زمين چمن 
اســتاديوم ضرورت دارد و قطعاً توجه به مرمت و بازسازى آن با 
توجه به قرار گرفتن در بهترين نقطه شــهر به عنوان مركز ورزشى 

شهرستان رونق خواهد گرفت.
وى همچنين با تأكيد بر اينكه در اعتبارات ســال آينده نيم نگاهى 
به عملكرد هر دســتگاه در نحوه جذب اعتبارات خواهيم داشت 
و براساس آن نســبت به ميزان اختصاص اعتبار به هر دستگاه به 
عنوان يك آيتم تصميم گيرى خواهيم كرد، يادآور شد: شهرستان 
اسدآباد داراى هشت پروژه شاخص آموزشى در دست اجرا بوده 
كه پايان و تكميل اين طرح ها به اعتبارى افزون بر 30 ميليارد تومان 
نيــاز دارد. كتابى در ادامه با بيــان اينكه در نظارت و پيگيرى امور 
شهرستان و شرح وظايف كوتاهى نخواهيم كرد، ادامه داد: مديران 
دســتگاه هاى ادارى اگر بخواهند تنها بــه وقت ادارى كار خود را 
موكول كنند كار پيــش نخواهد رفت و بايد براى خدمتگزارى به 

مردم جهادى وارد ميدان شد.

گام محكم خانه بسكتبال اسدآباد 
در آغاز رقابت هاى ليگ دسته يك

 رقابت هاى ليگ دسته يك باشگاه هاى كشور، منطقه شمال(گروه 
الف) يادواره شهيد قاسم سليمانى به ميزبانى كرمانشاه 11 دى ماه آغاز 
شد و تيم كرمانشاه در نخستين ديدار خود در اين رقابت ها برابر تيم 

خانه بسكتبال اسدآباد تن به شكستى خانگى داد. 
سرپرســت اداره ورزش و جوانان اسدآباد با اشاره به پيروزى 94 بر 
75 تيم خانه بسكتبال اسدآباد برابر تيم حريف كرمانشاهى خود، اظهار 
كرد: تيم خانه بسكتبال اسدآباد تيمى قوى و ريشه دار در رقابت هاى 
ليگ بسكتبال است كه سابقه حضور چندين ساله در اين ليگ داشته 
و از سال 86 تاكنون به عنوان تنها نماينده استان همدان در ليگ دسته 
يك كشور بوده است. به گزارش روابط عمومى اداره ورزش و جوانان 
اسدآباد، على جمور خاطرنشــان كرد: رقابت هاى گروه الف منطقه 
شمال به ميزبانى كرمانشاه با حضور پن 5 تيم خانه بسكتبال كردستان، 
خانه بسكتبال اسدآباد، پاس ناجا كامياران، خانه بسكتبال كرمانشاه و 
خانه بسكتبال البرز از يازدهم دى ماه آغاز شده و تا هفدهم دى ادامه 
خواهد داشت. جمور در پايان از زحمات سجاد عطايى و كمال اسدى 

براى تعالى تيم بسكتبال شهرستان قدردانى كرد.

از پژوهشگران صندوق بيمه اجتماعى
 قدردانى شد

 صندوق بيمه اجتماعى به مناسبت هفته پژوهش از پژوهشگران 
خود قدردانى كرد.

به گــزارش روابط عمومى صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، 
روســتاييان و عشــاير، صندوق بيمه اجتماعــى همزمان با هفته 
پژوهش از پژوهشــگران خود قدردانى كرد. اين تجليل به همت 
اداره كل آموزش صندوق بيمــه اجتماعى طى فراخوان هايى كه 
براى گــرداورى، تدوين و گزينش اين آثار شــكل گرفت و در 

پايان به منتخبين آثار لوح تقدير اعطا شد.
علــى اخــوان بهبهانى با نــگارش كتــاب بررســى ده دوره 
قانون گذارى بخش ســالمت در مجلس شوراى اسالمى و مقاله 
بررسى تطبيقى كميســيون هاى قانون گذارى مجالس در بخش 
ســالمت در كشــورهاى منتخب و ايران، محمدصادق زهدى 
از اســتان مركزى نقش بيمه اجتماعى روســتاييان و عشاير در 
توســعه پايدار، مهدى ســماواتى از اســتان همدان با نگارش 
مقاله نقش بيمه اجتماعى كشــاورزان، روســتاييان و عشاير بر 
ســطح كيفيت زندگى بيمه شــدگان و پژوهش كيفيت خدمات 
صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان روستاييان و عشاير طبق مدل 
ســركووال(مطالعه موردى استان همدان)، لقمان پيرى از استان 
كردســتان با نگارش مقاله كاربرد تئورى بازى ها در زمان بندى 
پروژه(چاپ شــده در مجله اشــپينگر2020) و حاتم شكرى از 
اســتان همدان با نگارش مقاله بررســى نقش گردش شغلى در 
توانمندســازى و خالقيت كاركنان (مورد مطالعه صندوق بيمه 
اجتماعــى) از جمله پژوهش گران مــورد قدردانى در صندوق 

بيمه اجتماعى بودند.

ايجاد ميدان ميوه  و تره بار در كبودراهنگ
 به جاى برخورد قهرى با وانت بارهاى فروشــنده در ســطح 
شهر كبودراهنگ، براى ادامه كسب و كار آنها ميدان ميوه و تره بار 

ايجاد مى كنيم.
معاون برنامه ريزى فرماندار كبودراهنگ در جلســه ســاماندهى 
وانت بارهاى ســطح شــهر كبودراهنگ، اظهار كرد: طرح ايجاد 
ميــدان ميوه و تره بــار با تعامل شــهردارى و ديگــر نهادهاى 
خدمات رسان شهر براى ســاماندهى وانت بارهاى فروشنده ميوه  
در ســطح شهر ايجاد مى شود. فرهاد جهانيان تصريح كرد: ميدان 
ميوه و تره بار در زمينى به مساحت 4 هزار و 500 مترمربع ايجاد 
خواهد شد و خيابان هاى شهيد دستغيب، امام خمينى(ره) و شهيد 

مطهرى به زمين درنظر فته شده مشرف هستند.
وى خاطرنشــان كرد: اين ميدان ميوه وتره بار به بخش خصوصى 
واگذار شده و اولويت واگذارى غرفه ها به دارندگان وانت بارهاى 
فروشــنده ميوه  و تره بار در سطح شــهر كبودراهنگ است و اگر 
افرادى متقاضى حضور در اين عرصه اقتصادى باشــند نهادهاى 
مربوطه آنها را حمايت خواهند كرد. جهانيان بيان كرد: واگذارى 
طرح هاى خدماتى در شــهر به بخش خصوصى روزنه اى  است 
براى ايجاد اشتغال و توسعه اقتصاد، همچنين باعث رونق گردش 

نقدينگى در شهرستان كبودراهنگ خواهد شد.
جهانيــان در ادامه از همه نهادهاى خدمات رســان شــهرى از 
جمله شــهردارى خواست براى ايجاد ميدان ميوه  و تره بار كمال 

همكارى را با افراد متقاضى در مشاركت به عمل آورند.
به گزارش ايســنا، سرپرست شــهردارى كبودراهنگ نيز در اين 
جلسه گفت: طرح ايجاد ميدان ميوه وتره بار يكى از نيازهاى شهر 
كبودراهنگ اســت كه پس از چند سال پيگيرى امسال به مرحله 

اجرا رسيده است. 
ــز در  ــا ني ــاماندهى وانت باره ــرد: س ــيدى اظهارك ــرام جمش به
اولويــت كار شــهردارى و اعضــاى شــوراى شــهر كبودراهنــگ 
قــرار گرفتــه اســت و خادمــان مــردم در شــهردارى بــا درنظــر 
ــا  ــر، ب ــد معب ــكل س ــع مش ــهر و رف ــى ش ــاز اصل ــن ني گرفت

ــد. ــق كرده ان ــرح مواف ــات ط كلي

ثبت نام جديد طرح ملى مسكن 
در 7 شهر همدان

 ■ معاون مسكن اداره كل راه و شهرسازى: در ثبت نام 
جديد براى شهرهمدان ثبت نام نخواهيم داشت

ــا اعــالم ظرفيــت شــهرهاى  ــام: ب ــگار همدان پي  رزن- خبرن
18 اســتان، ثبت نــام دوبــاره طــرح ملــى مســكن انجــام شــود. 
ــهر  ــدود 7 ش ــكن در ح ــى مس ــرح مل ــد ط ــام جدي در ثبت ن
ــاون مســكن  اســتان همــدان اعــالم آمادگــى شــده اســت. مع
اداره كل راه و شهرســازى اظهــار كــرد: متقاضيــان پــس از 
اعــالم رســمى، مــدارك الزم را بــا همــان شــرايط گذشــته ارائــه 
مى دهنــد و چنانچــه واجدشــرايط ثبت نــام در طــرح ملــى 
ــه آنهــا اطالع رســانى  ــراى تكميــل مــدارك ب مســكن باشــند ب

مى شــود.
مجيد صالحى امير با بيان اينكه در ثبت نام دوباره طرح ملى مســكن 
در شهر همدان ثبت نام خواهيم داشت، گفت: با توجه به اينكه زمين 
موردنياز براى ساخت مسكن ملى در همدان وجود ندارد، بنابراين 

فعال درحال تأمين زمين براى متقاضيان مرحله نخست هستيم.
وى گفت: عاله بر چند شــهر، شهرهايى كه مساكن مهر نيمه تمام 

داشتند نيز براى اين طرح اعالم شده است.
صالحى امير با تأكيد بر اينكه هنوز ابالغيه ثبت نام جديد طرح ملى 
مســكن از سوى وزارت راه و شهرســازى به استان اعالم نشده 
اســت، يادآور شــد: گل تپه، رزن، دمق، فامنين، فيروزان، قهاوند 
و كبودراهنگ از جمله شــهرهايى است كه از پيش براى ثبت نام 

دوباره به وزارتخانه اعالم كرده ايم.

استقالل دارويى علوم پزشكى اسدآباد
 با انجام اقدامات الزم و پيگيرى مديريت غذا و دارو در تعدادى از اقالم داروها، 

دانشكده علوم پزشكى اسدآباد سهميه مستقل دارويى دريافت كرده است .
 رئيس دانشــكده علوم پزشــكى اسدآباد به ليســت داروهايى كه در 2 ماه گذشته 
سهميه مستقل از همدان دريافت كرده اند، اشاره كرد و گفت: اين سهميه مستقل در 

دسترسى آسان  و سريع  مراجعين مؤثر خواهد بود.
ايرج صالحى با بيان اينكه شــاهد اســتقالل ســهم دارويى دانشكده علوم پزشكى 
اسدآباد هســتيم، اظهار كرد: داروهاى بيماران تاالســمى، آمپول ويتامين كا، ويال 

IVIG، اســپرى هاى تنفســى از جمله؛ كى پى تيوا و ســالمترول + فلوتيكازون، 
آنتى بيوتيك ها از جمله مروپنم، ايمى پنم، سفازولين، سفترياكسون و كالريترومايسين 
 novorapid، novomix، toujeo, levemir, قلمــى:  انســولين هاى  و 

lantus در ليست داروهاى مستقل قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى دانشــكده علوم پزشكى شهرســتان اسدآباد، وى با بيان 
اينكه تمام تالش ما دسترســى بهتر و آسان مردم به دريافت خدمات است، بر لزوم 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى از ســوى مردم در مهار كرونا، اســتفاده از ماسك، 
شست وشــوى مداوم دست ها، خارج نشدن از منزل جز در مواقع ضرورى و پرهيز 

از تجمع تأكيد كرد.

 مالير-زهرا اميرى -خبرنگار همدان پيام: 
فصل پاييز كه مى شود روستاهاى مالير حال 
و هــواى ديگرى دارنــد، جنب وجوش و 
شادى همه جا ديده مى شود، انگار قرار است 
اتفاق مهمى بيفتد كمــى كه توجه مى كنيم 
مى بينيم فصل برداشــت انگور فرارســيده 

است.
برداشت انگور در شهرستان مالير سابقه اى 
ديربــاز باغــداران  از  و  دارد  ســاله   700
شهرستان مالير در زمره توليدكنندگان برتر 

اين محصول قرار داشته اند.
ســاالنه از حدود 11 هزار هكتارباغ انگور 
حدود 240 هزار تن انگور برداشت مى شود 
و از اين مقدار 40 هزار تن آن به كشــمش 
تيزآبى تبديل مى شود و به حدود 30 كشور 
دنيا صادر مى شــود. همين امر باعث شده 
اســت كه اين محصول نقش بسيار مهمى 
را در معيشــت و اشــتغال باغداران و مردم 

شهرستان مالير ايفا كند.
انواع كشمش آفتابى و تيزابى مهم ترين اقالم 
صادراتى شهرستان مالير محسوب مى شود  
و نقش مهمى را در توسعه صادرات استان 

ايفا مى كند.
انگور 54 درصد از محصوالت باغى استان 
همــدان را به خود اختصاص داده اســت. 
ســاالنه حدود 404 تن انگور در اين استان 
توليد مى شود كه بيش از نيمى از اين توليد 

مربوط به شهرستان مالير است.
درحالى كه اين محصول مهم و تأثيرگذار در 
استان نقش بسيار مهمى در توسعه صادرات 
دارد اما روند قيمتگذارى براى اين محصول 
راهبردى، كشــاورزان و باغــداران را دچار 
چالش كرده اســت، به طورى كه هرساله در 
مهرماه شــاهد قيمتگذارى نسبتا خوب اين 
محصول هستيم اما با گذشت زمان رفته رفته 
اين قيمت كاهــش مى يابد و رنج باغدار را 

هدر مى دهد.
پاى درد دل يكى از باغداران شهرســتان 
مالير نشستم، او مى گويد: هر جريب باغ 

انگور در شــرايط خوب اگر باغ دچار 
ســرمازدگى يا آفت نشــود، 800 كيلو 
جريب  هــر  مى دهد؛  تيزآبى  كشــمش 
باغ با احتســاب هزينه هاى آب، گونى، 
و  كارگــر  حمل ونقــل،  بى كربنــات، 
و 800 ميليــون   8 ديگــر  هزينه هــاى 
هــزار تومان هزينه روى دســت باغدار 

مى گذارد.
او در ادامه مى گويد: در بهترين حالت ممكن 
در اين زمان 16 هزار تومان كشــمش را از 
كشاورز مى خرند كه با اين حساب 4 ميليون 
تومان براى هر جريب باغ ارزش افزوده براى 

تالش شبانه روزى نصيب باغدار مى شود.
او مى افزايــد: از مســئوالن انتظار داريم كه 
ايــن محصول را طــورى قيمتگذارى كنند 
كه قيمتش ثابت باشد و هرساله دچار افت 

قيمت نشود.
عضو هيأت رئيســه كميســيون كشاورزى 

مجلس شوراى اسالمى در اين باره مى گويد: 
قيمت كشمش متأســفانه متغيرها و عوامل 
زيــادى دارد و هرســال فصل برداشــت 
كشــمش با فاصله يك ماهه اى از برداشت 
اين محصول، افت محســوس قيمت اتفاق 

مى افتد.
حجت االسالم والمســلمين احد آزاديخواه 
تصريح مى كند: در جلسه اى كه با وزير جهاد 
كشــاورزى، معاونان وزير و رئيس سازمان 
تعاون روســتايى داشــتيم و پيگيرى هاى 
تلفنى كه در اين جلســه انجام شــد، مقرر 
اين  صادركنندگان  براى  مشــوق هايى  شد 

محصول درنظر گرفته شود.
او با اشاره به مصوبات جلسه مى افزايد: در 
اين جلسه كه مديرعامل بانك كشاورزى هم 
حضور داشــت، مقرر شد كه وام با سود ده 
درصد در اختيار صادركنندگان اين محصول 
قرارگيرد تا بتوانند اين محصول را با قيمت 

خوب از كشاورزان خريدارى كنند.
آزاديخواه مى گويد: صادركنندگان به شرطى 
مى تواننــد از ايــن وام بهره مند شــوند كه 
كشــمش كشــاورزان را با قيمت 18 تا 20

هزار تومان خريدارى كنند.
نماينده مردم مالير با اشاره به اينكه اقداماتى 
از قبيل خريد حمايتى اين محصول و يارانه 
بر كشــاورز انجام گرفته بــود، مى افزايد: 
متأسفانه اين اقدامات مقطعى بودند و تأثير 

آنچنانى را بر روند قيمتگذارى نداشته اند.
او به كشاورزان توصيه مى كند: باغداران بايد 
بحث سرشاخه كارى و پيوندك ها را جدى 
بگيرند و تنوع رقم در محصول خود ايجاد 
كنند تا بتوانند سهم خوبى را در تازه خورى 

اين محصول داشته باشند.
در پايان، اميدواريم با حمايت ها و تالش هاى 
مسئوالن اين مشكل هرچه سريعتر برطرف 

شود.

 كلنــگ ســاخت يك باب مدرســه در 
روستاى كمرى جوكار با حضور جمعى از 
مسئوالن شهرستان و اهالى روستاى كمرى 

جوكار به زمين خورد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل نوسازى 
مدارس استان همدان، در حاشيه اين مراسم 
رئيس سازمان نوسازى مدارس كشور، اظهار 
كرد: از سال 95 تاكنون در ده درصد مدارس 
نيازمند تخريب، بازسازى يا مقاوم سازى كار 

انجام شده كه اتفاق بسيار خوبى است.
مهرا... رخشــانى مهر با بيان اينكه اعتبارات 
سازمان نوســازى مدارس در سال 96، 1/5

درصد اعتبارات عمرانى كشــور بود كه در 
اليه بودجه سال آينده به 4/5 درصد رسيده 
اســت، گفت: ســال 99 از محل اعتبارات 
ملــى 3 هزار و 700 ميليارد تومان در حوزه 

مدرسه سازى هزينه كرديم.
وى با بيان اينكه در اليحه بودجه سال 1400

تخصيص اعتبار به 5 هــزار و صد ميليارد 
تومان رسيده كه اميدواريم نمايندگان مجلس 
كمك كنند كه ايــن رقم هم افزايش يابد و 
هم تخصيص يابد تا جريان مدرسه ســازى 

ادامه دار باشد خاطرنشان كرد: 2 هزار و 350
ميليارد تومان از 3 هزار و 700 ميليارد تومان 
اعتبار ســال گذشته در پروژه هاى مشاركتى 

دولت و خيرين هزينه شده است.
رخشــانى مهر با بيان اينكه 30 تا 50 درصد 
پروژه را خيريــن تأمين كرده اند و مابقى را 
دولــت انجام مى دهد، گفت: خوشــبختانه 
اعتبار 2 هزار و 350 ميليارد تومان هم به طور 
كامل تخصيص يافت و بين پروژه ها توزيع 
شد و ديگر پروژه نيمه تمام خيرسازى كه به 

تعهد دولت رها شود، نداريم.
وى با تأكيد به اينكه پروژه اى كه در اســتان 
همدان به نام «ســردار سليمانى» نامگذارى 
شــده را نيز تأمين اعتبار مى كنيــم، افزود: 
عالقه مندم ايــن پروژه را مهر ســال آينده 
تحويل دهيم و از همكاران درخواست دارم 
تدابيرى اتخاذ كنند تــا كار زودتر به نتيجه 

برسد.
رخشــانى مهر با بيان اينكه براى اين پروژه 

5 ميليارد تومان اعتبار نياز اســت كه تأمين 
خواهد شــد، عنوان كــرد: براى اســتان 
همدان 46 ميليــارد تومان اعتبار در رديف 
پروژه هاى مشاركتى خيرين و دولت درنظر 
گرفتيم و در مجمــوع اعتبارات ملى كه به 
اســتان همدان اختصاص يافته 70 ميليارد 

تومان بوده است.
وى با اشــاره به اينكه در ايــن زمينه براى 
شهرســتان مالير ده ميليارد تومــان اعتبار 
تخصيص داده ايــم، گفت: البته عالقه منديم 
اعتبار بيشــترى براى پروژه هــاى نيمه تمام 
اختصاص دهيم تا زودتر كار به نتيجه برسد.
رئيس سازمان نوسازى مدارس كشور با بيان 
اينكه يك بار در مهرماه و يك بار در دهه فجر 
پروژه ها تحويل داده مى شــود، خاطرنشان 
كرد: امسال در اين 2 تاريخ 14 هزار و 700

كالس تحويل مى دهيم.
گفتنى است پروژه خيرساز روستاى كمرى 
با كمك آقاى بحرينى از خيرين مدرسه ساز 

شهرستان مالير در 4 كالس ساخته مى شود 
كه براى ساخت آن 2 ميليارد و 200 ميليون 
تومان مورد نياز اســت كه يك سوم توسط 
خيــر و مابقى از محل اعتبارات ملى خيرى 
نوسازى مدارس استان همدان هزينه خواهد 

شد.

 نهاوند- خبرنــگار همدان پيام: طرح 
شهيد ســليمانى بهترين و باكيفيت ترين 
طرحى اســت كه براى مقابله با ويروس 
كرونا در شهرســتان اجرايى شده است، 
اگر به خوبى مديريت شــود خروجى و 
نتيجه قابل قبولى به دنبال خواهد داشت.

ســتاد  جلســه  در  نهاونــد  فرمانــدار 
پيشــگيرى و مقابلــه بــا كرونــا ويــروس 
هــدف  بــا  كــه  نهاونــد  شهرســتان 
بررســى آخريــن وضعيــت كرونــا و 
نحــوه اجــراى طــرح شــهيد حاج قاســم 
ــزود: درك و  ــزار شــد، اف ســليمانى برگ
فهــم مــردم بــراى مقابلــه بــا كرونــا بــه 
اوج خــود رســيد و بــا توجــه موقعيــت 
جغرافيايــى شهرســتان و همجــوارى بــا 

ــاه  ــتان و كرمانش ــتان لرس ــهرهاى اس ش
به خوبــى بــا همراهــى مــردم، كرونــا در 

ــد. ــت ش ــتان مديري شهرس
وى افزود: طرح شهيد سليمانى بهترين و 
باكيفيت ترين طرحى اســت كه در مدت 
11 ماه گذشــته بــراى مقابله با ويروس 
كرونا در شهرســتان اجرايى شده است، 
اگر به خوبى مديريت شــود خروجى و 

نتيجه قابل قبولى در پى خواهد داشت.
ناصــرى تصريح كرد: تاكنــون نيازى به 
اســتفاده از نقاهتگاه نداشــته ايم، اما اين 

مركز همچنان مجهز و آماده است.
وى با بيان اينكه كرونا نه تنها از بين نرفته، 
بلكه نسبت به گذشته پيچيده تر، خشن تر 
و بى رحم تر شده است، تأكيد كرد: درباره 

و  كشورى  موضوع  مدارس  بازگشــايى 
تابع دســتورات ســتاد كروناى كشور و 

وزارت آموزش و پرورش هستيم.
فرمانده سپاه ناحيه و دبير قرارگاه زيستى 
ستادپيشــگيرى،  در  نهاوند  شهرســتان 
كنتــرل و مقابلــه با كرونــا ويروس در 
شهرستان نهاوند هم گفت: 820 داوطلب 
جهــادى در طرح شــهيد حاج قاســم 
ســليمانى با هدف قطع زنجيره انتشــار 
كرونا در خانه ها و محالت در 87 محله 
و 20 منطقه فعاليت و خدمات ارائه دادند 
و ايــن طرح تا پايان ســال ادامه خواهد 

داشت.
على مختارى از توزيع بسته هاى حمايتى 

براى نوروز مردم در شهرستان خبر داد.

قيمت پايين كشمش صادراتى مالير 
كام كشاورزان را تلخ كرد

■ عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزى مجلس: با ايجاد مشوق هايى براى صادركنندگان به دنبال حل اين مسأله هستيم
■ باغدار: هر جريب باغ انگور 800 كيلو كشمش تيزآبى مى دهد

انواع كشمش آفتابى و تيزابى مهم ترين اقالم صادراتى شهرستان مالير محسوب مى شود  
و نقش مهمى در توسعه صادرات استان ايفا مى كند

طرح شهيد سليمانى 
بهترين طرح 
براى مقابله با كرونا

يك باب مدرسه 3 كالسه در جوكار كلنگ زنى شد
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در موج يكم، دوم و سوم كرونا 
خوب عمل كرديم

 در شــرايط فعلى از نظر شيوع كرونا به جز 4 شهرستان، اغلب 
شهرســتان ها، زرد و نارنجى هســتند و با شرايط مساعد و مناسبى 
مواجه هســتيم اما اگر رعايت ها ادامه نيابد باز به وضعيت گذشته 

برمى گرديم.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، رئيس جمهورى در ســتاد 
ملى مقابله بــا كرونا، گفت: موضوع كرونا يــك بيمارى عادى يا 
اپيدمــى معمولى نبود بلكه پاندمى بود كه تقريبا سراســر جهان را 
فراگرفت. كرونا يــك آزمايش تاريخى براى كشــورها و رهبران 
كشــورها نيز بود. برخى از كشــورها وقتى اين اپيدمى شيوع يافته 
بود، فقط به فكر مســائل اقتصادى بودند و مى گفتند به هيچ عنوان 
اجازه محدوديت هاى اقتصــادى را نمى دهيم اما درنهايت، مردم و 

اقتصادشان را گرفتار كردند.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى افزود: در برخى از كشورها 
در آغــاز اين پاندمى كه هنوز اين ويروس به آنها وارد نشــده بود، 
كشورهاى گرفتار و شيوه هاى مقابله را مسخره مى كردند كه پس از 

مدت كوتاهى آنها دومرتبه گرفتار شدند.
وى تأكيد كرد: برخى از كشــورها فكر مى كردند با ايجاد شــرايط 
پليسى و قرنطينه سختگيرانه مى توانند اين ويروس را در زمان كوتاه 
كنترل كنند ولى بعد ديدند مثمرثمر واقع نشــد و شــرايط قرنطينه 

طوالنى را نمى توانند اجرا كنند و ويروس دومرتبه فعال شد.
رئيس جمهور يادآور شــد: برخى از رهبران پروتكل هاى بهداشتى 
ازجمله ماسك و فاصله گذارى اجتماعى را به باد مسخره مى گرفتند. 
در ميان اين كشــورها مردمى كه همكارى بيشــترى كرده، اعتماد 
بيشترى به رهبران شان داشتند و رهبران شان توجه به بيمارى داشتند، 

موفق تر عمل كردند.
روحانى تأكيد كرد: با فعاليت همه ارگان ها كه به صحنه آمدند، موج 
سوم را سريعتر از آنچه ديگران پيش بينى مى كردند، توانستيم آن را 
مهار كنيم و به جز 4 شهرســتان، اغلب شهرستان ها، زرد و نارنجى 

هستند و با شرايط مساعد و مناسبى مواجه هستيم.

پيام تسليت رهبر انقالب 
در پى درگذشت آيت ا... مصباح يزدى

مقام معظم رهبرى در پيامى درگذشــت عالم ربانى، فقيه و حكيم 
مجاهد، آيت ا... محمدتقى مصباح يزدى را تسليت گفتند.

به گزارش ايسنا، حضرت آيت ا... خامنه اى در اين پيام اظهار فرمودند: 
با تأســف و تأثر فراوان خبر درگذشــت عالم ربانــى، فقيه و حكيم 
مجاهد، آيت ا... آقاى حاج شــيخ محمدتقــى مصباح يزدى را دريافت 
كردم. اين، خسارتى براى حوزه  علميه و حوزه  معارف اسالمى است. 
ايشان متفكرى برجسته، مديرى شايسته، داراى زبان گويايى در اظهار 
حق و پاى با اســتقامتى در صراط مســتقيم بودند. خدمات ايشان در 
توليد انديشــه  دينى و نگارش كتب راه گشــا، و در تربيت شــاگردان 
ممتــاز اثرگذار و در حضور انقالبى در همه  ميدان هايى كه احســاس 
نياز به حضور ايشان مى شــد، حقاً و انصافاً كم نظير است. پارسايى و 
پرهيزگارى خصلت هميشگى ايشان از دوران جوانى تا آخر عمر بود 
و توفيق ســلوك در طريق معرفت توحيدى، پاداش بزرگ الهى به اين 

مجاهد بلندمدت است.
رهبر انقالب همچنين در اين پيام افزودند: اينجانب كه خود ســوگوار 
اين برادر قديمى و عزيز مى باشم، به خاندان گرامى و فرزندان صالح و 
ديگر بازماندگان ايشان و نيز به شاگردان و ارادتمندان اين معّلم بزرگ 
و به حوزه  علميه تسليت عرض مى كنم و عّلو درجات ايشان و مغفرت 

و رحمت الهى را براى ايشان مسألت مى نمايم.
 زندگينامه

آيت ا... محمدتقى مصباح يزدى در يازدهم  بهمن  ماه  سال  1313برابر با 
هفدهم  ربيع االول  1353 قمرى  در خانواده اى  مذهبى  در شــهر يزد به  

جهان  چشم  گشود.
به گزارش پايگاه جامعه مدرســين حــوزه علميه قم، وى تحصيالت 
مقدماتى حوزوى را در همين شــهر به پايان رساند و براى تحصيالت 
تكميلــى به نجــف رفت. از ســال 1331 تا ســال 1339 در دروس 
امام خمينى(ره) شركت و در همين زمان، در درس تفسير قرآن، شفاى 

ابن سينا و اسفار مالصدرا از شاگرد عالمه طباطبايى بود.
مصباح يزدى 15 سال در درس فقه آيت ا... بهجت(ره) شركت كرد و 
پس از آنكه دوره درسى اش با امام(ره) به دليل تبعيد ايشان قطع شد، به 
تحقيق در مباحث اجتماعى اسالم از جمله بحث جهاد، قضا و حكومت 

اسالمى پرداخت.
وى در مبــارزات با رژيم پهلوى نيز حضور داشــت و در آن دوران با 
شهيد بهشتى، شهيد باهنر و مرحوم هاشمى رفسنجانى همكارى داشت. 
در اين بين در انتشار 2 نشريه با نام هاى «بعثت» و «انتقام» نقش داشت.

 فعاليت ها و مواضع سياسى
به گزارش ايمنا، مصباح يزدى از رهبران جبهه پايدارى انقالب اسالمى 
و از چهره هاى حامى محمود احمدى نژاد، رئيس دولت هاى نهم و دهم 

شناخته مى شد.
وى در واكنش به رويدادهاى پس از انتخابات ســال 1388 گفته بود: 
«سلسله جنبان اين قضايا هر كه بود در صدد حذف واليت فقيه از نظام 

سياسى كشور بود.»
مرحــوم مصباح يزدى واليــت فقيه را روح انقالب و مشــخصه اين 
حكومت دانســته و عقيده داشت كه «دشمنان مى خواستند يا اين ركن 
اساســى را حذف يا تضعيف و كمرنگ كنند كه در اين جريان برخى 

آگاهانه و برخى فريب خورده اقدام به اين امر نمودند.»
وى در يكى از ســخنرانى هاى خود در سال 1393 در اظهاراتى گفته 
بود: «يكى از نعمت هاى بســيار بزرگ براى ما امام راحل بود كه بسيار 
بزرگ بود و پس از رحلت ايشان، وجود نعمت جانشين ايشان، رهبر 
معظم انقالب اســت كه خدا را شاهد مى گيرم جامعه ما لياقت چنين 
رهبرى را ندارد. ايشــان باالترين مراتب مديريت را در جامعه دارد و 
بزرگ ترين دشمنان جامعه كسانى هستند كه در زمينه تضعيف واليت 

فعاليت مى كنند.»
 مسئوليت ها

مصباح يزدى رياســت مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره) 
را از جانب رهبر انقالب برعهده داشت. وى در سال 1369 به عنوان 
نماينده دومين دوره مجلس خبرگان رهبرى از اســتان خوزستان و 
پــس از آن نيز در دوره هاى ســوم و چهارم اين مجلس از ســوى 
مردم تهران به نمايندگى برگزيده شــد. وى در انتخابات سال 1394

از انتخاب دوبــاره براى ورود به اين مجلس خبــرگان بازماند، اما 
در انتخابات ميان دوره اى در اســفند 1398 از حوزه استان خراسان 
رضوى نامزد شده و توانست به عنوان نماينده مردم خراسان رضوى 

به مجلس خبرگان راه يابد.
 مراسم وداع با پيكر مصباح يزدى برگزار شد

مراسم وداع با پيكر مصباح يزدى صبح روز گذشته در حرم عبدالعظيم 
حسنى برگزار شد.

در اين مراسم كه با حضور جمعى از دوستداران آن مرحوم و با رعايت 
شــيوه نامه هاى بهداشتى برگزار شــد، نماز ميت توسط آيت ا... محمد 
محمدى رى شهرى توليت آســتان مقدس حرم عبدالعظيم حسنى(ع) 

اقامه و پيكر آيت ا... مصباح براى تشييع به قم منتقل شد.
اين مراسم با تالوت آياتى از قرآن مجيد آغاز و پيكر اين مرحوم روى 
دستان مردم قدرشناس جنوب تهران و شاگردان وى تشييع و در حرم 

عبدالعظيم حسنى(ع) طواف داده شد.
مصباح يزدى شــنبه گذشــته (6 ديماه) به دليل وخامت بيشتر بيمارى 
گوارشى در بيمارستانى در تهران بسترى شده بود كه عصر جمعه (12

دى ماه) در سن 85 سالگى درگذشت.

ماليات بر مستغالت و اجاره در سال 1400 
افزايش نمى يابد

 سخنگوى كميســيون تلفيق مجلس شوراى اسالمى گفت كه براساس 
تصميم كميسيون تلفيق، ماليات بر مستغالت و اجاره در سال 1400 نسبت 
به سال 99 افزايش نخواهد داشت. به گزارش ايسنا، رحيم زارع در نشست 
خبرى گفت: در جلســه بررسى جزئيات اليحه بودجه 1400 در كميسيون  
تلفيق با حضور دستگاه هاى اجرايى مقرر شد ماليات بر مستغالت و اجاره 
همانند سال هاى گذشته و نسبت به سال 99 افزايش نداشته باشد و درآمد 
دولت ثابت باشد. وى افزود: همچنين ماليات بر اشخاص حقوقى غيردولتى 
و ماليات بر حقوق ها به صورت پلكانى كه درخواست مجلس بود، ماليات 
بــر خودروهاى لوكس و خانه هاى خالى و كاهش نرخ تعرفه هاى ورودى 

كاالهاى اساسى براى بررسى بيشتر به كميته هاى تخصصى رفت.

آمريكا و داعش همرزمانى در يك جبهه هستند
 وزارت امورخارجه كشورمان با تأكيد بر اينكه آمريكا در ظهور و توسعه 
تروريسم در منطقه خاورميانه نقش كليدى داشته است، طى پيامى داعش و 

آمريكا را همرزمانى در يك جبهه توصيف كرد.
ــى  ــار پيام ــا انتش ــه كشــورمان ب ــنا، وزارت امورخارج ــزارش ايس ــه گ ب
در حســاب كاربــرى خــود نوشــت: ايــن يــك واقعيــت مســتند اســت 
كــه ترامــپ نيــز بــه آن اذعــان كــرده اســت؛ اينكــه آمريــكا در توســعه 
تروريســم در منطقــه مــا نقشــى اساســى ايفــا كــرده اســت، از القاعــده 

گرفتــه تــا داعــش.
در ادامه اين پيام آمده اســت: تعجب آور نيســت كه داعــش براى ترور 
شهيد سليمانى توسط اياالت متحده هورا كشيد: همرزمانى در يك جبهه. 

#هرگزنمى بخشيم  #هرگزفراموش نمى كنيم.

تأكيد وزير امور خارجه چين 
بر حمايت از برجام

 وزيــر امــور خارجــه چيــن در گفت وگويــى بــه حمايــت كشــورش 
از توافــق هســته اى در ســال 2020 اشــاره كــرد.

ــه  ــور خارج ــر ام ــى وزي ــى.جى.تى.ان، وانگ ي ــبكه س ــزارش  ش ــه گ ب
ــاره ديپلماســى كشــورش در  ــا ايــن شــبكه درب چيــن در گفــت وگــو ب
ــختانه  ــت سرس ــا حماي ــن ب ــته چي ــال گذش ــت: در س ــال 2020، گف س
از توافــق هســته اى[برجام]، در مقابلــه بــا اقدامــات ناســازگار بــا 
ــى  ــه بين الملل ــه جامع ــل ب ــازمان مل ــت س ــوراى امني ــاى ش قطعنامه ه

پيوســت.

محمد ترابى »
 بودجه سال آينده مورد اختالف 
برخى از نمايندگان مجلس و دولت 
در چند ماه اخير بوده است، در پايان 
هفته گذشــته كليات اليحه بودجه 
ســال 1400 در كميســيون تلفيق 
بودجه با حضور نوبخت با 23 رأى 
موافق، 19 رأى مخالف و يك رأى 

ممتنع تصويب شد.
قابل ذكر اســت، پس از بررســى 
كميسيون تلفيق، در ابتداى بررسى 
اليحــه بودجه در صحــن علنى، 
ميزان  درباره  نمايندگان  پيشــنهاد 
چنددوازدهــم مطرح و درصورت 
تصويب نشــدن نســبت به عدد 
چنددوازدهــم پيشــنهادى دولت 

رأى گيرى مى شــود. در اين صورت در گام 
بعدى كليات اليحه بودجه در صحن علنى 
مجلس مورد بررســى قرار گرفته و پس از 
تصويب كليات،  به پيشــنهادهاى مربوط به 
درآمدها و ســاير منابع تأمين اعتبار بودجه 
عمومى دولت رسيدگى مى شود و سقف آن 

نيز به تصويب خواهد رسيد.
شاهد اين مسأله هستيم كه برخى از نمايندگان 
مجلس شوراى اســالمى بر رد كليات اليحه 
بودجه تأكيد دارند. پژمان فر رئيس كميســيون 
اصل 90 در اين باره گفته است كه كليات اليحه 
بودجه بايد در صحن و توســط نمايندگان رد 
شــود. وى درباره داليل لزوم اين كار تصريح 
مى كنــد كه مجلس تنهــا مى تواند اصالحات 
جزئى بر اليحه بودجه دولت ايجاب كند، حال 
اين اليحه دولت نياز به اصالح در كليات دارد. 
نماينــدگان مخالف اليحه بودجــه بر اين 
مدعا هستند كه اليحه تقديم شده به مجلس 
توسط دولت براساس واقعيت نبود و تأمين 
مالى نخواهد شد و بايد منابع تأمين بودجه 

تغيير و يا واقع بينانه تر شود. 
البته در اين ميان نيز برخــى از دولتمردان، 
برخى مخالفــان بودجــه را در مجلس به 
سياســى كارى و اختالفــات حزبــى متهم 
كرده انــد.  اين اختالفــات توجه و واكنش 
مســئوالن كشــور را به خود معطوف كرده 
است. اين مســأله در ميان مسئوالن استانى 
نيز وجــود دارد. البته با توجــه به اينكه 3 

تن از نمايندگان استان همدان در كميسيون 
برنامه و بودجه حضور داشــته و حميدرضا 
حاجى بابايى عالوه بر رياســت كميســيون 
برنامــه و بودجــه عضو كميســيون تلفيق 
بودجه نيز اســت، توجهات به بودجه سال 
آينــده بيش از پيش در اســتان مورد توجه 
قرار گرفته اســت.  يكى از موارد ذكرشده 
در اليحه بودجه دولت كه اين روز ها مورد 
توجه قرار گرفته، مربوط به بند يك تبصره 
14 است. طبق اين بند، «وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى موظف اســت با اســتفاده 
از همــه بانك هاى اطالعاتــى در اختيار و 
براســاس معيارها و ضوابطى كه توسط اين 
وزارتخانه تعيين مى گردد نسبت به شناسايى 
و حذف 3 دهك باالى درآمدى از فهرست 
يارانه بگيران، با ارائه دليل و مدرك به افراد، 

اقدام كند.»
بــه گــزارش منتشرشــده از خبرگــزارى 
تجارت نيوز، على رغم وجود اين تبصره در 
بودجه ســال آينده، درحال حاضر حدود 78 
ميليون نفر يارانه نقدى مى گيرند و براى سال 
آينده نيز دولت پيشــنهاد داده كه در اليحه 
بودجه همان رقم 42 هــزار و 800 ميليارد 
تومان امسال براى پرداخت اين يارانه درنظر 

گرفته شود.
مژگان خانلو سخنگوى ستاد بودجه سازمان 
برنامه وبودجه در محاسبه اى اعالم كرده بود 
كه طبق اليحه بودجه، برآورد مى شــود اگر 

شناسايى ها صورت گيرد احتماال يارانه 20 
ميليون نفر در ســال آينده حذف شود كه از 
اين طريق در حدود ده هزار ميليارد تومان از 

منابع صرفه جويى مى شود.
با اين حال گفتنى اســت كه دولت دوازدهم 
در 3  ســال گذشته دولت خود نيز در اليحه 
بودجه حــذف 3 دهك باال را تكليف كرده 

است كه تاكنون اجرايى نشده است. 
 گفتنى است كه يارانه هاى پرداختى دولتى با 
انتقاد هاى زيادى در اين سال ها روبه رو بوده 

و حتى دولت يازدهم و دوازدهم 
نيــز از منتقدان آن محســوب 
برابرى  چندين  كاهش  مى شود. 
ارزش يارانــه نقدى كه با تبديل 
ريالى آن به دالر در سال هايى كه 
اين مبلغ از سوى دولت پرداخت 
شده است مى توان به اختالف آن 

پى برد. 
مشــكالت  ديگــر  ســوى  از 
اقتصادى و معيشــتى در كشور 
ســبب شــده از كه خانوار هاى 
بيشــترى نســبت به گذشته به 
يارانه  نقدى و افزايش آن نيازمند 
شــده اند. گفتنى است كه بحث 
يارانــه  نقدى نيازمند بررســى 
دقيق و عملكرد مناسب از سوى 
دولت در سال آينده خواهد بود.  از آنجايى 
كه ماه هــاى پايان عمر دولــت دوازدهم را 
پشت سر مى گذاريم، مى توان گفت كه اليحه 
بودجه سال آينده توسط دولتى تنظيم خواهد 
شد كه مسئول اجراى آن نبوده و مسئوليت 

آن با دولت آينده خواهد بود. 
از اين رو همكارى نمايندگان مجلس شوراى 
اســالمى براى اصالح بودجه تقديم شده از 
ســوى دولت بيش از گذشته حائز اهميت 

خواهد بود. 

آيا حذف يارانه 3 دهك باال در سال 1400 اجرايى خواهد شد؟

اما و اگر حذف بودجه 20 ميليون نفر 
در اليحه بودجه 1400

 معاون سياسى ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمى هدف آمريكا از ترور شهيد سليمانى 
را نگرانــى از تغيير معادله قدرت در جهان 
توصيف كرد و ترور شهيد سليمانى از سوى 
آمريكا را نوعى انتقام گيــرى از ملت ايران 

دانست.
يــدا... جوانى روزگذشــته در گفت وگو با 
ايرنا در توصيف ويژگى ها و ابعاد شخصيتى 
شهيد قاسم سليمانى با بيان اينكه او نشانگان 
بزرگ فضائل ملــت و نماد فرهنگ ملى- 
اسالمى ايرانيان است، گفت: مجموعه اين 
ويژگى هــا او را به قهرمان ملت ايران مبدل 
كرد. امروز ملت ايران از هر قشــر، گروه و 
صنفى به چنين قهرمانى افتخار مى كنند و با 
هر گرايش و ســليقه و از هر قوم و مذهبى 
احساس مى كنند كه همه خوبى ها در فرهنگ 
اسالمى- ملى، در شهيد سليمانى جمع شده 
است. وى ادامه داد: شهيد سليمانى در يك 
دوره 40 ســاله مبتنى بر هميــن ويژگى ها، 
مجاهدت خالصانه اى را در راســتاى دفاع 
از امنيت و منافع ملت ايران داشت و بسيار 
سختكوش بود. در اين مسير جهاد بى منت، 
مخلصانــه و بى ريا بود و بــا اخالصى كه 

داشت هر كارى را براى رضايت خدا انجام 
مى داد و بهترين كار در راه خدا را كمك به 

مخلوق مى دانست. 
جوانــى، ايــران را كشــورى راهبردى و 
فوق العــاده مهم ياد كــرد و افزود: تصور و 
برآورد آمريكايى ها اين بود كه اگر اين ملت 
روى پاى خود بايستد و مبتنى بر خودباورى 
و اعتماد به نفســى كه با انقالب اســالمى 
به دست آورده است، پيشرفت كند معادالت 

قدرت را در جهان تغيير مى دهد.
معاون سياسى ســپاه پاســداران ادامه داد: 
جمعيت آن زمان مســلمانان جهان بيش از 
يــك ميليارد بود و اكنــون اين جمعيت به 
حدود 2 ميليارد نفر رســيده است. تحليل 
آمريكايى ها اين بود كه ملت ايران اگر بتواند 
يك كشــور پيشرفته براســاس آموزه هاى 
اسالم داشته باشد قطعاً اين انقالب به ساير 
كشورها توسعه پيدا مى كند و تمدن غربى به 

حاشيه خواهد رفت.
جوانى يادآور شــد: اين ملت ايران بود كه 
انقــالب كرد و جمهورى اســالمى را بر پا 
كرد و در مسير خودباورى و پيشرفت قدم 
برداشت لذا دشمنى آنها با ملت ايران است.

ترور سردار سليمانى 
انتقام گيرى از ملت ايران بود

 روحانى از تمبر يادبود سردار دل ها رونمايى كرد
 رئيس جمهورى همزمان با ســالگرد شهادت حاج قاسم سليمانى، از تمبر يادبود «سردار 

دل ها» رونمايى كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى روز 
گذشته در حاشيه جلسه ستاد ملى مقابله با كرونا، ضمن رونمايى از تمبر يابود سردار دل ها شهيد 

حاج قاسم سليمانى ابراز اميدوارى كرد همه بتوانيم راه آن شهيد واالمقام را ادامه دهيم.
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حوادث

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
به موجب پرونده اجرائى 9900420 موضوع سند رهنى شماره 124524 تنظيمى دفتر اسناد رسمى شماره 4 نهاوند، بانك كشاورزى فيروزان جهت وصول مبلغ 732,888,821 ريال موضوع الزم االجرا و خسارت تأخير 
الى يوم الوصول عليه خانم صغرى كيانى و آقاى مسيب سلگى مبادرت به صدور اجرائيه نموده است، اجرائيه صادره به متعهدين ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاى بستانكار مورد وثيقه برابر نظريه مورخ 1399/09/07 
كارشناس رسمى دادگسترى مورد ارزيابى كه ارزش و مشخصات آن به شرح ذيل مى باشد: ششدانگ يك باب عمارت پالك 350 فرعى از 15 اصلى واقع در بخش 3 حوزه ثبتى نهاوند استان همدان به مساحت 188/26 
سانتى مترمربع كه بنام صغرى كيانى فرزند خداداد سند مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار كارشناس رسمى دادگسترى: واقع در شهرستان نهاوند - شهر گيان و به قيمت 2/606/080/000 ريال (دو ميليارد و ششصد و 
شش ميليون و هشتاد هزار ريال) ارزيابى گرديده و محدود است به حدود شماالً به طول 8 متر ديوار به ديوار پالك 349 فرعى شرقاً اول به طول 1/10 متر ديوار به ديوار پالك 351 فرعى دوم به طول 20/60 متر ديوارى 
مى باشد به پالك 2187 فرعى. جنوباً اول به طول 8/85 متر درب و ديواريست به خيابان غرباً به طول 23/93 متر ديواريست به پالك 2347 فرعى. پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 1399/10/27 در اداره 
ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا 
حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است 
و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز 

ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(م الف 845)
تاريخ انتشار: 1399/10/14

محمدعلى جليلوند - رئيس اداره ثبت و اسناد و امالك نهاوند 

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

جريمه موتورسيكلت هاى بدون معاينه فنى
 رئيس پليس راهور ناجا از جريمه موتورسيكلت هاى بدون معاينه فنى خبر داد.
ســردار سيدكمال هاديانفر در گفت وگو با ايســنا، درباره نظارت پليس بر معاينه 
فنى موتورســيكلت ها گفت: موضوع معاينه فنى موتورسيكلت جدى است و در 
128 مركز معاينه فنى كه 14 مركز آن در تهران براى ماشــين و موتور و مابقى در 
شهرستان هاست، خدمات مربوطه ارائه مى شود. رئيس پليس راهنمايى و رانندگى 
ناجا درباره اعمال قانون و جريمه موتورســيكلت هاى بدون معاينه فنى نيز گفت: 
سيســتم LEZ كه براى كنترل آلودگى هوا در كالنشهرها روى دوربين هاى ثبت 
تخلفات نصب شده نســبت به اعمال قانون اين موارد اقدام كرده و برايش فرقى 

ندارد كه خودرو يا موتورسيكلت از مقابل آن رد شود.

اپليكيشن «صبانو» مركزى براى شناسايى 
نيازهاى پيدا و پنهان بازنشستگان

 مديرعامل صندوق بازنشستگى كشــورى، مركز نوآورى «صبا» وابسته به اين 
صندوق را مركزى براى اســتفاده از ذهن هاى خالق و شناسايى و تأمين نيازهاى 

پيدا و پنهان بازنشستگان عنوان كرد.
به گزارش ايرنا، اكبر افتخارى تأكيد كرد: برگزاركننده اين رويداد مركز نوآورى هاى 
صبا بود كه تابســتان امسال گشايش يافت و به تدريج نتايج فعاليت هاى آن نمايان 
مى شــود. وى گفت: پيش از اين، ارائه خدمات در حوزه بازنشستگى روالى سنتى 
را طى مى كرد و حداكثر خدمات ارائه شــده به بازنشســتگان، پرداخت حقوق يا 

برقرارى بيمه تكميلى درمان بود.

مشوق هاى نظام پرداخت
 براى اجراى نسخه الكترونيك

 مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران با اعالم اينكه براى نسخه هاى الكترونيك 
مشوق هايى در نظام پرداخت براى جامعه پزشكى درنظر گرفته شده كه در راستاى 

انجام آن مطالبات مى تواند به موقع پرداخت شود.
به گزارش ايرنا، محمدمهدى ناصحى درباره اجراى طرح نسخه الكترونيك افزود: 
نسخه نويسى الكترونيك در كاهش تقاضاهاى القايى بسيار تأثيرگذار بوده، به نحوى 
كه اين امر به اقتصاد ســالمت و هزينه كرد درســت منابع كمك قابل توجهى نيز 
خواهد كرد. بررســى فنى و علمى نسخ و جلوگيرى از تعدد و تداخل دارويى از 

ديگر مزاياى نسخه نويسى الكترونيك است.

فوت 3 آتش نشان همدانى در حادثه رانندگى
  ســه تن از آتش نشانان همدان در حادثه رانندگى با خودروى 
شخصى و در خارج از ســاعت ادارى دچار حادثه شدند و جان 

باختند.
رئيس پليس راه استان همدان گفت: برخورد يك دستگاه كاميون 
با سوارى پرايد در محور گل تپه - بيجار منجر به مرگ 3 سرنشين 

خودرو سوارى شد.
رضا عزيزى خاطرنشــان كرد: 2 سرنشين كاميون نيز دراين حادثه 
مجروح شدند، يك دستگاه ســوارى پرايد بدون توجه به اصول 
رانندگى و ايمنى و رعايت حق تقدم، از راه فرعى وارد جاده اصلى 
همدان به بيجار شــده كه منجر به بروز ســانحه و برخورد با يك 

دستگاه كاميون عبورى در جاده مى شود.
به گزارش خبرآنالين؛ وى بــا اعالم اينكه محموله بار كاميون ده 
تن گچ بوده كه همين امر بر شدت برخورد و خسارت وارده تأثير 
مســتقيم داشته است، افزود: حادثه حوالى ساعت 21 پنجشنبه در 
محور گل تپه به بيجار نزديكى ســه راهى دارقشالق روى داد كه با 

اطالع، عوامل امدادى جمعيت به محل اعزام شدند. 
جسد متوفيان تحويل عوامل انتظامى شد و 2 مجروح سانحه نيز به 

مركز درمانى منتقل شدند.
محمدامين عقيلى مدير روابط عمومى آتش نشانى و خدمات ايمنى 
همدان نيز در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: محمد جمشــيدنيا، 
فرمانده عمليات ايستگاه مركزى، محمدعلى احمدى كهياد و حسين 
پاشــائى پناه، آتش نشانان ايســتگاه 12 بودند كه شامگاه پنجشنبه 

11دى ماه، در محور كبودراهنگ به بيجار تصادف كردند.
وى با بيان اينكه در اين ســانحه كه با خودروى شخصى و خارج 
از شــيفت عملياتى و ادارى بود، هر 3 نفر فوت شدند، خاطرنشان 
كرد: به ياد اين عزيزان 2 حجله در ايستگاه مركزى و ايستگاه بلوار 
ارم آتش نشانى قرار داديم و تصميم داريم يك حجله نيز در ايستگاه 
شــماره 12 برقرار كنيم.عقيلى در پايان تأكيد كرد: مراســم يادبود 
اين عزيزان را حتماً برگزار خواهيم كرد اما اكنون به جهت شــيوع 
كروناويــروس و محدوديت هايى كه وجود دارد فعًال تصميمى در 
رابطه با نحوه برگزارى آن نداريم البته مديريت و كاركنان آتش نشانى 
همدان براى عرض تسليت در زمان مناسب و با رعايت شيوه نامه هاى 

بهداشتى به ديدار خانواده اين عزيزان خواهند رفت.

آفتاب اقتصادى: قيمت خودرو در انتظار گرانى
 مثل اينكه مزه كرده تو دهنشون!!

دنياى اقتصاد: نوبت گام دوم عليه كرونا
 پس بى سروصدا گام بردارين يه موقع رم نكنه!! 

آرمان ملى: فروشندگان خودرو خريدار شدند
 شنيدن قراره گرون شه، باز صف كشيدن!!

مردم ساالرى: گران فروشى در سايه جرايم تعزيراتى
 اونقدرى هست كه مبلغ جرايم رو جبران كنه!!

آفتاب اقتصادى: «هزارتو» پيش پاى سازندگان
 يكى هم مى خواد مملكتو آباد كنه شما نذاريد!!

ابرار اقتصادى: بازدهى بورس از مسكن، سكه و ارز سبقت گرفت
 اينطور كه بوش مياد توپ رو انداختن تو ميدون بورس!!

اسكناس: حاشيه امن الكچرى ها در بودجه 1400
 اين الكچرى ها رو فيل هم نمى تونه تكون بده چه برســه به 

بودجه!!
ابتكار: فرمولى براى باال بردن قيمت خودرو 

 كاش به جــاى باال رفتن قيمت، يك بار هــم كيفيتش باال 
مى رفت!!

اقتصاد برتر: خروج اقتصاد 2021 از قرنطينه
 خوبه كرونا اومد همه رو با قرنطينه آشنا كرد!!

امروز: احتمال افزايش حقوق كارگران دو بار در سال
  همون يه بارشم به ثمر برسه جاى شكرش باقيه!!
جهان صنعت: توزيع با كيفيت ترين محصول در بازار

ــدى  ــه رنگ بن ــتون ب ــوالت حواس ــع محص ــع توزي  موق
ــه!! ــا باش كرون

همدان پيام: دوران ليست هاى انتخاباتى تمام شده است
 االن ديگه همه چى ديجيتالى شده، كنترل از راه دوره!!

كسب وكار: ريزش خريداران دالر
 بذاريد حاال بابانوئل برسه سرجاش بعد ريزش كنيد!!

آفتاب: كوچك تر شدن سفره مردم در مجلس جديد
 هر اقدامى كه ميشه نتيجه اش كوچيك شدن سفره مردمه!!

ساعت درس دانشگاه فنى وحرفه اى 
تغيير كرد

با  فنى وحرفه اى  دانشگاه  رئيس   
بيان اينكه وزن بيشترى به ساعت هاى 
دروس عملى دانشجويان اختصاص 
داده شــد، گفــت: 60 تا 70 درصد 
ساعت دروس دانشــگاه در برنامه 

جديد عملى است.
ابراهيم صالحى عمران در گفت وگو 
با مهر گفت: دانشگاه فنى وحرفه اى 

ملزم اســت آموزشى را ارائه دهد كه منتهى به نياز جامعه و بازار كار 
شود، در اين راستا بسيارى از سرفصل هاى دروس دانشگاهى را تغيير 

داده و اكنون سرفصل هاى ارائه شده مطابق با نياز روز جامعه است.
وى ادامه داد: در تعيين سرفصل ها نيز دانشگاه فنى وحرفه اى، صنعت 
و آموزش و پرورش با همكارى هم ســرفصل ها را تعيين كرده اند و 
اكنون بيش از يك ســال است كه دانشجويان دانشگاه با سرفصل هاى 

جديد وارد دانشگاه مى شوند.
صالحى عمــران گفت: در ســالجارى 210 ميليارد تومــان به تأمين 
تجهيزات اختصاص داده شــده و در مقايسه سال گذشته رشد خوبى 

داشته است.

آگهى مناقصه عمومى (يك مرحله اى) نوبت اول 

اداره كل بهزيستى استان همدان

به  تخصصى  خدمات  ارائه  مناقصه  دارد  نظر  در  همدان  استان  بهزيستى 
آسيب ديدگان اجتماعى را در استان همدان به مؤسسات و شركت ها با توان 
تخصصى و سابقه كار مفيد با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت و 

با شماره مناقصه 2099000103000005 برگزار نمايد.
پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى راجهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مبلغ و نوع تضمين به ميزان 700/000/000ريال ضمانتنامه معتبر بانكى داراى 

اعتبار سه ماهه در وجه بهزيستى استان همدان
زمان انتشار در سايت: روز شنبه 1399/10/13 ساعت 12 

مهلت دريافت اسناد مناقصه: روز پنجشنبه ساعت 13:30 مورخ 99/10/18
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 29 /1399/10

به  اعالم  مورخ 1399/10/30زمان  سه شنبه  روز  بازگشايى  زمان 
برنده 1399/10/30

مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه از تاريخ بازگشايى
اصل ضمانتنامه شركت در مناقصه تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ  29 /10/ 1399در 

پاكت در بسته تحويل حراست اداره كل بهزيستى استان همدان شود.
كل  اداره  اجتماعى  امور  معاونت  به  مراجعه  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت 

بهزيستى همدان واقع در ميدان جهاد تلفن 5- 38267082
عالقه مندان به شركت در مناقصه مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى 

الكترونيكى (توكن) با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند.
مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه : 021-41934

دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737و85193768 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانه

 (www.setadiran.ir) بخش«ثبت نام / پروفايل مزايده گر» موجود است.
 (م الف 1401)

خريد ست كامل لوازم انشعاب فاضالب (شامل لوله، انشعابگير، سيفون، دريچه چدنى، درپوش الستيكى، بوشن رابط) 
 به شماره ع/99/248

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد ست كامل لوازم انشعاب فاضالب (شامل لوله، انشعابگير، 
سيفون، دريچه چدنى، درپوش الستيكى، بوشن رابط) از توليدكنندگان مربوطه مطابق مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه واز طريق سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت (ستاد) اقدام نمايد.
آدرس دولت(ستاد)به  الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  پاكات  بازگشايى  و  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
www.setadiran.ir  به شماره فراخوان 2099007001000092 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: 1399/10/13

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

مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/10/13 لغايت 1399/10/18 تاپايان وقت ادارى.
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت 1399/10/29 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/10/30 ساعت 9 سالن جلسات مناقصه گزار.
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 580,834,050 ريال است كه پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق بند الف ماده 5 آيين نامه 
تضمين معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه مورخ 1394/9/22 ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست 
در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/10/29 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد 

دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال- شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15،پنجشنبه 

7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021  دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir  درج شده است. 

 شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى

شركت آب و فاضالب استان همدانشركت آب و فاضالب استان همدان

نوبت دوم

  مالير - خبرنگار همدان پيام: پنجشنبه 
هفته گذشته معاون وزير و رئيس سازمان 
نوسازى مدارس كشور از پروژه هاى مهم 
و نيمه تمام آموزشى مالير با هدف تسريع 

در پايان اين پروژه ها، بازديد كرد.
معاون وزير و رئيس ســازمان نوســازى 
مدارس كشــور در حاشــيه اين بازديد ها 
گفــت: در ســال 95 حــدود 30 درصد 
مدارس كشور را نيازمند بازسازى و تخليه 
اعالم كرديم كه اعتبارات سازمان نوسازى 
از سال 95 رشد قابل توجهى داشته است.

مهــرا... رخشــانى مهر با اشــاره به اينكه 
از ســال 96 به بعد تخصيــص اعتبارات 
به صورت صد درصد بوده اســت، افزود: 
از مجموع پروژه هاى در دســت بازسازى 
و مقاوم ســازى، 20 درصد مدارس كشور 
نيازمند تخريب، بازســازى و مقاوم سازى 
هستند كه درحال حاضر ده درصد تخريب 

و مقاوم سازى شده اند.
وى با اشاره به اينكه در سال 96 اعتبارات 
عمرانى سازمان توسعه و نوسازى مدارس 
1/5 درصد بوده اســت، افــزود: اين رقم 
دراليحــه 1400 بــه 4/5 درصد رســيده 
اســت و اين نشان از توجه ويژه به بخش 

مدرسه سازى دارد.
رخشانى مهر افزود: از محل اعتبارات ملى 
ســال 99، 3 هزارو 700 ميليارد تومان در 
بين مدارس سراســر كشــور توزيع شده 
اســت كه اين رقم براى سال 1400 به 5 
هــزار و صد ميليارد تومــان افزايش پيدا 

كرده است.
وى با اشــاره به اينكه پروژه هاى آموزش 

و پــرورش به صــورت مشــاركتى انجام 
مى شــود، گفت: 2 هــزار و 350 ميليارد 
تومان اعتبارات اين بخش بوده اســت كه 

به طور كامل تخصيص پيدا كرده است.
 اختصــاص 5 ميليــارد اعتبار به 
سليمانى  شهيد  نيمه كاره  آموزشــگاه 

مالير
رخشــانى  مهر در ادامه به پروژه نيمه كاره 
شهيد ســليمانى مالير اشاره كرد و افزود: 
تكميل اين پروژه به 5 ميليارد تومان اعتبار 
نياز دارد، ايــن اعتبار را از محل اعتبارات 
ملى تأمين خواهيم كرد تا در مهرماه شاهد 

افتتاح اين مدرسه نيز باشيم.
به گــزارش همدان پيام، معــاون وزير و 
رئيس ســازمان نوســازى مدارس كشور 

به پروژه هاى نيمه تمام اســتان اشاره كرد 
و افزود: تاكنــون 70 ميليارد تومان اعتبار 
براى نوســازى و تجهير مدارس اســتان 
تصويب شده است كه ده ميليارد آن متعلق 

به شهرستان مالير است.
نماينده مردم مالير نيــز در اين بازديدها 
گفــت: در بخش نوســازى مــدارس در 
شهرســتان مالير طرح هايــى را داريم كه 
متأســفانه ســال ها راكد مانده است و در 
جلســات متعددى كه در تهران با رئيس 
سازمان تجهيز و نوسازى مدارس داشتيم 
موفق شديم به رديف اعتبارات استانى اين 

پروژه ها را اضافه كنيم.
آزاديخواه  احد  والمسلمين  حجت االسالم 
با اشــاره به ايــن پروژه ها گفت: ســالن 

چندمنظــوره روســتاى علوى، مدرســه 
روســتاى كمرى، تجهيز ســالن سينماى 
فرهنگيان، اســتخر سرپوشــيده هنرستان 
ابتكار از جمله اين پروژه ها اســت كه در 
بازديدهاى هفته گذشته حدود ده ميليارد 
تومان اعتبار براى تكميل آنها درنظر گرفته 

شد.
روستاى  4 كالســه  مدرســه  گلنگ زنى 
كمرى، بازديد از مدرسه نيمه كاره شهيد 
ســليمانى، بازديد از اســتخر سرپوشيده 
مدرسه ابتكار و بازديد از سالن سينماى 
فرهنگيــان شهرســتان ماليــر از جمله 
برنامه هاى ســفر يك روزه معاون وزير 
آمــوزش و پرورش به شهرســتان مالير 

بود.

شكاف بين نسلى 
را با گفت وگو 
پر كنيم
 مدير گروه مسائل و آسيب هاى اجتماعى انجمن 
جامعه شناسى ايران با بيان اينكه شكاف و فاصله بين 
نسلى در جامعه شديدتر شده، با بيان اينكه آنجا كه 
تعامل، تفاهم و كنش ارتباط عقالنى بين افراد شكل 
نمى گيرد و الگوهاى جديد توسط مدافعان الگوهاى 
سنتى حذف مى شوند، شكاف و فاصله بين نسلى 

پديدار مى شود.
احمد بخارايى در گفت وگو با ايرنا با بيان اين كه 
پديده هاى اجتماعى از جمله شكاف بين نسلى 
كه در جامعه اتفاق مى افتد، در 3 ســطح خرد، 
ميانه و كالن قابل تحليل و ارزيابى است، يادآور 
شد: در ســطح خرد بيشتر به حوزه روانشناسى 
نزديك مى شود كه شامل خأل مهارت گفت وگو 
بين افراد به معناى عــام و اعضاى يك خانواده 
به معناى خاص اســت كه با ضريب اثرگذارى 

اندكى كه در جامعه مى تواند داشــته باشــد، به 
اندازه خود قابل توجه است.

وى بــا تأكيد بر اينكه بروز پديده ها در ســطح 
ميانه و كالن حائز اهميت است، خاطرنشان كرد: 
همه جوامع در روند تحول فرهنگى با اختالف 
2 نســل مواجه هســتند؛ زيرا نسل هاى گذشته 
براســاس الگوهاى فرهنگــى و رفتارى خاص 
خود كنش مى كنند و نســل جديــد به ويژه در 
دنياى كنونى كه روند تحوالت صنعتى، شهرى، 
ارتباطى و اطالعاتى بســيار سريع و گسترده و 
عميق شده به سرعت در حال پوست انداختن و 

ارائه رفتارهاى خاص خود است.
مدير گروه مسائل و آسيب هاى اجتماعى انجمن 
جامعه شناســى ايران افزود: اين شكاف، گپ و 
فاصله نسلى در جامعه ما شديدتر است به دليل 
اينكه عناصر فرهنگى در مقابل تغيير و اصالح، 
بيشتر مقاومت مى كنند زيرا عناصر سنتى فرهنگى 

در نسل قديم ريشه دوانده  است.
بخارايى بــا تأكيد بــر اينكه رســانه، آموزش 
و پــرورش و ارگان هاى فرهنگــى در جوامع 
دموكراتيك و رقابتى متولــى كاهش دهنده اين 

شــكاف هســتند، خاطرنشــان كرد: در فضاى 
گفت وگويى، رابطه تنگاتنگ و مســتقيمى بين 
تحــول، پويايى و تكامــل فرهنگى وجود دارد. 
خأل فرهنگ گفت وگو در جامعه ما، سبب شده 
ســازمان ها و مراجعى كه مسئول كاهش شكاف 
نسلى هستند عمال به صحنه نيايند، در نتيجه اين 

شكاف نسلى شديدتر مى شود.
 ريشه كنش هاى خشونت آميز خانواده، 

در جامعه است
از نگاه اين جامعه شــناس، اختالف بين فرزند و 
والدين كه به قتل و كنش هاى خشــونت بار منجر 
مى شود همگى ريشه در بيرون از خانواده دارد؛ آنجا 
كه تعامل، تفاهم، گفت وگو و كنش ارتباطى عقالنى 
بين افراد صورت نمى گيرد و الگوهاى جديد توسط 
مدافعان الگوهاى سنتى حذف مى شوند، تعصب، 

عصبيت و خشونت جايگزين آن مى شود.
بخارايى ادامه داد: به طور طبيعى اين دســت به 
حــذف زدن و معدوم كردن نــگاه مخالف در 
سطح كالن، در سطح خانواده و كف خيابان در 
نزاع 2 راننده يا نزاع هاى قومى بازتوليد مى شود. 
اينها حلقه هاى پيوسته يك زنجير هستند و هيچ 

حلقه اى جــداى از حلقه هاى ديگر قابل تحليل 
نيست.

مديرگروه مسائل و آسيب هاى اجتماعى انجمن 
جامعه شناســى ايران در پاسخ به اين پرسش كه 
چه كنيم تا شكاف بين نسلى در خانواده كاهش 
يابد و ديگر شــاهد خشونت، فرار يا جنايت در 
ميان اعضاى خانواده نباشــيم، گفت: در ميان 3 
عنصر دخيل در كاهش شــكاف بين نســلى كه 
شامل خانواده، مدرسه و رسانه، خانواده در سطح 
خرد، آموزش و پرورش در سطح ميانه و رسانه 
در سطح كالن در دوباره سازى ذهن يا «برساخت 

گرايى» ايفاى نقش مى كنند.
وى ادامــه داد: پدر و مــادر و همه عنصرهاى 
تربيتى در ســطح ُخرد تابع سطح ميانه و كالن 
هستند و نمى توان منفك از سطح ميانه و كالن، 
در مورد آن وارد گفت وگو شد، در نتيجه وقتى 
كنش ارتباط معقول در سطح جامعه اتفاق نيافتد 

خانواده هم از جامعه بازتابى مى كند.
بخارايى هشدار داد: وقتى صحنه تمرين خوب 
شنيدن، حرف زدن و آموزش گرفتن براى والدين 
وجود نداشته باشد آنها هم تابع شرايط تحميلى 

مى شوند. بر همين اساس نخست بايد به اصالح 
ساختارهاى سطوح كالن و ميانه پرداخت و آنها 
را از حداقل ظرفيت برخوردار كرد تا «برساخت 
گرايى» مفيد شــكل گيــرد، در غير اين صورت 

همچنان در بر همان پاشنه مى چرخد.
و  مهرورزانــه  آموزش هــاى  خــأل   
عاطفه محور منجر به رشد خشونت مى شود
ايــن جامعه شــناس با تأكيــد بر اينكــه وقتى 
آموزش هاى عاطفه و مهــرورزى از كتاب ها و 
فيلم ها و سريال ها رخت بربندد زندگى هاى سرد 
و خاموش شــكل مى گيرد، متذكر شد: با ايجاد 
شكاف عاطفى در ميان والدين، جدايى فرزندان 
از والدين هم خودبه خــود رخ مى دهد؛ فرداى 
روزگار دختر و پســر خانواده ســر از جاهاى 
ديگر درمى آورند، در نتيجه تضاد فرهنگ سنتى 
و مدرن، بســترهاى خشونت و جنايت گسترده 

مى شود.
وى افزود: حال آنكه مهــرورزى والدين با هم 
الگويى براى جذب فرزندان مى شــود؛ همانند 
ُمســكن و مرهم، زخم ها و شكاف ها را از بين 

مى برد.

معاون وزير و رئيس سازمان نوسازى مدارس كشور:

20 درصد مدارس كشور نيازمند بازسازى است 
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صدور چك در وجه حامل، ممنوع
 طبــق آنچه بانك مركزى اعالم كرده، چك هاى فعلى طبق روال 
سابق كارسازى مى شوند اما در قانون جديد چك كه قرار است در 
آينده نزديك اجرا شود، نقل و انتقال چك هاى با ظاهر و مندرجات 
جديد درصورت ثبت مراتب انتقال در سامانه صياد بالمانع است و 
در مورد چك هاى صادره از دسته چك هاى قديم، نقل و انتقال عادى 
چك كما فى السابق بالمانع است. همچنين تمامى چك هاى جديد 

مشمول ممنوعيت صدور در وجه حامل مى شوند.
به گزارش ايســنا، با توجه به تصويب قانون جديد چك و اجرايى 
شدن آن در آينده نزديك، مجموعه پرسش هاى قانون جديد صدور 
چك از سوى بانك مركزى به روز رسانى شده و در سايت اين بانك 

در بخش «سواالت متداول» اعالم شده است.
برخى از پرســش هاى متداول در زمينه قانون جديد چك كه در 

اين بخش آمده، به شرح زير است:
■ آيا چك صياد طرح قديم طبق روال گذشته پيش مى رود؟ 

بله، تا زمان پايان برگ هاى دسته چك هاى قديمى و دريافت دسته 
چك هــاى با ظاهر و مندرجات جديدو صدور و وصول چك ها به 

شكل گذشته تداوم مى يابد.
■ چكى كه از كسى گرفته مى شود و چند دست چرخيده، به چه 

صورت است؟
نقل و انتقال چك هاى با ظاهر و مندرجات جديد در صورت ثبت 
مراتب انتقال در ســامانه صياد بالمانع اســت و در مورد چك هاى 
صادره از دســته چك هــاى قديم، نقل و انتقال عــادى چك كما 

فى السابق بالمانع است. 
■ آيا چك هاى قديمى تا برگ آخر مى توانند در وجه حامل صادر 

شوند؟
چك هاى قديمى به شكل سابق مى توانند كارسازى شوند؛ بنابراين 

در وجه حامل نيز مى توانند صادر شوند.
■ پشت نويسى چك به چه روالى انجام مى شود؟  

از تاريخ اعالم بانك مركزى، ظهرنويســى چك هاى كاغذى ممنوع 
بوده و انتقال چك مستلزم ثبت مراتب در سامانه صياد خواهد بود.

■ وظيفه ثبت چك در سامانه صياد با چه شخصى است؟ 
حســب مورد بر عهده صادركننده (در مقام صــدور) يا دارنده (در 

مقام انتقال) است.
- ممنوعيت صدور چك در وجه حامل شامل كدام چك هاست؟ 

شامل تمامى چك ها با ظاهر و مندرجات جديد كه زمان توزيع آن 
توسط بانك مركزى اعالم مى شود.

■ هيأت مديره يك شركت يا افرادى كه حق امضا دارند، كدام 
يك اگر چك برگشتى داشته باشند، مشكل زاست؟

در اصالحيه جديد ســال 1397 قانون صدور چك عالوه بر شخص 
صاحب حساب، وكيل يا نماينده (اعم از مدير يا ساير نمايندگان شركت) 
كه اقدام به صدور (امضا) چك به نيابت از شــخص صاحب حساب 

مى كنند، مسئوليت داشته و مشمول محروميت هاى قانونى مى گردند. 
■ در اســتفاده از چك هاى جديد بــراى افرادى كه به هر دليل 
نمى توانند به اينترنت دسترسى داشته باشند، چه راهكارى در نظر 

گرفته شده است؟
مى توانند مراجعه حضورى به شعبه داشته باشند.

■ اگر بانك عامل اپليكشين يا نرم افزار نداشته باشد، مشترى كه 
داراى چك جديد صياد است، چه كار بايد انجام دهد؟ 

مى تواند مراجعه حضورى به شــعبه داشــته باشــد يــا از طريق 
اپليكيشن هاى پرداخت عمومى اقدام كند.

■ اگر چك براى ضمانت باشــد و تاريخ نداشــته باشد، به چه 
صورت است؟ 

صدور چك هاى با ظاهر و مندرجات جديد در هر صورت مستلزم 
ثبت در سامانه صياد است. صدور چك براى ضمانت بالمانع است 
ولى چك بدون تاريخ اساساً قابل وصول نيست. وصول چنين چكى 
منوط به درج تاريخ اســت و بانك در مقام تأديه وجه آن به ضمانى 

بودن آن ترتيب اثر نخواهد داد.
■ افراد هيأت مديره يك شركت كه داراى چك برگشتى است، آيا 

در چك شخصى خود نيز به مشكل برمى خورند؟ 
خير.

■ آيا با ابالغ قانون جديد صدور چك هنوز هم صدور چك براى 
ضمانت امكان پذير است؟ 

بله ولى مستلزم ثبت مراتب صدور در سامانه صياد است. (در مورد 
چك هاى با ظاهر و مندرجات جديد)

■ اگر چك هاى صياد طرح جديد در ســامانه صياد ثبت نشود 
چه مى شود؟ 

مشمول الزامات و سازوكارهاى مقرر در قانون صدور چك نخواهد 
بود و تنها به عنوان يك سند مدنى مؤيد طلب است.

■ آيا محروميت هاى ناظر بر صدور كارت هاى جديد بانكى شامل 
كارت هاى المثنى يا تمديد كارت هاى قبلى مشتريان هم مى شود؟ 
بله. با توجه به اطالق قانون تمامى عمليات كارت ها را شامل مى شود.

■ اگر مندرجات برگه چك با اطالعات سامانه صياد مغاير باشد 
تكليف چيست؟ 

مالك اعتبار و محوريت با اطالعات سامانه صياد است و درصورت 
مغايرت، بانك از پرداخت وجه چــك خوددارى مى كند. در ادامه 
درصورت درخواســت دارنده چك، بانك نسبت به صدور گواهى 

عدم پرداخت اقدام مى كند.
■ كسانى كه دريافت كننده چك هستند از كجا بدانند صادركننده 

در سامانه صياد صدور آن را ثبت كرده است؟ 
دريافت چك هاى صادره از دســته چك هاى جديد مستلزم ورود 

به سامانه صياد و ثبت تأييديه (تأييد دريافت) توسط گيرنده است.
■ آيا كســانى كه داراى بدهى غيرجارى هستند نيز طبق قانون 

جديد مى توانند دسته چك دريافت كنند؟ 
خير. اين اشخاص مطابق ضوابط ابالغى بانك مركزى اساساً امكان 

افتتاح حساب جارى نخواهند داشت.

برخى معنى آزادسازى را نمى دانند
 مافياى بازار خودرو را جمع كنيد

 از ارديبهشت ســالجارى بود كه شــوراى رقابت بار ديگر به 
قيمتگذارى خودرو برگشــت و قرار بر اين شــد دســتورالعمل 
قيمت گذارى را صادر كند. براين اســاس، در چند ماه گذشته هر 3

ماه يكبار با توجه به تورم بخشــى كه از سوى بانك مركزى اعالم 
مى شد، شوراى رقابت تغييرات قيمت خودرو را محاسبه و جهت 
اجرا به خودروســازان اعالم مى كرد و متقاضيان مى توانستند طبق 
شرايط تعريف شــده براى خريد خودرو از طريق قرعه كشى اقدام 

كنند. 
با اين حال در روزهاى گذشــته شــوراى رقابــت از تغيير فرمول 
قيمتگذارى براى 18 مدل خودرو خبر داد. اين بار پايه قيمتگذارى 
خودرو متوسط قيمت بازار و افزايش توليد بود و تورم بخشى در آن 
نقشى نداشت؛ موضوعى كه موجب انتقادات بسيارى پس از اعالم 
اين خبر شده و گفته مى شود كه اين قيمتگذارى به نوعى آزادسازى 

خودرو و به نفع خودروسازان تمام شده است.
جريان فرمول جديد قيمتگذارى خودرو و حواشــى آن موضوعى 
اســت كه در گفت وگوى ايسنا با رضا شيوا، رئيس شوراى رقابت 

مورد بررسى قرار گرفت.
 فرمول اول جديد نبود

شــيوا با بيان اينكه ما در ارديبهشت امســال فرمول جديدى ارائه 
نكرديم، بلكه همان فرمول گذشته سقف قيمتى بود كه به روز شد، 
گفت: به تبع آن تغييراتى كه در ســبد تورمى بانك مركزى الزم بود 
ايجاد و تورم را محاسبه و قيمت جديد استخراج  شد، براين اساس 
درحال حاضر همچنان بر پايه همان فرمول قبلى قيمت خودروهاى 
پرمصرف و با تيراژ باال محاســبه و اجرايى مى شود و تا زمانى كه 
بازار خودرو از انحصار خارج نشــده و رقابتى نشود فرمول قبلى 

براى خودروهاى موردنظر پابرجا خواهد بود.
رئيس شوراى رقابت در ادامه به ابعاد مختلف قيمتگذارى براساس 
دستورالعمل جديد براى بخشى از خودروها پرداخت و توضيح داد 
كه اين فرمول برخالف دستورالعمل قبلى كه بر تورم بخشى تكيه 
داشت به ميزان توليد متكى است. اين درحالى است كه طى توافق 
خودروسازها با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش 
كه مسئوليت خودرو در اين وزارتخانه را برعهده دارد قرار است در 
سال پيش رو يعنى از دى  امسال تا همين ماه در سال آينده افزايش 
50 درصدى توليد در دســتور كار قرار گيرد. بنابراين درصورتى كه 
توليد افزايش پيدا نكند هيچ افزايش قيمتى هم براى خودروسازان 
اعمال نمى شود و از محسنات اين فرمول همين جلوگيرى از توليد 

قطره چكانى است.
وى در مورد اينكه برخى معتقدند با اين فرمول آزادســازى قيمت 
خودرو صورت گرفته اســت، اظهار كرد: آنهايى كه چنين صحبتى 
مى كنند يا معنى آزادسازى قيمت را نمى دانند يا نمى خواهند آن را 
مطرح كنند. شــوراى رقابت اگر قصد آزادسازى خودرو را داشت 
اعالم مى كرد كه ديگر دخالتى در قيمتگذارى ندارد و خودروسازان 

براساس هر روشى كه دلشان مى خواهد قيمت را تعيين كنند.
 چرا با افزايش توليد بازهم خودرو گران مى شود؟

شــيوا در مورد اينكه پيش تر اعالم كرده بوديد دليل گرانى در بازار 
خودرو عرضه كمتر از تقاضا اســت و بــا افزايش توليد قيمت ها 
متعادل خواهد شد اما اكنون بر اين تأكيد داريد كه با افزايش توليد، 
قيمت براى خودروســازان افزايش پيــدا مى كند. اين چگونه قابل 
توجيه است، يادآور شد: ما فعال در يك نبود تعادل عرضه و تقاضا 
قرار داريم و تا زمانى كه افزايش توليد وجود نداشته و تعادل بر قرار 

نشود كاهش قيمتى رخ نمى دهد.
 فرمول به نفع خودروساز است؟

شيوا درباره  اينكه آيا فرمول جديد بيش از آنكه به نفع مصرف كننده 
باشد به نفع خودروساز نيست؟ توضيح داد: اگر توليد افزايش پيدا 
كند حتما قيمت بازار به دستورالعمل شوراى رقابت نزديك مى شود 
كه اين به نفع مصرف كننده اســت. درحال حاضر تعدادى خريدار 
واقعى در بازار آزاد هستند كه قيمت بازار براى آنها آزاردهنده است 
پس اگر قيمت كاهش يابد حتما به نفع آنهاســت. اين فرمول نفع 
ديگرى براى مصرف كننــده دارد؛ به طورى كه در فرمول قبلى چه 
خودروساز توليد را افزايش يا كاهش مى داد در هرصورت با توجه 
به اينكه تورم بخشــى مبنا بود پياپى افزايش قيمت رخ مى داد ولى 
در فرمول جديد تابع توليد هستيم و اگر اتفاق افتد احتماال بازار به 

تعادل برمى گردد.
 دليل اين همه حمله چيست؟

رئيس شوراى رقابت در ادامه با اشاره به هجمه هاى صورت گرفته 
در مورد فرمول جديد، تصريح كرد: اين فرمول الزاما به معنى افزايش 
قيمت نيست در برخى خودروها ممكن است كمتر از تورم بخشى 
افزايش قيمت داشته باشد يا در برخى ديگر بيشتر؛ بنابراين نمى فهمم 
دليل اين همه حمله در رابطه با اين فرمول چيست شايد برخى هنوز 

دقيق متوجه نشده اند كه سازوكار و ابعاد آن چگونه است.
 تا رانت هست دالالن هم هستند

شــيوا در مورد اينكه در روش قبلــى گفته بوديد حضور دالالن به 
حداقل رسيده آيا در فرمول جديد تضمينى وجود دارد كه با توجه 
به كاهش فاصله قيمت بين بازار ازاد و دستورالعمل شوراى رقابت 
حضور دالالن حذف شــود، توضيح داد: به هر صورت يك رانتى 
بين قيمت منصفانه شوراى رقابت و قيمت بازار وجود دارد و اين 
موجــب حذف قطعى دالالن نخواهد شــد، ولى در فرمول جديد 
تــالش كرديم كه اين اختالف جديد به حداقل رســيده و حضور 

دالالن نيز كمتر شود. 
 شكايت نداشتيم

به گفته وى، در مراحل قبل كه فروش از طريق قرعه كشى انجام شد 
همچنان تعداد كسانى كه متقاضى واقعى نيستند و دالل و واسطه گر 
بودند در بين متقاضيان حضور داشتند ولى در هرصورت در اين روش 

شكايت ها در مورد تخلف و سوء استفاده به حداقل رسيده است.

ايرالين ها خواستار لغو فاصله گذارى اجتماعى
 در پروازها هستند

 ايرالين ها خواستار حذف محدوديت 60 درصدى در پروازهاى داخلى هستند تا 
ضرر و زيان صنعت هوايى تا حدودى كاهش يابد.

دبير انجمن شــركت هاى هواپيمايى گفت: «ياتا» اعالم كرده است كه از ابتداى شيوع 
ويروس كرونا و با جابه جايى يك ميليارد و 200 ميليون مسافر تنها 44 مورد ابتال به 
كرونا در پروازها گزارش شــده است يعنى در هر 27 ميليون نفر يك مسافر؛ بر اين 
اســاس امكان حذف مصوبه ســتاد مبارزه با كرونا وجود خواهد داشت بدون اينكه 

تهديدى براى ســالمت مسافران باشد. مقصود اسعدى ســامانى افزود: بر اين اساس 
انتظار ما لغو اين محدوديت است تا جابه جايى مسافر براى ايرالين ها صرفه اقتصادى 
داشــته باشــد و در عين حال امكان تعديل قيمت ها هم مشروط به مذاكرات جديد 
وجود دارد. با بيان اينكه صنعت حمل و نقل كشور پس از شيوع كرونا آسيب شديدى 
ديد و متحمل خســارت شده است، به ايرنا گفت: در 6 ماهه نخست امسال بيش از 
43 درصد مسافران پروازهاى داخلى و 96 درصد مسافران پروازهاى خارجى كاهش 

يافته و بسيارى از هواپيماها به دليل نبود مسافر زمين گير شدند.
ســامانى ادامه داد: در اين شــرايط اعمال محدوديت اســتفاده از 60 درصد ظرفيت 

هواپيماها در پروازها هم بر فشار اقتصادى به ايرالين ها افزوده است.

وى ادامه داد: تحقيقات علمى و دانشگاهى شركت هاى سازنده هواپيما و ياتا (انجمن 
بين المللى شركت هاى هواپيمايى) بر روى سيستم تهويه هوا در كابين هواپيما و نوع 

چينش صندلى، حاكى از احتمال بسيار اندك ابتالى مسافران در هواپيما است.
به گفته دبير انجمن شركت هاى هواپيمايى هم اكنون همه مسافران در ورودى ترمينال ها 
مورد تب سنجى قرار مى گيرند و پيش از صدور بليت با سامانه بانك اطالعاتى مبتال 
به كرونا در وزارت بهداشت كنترل مى شوند، اين قوانين امكان حضور بيمار مبتال به 

كرونا در پرواز را كاهش داده است.
با دســتور وزير راه و شهرسازى از يكم آبان ماه، شــركت هاى هواپيمايى موظف به 

رعايت ظرفيت 60 درصدى در پروازها شدند.

 هرچند كه چند پروژه مهم در اســتان از 
جمله قطار شــهري همدان، قطار همدان-

مالير و جاده تويسركان - گنجنامه- همدان 
داراي رديــف بودجه ملي در اليحه بودجه 
1400 شده اند اما براساس اين اليحه همدان 
نوزدهمين اســتان در دريافت بودجه است. 
عالوه بــر اينكه اســتان هاي محروم و كمتر 
برخــوردار ايالم، سيســتان و بلوچســتان 
لرستان و كرمانشاه افزايش بودجه بيشتري 
نسبت به ســال 99 در مقايســه با همدان 
دريافــت مي كنند اســتان هايي مانند فارس 
و آذربايجان كه توســعه يافته تر هستند هم 
افزايش بودجه بيشــتري نسبت به سال 99 
دارند. با اين حال رئيس كميســيون برنامه و 
بودجه مجلس اعالم كرده اســت كه بودجه 
سال 1400 بســيار خاص است و در آن به 
موضــوع محروميت زدايــى از مناطق كمتر 

برخوردار به صورت ويژه توجه شده است.
به گفته حميدرضا حاجى بابايى، در ليســت 
بودجه اســتانى، مناطق محروم كشــور با 
اولويــت در صدر قرار دارند و اين موضوع 
موجب گاليه برخى اســتان ها شده بود كه 

موضوع را براى آنها شفاف سازى كرديم. 
وى با بيان اينكه محروميت زدايى در بودجه 
1400 جايگاه ويــژه اى دارد، گفت: مناطق 
محروم و اســتان هاى نفت خيز مثل ايالم و 
خوزستان بهره بيشــترى از اعتبارات توازن 

منطقه اى و درآمدهاى نفتى خواهند برد.
نماينده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شوراى اســالمى به ايرنا، خاطرنشان كرد: 
بودجه ســال آينده كشور به داليل مختلف 
داراى ويژگى هاى خاصى اســت و با تمام 

بودجه بندى سال هاى گذشته تفاوت دارد.
حاجى بابايــى افزود: خاص بــودن بودجه 
1400 ناشــى از تحريم هــاى اقتصادى و 
موقعيت ويژه اى است كه كشور در آن قرار 

دارد. 
عضو كميسون تلفيق مجلس شوراى اسالمى 
گفت: تالش دولت و مجلس بر اين معطوف 
اســت تا بودجه سال 1400 موجب رشد و 

ارتقاى شــاخص هاى اقتصــادى از جمله 
ضريب جينى، تورم، اشتغال، سرمايه گذارى 
و بهره ورى شده و پاسخگوى نياز كشور هم 

باشد. 
وى با تأكيد بر اينكه بودجه ســال آينده از 
نظر منابع و مصــارف در نوع خود خاص 
محسوب مى شود، گفت: در كميسيون برنامه 
و بودجــه 13 حكم در ســاختار بودجه را 
اصالح و مصوب كرده ايم كه اكنون درحال 

بحث و بررسى در شوراى نگهبان است.
حاجى بابايــى تصريــح كرد: ايــن احكام 
درصورت تأييد توســط شــوراى نگهبان، 
تغيير و تحوالت اساسى در بودجه ريزى كل 

كشور به ويژه بودجه استانى ايجاد مى كند.
 نماينده مردم همدان در خانه ملت با اشاره 
به ســابقه طوالنى خود در كميسيون تلفيق، 
گفت: از سال 1375 در اين كميسيون براى 
تصويب بخش هاى مختلف بودجه كشــور 

تالش كرده و از هيچ كوششى دريغ نكرده ام.
اجرايــى  دســتگاه هاى  مديــران  از  وى 
خواســت مــوارد و موانــع موجــود بــر ســر 
راه پروژه هــاى ملــى و اســتانى را به موقــع 
اطالع رســانى كننــد تــا مجمــع نماينــدگان 
بتواننــد تغييــرات الزم را در رديف هــاى 

بودجــه لحــاظ كننــد.
به گفته حاجى بابايى، ممكن اســت اعتبار 
پيش بينى شده كفاف تمام هزينه ها را ندهد 
اما اين كمبودها جبران مى شود. به طورى كه 
امسال در جريان سفر نوبخت معاون رئيس 
جمهورى و رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
كشــور به همدان 300 ميليارد تومان اعتبار 
براى تكميل پروژه هاى در دست اجراى اين 

استان اختصاص يافت. 
 راه آهن همدان - مالير 

در رديف بودجه ملى قرار گرفت
نماينــده مــردم مالير در مجلس شــوراى 

اسالمى با اشــاره به پروژه راه آهن همدان-
مالير گفت: در اليحه بودجه ســال 1400 
موفق به تصويب بودجه مســتقل براى اين 

پروژه شديم.
حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه به 
خبرنگار همدان پيام در مالير گفت: براى اين 
پروژه 60 ميليارد تومان بودجه تصويب شد.

وى با اشــاره به اينكه ايــن مقدار تصويب 
بودجه براى طرح هاى مالير بى ســابقه بوده 
است، افزود: اميدواريم كه با اختصاص اين 
اعتبار هرچه سريع تر شاهد تكميل شدن اين 

طرح باشيم. 
بــه گفتــه وي، راه آهن همــدان مالير 75 
كيلومتر است ودر 2 قطعه ساخته شده است 
كه قطعه نخســت آن به طول 41/5 كيلومتر 
از ايســتگاه راه آهن همــدان آغاز و پس از 
عبور از ايستگاه هاى گل كهريز، طاسبندى و 

كهريز به ايستگاه مالير منتهى مى شود.
  اليحه بودجه 1400 

به اصالحات زيادى نياز دارد 
سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
هم به تســنيم گفت: اليحه بودجه كشــور 
براى ســال 1400 با اصالح ساختار حقيقى 

و بنيادى فاصله زيادى دارد.
محمدمهــدى مفتح اظهار كــرد: در اليحه 
بودجه سال 1400 شاهد برخى رديف هاى 
درآمدزايى براى دولت هســتيم كه به نظر 

مى رسد محقق شدنى نيستند.
وى افــزود: كاهــش وابســتگى بودجه به 
نفت در اليحه بودجه ســال آينده كشــور 
مورد توجه كافى قرار نگرفته و بخشــى از 
درآمدهاى نفتى نيز صرف هزينه هاى جارى 

كشور مى شود.
سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
با اشاره به اينكه پيش از تنظيم اليحه بودجه 
ســال 1400 مســئوالن و مديــران دولتى 
نشســت هاى هم انديشى زيادى براى تنظيم 
هرچه بهتر اليحه بودجه ســال آينده كشور 
برگزار كردند، گفت: با اين حال اليحه كنونى 

بودجه به اصالحات زيادى نياز دارد.

 چارچوب پرداخت وام كرونا در مرحله 
دوم به ســمت بنگاه محــورى تغيير يافته 
و نحوه پرداخت آن بــه واحد اقتصادى را 

دستگاه اجرايى مربوطه تعيين مى كند.
در راســتاى حفظ اشتغال بنگاه ها و صيانت 
از نيروهاى كار، پرداخت تسهيالت حمايتى 
به كســب و كارهاى آســيب ديده از كرونا 
در دســتور كار وزارت كار قــرار گرفت و 
بر اين اســاس، 14 رسته شغلى منتخب كه 
بيشترين آســيب از شيوع ويروس كرونا را 
متحمل شــده و داراى ليست بيمه در قالب 
براى  بودند،  خويش فرمايــى  يا  كارفرمايى 
استفاده از تســهيالت مذكور به سامانه كارا 
معرفى شــدند تا مراحل ثبت نام خود را از 

اين طريق دنبال كنند.
در مرحلــه نخســت پرداخت تســهيالت 
حمايتى كرونــا، نزديك به 14 هزار ميليارد 
تومــان تســهيالت بــه كســب وكارهاى 
آسيب ديده از كرونا در كشور پرداخت شده 
و متقاضيان به 19 بانك تعيين شــده در اين 
حوزه معرفى شــدند كه مبلغ مذكور در 14

رسته و 858 زير رسته تعريف شده است.
در مرحله دوم پرداخت تسهيالت كرونا نيز 
رقمى معادل 8 هزار ميليــارد تومان درنظر 
گرفته شــده كه قرار است به 4 بخش حمل 

و نقل، گردشگرى، فرهنگ و هنر و ورزش 
اختصاص يابد.

به گفته مديركل دفتر سياستگذارى و توسعه 
اشــتغال وزارت كار، پرداخت تســهيالت 
كرونا در مرحله دوم به سمت بنگاه محورى 
تغيير كرده اســت و در اين مرحله صرفنظر 
از بخش حمــل و نقل ريلى كه پيش تر هم 
مشــمول پرداخت تسهيالت شــده بود، 3

بخش گردشگرى، فرهنگ و هنر و ورزش 
در دستور كار قرار گرفته است.

در مرحلــه دوم پرداخت تســهيالت كرونا 
رقمى معادل 8 هزار ميليــارد تومان درنظر 
گرفته شــده و قرار است به بخش حمل و 
نقــل 3 هزار و 500 ميليــارد تومان، بخش 
گردشــگرى 2 هزار ميليــارد تومان، بخش 
فرهنــگ و هنر هزار و 700 ميليارد تومان و 
بخش ورزشى 800 ميليارد تومان اختصاص 

داده شود.
ازوجــى افــزود: ســتاد مقابله بــا كرونا 
پرداخت تســهيالت حمايتى به شاغالن و 
گردشگرى  ورزشى،  حوزه  كسب وكارهاى 
و فرهنــگ و هنر را در ادامه حمايت دولت 
از صاحبان مشاغل و كسب وكارهاى شديدا 
آســيب ديده از كرونا به تصويب رســانده 

است.

آن طور كه وى گفتــه، چارچوب پرداخت 
وام كرونا مشابه تسهيالت پيشين است ولى 
اينكه به هر واحد اقتصادى چگونه پرداخت 
شود، چارچوبى اســت كه دستگاه اجرايى 
مربوطه تعيين كرده است. به عنوان مثال در 
حوزه گردشــگرى چارچوب هايى كه براى 
هتل ها و مراكز اقامتــى و بوم گردى تعيين 
شــده مبناى پرداخت تســهيالت از سوى 

بانك ها خواهد بود.
پيش از اين معاونت اشــتغال وزارت كار از 
اختصاص 2 هزار ميليارد تومان تســهيالت 
حمايتى كرونا به بخش گردشگرى، هزار و 
700 ميليــارد تومان به بخش فرهنگ و هنر 
و 800 ميليارد تومــان به بخش ورزش در 
مرحله دوم پرداخت وام كرونا و براســاس 
مصوبات ســتاد ملى كرونا خبــر داده بود. 
نيز  حمل ونقل  بخش  تســهيالت  پرداخت 
در اين مرحله ادامه دارد و براى اين منظور 
3 هزار و 500 ميليارد تومان پيش بينى شده 

است.
مبلغ تســهيالت حمايتى دولت شامل 120
ميليــون ريــال وام براى كســب وكارهاى 
آســيب ديده و 160 ميليــون ريــال براى 
واحدهايى است كه باالجبار به دستور دولت 

يا ستاد مبارزه با كرونا تعطيل شده اند.

تسهيالت كرونا با نرخ سود 12 درصد و در 
اقســاط 24 ماهه پرداخت مى شود كه دوره 
تنفس بازپرداخت اقســاط تا يكم خردادماه 

سال 1400 تعيين شده است.
وثايق مورد نياز براى دريافت تسهيالت نيز 
ســفته و چك اســت كه براى دريافت وام 
كرونا تا ســقف 160 ميليون ريال نيازى به 
معرفى ضامن نيســت و تنها با ارائه ســفته 
يا چــك مى تــوان تســهيالت را دريافت 
كــرد. براى دريافت تســهيالت 16 ميليون 
تومان تا 48 ميليون تومان ســفته متقاضى يا 
چك به همراه يك ضامن نياز اســت. براى 
تسهيالت 48 ميليون تا 160 ميليون تومانى 
متقاضــى بايد عالوه بر ســفته يــا چك، 2
ضامن معرفى كند. پرداخت تسهيالت 160
ميليون تا 200 ميليون تومان هم نيازمند ارائه 
ســفته يا چك به همراه 3 ضامن است. براى 
متقاضيانى كه بيــش از 200 ميليون تومان 
درخواست بدهند، تضامين صادره از سوى 
صندوق هاى ضمانت يا به تشــخيص بانك 

وثايق متعارف بايد ارائه شود.
متقاضيان دريافت وام كرونا در مرحله دوم 
پرداخت تســهيالت نيز جهــت ثبت نام و 
تكميل اطالعات خــود حتما بايد از طريق 

سامانه كاراى وزارت كار اقدام كنند.

راه آهن همدان - مالير در رديف بودجه ملى قرار گرفت  

توجه ويژه بودجه 1400  
به مناطق محروم

وام جديد كرونا بنگاه محور شد 

گوشت قرمز در بازار 
همدان 5 درصد گران شد

 رئيس اتحاديه قصابــان همدان گفت: 
قيمت هر كيلو گوشت قرمز در بازار همدان 
نسبت به سال گذشته 5 درصد گرانتر شده 

است.
على اكبر ســپهرى وفا در گفت و گو با تسنيم 
اظهار كرد: قيمت گوشت قرمز در همدان به 

ثبات رسيده اما تقاضاى خريد از سوى مردم 
كاهش يافته اســت. وى با بيان اينكه اكنون 
قيمت هر كيلو گوشت نرمه گوسفندى 145 
هزار تومان و گوشت مخلوط آن 105 هزار 
تومان اســت، تصريح كرد: قيمت گوشت 
گوساله نيز بين 90 تا 120 هزار تومان است.

رئيس اتحاديه قصابان همدان با اشــاره به 
اينكه قيمت هر كيلو گوسفند زنده 92 تا 97 
هزار تومان اســت، اظهار كرد: قاچاق دام از 

استان يكى از علل كمبود و گرانى گوشت 
قرمز است.سپهرى وفا با بيان اينكه قيمت هر 
كيلو گوشت منجمد نيز بين 85 تا 87 هزار 
تومان است، عنوان كرد: توزيع اين گوشت ها 

مربوط به شركت هاى خصوصى است.
وى با تأكيد بر اينكه در برخى مواقع گوشت 
منجمد دولتى و سهميه اى در فروشگاه هاى 
زنجيره اى عرضه مى شــود، گفت: فروش 

گوشت فقط بايد در قصابى ها انجام شود.

رئيــس اتحاديه قصابان همدان با بيان اينكه 
بازار قصابى ها كســاد است و مردم قدرت 
خريد ندارند، اظهار داشــت: تعداد كشتار 
روزانه نيز نســبت به ســال گذشته كاهش 
يافته اســت. ســپهرى وفا افزود: تقاضاى 
خريد گوشــت قرمز كاهش يافته و همين 
امر معيشــت صنف مــا را تحت تأثير قرار 
داده است. تعطيلى تاالر و رستوران ها عامل 

كسادى كسب و كار ما بوده است.
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آگهـي مزايـده

سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى همدان

سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى همدان در نظر دارد ، نسبت به برگزارى مناقصه خريد و نصب تابلو هاى راهنماى مسير تقاطع غير 
همسطح  سردار شهيد حسين همدانى به همراه اجراى فوندانسيون مورد نياز و همچنين خريد و نصب پايه پرچم هاى پل مذكور به همراه كابل كشى مورد 

نياز با شرايط ذيل اقدام نمايد.
متقاضيان از تاريخ 99/10/14 لغايت 99/10/24 جهت اخذ اسناد به امور قراردادهاى سازمان سيما منظرو فضاى سبز شهرى شهردارى همدان واقع در همدان 

– ميدان رسالت – ابتداى بلوار واليت ساختمان خدمات شهري – طبقه دوم مراجعه نمايند.
آخرين مهلت تحويل پاكتهاى پيشنهادى به دبيرخانه سازمان تا پايان وقت ادارى مورخ 99/10/24

تاريخ بازگشايى پاكتها 99/10/24 ساعت 17 عصر در محل شهردارى همدان
كليه اشخاص حقوقى داراى شركتهاى مجاز به انجام امور مذكور مجاز به شركت در مناقصه مى باشند.

تبصره : منتخب مناقصه شركتى است كه در مجموع قرارداد خريد و اجرا را با هم برنده شود.
ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفنهاى : 1-08138214920و08138237599 تماس حاصل فرماييد.
اسناد مناقصه صرفا با درخواست كتبى و مهر و امضاى شركت تحويل داده مى شود.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه به شرح جدول ذيل مى باشد.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه واريز به حساب سپرده  3-3477111-11-7405 نزد بانك مهر شعبه صدف و يا ضمانت نامه معتبر بانكى مى باشد.

سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى (شهردارى همدان) در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. (م الف 1398) 

مبلغ تضمين شركت برآورد (ريال)محل مورد پيمانعنوان مناقصه
در مناقصه(ريال)

خريد تابلو هاى راهنماى مسير و همچنين پايه 
پرچم 8 مترى به همرا كابل مورد نياز

تقاطع غير همسطح  
سردار شهيد حسين همدانى

10/576/000/000529/000/000

اجراى فوندانسيون و نصب تابلو هاى مذكور و 
همچنين كايل كشى مورد نياز

تقاطع غير همسطح  
سردار شهيد حسين همدانى

1/546/000/00077/300/000

 گروه هاى پرخطر در اولويت تزريق 
واكسن كروناى ايرانى هستند

 معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشــكى همدان گفت: ليست 
گروه هاى پرخطر جامعه توسط وزارت بهداشت درحال تهيه و تدوين 
اســت تا درصورت موفقيت آميز بودن تست انسانى واكسن كروناى 

ايرانى، توزيع آن انجام شود.
منوچهــر كرمى در گفت وگو با خبرنگار تســنيم در همدان، با بيان 
اينكه امروز تســت انسانى واكســن كروناى ايرانى آغاز شد، اظهار 
داش كرد: درصورت موفقيت آميز بودن اين نوع واكسن، پس از اخذ 

تأييديه و مجوز از سوى سازمان جهانى بهداشت، وزارت بهداشت و 
درمان با انجام برنامه ريزى و اولويت بندى، واكســن كروناى ايرانى را 

در دسترس گروه هاى پرخطر قرار مى دهد.
وى با تأكيد بر اينكه هنوز ليست گروه هاى پرخطر براى اولويت بندى 
دريافت واكسن كرونا تكميل نشده است، تصريح كرد: پس از تدوين 
و تصويب اين ليســت جزئيات بيشــترى در اختيار مردم قرار داده 
مى شــود. معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشــكى همدان با بيان 
اينكه افراد زيادى داوطلب تست واكسن ايرانى كرونا هستند، عنوان 
كرد: درباره اينكه از اســتان همدان هم داوطلبى ثبت نام كرده يا نه 

اطالعاتى در دسترس ندارم.
كرمى با اشاره به اينكه درحال حاضر تنها راه در امان ماندن از كرونا 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و پرهيز از حضور در هرگونه تجمع و 
دورهمى اســت، اظهار كرد: با آغاز طرح شــهيد سليمانى و افزايش 
شناسايى موارد سرپايى، شاهد روند نزولى مبتاليان و متوفيان كرونا 
هســتيم. وى با بيان اينكه برخى از بيماران مبتــال به كرونا بدون 
عالمت هستند، عنوان كرد: از افرادى كه در خانواده يا اطرافيانشان 
بيمار مبتال به كرونا شناســايى شده به صورت رايگان «رپيد تست» 

گرفته مى شود.

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان: 
مسلم مخفى

خبرنگاران: فائزه محمدى، رقيه 
وحدتيان، محمد حسامى، وحيد الوندى

شماره تماس: 08132660364

خبر
امام جمعه همدان: 

شهادت و تشييع ميليونى «حاج قاسم» 
پويايى گفتمان مقاومت را به رخ جهانيان 

كشيد
  حجت االسالم والمسلمين 
در  شــعبانى  حبيــب ا... 
عبــادى  نمــاز  خطبه هــاى 
سياسى جمعه همدان به وجود 
مشــكالتى در منطقــه كوى 
فردوس اشــاره كــرد و اظهار 
داشــت: در ايــن محله 500 
خانــوار زندگــى مى كنند كه 
در نزديكــى محل زندگى آنها 

مدرسه و مسجد وجود ندارد.
وى بــا بيان اينكه يك بار با اهالى و ســاكنين اين منطقه ديدار 
و گفت وگو داشــتيم، تصريح كرد: الزم است مسئوالن استان كه 
وعــده كردند روى كار بيايند و مشــكالت اهالى كوى فردوس را 

حل كنند.
امام جمعه همدان افزود: اگر اهالى اين محل شــكايتى هم دارند 
به حق اســت بايد درد مردم را بشــنويم و همراهى كنيم. برخى 
مسائل پيگيرى شده اما دود اختالف بين دستگاه ها نبايد به چشم 

مردم برود.
شعبانى با بيان اينكه در آستانه شهادت شهيد سليمانى هستيم، 
گفت: اين ســردار بزرگ مانع بزرگى بــراى زياده خواهان منطقه 

بود و در خط مقدم مبارزه با استكبار و نظام سلطه قرار داشت.
وى با تأكيــد بر اينكه تا زمانيكه جريــان و گفتمان مقاومت در 
منطقه زنده اســت استكبار و نظام سلطه نمى توانند نفس راحتى 
بكشــند، عنوان كرد: گفتمان مقاومت يعنى در برابر دشمن كوتاه 

نياييم و با عزت و مستقل زندگى كنيم.
ــا بيــان اينكــه در برجــام مى خواســتيم  امــام جمعــه همــدان ب
ــه  ــا نتيج ــرد: ام ــح ك ــيم، تصري ــته باش ــل داش ــا تعام ــا دني ب
ــى  ــيب هاى فراوان ــه آس ــود ك ــويه ب ــل يكس ــك تعام ــام ي برج

ــت. ــال داش ــور به دنب ــراى كش ب
ــا  ــا نظــام ســلطه ي ــه اينكــه در تعامــل ب ــا اشــاره ب شــعبانى ب
بايــد ســازش كــرد و يــا تســليم شــد و ذلــت را پذيرفــت، اظهــار 
كــرد: برخــى مى گوينــد مقاومــت يعنــى مشــكالت اقتصــادى، 
ــى و  ــه متول ــانى ك ــروز كس ــت. ام ــه نيس ــع اينگون ــا درواق ام
ــا  ــد ت ــن كنن ــت را تببي ــان مقاوم ــد گفتم دلســوز هســتند باي

ــد. ــراه نكنن ــردم را گم ــى م ــانه هاى خارج رس
وى با بيان اينكه مكتب ســليمانى به معناى توجه به داشته هاى 
درونى ما اســت، تصريح كرد: امروز در كشور گام بزرگى در توليد 
واكسن كرونا برداشته شده كه نشان از اعتماد و اتكا به داشته هاى 

داخلى است.
امام جمعه همدان با اشاره به اينكه برخى ايرانى هاى ضد انقالب 
خارج از كشــور دچار هذيان گويى شده و رشد علمى كشور را زير 
سؤال مى برند، گفت: توانايى علمى كشور در ساخت واكسن سبب 

عصبانيت دشمنان شده است.
شعبانى با بيان اينكه دشــمن در رسانه ها فشار بر خريد واكسن 
خارجى دارد و مردم را نســبت به واكسن داخلى نااميد مى كند، 
اظهار كرد: كسانى كه به خاطر تحريم ها داروهاى اساسى و درمان 
سرطان را به كشور ما نمى دهند چگونه مردم را خريد به واكسن 

خارجى تشويق مى كنند؟
وى در بخــش ديگــرى از خطبه هــا بــه حماســه 9 دى روز 
بصيــرت اشــاره كــرد و گفــت: 9 دى روز تعهــد مــردم بــه اســالم 
ــاوت در  ــا ديدگاه هــاى سياســى متف ــرادى ب و نظــام اســت و اف
ــب  ــورا و مكت ــه روز عاش ــن ب ــد و توهي ــركت كردن ــن روز ش اي

ــد. امــام حســين(ع) را محكــوم كردن
امــام جمعه همدان با بيان اينكه مالك ما حركت مســئوالن در 
محور نظام اســت، اظهار كرد: هركس كه به اســالم و نظام تعهد 
داشته باشد عزيز اسالم است اما هركس به دين ما توهين كند از 

حافظه تاريخى ما پاك مى شود.

 نظر به ايراداتى كــه به مطالعات طرح جامع 
شــهر همدان وارد اســت اين طــرح درصورت 
تصويب كمكى به كاهش قيمت ملك در همدان 

نمى كند.
به گزارش خبرگزارى تسنيم از همدان، به منظور 
مديريــت بهتر شــهرها، طرح هــا و برنامه هاى 
باالدســتى متعددى در ســطح ملى، اســتانى و 

شهرى تدوين مى شود.
يكــى از مهم ترين اين طرح هــا و برنامه ها طرح 
جامع شــهرى اســت كــه به عنوان يك ســند 
باالدســتِى توسعه، بايد همه زوايا و ابعاد را براى 
عمران و آبادانى شــهر، لحاظ كرد و با بررســى 
و مطالعه وضع موجــود و تحليل و آناليز داده ها 
نســبت به ارائــه راه حل هاى پيشــنهادى براى 
توســعه پايدار و متوازن شهر اقدام كند. در واقع 
طرح جامع شهرى به طرح بلندمدتى مى گويند 
كه در آن نحوه استفاده از اراضى و منطقه بندى 
مربوط به حوزه هاى مسكونى، صنعتى، بازرگانى، 
ادارى و كشــاورزى و تأسيســات و تجهيــزات 
و تســهيالت شــهرى و نيازمندى هاى عمومى 
شــهرى، خطوط كلى ارتباطــى و محل مراكز 
انتهايــى خط (ترمينــال) و فرودگاه ها و بنادر و 
ســطح الزم براى ايجاد تأسيسات و تجهيزات و 
تسهيالت عمومى مناطق نوســازى، بهسازى و 
اولويت هــاى مربوط به آنهــا تعيين، و ضوابط و 
مقررات مربوط به كليــه موارد فوق و همچنين 

ضوابط مربوط بــه حفظ بنا و نماهاى تاريخى و 
مناظر طبيعى، تهيه و تنظيم مى  شود.

 طرح جامع شهرى همدان
 اندرخم يك كوچه

نظر بــه آنكه آخرين طرح جامع شــهر همدان 
مربوط به دهه 60 اســت بنا به ضرورت مطالعه 
و تدوين طرح جامع شهر همدان در سال 95 با 
بودجه اى بالغ بر 700 ميليون تومان در دستور 
كار قــرار گرفــت و اداره كل راه و شهرســازى 
اســتان همدان به عنــوان كارفرما مشــاورى را 
براى مطالعــه و تدوين اين طــرح برگزيد ؛ اما 
پس از گذشــت نزديك به 5 ســال از انتخاب 
مشــاور نه تنها اين طرح تصويب نشــده است، 
بلكه ايرادات اساســى نيز از سوى برخى اعضاى 
شــوراى اســالمى شــهر همدان و كارشناسان 
شهرســازى بر مطالعات اين طرح وارد اســت و 
حواشــى بى شمارى نيز در پى داشته؛ چنان كه 
برخى از اعضاى شــورا و كارشناســان از نفوذ و 
دخالت هــاى برخى افراد در رونــد تدوين اين 

طرح مى گويند.
از اهميــت طرح جامع شــهرى همدان همين 
بــس كه نماينــده ولى فقيه در اســتان تأكيد 
كرده اســت: بايد مراقب باشــيم در بحث هايى 
ماننــد طــرح جامــع و تفصيلى شــهر رانت 
اطالعاتى ايجاد نشــود و مراقبت اخالقى را در 

انجام دهيم. اين زمينه 

 طرح جامع افق 30 ساله 
همدان را دربرمى گيرد

رئيس كميســيون شهرسازى و معمارى شوراى 
اســالمى شــهر همدان در گفت وگو با خبرنگار 
تســنيم در همــدان بــا اشــاره بــه اينكه اين 
طرح قرار اســت تا افــق 1410 را دربربگيرد، 
اظهار كــرد: از آنجا كه افــق جمعيتى يكى از 
مؤلفه هــاى مؤثــر در تمديــد و بازنگرى طرح 
جامع شــهرى اســت، تجربه نشــان داده افق 
جمعيتى كه براى طرح مى بينند پر نمى شــود و 

شد. خواهد  تمديد  طرح 
نرگس نورا... زاده افزود: به همين دليل آخرين طرح 

جامع شهرى همدان مربوط به دهه 60 است.
وى عنــوان كرد: چــون با اين شــرايط پيش بينى 
مى شــود طرح جامع شهرى همدان 30 سال آينده 
اين شــهر را تحت مديريت و برنامه ريزى خود قرار 
دهد انتظار داريم در مطالعــه و تدوين طرح دقت 

بسيار شود.
 اشكاالت عديده در مطالعات طرح

رئيس كميســيون شهرســازى و معمارى شوراى 

اسالمى شــهر همدان با اشاره به اينكه طرح جامع 
شــهرى بايد آينده نگرى مناسبى داشــته باشد و 
مشكالت موجود را نيز رفع كند، گفت: در مطالعات 
طرح درحال تدوين اشــكاالت عديده اى وجود دارد 
كــه نه تنها نمى توانــد آينده خوبى را براى شــهر 
همدان ترســيم كند بلكه به مشــكالت موجود نيز 

دامن مى زند.
نورا...زاده تأكيد كرد: با توجه به مشــكالت موجود 
درخواســت ما اين است كه بدنه كارشناسى مشاور 
طرح تقويت شــود تا طرح جامع مناســبى تدوين 
شــود. وى با اشاره به اينكه مشاور طرح بايد در هر 
مرحله مطالعات را ارائه دهد، تصريح كرد: مشــاور 
پيشنهادات توسعه شــهر، كاربرى و ضوابط را ارائه 
كرده و به نوعى كار مشــاور در حوزه مطالعات تمام 
شده، اما ايرادات اساسى به اين مطالعات وارد است.

 طرحــى كه به ارزانى زمين و مســكن 
كمك نمى كند

رئيس كميسيون شهرسازى و معمارى شوراى شهر 
همدان در رابطه با يكى از اساســى ترين مشكالت 
و ايرادات طرح درحال تدويــن اظهار كرد: يكى از 

مشــكالت مهم شــهر همدان گرانى زمين به دليل 
نبود تعادل در عرضه و تقاضا و نداشــتن عدالت در 

تقسيم اراضى است.
نــورا...زاده افزود: در طرح جامع بخشــى به شــهر 
همدان اضافه مى شود كه اگر در اين مناطق تعادل 
عرضه و تقاضا رعايت نشود، مكان يابى خوبى صورت 
نگيرد و ضوابط لحاظ نشود نه تنها تأثيرى بر كاهش 
قيمت زمين نخواهد داشــت بلكه شرايط موجود را 

نيز تشديد مى كند.
وى با اشــاره بــه اينكه در تدويــن طرح جامع 
نشــده  لحاظ  مــواردى  چنين  همــدان  شــهر 
اســت، گفت: طــرح به اين گونه اســت كه در 
مناطق جنوب شــهر همدان ( شمال اقتصادى) 
كه زمين گران اســت تراكــم و افزايش ارتفاع 
درنظــر گرفته شــده اما در مناطقــى كه زمين 
ارزان اســت، تراكم و افزايش ارتفاع ديده نشده 

و ارزش افزوده ندارد.
نورا... زاده تصريح كرد: با اين شرايط اين طرح نه تنها 
به كاهش قيمت زمين و مســكن در همدان كمك 

نمى كند بلكه باعث افزايش آن نيز خواهد شد.

 يك كارشــناس مســائل سياســى گفت: شهيد 
سليمانى در كنار حزب ا... و انصارا...، علويون، فاطميون، 
زينبيون، حشدالشــعبى، نيروهايى را ســازمان داد و 
تربيت كرد كه بازوان قدرتمند انقالب اسالمى در مسير 

تمدن سازى محسوب مى شوند.
 محمد نباتى كارشــناس مسائل سياسى و دفاعى در 
گفت وگو با خبرنگار تسنيم در همدان، با گراميداشت 
ياد وخاطره فرمانده دالور سپاه قدس شهيد حاج قاسم 
ســليمانى در وصف وى، اظهار كرد: سردار هماره در 
ميدان، ســردار دل ها، محبوب قلــوب، علمدار محور 
مقاومت سرباز واليت شــهيد قاسم سليمانى ازجمله 
ســردارانى اســت كه پس از يك عمر جهاد مخلصانه 
در عرصه هاى انقــالب، دفاع مقدس، فتنه هاى روزگار 
و درنهايــت در رزم بى امان با اشــقياى زمان، داعش، 
نتيجه نقشه شيطانى مثلث شوم عبرى، غربى و عربى، 
با پايمردى و مقاومت، پاسدارى از حريم حرم اهل بيت 
عصمت و طهارت(ع) و در ميداِن دفاع از حرِم «بانوى 
مقاومت»، حضرت زينب كبرى(س)، «مزِد خوبان» را 
دريافت كرد و پاى بر بساط «عندربهم يرزقون» نهاد و 

جام شهادت را سر كشيد.
وى با تشــريح نقش بسيار مهم ســردار مقاومت در 
افزايش قدرت بازدارندگى جمهورى اســالمى ايران با 
اشاره به اينكه شهيد ســليمانى مرزهاى دفاعى ما را 
از پاوه، مهران و شــلمچه به سواحل مديترانه كشيد و 
جبهه اى به وســعت جغرافياى حقيقت گشود و ما را 
در ساحل امنيت نشــاند، بيان كرد: اين فرمانده دالور 
پرچم اقتدار ما را در جبهه اى به وسعت همه حقيقت 
به اهتــزاز درآورد؛ عمق نفوذ اســتراتژيك جمهورى 
اسالمى و اسالم ناب محمدى(ص) را از ايران اسالمى 
و نقطه كانونى انقالب اســالمى به لبنان، فلســطين، 
سوريه، عراق، بحرين، يمن، پاكستان، افغانستان، نيجر 
و مظلومين و ستم ديدگان در جاى جاى جهان كشاند 
و در دل حوادث ســخت و طوفانــى جبهه مقاومت و 
دفاع از حريم حرم، در كنار حزب ا... و انصارا...، علويون، 
فاطميون، زينبيون، حشد الشعبى، نيروهايى را سازمان 
داد و تربيت كرد كه بازوان قدرتمند انقالب اسالمى در 

مسير تمدن سازى محسوب مى شوند.
*اقدامات شهيد سليمانى به زودى منطقه آسيا، آفريقا، 

اروپا و حتى آمريكا را متأثر خواهد كرد
اين كارشناس مسائل سياسى و دفاعى با تأكيد براينكه 
اقدامات شهيد سليمانى هنوز ابتداى كار است و در گام 
ديگر و مرحله بعد آســيا، آفريقا، اروپا و حتى آمريكا 
از نفــوذ و كار اثرگذار اين مــرد الهى و فرمانده واليى 
بهره مند و متأثر خواهد بود، عنوان كرد: شهيد سليمانى 

شاخ استكبار جهانى را شكست، اعتبار و حيثيت او را 
در منطقه و جهان در هــم فروريخت، موقعيت رژيم 
متجاوز صهيونيســتى را به مخاطره انداخت و جايگاه 

شيخ نشين هاى عياش منطقه را متزلزل كرد.
وى بيان كرد: ســرمايه گذارى 7 تريليون دالرى رژيم 
مســتكبر آمريكا و گاوهاى شــيرده منطقــه اى او با 
سرانگشــتان هدايت موال و مقتدايمــان حضرت امام 
خامنه اى(مدظله العالى) و ياران عاشــورايى در ميدان 
بــه باد فنا رفت؛ و امروزه روزى اســتقرار ناو هواپيمابر 
«نيميتز» و ديگر ناوهاى آمريكا هيچ تأثيرى در روحيه 

انقالبى، جهادى و عاشورايى ما ندارد.
نباتى اشــاره به ماجراى به اســارت درآمدن ملوانان 
آمريكايى و موشك باران پايگاه عين االسد، عنوان كرد: 
اگرچه فيلسوف شرق ابوعلى سينا مى گويد: «من از گاو 
مى ترسم چون هم شاخ دارد و هم عقل ندارد» ولى ما 
از «ناو» و «گاو» نمى ترســيم چون شاخ او را با دربند 
كــردن ملوانان متجاوزش و ســاقط كردن پهپاد فوق 
پيشرفته گلوبال هاوك و شخم زدن پايگاه عين االسد 
شكسته ايم. به قول ســردار شجاع محور مقاومت: «ما 
ملت شــهادتيم، مــا ملت امام حســينيم و ملتى كه 
شهادت دارد اسارت ندارد. و ملتى كه در مسير عاشورا 

حركت مى كند پيروز است».
 سردار سربدار واليت

 قربانى پاك باخته انقالب در گام دوم بود
وى با بيان تحليل برخى چهره هاى مشهور دنياى عرب 
درباره حضور استراتژيك ايران در منطقه، اظهار كرد: 
حسنين هيكل روزنامه نگار مشهور عرب در اين زمينه 
مى گويــد: ايرانى ها 2 بار به ســواحل مديترانه آمدند. 
يك بار زمان اشــكانيان آن بــار دوام نياوردند و عقب 
نشستند چون با زور شمشير آمده بودند؛ و يك بار ديگر 
پس از انقالب اسالمى، اين بار مى مانند چون بر قلب ها 

حكومت مى كنند.»
وى با تأكيد بر اينكه سربدار واليت، قربانى پاك باخته 
انقالب در گام دوم بود و خون مقدســش به رگ هاى 
جامعه پس از دشــنه ها و زخمه هاى دشمنان داخلى 
و خارجى در فتنه هــاى 78 و 88 حيات تازه اى دميد 
و انقالب را زنده تر و پوياتر كرد، مطرح كرد: شــهادت 
اين تربيت يافته مكتب امام خمينى(ع) و سرباز مخلص 
واليت نه تنها مردم ايران سرفراز بلكه منطقه و جهان 
را تكان داد. همه در فراقش اشــك ريختند و در ماتم 
از دست دادنش سوختند. از سويداى دل شعار انتقام، 
انتقام سر دادند. از كاظمين، كربالى معّال، نجف اشرف 
گرفته تــا اهواز، تهران، كرمان و بلكه جاى جاى وطن، 
منطقــه و بلكه جهان به حركت درآمدند و خيزشــى 

بســان قيامت برپا كردند. به قول شاعر: «خون مالك 
به زمين ريخت، خبر سنگين است.... بعد مالك، به تن 

حوصله، سر، سنگين است».
 فرمانده دالور سپاه قدس 

از سين سپهبدى به سربازى واليت بسنده كرد
وى ادامه داد: رابطه عاشــقانه او با معبودش و توكل او 
به خدا و توسلش به ساحت مقدس معصومين(ع) علت 
محبوبيــت عميق بين او و مردم بود. او از جنس مردم 
بود و از بطن و متن مردم برخاسته بود، درد مردم را با 
همه وجود احساس مى كرد و در رفع مشكالت مردم تا 

پاى جان فداكارى مى كرد.
اين كارشــناس مسائل سياسى و دفاعى گفت: ويژگى 
ديگرى كه شــهيد ســليمانى را محبــوب قلوب كرد 
اخالص و صداقت باالى ايشــان بود. با اينكه فرمانده 
محور مقاومت بود ولى هيچ وقت خودش را مطرح نكرد. 
او عالقه مند بود به جاى سرلشگرى به او بگويند سرباز 
واليت و در آخرين دست نوشته هاى خود آرزو مى كند 
كه بر ســنگ مزارش همين عنوان را درج كنند. او به 
نام و نان نمى انديشيد و از سين سپهبدى به سربازى 
واليت بسنده كرد. «طاعت آن نيست كه بر خاك نهى 
پيشانى * صدق پيش آر كه اخالص به پيشانى نيست/ 
شــب مردان خدا روز جهان افروزست * روشنان را به 

حقيقت شب ظلمانى نيست.»
وى بيان كرد: او همتى بلند داشت كه دماوند، الوند و 
هزار در مقابلش سر تعظيم فرود مى آوردند. همتى كه 
به فرداها و به بى كرانه ها چشم دوخته بود و به تشكيل 
تمدن اســالمى و زمينه ســازى ظهور براى هدايت و 
سعادت بشر مى انديشــيد. «همت بلنددار كه مردان 

روزگار * از همت بلند به جايى رسيده اند.»
نباتى عنوان كرد: شهيد فرمانده سرافراز اسالمى شجاع 
بــود او اهل خطر و به قول مــوال و مقتدايمان خود را 
به دهان خطر مى برد. او 40 ســال دنبال شهادت بود. 
گريه هاى جان سوز او در فراق ياران شهيدش همچون 
شهيد احمد كاظمى مبين اين حقيقت بود. او آراسته 
به ايمان، تقوا و يقين و پيراسته از هوا و هوس نگاهش 
به خدا و نه به كدخدا او اهل جناح و جريان سياســى 
نبود بلكه يك انقالبى تمام عيار در مسير روشن واليت 

بود.
وى اظهار كــرد: او نه تنها يك نظامى سرشــناس در 
جنگ هاى راهبردى در جهان نام پرآوازه داشت، بلكه 
در سپهر سياست داراى تدبير، كياست و فراست بااليى 
بود. درعين حال كه يك موحــد به تمام معنا بود. يك 
دشمن شناس قهار و قهرمان مبارزه با ظلم و استكبار 

بود.

فرمانده دالور سپاه قدس 
از سين سپهبدى به سربازى واليت بسنده كرد

طرح جامع شهرى همدان اندر خم يك كوچه 

طرحى كه به كاهش 
قيمت زمين و مسكن 

كمكى نمى كند

 شــهردار همدان با بيان اينكه پارك 
250 هكتارى اكباتان يكى از بى نظيرترين 
پارك هاى جنگى كشور در همدان خواهد 
بود، گفت: اين طرح اوايل ســال آينده به 

بهره بردارى مى رسد.
عبــاس صوفى در گفت وگــو با خبرنگار 
تســنيم در همدان، درباره پروژه سايت 
گردشــگرى ســد اكباتان اظهــار كرد: 
درحال حاضر اين طرح در مســاحتى به 
اندازه 250 هكتار با تجهيزات شهردارى 
در دســتور كار قــرار گرفتــه و درحال 
اجرا اســت. وى افــزود: درحال حاضر راه 
دسترسى اين پروژه با بهترين روش هاى 
عمرانى به منظور حفظ طبيعت موجود در 

منطقه، ايجاد شده است.
شــهردار همدان با اشــاره به اينكه تمام 
تالش خود را به كار بســتيم تا طبيعت 
منطقه حفظ شــده و كمترين آسيب به 

اكوسيستم منطقه وارد شود، گفت: حفظ 
هويت و چشم انداز منطقه براى ما بسيار با 
اهميت اســت به همين دليل نيز تا جاى 
ممكن تنها از تجهيزاتى استفاده كرديم 

كه واقعا به آنها نياز داشتيم.
وى بــا بيــان اينكه اين پــروژه با هدف 
ايجاد فضايى تفريحى براى مردم همدان 
ســاخته مى شــود، عنوان كــرد: پس از 
پايان پروژه، براى ســرگرمى بيشتر مردم 
فضايى را براى استفاده از قايق هاى پارويى 
درنظر گرفته ايــم تا هم مردم از تفريحى 
سالم بهره مند شوند هم طبيعت منطقه 
آسيب نبيند. صوفى از ساخت پل معلق 
بر روى درياچه ســد اكباتــان خبر داد و 
گفت: درحال رايزينى با ســرمايه گذاران 
بخشى خصوصى براى ايجاد پل هستيم 
و معتقديــم اين طــرح مى تواند جاذبه 

توريستى بااليى در منقطه ايجاد كند.

بى نظيرترين پارك  جنگى ايران در همدان 
بهره بردارى مى شود



 نمايشگاه ملى صنايع دســتى كه امسال به دليل 
ويروس كرونا به صورت مجازى طراحى شده است، 
مى تواند ســرآغاز تحولى در زمينه ايجاد بازارهاى 

مجازى در داخل و خارج از كشور باشد.
وزير ميراث فرهنگى بــا عنوان اين مطلب گفت: 
براى عرضه هنرهاى دســتى هنرمندان بايد روى 
ايجــاد بازار تمركز كنيم، زيرا وقتى هنر به اقتصاد 
گره بخورد ديگر شــاهد فراموشى هنرهاى دستى 

نخواهيم بود.
به گزارش مهر، على اصغر مونسان در حاشيه بازديد 
از نمايشــگاه آثار منتخب مســابقه ملى طراحى و 
اجراى صنايع دستى رشته هاى احيا شده كه در موزه 
ملى ايران برگزار شــده اســت در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به اينكه بخش هايى از طرح تجارى سازى 

صنايع دستى اجرا شده است، افزود: 
خوشبختانه در زمينه بسته بندى پيشرفت هاى خوبى 
داشــتيم و امروز ديگر شــاهد فروش فله اى صنايع 

دستى در بازار به ويژه بازارهاى صادراتى نيستيم.
ــع  ــگرى و صناي ــى، گردش ــراث فرهنگ ــر مي وزي
فــروش  پايگاه هــاى  فعال ســازى  بــر  دســتى 
اينترنتــى صنايع دســتى تأكيــد كــرد و افــزود: 
ــل  ــال به دلي ــتى امس ــع دس ــى صناي ــگاه مل نمايش
ويــروس كرونــا به صــورت مجــازى طراحــى 
ــد ســرآغاز  شــده اســت و ايــن نمايشــگاه مى توان
ــازى در  ــاى مج ــاد بازاره ــه ايج ــى در زمين تحول

ــد. ــور باش ــارج از كش ــل و خ داخ
 مونســان گفت: در نمايشــگاه ملى مجازى نيازى 
بــه حضور هنرمند نيســت و هنرمنــدان مى توانند 
محصوالت خود را با شناسنامه در سامانه نمايشگاه 
بارگــذارى و عالقه مندان محصوالت خــود را از 

نمايشگاه خريدارى كنند.
وى تأكيــد كرد: حضور هنرمند در نمايشــگاه ملى 
مجازى صنايع دســتى رايگان اســت و محدوديت 

زمانى وجود ندارد.

 همزمــان با رفع چالش بودجه 
بيمه راهنمايان گردشگرى، بحث ها 
بر ســر انتخاب 2 هــزار راهنما 
براى بيمــه، از بين 12 هزار و 81 
باال  دارند،  كارت  كــه  راهنمايى 
گرفته اســت. از طرفى معيارهايى 
كه براى انتخــاب اين 2 هزار نفر 
تعيين شده، ســبب طرح ابهام و 
پرسش هايى شــده است كه على 
خاكسار به برخى پرسش ها درباره 

اين موضوع پاسخ داد.
بيمه  پيگيــرى  پروســه    
راهنمايان گردشگرى چگونه و 

از چه زمانى آغاز شد؟ 
بيمه راهنمايان گردشگرى موضوعى 
اســت كه نزديــك به 6-5 ســال 
معاونــت  در  مســتمر  به صــورت 
مى شــود،  پيگيــرى  گردشــگرى 
راهنمايــان گردشــگرى به عنــوان 

فعاالن شاغل در گردشگرى جايگاه ويژه اى دارند، 
به لحاظ اينكه مستقيم با گردشگر در تماس هستند 
و در هر شرايطى، از زمان ورود به كشور تا خروج، 
همواره در كنار گردشگر قرار دارند. به دليل همين 
نقش مؤثر، از راهنماى گردشــگرى به عنوان سفير 
ياد مى شــود. براى همين بايــد مورد حمايت قرار 
گيرد، به ويژه آنكه در بين ســاير فعاالن گردشگرى 
آســيب پذيرترند. موضــوع بيمــه نيــز در همين 

چارچوب پيگيرى شده است.
  فرايند پيگيرى بيمه

 به چه شكل خواهد بود؟ 
 مكاتباتــى با وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعى 
و ســازمان تأمين اجتماعى داشتيم كه هيچ كدام به 
نتيجه نرســيد؛ زيرا پرداخت حــق بيمه به بودجه 
نياز داشــت، بايد درصدى از حــق بيمه را دولت 
پرداخت مى كرد. فكــر كرديم موضوع را از طريق 
نمايندگان مجلس دنبال كنيم. درنهايت سال گذشته 
با پيگيرى وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
راهنمايان،  خصوصى  تشــكل هاى  و  صنايع دستى 
نماينــدگان مجلس بند 26 تبصره 14 قانون بودجه 
1399 را تصويب كردند و قرار شد دولت از محل 
هدفمندى يارانه ها، نســبت به پرداخت حق بيمه 2 

هزار راهنماى گردشگرى اقدام كند.
  آيا بــراى تحقق بيمــه راهنمايان از 
ارگان هاى مرتبــط پيگيرى هاى الزم انجام 

شده است؟
همزمان بــا آغاز ســال 1399 پيگيــرى موضوع 
از ســازمان برنامــه و بودجه آغاز شــد. در قانون 
بودجه ســهم دولت از حق بيمــه 2 هزار راهنماى 
گردشگرى مشخص نشــده بود. جلسات متعددى 
هم با وزارت كار و ســازمان برنامــه و بودجه از 
ســوى دفتر برنامه ريــزى راهنمايان گردشــگرى 

برگزار شد.
در مهرمــاه 99، موضوع از معاونت قوانين مجلس 
پيگير ى و نظر مشــورتى مطرح شد كه دولت بايد 
20 درصد از سهم بيمه 2 هزار راهنماى گردشگرى 

را بپردازد. 
با حذف ايــن مانع، بار ديگر مصوبه به ســازمان 
برنامه و بودجه ابالغ شد كه آذرماه 99، تأييد بيمه 
2 هزار راهنماى گردشــگرى آمــد. گام بعدى را 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
بــا معرفى 2 هــزار نفر از بين 12 هــزار راهنماى 
گردشگرى بايد بردارد. بنابراين بايد شاخص هايى 
را تعييــن مى كرديم تا بر آن اســاس غربالگرى را 
انجــام دهيم. در هميــن چارچوب جلســه اى با 
راهنمايان  صنفــى  انجمن هاى  كانــون  نمايندگان 
سراســر كشــور و جامعه راهنمايان ايرانگردى و 
جهانگردى و دســتگاه هاى ذى ربط برگزار شــد، 
پيشنهادهايى داده شــد كه تك تك آنها را به بحث 

گذاشتيم و به جمع بندى رسيديم.

معيارهاى  و  شاخص ها    
انتخاب 2 هزار راهنما 

براى بيمه شدن چيست؟ 
اين شاخص ها به استان ابالغ شده 

و پيگيركننده امور راهنمايان موظفند 
با درنظر گرفتن تمام اين معيارها، راهنماها 

را معرفى كنند. راهنمايان گردشــگرى با «3 سال» 
ســابقه فعاليت مســتمر و فعال، بدون سابقه بيمه 
اجبارى، با حداقل 25 سال و حداكثر 50 سال سن، 
در اولويت بيمه قرار دارند. عالوه بر اين راهنمايان 
بين المللــى يعنــى ورودى كارهــا و پــس از آنها 
راهنمايان داخلى، در اولويــت انتخاب براى بيمه 
قرار دارند. همچنين كارت راهنماى گردشــگرى 
در 3 ســال اخير (99-1397) بايد تمديد شــده و 
داراى اعتبار باشــد. راهنمايان گردشــگرى ساكن 
در اســتان هاى محروم براى بيمه اجتماعى نيز در 

اولويت قرار دارند. 
 3 سال سابقه كار به چه شكل 

تعيين شده است ؟
ســه سال سابقه كارى از اين نظر تعيين شده كه به 
هر حال ما بايد جلوى افرادى كه تنها به بهانه بيمه، 
دوره راهنماى گردشــگرى را مى گذارنند اما قرار 
نيست در اين حوزه فعال شوند را بگيريم. سنجش 
راهنماى فعال نيز براســاس گزارش تورهاى اجرا 
كرده، انجام مى شــود و لزومــا تمديد كارت و 3 

سال ســابقه، معيار انتخاب نيست. 
بررسى ها مشخص كرده كه برخى، 
كارت راهنماى گردشگرى دارند و 
هر سال هم تمديد كرده اند اما يك 
نكرده اند،  ارســال  تور  از  گزارش 
ايــن افراد نمى تواننــد در اولويت 

بيمه باشند.
  اولويت نداشــتن سابقه 
بيمه اجبارى با توجه به اينكه 
برخى از راهنمايان چند سالى 
است از بيمه خويش فرما و يا 
اجبارى اســتفاده مى كنند، به 

چه شكل است؟
 اين بند مربوط به افرادى است كه 
در ارگان هاى دولتى يا شركت هاى 
خصوصى و حتى در دفتر خدمات 
مســافرتى به عنــوان كارمنــد كار 

مى كنند و بيمه دارند.
 با توجــه به جمعيــت زياد 
راهنمايــان بــدون بيمه، اين 
افــراد نمى توانند در اولويت 
درباره  ابهام  رفع  براى  باشند. 
توضيح  بــه  الزم  بنــد،  ايــن 
اســت كه گروهــى از راهنمايان 
كامل،  ســهم  پرداخت  با  سال هاســت 
از بيمه خويش فرما يا اجبارى اســتفاده مى كنند، 
با احراز اين موضوع و درصورت داشــتن ساير 
معيارها، اين دســته از راهنمايان هم مى توانند در 
اولويــت بيمه تأمين اجتماعى قرار گيرند و براى 

اعالم اسامى آنها منعى ندارد. 
راهنمايان  انتخــاب  واگــذارى  داليل   
مشــمول بيمه به ادارات ميراث فرهنگى و 

گردشگرى استان ها، چيست؟ 
مرجــع صادركننده كارت راهنمايان گردشــگرى 
اداره ميراث فرهنگى اســت و متولى امر محسوب 

مى شود. 
براســاس تعريف موجــود، راهنمــاى بين المللى 
شخصى اســت كه با گردشگران خارجى در ايران 
همراه است، هرچند تعريف بين المللى، راهنمايان 
خروجى كار را هم در برمى گيرد، اما اولويت بيمه، 
دســته نخست هســتند و در ادامه راهنماهايى كه 
تور داخلى اجرا مى كنند و پس از آنها اگر ظرفيت 
وجود داشت، راهنمايى كه گردشگران ايرانى را در 

سفرهاى خارجى همراهى مى كند.
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عكس روز

عكس: مهدى كلوندى بدون شرح!

٢١S توليد گوشى هاى جديد از سرى گلكسى
 سامســونگ به دنبال عرضه چند گوشى جديد از سرى گلكسى 
اس 21 اســت و به روزرسانى دوربين و برخى سخت افزارها از جمله 
مهم ترين تغييرات اين گوشى هاســت. به گــزارش مهر، يكى از اين 
گوشى ها گلكسى اس 21 اولترا است كه با دوربين پريسكوپ با قابليت 
فوكــوس اپتيكال ده برابر و نيز لنز اســتاندارد تله با قدرت فوكوس 
اپتيكال 3 برابر عرضه مى شود. سامسونگ به دنبال عرضه گوشى هاى 
گلكســى اس 21 و اس 21 پالس هم هست كه بر روى آنها دوربين 
64 مگاپيكسلى با قابليت زوم ديجيتال نصب شده است. گوشى هاى 
يادشده براى نخســتين بار به رنگ بنفش كمرنگ نيز توليد و عرضه 
مى شوند. گلكسى اس 21 اولترا مجهز به سيستم عامل اندرويد 11 و 
128، 256 يا 512 گيگابايت حافظه داخلى به انتخاب مشترى است. 

حذف 39 هزار اپ بدون مجوز 
از اپ استور چين

 اپل در آخرين روز 2020 ميالدى 39 هزار اپليكيشــن بازى بدون 
مجوز را از اپ استور چين حذف كرد.

به گزارش مهر ، اپل در آخرين روز 2020 ميالدى 39 هزار اپليكيشن 
بازى را از اپ اســتور چين حذف كرد. اين بيشــترين تعداد حذف 
برنامه ها از ســوى اپل در يك روز است و درحالى اتفاق مى افتد كه 
اين شركت فناورى به منتشــركنندگان تمام اين بازى ها فرصت داده 
بود تا مجوز فعاليت دريافت كنند. اقدام به حذف برنامه ها از ســوى 
اپل درحالى انجام مى شود كه مقامات چين مشغول بررسى بازى هاى 
بدون مجوز بودند. اپل در كل روز پنجشــنبه 46 هزار اپليكيشن را از 
اپ استور خود پاك كرد كه شامل 39 هزار مورد مذكور نيز مى شود.

احتمال درمان آلزايمر 
با كشف يك جهش ژنتيكى

 «١R-CSF» محققان جهش هاى جديدى را در ژنى موسوم به 
كشف كرده اند كه مى تواند به ايجاد روش هاى درمانى براى بيماران 

آلزايمر كمك كند.
ــزرگ  ــل ب ــن قات ــر چهارمي ــارى آلزايم ــنا، بيم ــزارش ايس ــه گ ب
در سراســر جهــان اســت، بــا اين حــال هنــوز هيــچ داروى 
تأييد شــده اى وجــود نــدارد كــه بتوانــد پيشــرفت ايــن بيمــارى را 

ــد. ــان كن ــا آن را درم ــد ي كن
تخمين زده شده است كه 36 ميليون نفر در سراسر جهان از آلزايمر 
يا زوال عقل مرتبط با آن رنج مى برند و همين ســبب شده است كه 

بودجه زيادى به تحقيق در مورد آلزايمر اختصاص داده شود.

ساعت هوشمند مصرف آب در منزل را 
كنترل مى كند

 يك شركت تجارى از توليد ساعتى هوشمند به نام پليكو خبر داده 
كه با استفاده از آن مى توان ميزان مصرف آب در منزل را مديريت كرد.

به گزارش نيواطلس، اين ســاعت توسط استارت آپى در كاليفرنيا به 
نام ناج سيســتمز توليد شــده و داراى يك حسگر، يك باترى، يك 
منتقل كننده داده نصب شــده بر روى حسگر، يك نمايشگر و يك 
اپليكيشن سازگار با اندرويد و IOS است. كاربران با اتصال حسگر 
اين دستگاه به كنتور آب از طريق يك بند يكپارچه و خاص مى توانند 
از آن استفاده كنند. حسگر اطالعات مصرف آب را به نمايشگر منتقل 
مى كند و اين داده ها با استفاده از شبكه وايفاى منزل به سرويس كلود 

شركت سازنده منتقل شده و تجزيه و تحليل مى شوند.

ميكروفيبرى كه داروها را 
به مغز منتقل و فعال مى كند

 محققان دانشگاه ام .اى.تى براى نخستين بار يك ميكروفيبر توليد 
كرده انــد كه مى توان از آن براى انتقال داروها به مغز و ســپس فعال 
كردن آنها اســتفاده كرد. به گزارش ايســنا، داروهايى كه بدين شيوه 
به مغز منتقل مى شوند با قرارگرفتن در معرض نور به گيرنده درنظر 
گرفته شده در مغز متصل شده و فعال مى شوند. محققان پيش از اين 
موفق به توليد داروهايى شده بودند كه از فعال شدن آنها در مغز پس 
از تابش نور مطمئن بودند. اما نتوانســته بودند ابزارى سخت افزارى 
براى انتقال داروهاى يادشــده به درون مغــز توليد كنند. حال براى 
نخستين بار ســخت افزار انتقال داروهاى يادشده به مغز با استفاده از 

يك فيبر خاص توليد شده است.

روزهاى گرم تئاتر همدان 
با نمايش هاى زمستانى

 در دى ماه 7 نمايش و در بهمن و اسفند هم 15 
نمايش براى دوســت داران اين هنر در سطح استان 

اجرا مى شود.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان همدان 
از تدارك 22 نمايش براى شــب هاى بلند زمستان 
خبر داد و گفت: با آغاز فصل زمســتان گروه هاى 
نمايشــى اســتان آثار توليدى خــود را در فضاى 
مجازى تأييدشــده توسط فرهنگ و ارشاد اسالمى 

به نمايش مى گذارند.
به گزارش ايرنا، احمدرضا احســانى اظهار كرد: 7 
گروه نمايشــى در استان همدان از 12 تا 24 دى ماه 

نمايش هاى خود را اجرا مى كنند.
وى افزود: نمايش هاى «ســوز َچَمر» به نويسندگى 
سعيد محبى و كارگردانى محمدجواد كبودراهنگى، 
«آبى تريــن آســمان زميــن» بــه نويســندگى و 
كارگردانى محمد قاسمى، «رحمت» به نويسندگى 
پژمــان شــاهوردى و كارگردانى حســن كوثرى، 
«اســتخوان هايى شــبيه برادرم» به نويســندگى و 
كارگردانــى مهدى شــادمانى در ايــن ايام پخش 

مى شود.
احســانى خاطرنشــان كرد: «درســتكارترين قاتل 
دنيا» به نويســندگى و كارگردانى فواد ابراهيميان، 
«اژدهاك» به نويسندگى بهرام بيضايى و كارگردانى 
محمدمهــدى كلهــرى و «راز پيشــونى ســفيد» 
نويســندگى محمدجواد رحيــم زاده و كارگردانى 
مريم زيورى هــم جزو اين دســته از نمايش هاى 

آنالين هستند. 
به گفته وى هــر نمايش به مدت 2 روز در صفحه 

اينستاگرام اين اداره به نشانى
 Hamedan.farhang@ قابل مشاهده است. 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان همدان 
يادآورى كرد: عالوه بر ايــن، 15 نمايش هم براى 

بهمن و اسفندماه در نوبت اجرا قرار دارند.

مديركل ورزش و جوانان استان:
گردشگرى ورزشى در همدان

 نيازمند رويدادهاى فصلى و رقابتى 
 تالقــى گردشــگرى و 
درصورت  مى تواند  ورزش 
مناسب،  مديريت  و  توسعه 
بــه ايجــاد توســعه پايدار 
كنــد.  كمــك  اســتان  در 
ورزشــى،  گردشــگرى 
اگــر به عنــوان بخشــى از 
گردشــگرى، براى دستيابى 
جدى  پايــدار  توســعه  به 
به  مى تواند  شــود  گرفتــه 
براى  را  راه  متمايزى  روش 

دستيابى به توسعه گردشگرى هموار كند. 
مديركل ورزش و جوانان استان همدان در اين زمينه گفت: قدرت نسبى 
گردشگرى ورزشــى در انجام فعاليت هاى بدنى، فرصت هاى تعامل و 
ظرفيت باالى توسعه اســت(رويدادهاى كوچك يا فعاليت هاى سبك 
مانند پياده روى) در اين زمينه براى معرفى ظرفيت ها در استان برنامه هاى 

كارشناسى بايد مدون شود.
حميد سيفى معتقد است: اگرچه حاال كرونا شرايط را براى فعاليت هاى 
ورزشــى با محوريت گردشــگرى متمايز رقم زده است اما براين باور 
هستيم كه گردشگرى ورزشى مى تواند با گسترش پيشنهاده،ا گردشگرى 
مقصد، جذابيــت و رقابت در مقصد را افزايــش دهد. اين موضوع به 
افزايــش مدت اقامــت بازديدكنندگان كمك مى كند. اگر گردشــگرى 
ورزشى و رويدادهاى ورزشى، هنگامى كه منطقه اى بازديد كمترى نسبت 
به مقصد دارد يا در فصول خارج از اوج سفر سازمان دهى شود، مى تواند 

به پراكندگى مكانى و زمانى گردشگرى كمك كند.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان افزود: گردشگران ورزشى در 
طول اقامــت در مقصد تمايل دارند، جاذبه هــاى ديگرى را نيز تجربه 
كنند. شركت كنندگان در يك رويداد ورزشى به ويژه مسابقات غيررقابتى 
از فرصت اين رويداد، براى كشــف ساير جاذبه هاى گردشگرى مقصد 
اســتفاده مى كنند؛ بنابراين، مهم است كه گردشگرى ورزشى را با ساير 
منابع گردشگرى تركيب كرده و آنها را باهم ارائه دهيم تا به تفاوت هاى 
مقصد از ساير مقاصد كمك كند و به طور كلى منافع بيشترى را به همراه 

داشته باشد. 
وى عنــوان كرد: نقش صنعت گردشــگرى در معرفى فرهنگ، آداب و 
رســوم و هويت بخشى بر كسى پوشيده نيســت؛ حال اگر اين صنعت 
با ورزش كه بخشــى جدايى ناپذير از فرهنگ اســت، آميخته شود، چه 
نتايجى را در بر خواهد داشــت؟ رابطه اين دو اگرچه ناگسستنى است، 
اما توسعه گردشــگرى ورزشى در كشور به ويژه در استان همدان هنوز 
در گام هاى نخست خود قرار دارد و نياز به برنامه ريزى، توجه و تقويت 

است.
امــروزه ورزش نيز يكى از صنايع بزرگ و مهم در دنيا اســت و افراد 
بســيارى در سراسر جهان در آن اشتغال دارند اين صنعت حاال محركى 

براى صنايع ديگرى همچون گردشگرى است.
مى توان گردشگرى ورزشى را مسافرتى بر مبناى اوقات فراغت به منظور 
بازى، تماشــاى فعاليت هاى جسمانى يا ديدن جاذبه هاى مربوط به اين 

فعاليت ها تلقى كرد.
وجود مجموعه توريستى تله كابين گنجنامه، سايت توريستى عباس آباد، 
آبشار و كتيبه گنجنامه، پيست اسكى تاريك دره، برف نوردى در دامنه هاى 
الوند به ويژه دره هاى عباس آباد، حيدره و امام زاده كوه، منطقه سد اكباتان، 
غار عليصدر، درياچه مصنوعى كوثر، دشــت حفاظت شــده اسدآباد، 
رودخانه هاى خرمرود، ســرابى، كرزان رود، قلقل رود، غار سردكوه، غار 
فريازان، پارك مردم و پارك ارم در همدان مى توانند در زمينه گردشگرى 

ورزشى ظرفيتى غنى است. 
فارغ از اوضاع كنونى به دليل شــيوع ويروس كرونا اما شــرايط موجود 
بيانگر آن اســت كه با توجه به موقعيت ويژه همدان در غرب كشــور، 
كاهش مســير تهران به همــدان با ايجــاد آزادراه، قرارگيرى در محور 
پايتخت به غرب كشــور و مسير بزرگراه كربال و همچنين ويژگى هاى 
طبيعى و اقليمى اين شــهر از جمله داشــتن آب و هواى پاك و سالم، 
كوهســتانى بودن، وجــود ارتفاعات مناســب براى ســنگ نوردى و 
كوه نوردى، وجود پيســت بين المللى اسكى براى ورزش هاى زمستانى 
و امكان اســتفاده از آن در تابستان براى اســكى چمن، برخوردارى از 
مجموعه ســنگ نوردى فرهاد، وجود غارهاى متعدد و نزديكى مناطق 
كوهســتانى به شهر و دسترســى به آنها و همچنين پايگاه هوايى نوژه 
كه در گســترش ورزش هاى هوايى مى تواند نقش بسزايى داشته باشد. 
شهر همدان از نظر داشتن قابليت هاى الزم براى ورزش هاى كوهستانى 
مناســب اســت اما اين قابليت ها نيازمند تعريــف رويدادهاى فصلى 
و رقابتى با مشــاركت اداره كل ورزش و جوانــان و ميراث فرهنگى، 

گردشگرى و صنايع دستى استان همدان است. 

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا كمى ابرى - غبارآلود

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

يكشنبه  14 دى ماه 1399  19 جمادى االول 1442  3 ژانويه 2021  شماره 3941

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:55  
خورشيد         07:24                   طلوع 
اذان ظهر                      12:20
غروب خورشيد              17:17
اذان مغرب                   17:36 
نيمه شب شرعي           23:36

باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
زهر در كاسه ديرم اى نكويار بى تو تلواسه ديرم اى نكويار  
ميم خون گريه ساقى ناله مطرب                              مصاحب اين سه ديرم اى نكويار
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■ حديث:
حضرت فاطمه(س):

  خداوند،جهاد را براى عّزت اسالم، واجب ساخت.   
كتاب من ال يحضره الفقيه : ج 3 ص 568 ح 4940

در گفت وگو با معاون گردشگرى همدان مطرح شد

جزئيات بيمه راهنمايان و پاسخ به چند ابهام

مونسان:
نمايشگاه مجازى صنايع دستى 

سرآغاز تحول در ايجاد بازارهاى مجازى است


