
C M

دى
حم

يرم
ى ش

طف
مص

م / 
 پيا

دان
 هم

س:
عك

/

4

ژانويـــه  2021  جمادى الثانـــى 1442  27  مـــاه 1399  13  بهمـــن  چهارشـــنبه  8 
ــان  ــا   3000 تومـ ــه+ نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 3961  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ

|ISNN: 2322-4665|

خبر

6

صاد
اقت

ش
زار

گ

4

ش
ورز

7

ايجاد بانك خون 
در نهاوند

بهره بردارى 
و كلنگ زنى
 18 پروژه 
در ايام دهه فجر

شهردارى 
درخانه پيروز شد
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بنياد بوعلى  6 ماه درس گفتار هفتگى برگزار مى كند

آغاز بوعلى شناسى مجازى

t

ون  ه را ا  و ا ا

خــانــواده عليخــانى

خانواده محترم 

مهـواركريمـى
رحلــت جانــكاه مــادر عزيزتــان، واقعــه اى تلــخ و 
ــى  ــارى تعال ــرت ب ــگاه حض ــت. از پيش ــى اس باورنكردن
ــوار  ــادر بزرگ ــش، روح آن م ــف خوي ــه لط ــتاريم ب خواس
ــد  ــش بلن ــى درگاه ــوار قدس ــش را در ج ــاد و مقام را ش
ــر و  ــواران صب ــما بزرگ ــراى ش ــز ب ــد و ني ــه فرماي مرتب

ــم. ــارى خواهاني بردب

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

فرمانداران مأمور نظارت دقيق براجراى مصوبات ستاد كرونا

مراسم 22 بهمن به صورت 
رژه خودرويى برگزار مى شود

روز
ت 

داش
باالخره وزير كشور ياد

نگران شد!
 1- ســرانجام در فاصله كمتر از 5 ماه به 
انتخابات مهم رياست جمهورى، وزير كشور 
اذعان كرد كه فضاى انتخاباتى در كشور شكل 
نگرفته و فضاى ســاكت و سكون او را نگران 

كرده است.

2

خشت طاليى به همدان رسيد
■ اين جايزه جهانى براى اقدامات فرهنگى، عمرانى، تاريخى و حقوق شهروندى اعطا شد

■ همدان با برترى بر تهران و مسكو در رقابت 200 كالنشهر و 58 كشور عنوان اول را به دست آورد

امروز سالروز شهادت ام البنين(س) را به نام مادران 
شهدا نامگذارى كرده اند

تكريم بهشت
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 حكايــت ام البنين هايــى كــه بى صــدا و غريبانه 
پر مى كشــند، روايت مادران و همســرانى اســت كه 
عزيزانشــان را در راه دفاع از اســالم و ميهن از دست 

داده اند، زنانى كه استوارى و ايستادگى را در پيش گرفته 
و با اقتدا به حضرت ام البنين(س) همسر و پسرانشان را 

تقديم انقالب اسالمى كردند.
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 افزايــش آمار بســتري هاي كرونا در چند 
روز اخير، سبب شــده تا مسئوالن در همدان 
نسبت به بروز پيك چهارم درصورت رعايت 
نكردن پروتكل ها و بازگشــايي هاي شتابزده، 

هشدار دهند.
در همين راســتا اســتاندار همدان با اشاره به 
اينكه براســاس مصوبه ستاد ملى كرونا، آئين 
بزرگداشــت يوم ا... 22 بهمن به صورت رژه 
موتــورى و خودرويــى برگزار مى شــود، از 
نداشــتن وجاهت قانونى برگــزارى هرگونه 
تجمــع و راهپيمايى خارج از دســتورالعمل 

يادشده خبر داد.
به گزارش ايرنا، سعيد شاهرخى در جلسه ستاد 
مديريت كرونا استان همدان، بيان كرد: با توجه 
به تأييد برگزارى موتورى و خودرويى يوم ا... 
22 بهمن، نبايد افرادى در گوشه و كنار اقدام 
به تجمع و حركتى كننــد و هرگونه تجمعى 
وجاهت قانونى ندارد؛ بنابراين فرمانداران براى 

اجراى مصوبات نظارت الزم را داشته باشند.
اســتاندار همدان بــا قدردانــى از همكارى 
گروه هــاى مرجع نظير ائمه جمعه و جماعت 
در زمينه پيشــگيرى از شيوع كرونا، يادآورى 
كرد: سال هاى گذشته مراسم هاى محرم و صفر 
و مناســبت هاى مذهبى با شور و حال زيادى 
برگزار مى شد اما امسال ائمه جمعه، روحانيان 
و علمــاى حــوزه علميه بــا درك صحيح از 
شــرايط در زمينــه آئين هاى عــزادارى روز 
تاسوعا و عاشورا، دهه فاطميه و محرم و صفر 
همكارى خوبى با ستاد مديريت كرونا داشتند.

وى تأكيــد كرد: بــا اين حال احتمــال قرار 
گرفتــن در وضعيت نارنجــى كرونايى زياد 
اســت، بنابراين اســتفاده از ماسك، حضور 
نيافتن در تجمع ها، برگزار نكردن جلسه هاى 
غيرضرورى و رعايت فاصله اجتماعى در همه 

شرايط الزم است.
شــاهرخى ادامه داد: هر چند كرونا در سراسر 
كشور و اســتان با همكارى مردم و مسئوالن 
رونــد نزولــى دارد اما اين به معنــاى از بين 
رفتن ويروس نيســت و همچنان بايد رعايت 

دستورالعمل هاى بهداشتى تداوم يابد.
وى از فرمانداران خواســت درباره مديريت 
ويروس كرونا اقدام هــا و كنترل هاى الزم را 
انجام دهند؛ زيــرا نه تنها ويروس از بين نرفته 
بلكه نوع جهش يافته آن را در ديگر كشورها 
شــاهد هســتيم. اســتاندار همدان ادامه داد: 
به منظور حفظ ســالمت و جــان مردم بايد با 
نظارت و اعمال قانون اجازه تجمع، برگزارى 
عروســى و عزا با جمعيت انبوه داده نشود و 
تاالرها و رســتوران ها نيز طبــق پروتكل ها با 
25 درصد ظرفيت مجاز به فعاليت هســتند و 

درصورت تخلف پلمب مى شوند.
شــاهرخى با بيان اينكه محدوديت منع تردد 
در همدان به مدت يك هفته برداشته مى شود، 
افــزود: چنانچه ايــن اقدام طبق آمار ســبب 
افزايش شــمار مبتاليان به كرونا شود به طور 
حتم محدوديت شبانه از ساعت 21 تا 4 بامداد 

دوباره اعمال مى شود.
وى افزود: متوقف شــدن روند نزولى شيوع 
كرونــا در اســتان همدان به معنــاى بد بودن 
شرايط نيســت؛ هم اينك 4 شهرستان همدان، 
بهار، فامنين و اســدآباد در وضعيت آبى قرار 
دارند و همه فعاليت ها با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى در اين شهرستان ها انجام مى شود.
 شركت در اجتماعات عامل افزايش 

بيماران كرونايى در همدان است
رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان همدان نيز 
گفت: ابتال به ويروس كرونا ناشــى از شركت 

در اجتماعات اين اســتان در 2 هفته گذشــته 
روند افزايشى داشته است.

رشــيد حيدرى مقدم اظهار كرد: با آبى شدن 
وضعــت كرونايى در برخى از شهرســتان ها 
شــاهد افزايش تجمع ها بوديــم كه اين عامل 
موجب افزايــش 13 درصد موارد ابتال به دليل 

شركت در اجتماعات شد.
وى با بيان اينكه ســهم تماس درون  خانگى 
كاهش يافته اســت، اظهار كرد: سهم رعايت 
فاصله گــذارى اجتماعى در بــروز كرونا 2/3
درصد بود كــه با 4 برابر رشــد به 8 درصد 

رسيده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان همدان ادامه 
داد: همچنين ســهم تماس شغلى بين كاركنان 
ادارات در بــروز كرونا كاهش يافته اســت و 
به دليل سردى هوا و كاهش مسافرت ها، نقش 
سفر در شيوع اين ويروس نيز از 2/3 درصد به 

صفر رسيده است.
حيدرى مقدم گفت: اســتان همدان از يك ماه 
گذشــته شــاهد ســير نزولى كرونا بوده و 
هم اينك آمار بيماران بسترى مثبت از ابتداى 
اپيدمى اين ويروس تا پايان روز گذشته به ده 
هزار و 97 بيمار و بيماران ســرپايى مثبت به 

18 هزار و 317 نفر رسيده است.
وى با بيان اينكه كرونا جان هزار و 460 بيمار 
را در همــدان گرفت، افزود: 23 هزار و 877
بيمار به دليل عالئم حاد تنفسى به بيمارستان 
مراجعه كردند كــه ده هزار و 97 نفر به دليل 
ابتال به كرونا بسترى شدند، همچنين 42 هزار 
و 143 نفر به مراكز سرپايى مراجعه كردند كه 
نتيجه آزمايش بيش از 18 هزار نفر مثبت بود.

رئيس دانشــگاه علوم پزشكى استان همدان 
گفت: در اين استان 3 پيك تجربه شده است، 
در پيك نخست شمار مبتاليان مثبت به 25 تا 
30 نفر، پيك دوم به 60 نفر و پيك ســوم به 
150 مثبت رسيد؛ با وجود اين پيك غيرقابل 

كنترل تجربه نشده است.
شهرســتان  در  هم اينك  افزود:  حيدرى مقدم 
اســدآباد وضعيت كرونا قابل قبول است، اما 
بايد آمــار بيماريابى را بــراى جلوگيرى از 
ســرايت آن به اطرافيان بيمــار و همه گيرى، 

افزايش داد.
وى ادامــه داد: ويروس كرونا در شهرســتان 
بهار به صورت خفيف روبه افزايش است، در 
تويسركان نيز آمار بيماران فوتى روبه افزايش 
را به صورت  بيماريابى  بايد  اســت؛ بنابراين 

جدى افزايش داد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى استان همدان 
تأكيد كــرد: جبهه جنگ ما خانه بهداشــت 

است؛ زيرا با شناسايى بيماران در اين بخش 
شــاهد خلوت شدن بيمارســتان و موفقيت 

برنامه هاى بهداشت و درمان مى شود.
حيدرى مقدم ادامــه داد: نگرانى هايى درباره 
شهرســتان رزن و درگزين وجود دارد و در 
رزن شناســايى بيماران سرپايى روبه افزايش 
بوده و شاهد طغيان كرونا در روستاى بابانظر 

بوديم.
وى يــادآورى كرد: ميزان ابتــال به كرونا در 
شهرســتان درگزين با توجه به جمعيت 40

هزار نفرى آن زياد اســت زيرا در زمســتان 
شب نشــينى روســتاييان بيشتر شــده است 
و «رپيدتســت»  فعال  بيماريابــى  بنابرايــن 

به عنوان شاخص براى ما مدنظر است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى استان همدان 
گفت: وضعيت كلى استان همدان بيانگر اين 
اســت كه در شهرستان فامنين كمترين ميزان 
بروز تجمعى را داشــته و درگزين بيشترين 

آمار ابتال را نسبت به جمعيت دارد.
حيدرى مقــدم بــا عنــوان اينكه شــاخص 
همــدان 88  صدم  در  كرونا  ســرايت پذيرى 
و مجمــوع بيمار ســرپايى و بســترى 1/1

درصد اســت، افزود: هم اينك 271 بيمار در 
بيمارستان هاى اين استان بسترى بوده كه 44

نفر از آنها در بخش ICU هستند.
 همــدان، ماليــر و كبودراهنــگ 

بيشترين بيماران كرونايى را دارد
سخنگوى ستاد مديريت كرونا استان همدان 
نيز گفت: شهرســتان هاى همــدان، مالير و 
كبودراهنگ بيشترين بيماران كرونايى بسترى 
و همدان، رزن، درگزين و نهاوند بيشــترين 
آمار مبتاليان ســرپايى را به خود اختصاص 

دادند.
مهرداد نادرى فر اضافه كرد: بيشترين نگرانى 
مسئوالن كميته ها در رابطه با احتمال افزايش 
شــيوع كرونا در مطب پزشــكان، كلينيك ها 
و داروخانه هــا، دفاتــر پيشــخوان، بانك ها، 
ورزشى،  ســالن هاى  شــماره گذارى،  مركز 
خانه مسافرهايى كه مجازى و خيابانى مسافر 
جذب مى كنند، قليان ســراها و فروشگاه هاى 

زنجيره اى بود.
ســخنگوى ســتاد مديريــت كرونا اســتان 
همدان بيــان كرد: مهم ترين مطالبه كميته هاى 
زيرمجموعه ســتاد كرونا فعال شدن فضاى 
مجازى با هــدف افزايش تبليغات محيطى با 
توليــد محتواى جــذاب و جديد از عملكرد 

بيمارستان ها و مراكز درمانى شد.
نادرى فر بيان كرد: اعضــاى كميته اقتصادى 
ستاد كرونا استان همدان نيز خواستار تمديد 

مهلت نام نويســى در ســامانه «كارا»، تمديد 
بخشــودگى مالياتى اصناف آســيب ديده از 
كرونــا، فعال كــردن اصناف تعطيل شــده با 
تقويــت پروتكل هــاى بهداشــتى با هدف 
جلوگيــرى از بروز خســارت به مشــاغل، 
معافيــت، تخفيــف و عوارض شــهردارى، 
تداوم و تشــديد بازرســى ها، تعيين ظرفيت 
رســتوران ها، غذاخورى و تــاالر پذيرايى ها 

شدند.
 احتمال افزايش تعداد موارد ابتال به 

كرونا در همدان
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا 
نيز در مصاحبه اى با فارس از احتمال افزايش 
تعداد موارد ابتال به كرونا در همدان خبر داد.

ابراهيم جليلى با اشــاره به وضعيت ويروس 
كرونا در اســتان همدان، اظهــار كرد: اوايل 
آذرماه تعداد بيماران بسترى در بيمارستان ها 
به يك هزار و 400 نفر در سطح استان رسيده 
رعايت پروتكل هاى  اما خوشــبختانه با  بود 

بهداشتى روند كاهش داشت.
وى با بيــان اينكه ديروز تعــداد مبتاليان به 
286 بيمار بسترى رسيده بود، بيان كرد: تعداد 
موارد بســترى در هفته هاى گذشته بين 250
تا 300 نفر نوســان بوده اين درحالى اســت 
كه شــرايط بيماران سرپايى و موارد مثبت از 
وضعيت پايدار چند هفته گذشته خارج شده 

و افزايش اندكى را داشته است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 
با اشــاره به اينكه اگر فاصله گذارى اجتماعى 
و پروتكل هاى بهداشــتى بيشتر رعايت شود 
قطعا آمار كاهش هم مى يابد، اما طبق شواهد 
موجود تعداد موارد ابتــال در روزهاى اخير 
افزايــش يافته اســت و پيش بينى مى كنيم در 
روزهاى آينده امكان افزايش مبتاليان باشــد، 
افــزود: پيش تر از 120 آزمايــش كرونا، 30

مورد مثبت اعالم مى شد اما درحال حاضر به 
45 مورد رسيده است كه احتمال مى دهيم اگر 
فاصله گذارى اجتماعى رعايت نشــود تعداد 

بيشتر هم بشود.
وى تأكيــد كرد: وقتى همدان از رنگ نارجى 
و زرد بــه ســمت آبى حركت كــرد، كمى 
فاصله گذارى اجتماعى كمتر رعايت شــد و 
تردد بين شهرســتان ها هم بيشــتر شد و در 

نتيجه موارد ابتال افزايش يافت.
جليلى خاطرنشان كرد: احتمال افزايش تعداد 
بيماران مبتال به كرونــا در آينده وجود دارد 
و مى طلبد مردم بيشــتر رعايت كنند و كمك 
كنند تا زمان در اختيار قرار گرفتن واكســن، 

بتوانيم وضعيت را كنترل كنيم.

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
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خبر

باالخره وزير كشور نگران شد!
 1- ســرانجام در فاصله كمتر از 5 ماه به انتخابات مهم رياســت 
جمهورى، وزير كشور اذعان كرد كه فضاى انتخاباتى در كشور شكل 

نگرفته و فضاى ساكت و سكون او را نگران كرده است.
وزير كشور گفته است؛ هنوز فضاى اجتماعى و سياسى جامعه و افكار 
عمومى نسبت به انتخابات حساسيت، بازتاب و انعكاس خاصى را از 

خود نشان نداده است.
2- شايد همين نگرانى از بى توجهى مردم و جامعه به انتخابات باشد 
كه وزير كشــور را به برگزارى حضورى نشست استانداران در تهران 
و همفكرى با آنها براى تغيير اين فضا در شــرايط كرونايى كشــور 

رسانده است.
اما بايد توجه داشــت كه تغييرات فضا در همان راهبردى نهفته است 
كه در قســمت دوم سخنان وزير كشور آمده است و آن فعال تر شدن 

احزاب براى ايجاد شور و نشاط انتخاباتى در كشور است.
3- وزير كشور و تمامى كسانى كه در زمينه انتخابات مسئوليت دارند، 
به خوبــى مى دانند كه نهادى كه مى تواند، فضا را تغيير دهد احزاب و 

فعاليت آنان است .
اما اينكه در آســتانه انتخابات همواره ياد احزاب زنده شود و از آنها 
بخواهند تنور انتخابات را داغ كنند، بى اعتقادى و بى باورى به احزاب 
را نمايــان مى كند، باورى كه در 8 ســال دولت اعتــدال نيز به رغم 

شعارهاى داده شده، حاكم بوده است.
4- در ســال هاى اخير فعال نبودن احزاب، هزينه هاى بســيارى را بر 
رسانه ها تحميل كرده است. زيرا احزاب فعال نبوده و ناخواسته بخشى 

از فعاليت آنها به فعاليت رسانه ها اضافه شده است.
اين جايگزينى نامناسب، دليلى شده تا برخى با نگاه حزبى، رسانه ها را 
طبقه بندى كرده و فعاليت رقابتى را به اين حوزه توسعه دهند و براى 

رسانه ها هزينه سازى كنند.
5- بيشــتر احزاب ايران فصلى هستند و احزاب فراگير نيز در كشور 
فعال نيستند اما به رغم اين شاخصه ها، در انتخابات گذشته و انتخابات 

پيش رو جمعى از احزاب ميلى به فعاليت فصلى هم ندارند.
در اين زمينه مباحثى چون نداشتن داوطلب براى حمايت مطرح شده 
كه موضوعى درست است، وقتى حزبى داوطلبى را در ميان داوطلبان 
نمى بينــد كه از آن براى نمايندگى ديدگاه هايى كه دارد، حمايت كند، 
طبيعى اســت ليســتى ارائه ندهد و فعال نباشد و درنهايت يك بيانيه 

دعوت مردم به مشاركت منتشر كند.
6- انتخابات گذشته به لحاظ مشاركت در پايين ترين سطح برگزار شد 
و انتظار بود وزارت كشور در آسيب شناسى ثبت اين مشاركت، در اين 

فاصله اقدامات جدى داشته باشد.
اما اظهارات وزير كشور نشــان مى دهد كه در اين زمينه كارى انجام 
نشده و وزير كشور بدون آسيب شناسى و كشف چرايى آن مشاركت 
و برخورد با موانع و عوامل دخيل، به دنبال انتخاباتى ديگر است و هر 
چند ديرهنگام به فكر همفكرى با استانداران افتاده تا شايد بتواند سطح 

مشاركت را تغيير دهد.
7- ميزان مشــاركت انتخابات آتى دغدغه تمامى افرادى اســت كه 

خواهان ايرانى سربلند، مقتدر و مردمى هستند.
ســردى و ساكتى فضاى انتخاباتى كشور كه اكنون وزير كشور را هم 
هر چند دير  هنگام، نگران كرده مى تواند تغيير كند و فضا گرم و پرشور 
شود به شــرط آنكه مردم در اين مدت از مسئوالن صداقت بيشترى 
ببينند و با تحقق برخــى وعده ها اعتماد آنها افزايش يابد و احزاب و 
تشكل هاى سياسى نيز شــرايط را براى مشاركت در انتخابات و گرم 

كردن فضا مهيا ببينند.

بلوار فاطميه و زير گذر صداوسيما 
روى خط ايمنى

 با توجه بــه فراوانى تصادف در 
بلوار فاطميه و زيرگذر صداوسيماى 
شهر همدان ايمن سازى اين 2 معبر 

در دستور كار قرار گرفت.
رئيس پليس راهنمايــى و رانندگى 
شهرستان همدان گفت: بلوار فاطميه 
حدفاصل ميدان پيشاهنگى تا ميدان 
بعثت يكى از حادثه خيزترين معابر 
شــهر همدان محسوب مى شود كه عابران زيادى در اين مسير دچار 

جراحت يا فوت شدند.
ــدى  ــرد: بازدي ــار ك ــا اظه ــا ايرن ــو ب ــى در گفت وگ ــرخ جمال ف
ــتاندارى،  ــى اس ــر فن ــور، دفت ــس راه ــان پلي ــا حضــور كارشناس ب
فرمانــدارى و شــهردارى صــورت گرفتــه كــه تداخــل خــودرو و 
عابــر و اختــالف ســطح ارتفــاع عامــل بــاال بــودن ميــزان ســوانح 

ــد. ــوان ش ــز عن ــه حادثه خي ــن نقط در اي
رئيــس پليــس راهنمايــى و رانندگــى شهرســتان همــدان بيــان كــرد: 
شــهردارى متعهــد شــد اعتبــار ســاخت پــل عابــر پيــاده دربلــوار 
ــا  ــه را در بودجــه ســال 1400 شــهردارى پيش بينــى كنــد ت فاطمي
ــران در ايــن مســير  ــه فــوت و جــرح عاب ــزان ســوانح منجــر ب مي

كاهــش يابــد.
جمالى افزود: همچنين زيرگذر صداوســيما از مسيرهاى حادثه خيز 
شهر همدان محســوب شده كه بارها شــاهد تصادف زنجيره اى و 
برخورد خودرو با گاردريل هاى حاشيه پل، پيش از ورود به زيرگذر 

بوديم.
وى بيــان كــرد: نمايندگانى از راهــور، اســتاندارى، فرماندارى و 
شــهردارى نيز به بررسى وضعيت زيرگذر اقدام كردند كه مقرر شد 

نظرهاى كارشناسى براى ايمن سازى اين قسمت داده شود.

تمركز ستاد اجرايى فرمان امام(ره) بر اشتغالزايى
 مديــركل ســتاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) اســتان همدان بــا بيان اينكه طرح 
اشتغالزايى خرد روستاى براى افراد تحت تكلف و مستقر در روستاها در نظر گرفته شده 
است، گفت: از پرداخت 29 ميليارد تومان تسهيالت اشتغال خرد در 2 شهرستان اسدآباد 

و نهاوند با كارمزد 4 درصد خبر داد.
جواد حجازى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه طرح اشــتغالزايى خرد روســتايى در 
شهرستان هاى اسدآباد و نهاوند آغاز شده است، اظهار كرد: در شهرستان اسدآباد 20 رسته 
شــغلى همچون فعاليت در حوزه دام سبك و سنگين، پرورش بوقلمون، پرورش آبزيان، 

صنايع تبديلى، خدمات فنى و صنايع دستى درنظر گرفته شده است. 
وى با اشــاره به اينكه اين 20 رســته شــغلى به منظور اشــتغال خرد خانگى روستايى 
برنامه ريزى شــده تا از مهاجرت روستاييان از زادگاه خود جلوگيرى شود يادآور شد: از 

مزاياى اين طرح مى توان به خودكفايى روستاييان و درآمدزايى اشاره كرد.
مديركل ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) استان همدان از آغاز اجراى طرح اشتغالزايى 
خرد روستايى در شهرســتان هاى مالير، تويسركان و كبودراهنگ در سال آينده خبر داد 
و گفت: جامعه هدف اين طرح در روســتاها و بر مبناى زيرساخت هاى شغلى هر منطقه 

است.
وى با اشاره به اينكه تسهيالت اين مشاغل بين 5 تا 40 ميليون تومان با كارمزد 4 درصد 

تعيين شده است، افزود: تاكنون 460 فقره تسهيالت اشتغالزايى خرد در اسدآباد معادل 17 
ميليارد تومان پرداخت شده است.

حجازى با تأكيد بر اينكه يك مجرى و 4 تســهيل گر از ابتداى پرداخت وام و تا حصول 
نتيجه نهايى وظيفه نظارت و همراهى اين مشاغل خرد را بر عهده دارند، تصريح كرد: در 
شهرستان نهاوند نيز 340 نفر در روستاها شناسايى و 12 ميليارد تومان تسهيالت با تنفس 

3 ماه تا يك سال و بازپرداخت 5 ساله پرداخت شده است.
وى در پايــان ســخنانش با بيان اينكه ايــن طرح براى افراد تحت تكلف و مســتقر در 
روستاها درنظر گرفته شده است، متذكر شد: درحال حاضر اين طرح در شهرستان اسدآباد 

به صورت صد درصدى محقق شده است.

فرمانداران مأمور نظارت دقيق براجراى مصوبات ستاد كرونا

مراسم 22 بهمن به صورت رژه خودرويى 
برگزار مى شود

قدردانى از 40 دانش آموز خالق در پويش 
«رفيق خوشبخت من»

 چهل دانش آموز خالق اتحاديه انجمن هاى اســالمى دانش آموزان 
توسط شهردارى و شوراى شهر در پويش «رفيق خوشبخت من» تجليل 

شدند.
به گزارش روابط عمومى شوراى شهر همدان، با حمايت شوراى اسالمى 
شهر و شهردارى و با همت اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان از 

40 دانش آموز برتر پويش «رفيق خوشبخت من» تجليل شد.
رئيس كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى شهر همدان ضمن ابراز 
خوشــحالى از حضور در جمع دانش آموزان، گفــت: با اطمينان 
مى گويم كه بصيرت، تالش و پشــتكار شــما زمينه ساز پيشرفت 
كشــور عزيزمان خواهد بود و قطعا شــما عزيــزان از نخبگان، 

هستيد. آينده  فرهيختگان  و  مديران 
اكبر كاووســى اميد با اشاره به اينكه حاج قاسم، هم قهرمان وطن و هم 
قهرمان امت اسالمى بود، گفت: همگى بايد به جامعه مهدوى و تمدن 
نوين اسالمى فكر كنيم و بزرگ و جهانى بينديشيم و با مدنظر قرار دادن 

سيره حاج قاسم همانند او مجاهد و سرباز خوبى براى واليت باشيم.
وى با بيان اينكه از شما و همه دانش آموزان نخبه همدانى دعوت مى كنم 
در مركز نوآورى شــهردارى همدان حضور پيدا كنيــد، افزود: با ارائه 
راهكار و روش هاى مناسب و با همفكرى، مسائل فرهنگى و مشكالت 

مديريت شهرى را بهتر حل و فصل خواهيم كرد.
معاون فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردار همــدان گفت: در 
بهمن ماه مركز نوآورى شــهردارى همدان افتتاح خواهد شد كه شما 
دانش آموزان مى توانيد ايده هاى خالقانه خود را در اين مركز شكوفا 
كنيد و با شــركت در كارگروه هاى مختلف در موضوعات مختلف 
ايده پــردازى كنيد و با ارائه راهكارهاى مفيد گره گشــاى مســائل 

مختلف شهرمان باشيد.
روح ا... وجدى هويــدا همچنين با قدردانى از اجراى موفق اين پويش، 
گفت: معاونت فرهنگى اجتماعى شــهردارى همــدان آمادگى دارد در 
اجراى برنامه هاى مختلف فرهنگى و اجتماعى ميزبان فعاالن اين عرصه 

به ويژه اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان باشد.
معاون واحد برادران اتحاديه انجمن هاى اســالمى دانش آموزان استان 
همدان نيز گفت: در ايام سالگرد شهادت حاج قاسم سليمانى پويشى به 
نام «رفيق خوشبخت من» برگزار شد كه 380 دانش آموز از سراسر استان 

در اين پويش شركت كردند.
محمدصالح زارعى گفت: دانش آموزان با انتخاب هشــتك هايى مرتبط 
با شــهادت قاسم سليمانى و فضاســازى پس زمينه و انتخاب موقعيت 
مناسب به عكاسى پرداختند و درنهايت خود دانش آموزان هم قضاوت 
اين پويش را برعهده گرفتند كه در اين ميان 40 تصوير از خالقانه ترين 

ايده ها و عكس ها، برنده نهايى پويش «رفيق خوشبخت من» شد.

1- ســخنان رئيس مجلس درباره مرغ 10 هزار تومانى سوژه برخى 
انتقادها از مجلس شــده اســت. گويا اين ســخنان در پاســخ نقد 
رئيس جمهورى به آنچه چشم بندى مجلس در افزايش بودجه همزمان 
با كاهش فروش نفت خوانده، عنوان شــده است. گفتنى است رئيس 
مجلس در نشستى با مديران و كاركنان مركز پژوهش ها، به نقد سخنان 
رئيس جمهورى پرداخته و ضمن بيان سخنانى درباره مابه التفاوت نرخ 
ارز، مثالى درباره قيمت مرغ زده كه با منطق رياضى همخوانى ندارد.

2- صدور حكم معاون قاليباف در شهردارى فضا را براى وى سنگين 
كرده اســت. گويا برخى خواســتار اظهارنظر مجلس درباره عملكرد 
قاليباف و تخلفات عيسى شريفى در شهردارى تهران شده اند. گفتنى 
است حكم دادگاه رسيدگى به تخلفات مالى عيسى شريفى، قائم مقام 
قاليباف در شــهردارى تهران، مبنى بر رد مــال به ارزش 480 ميليارد 

تومان و 20 سال حبس قطعى شده است.
3- نگرانى از حذف دالر 4200 تومانى در بودجه ســال آينده درحال 
افزايش اســت. گويا نگرانى از اين اســت كه با اين تصميم مجلس 
كاالهاى اساســى و دارو به شدت گران شوند. گفتنى است با حذف 8
ميليارد دالر ارز 4200 از بودجه و افزايش نرخ ارز كاالهاى اساسى به 
17 هزار و 500 تومان در ســال آينده، قطعاً در بخش كاالهاى اساسى 

شاهد تورم خواهيم بود.
4-فعاليت هكرهاى كاله ســفيد در كشــور قانونى مى شود. گويا با 
اعالم فراخوان، عالوه بر احراز هويت و شناسنامه دار شدن فعاليت اين 
متخصصان، امكان بازاريابى و جذب اين افراد از طريق شــركت هايى 
كه نياز به متخصص امنيت دارند، فراهم مى شــود. گفتنى است هكر 
كاله ســفيد به آن دســته از هكرهايى گفته مى شــود كه نقاط ضعف 
سيســتم هاى رايانه اى را تست و شناسايى مى كنند اما نيت خرابكارانه 
ندارند و هدفشــان نشان دادن ضعف سيســتم هاى امنيتى شبكه هاى 

كامپيوترى به سازمان ها است.
5- نهاد اجماع ســاز اصالح طلبان گســترده تر شده است. گويا برخى 
اصالح طلبان شاخص مانند موسوى خوئينى ها و موسوى الرى كه در 
فهرســت اجماع ساز نيستند، با اين نهاد همكارى خواهند كرد. گفتنى 
اســت نهاد اجماع ساز راهكار اصالح طلبان براى رسيدن به وحدت و 

حمايت تمامى گروه ها از كانديداى نهايى اين جناح است.

 مركز آمار ايران 500 دســتگاه 
كم برخوردار  دانش آموزان  به  تبلت 

استان همدان اهدا كرد.
به گــزارش روابط عمومى آموزش 
و پــرورش همــدان، در آئينــى با 
حضور رئيس و معــاون مركز آمار 
ايران، مديركل آموزش و پرورش و 
ذى حساب استان 500 دستگاه تبلت 
استان  كم برخوردار  دانش آموزان  به 

همدان اهدا شد.
در ايــن آئيــن رئيس مركــز آمار 
ايران گفت: توجه و رســيدگى به 
دانش آموزان مناطق كمتر توسعه يافته 

از اهميت بااليى برخوردار است.
حســين زاده، بيان كرد: اهداى تبلت 
بــه دانش آموزان كم برخــوردار در 
راســتاى تحقق عدالت آموزشى و 

فرهنگ سازى در اين زمينه است.

پورداود مديركل آموزش و پرورش 
اســتان نيز بــا قدردانــى از اقدام 
ارزشــمند مركز آمار ايــران، اظهار 
كرد: اين اقدام عالوه بر آثار مستقيم 
و زمينه ســازى بــراى بهره منــدى 
دانش آموزان از برنامه هاى آموزشى 
و پرورشــى در بستر شــبكه شاد، 
نوعى فرهنگ ســازى در اين زمينه 

است.

مركز آمـار 500 تبلت هديه داد
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كرونا و بوهاى عجيب و غريب
 يك پزشك عمومى مطرح كرد: برخى بيماران كرونايى پس از بازگشت 
حس بويايى، بوهايى مانند بوى خاك، بوى عرق، بوى لجن، بوى بنزين و يا 

برخى بوى تخم مرغ را حس مى كنند كه سبب كاهش اشتها نيز مى شود.
پگاه ابراهيمى ويشــكى در گفت وگو با ايســنا، اختالالت بويايى را در دوره 
پاندمى نشــان دهنده ابتال به كرونا دانســت و اظهار كرد: اختالالت بويايى 
شامل كاهش حس بويايى و يا تغيير آن در دوره پاندمى نشان دهنده ابتال به 

كرونا است مگر آنكه خالف آن ثابت شود.

وى با بيان اينكه در شــرايط كرونايى بايد اختالالت بويايى را جدى گرفت، 
تصريــح كرد: درصورت بروز اين عالئم اصول قرنطينه را رعايت كنيد، البته 
در 99 درصد موارد اختالالت بويايى به مرور بهبود مى يابد و نبايد نگران بود.

ابراهيمى ويشــكى ادامه داد: در بيماران مبتال بــه كرونا معموالً ابتدا حس 
بويايى كاهش مى يابد يا به طور كامل از بين مى رود كه از عالئم آغاز بيمارى 

است و امكان دارد تا چند ماه ادامه پيدا كند.
وى با بيان اينكه پس از بازگشت حس بويايى، بيمار بوهاى عجيب و غريب 
حس مى كند، گفت: برخى بيماران پس از بازگشــت حس بويايى، بوهايى 
مانند بوى خاك، بوى عرق، بوى لجن، بوى بنزين و يا برخى بوى تخم مرغ 

را حس مى كنند كه سبب كاهش اشتها نيز مى شود.
اين پزشك عمومى به مدت زمان بازگشت حس بويايى اشاره و خاطرنشان 
كرد: در برخى اشــخاص يك هفته و در برخى ديگر ممكن اســت تا ماه ها 
بهبودى حاصل نشــود، به طور كلى بازگشت كامل حس بويايى جزو عالئم 

طوالنى مدت است كه به مرور زمان بهبود مى يابد.
وى يادآور شد: برخى راهكارها شامل شست وشوى روزانه بينى با سرم، استفاده 
از پماد ويتامين A به صورت موضعى داخل بينى، مصرف قرص امگا3، بوييدن 
عصاره هــاى قوى مانند قهوه، ســير، دارچين، نعنا، پياز، ويكــس، انواع گل و 

اكاليپتوس مى تواند تا حد زيادى بازگشت حس بويايى بيمار را سرعت بخشد.

@isnanews٩۴ ...........................آدرس تلگرام
isnanews@gmail.com               :آدرس پست الكترونيكى

         https://www.isna.ir/service/province/hamedan
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معاون قضايى دادگسترى همدان تشريح كرد
مشكالت شناسايى قماربازان در ايران

 معاون قضايى دادگسترى همدان با اعالم اينكه هرگونه فعاليت 
در ســايت هاى شــرط بندى و قمار غيرقانونى است، گفت: با وجود 
ورود دســتگاه قضايــى و نيــروى انتظامى در زمينه ســايت هاى 
شرط بندى و قمار، شناسايى مجرمان با مشكالتى مواجه است زيرا 
ِسرور بســيارى از اين سايت ها در خارج از كشــور اداره شده و در 

تحقيقات به نتيجه مطلوب نمى رسيم.
عباس نجفى با بيان اينكه امروز توسعه و گسترش كالهبردارى هاى 
اينترنتى در فضاى مجازى و شــبكه هاى مختلف ارتباطى در تمام 
دنيا تبديل به معضل و مشــكل شــده اســت، اعالم كرد: با توسعه 
كالهبردارى هاى اينترنتى در بســترهاى مجازى و تغيير شيوه هاى 
فريبكارانه، قانون مصوب ســال 1367 پاســخگوى نياز امروز نبود 
و خوشــبختانه طى ســنوات اخير با تصويب قانون جرايم رايانه اى 
در ماده 741 قانون مجازات اســالمى بخش تعزيرات به نوع جرايم 

رايانه اى تخصيص داده شد.
وى بيان كرد: براســاس ماده 741 «هر كســى به طور غيرمجاز از 
ســامانه هاى رايانه اى يــا مخابراتى با ارتكاب اعمالــى از قبيل وارد 
كردن، تغيير و ايجاد و متوقف كردن داده يا مختل كردن ســامانه 
وجه، مال، منفعت، خدمات يــا امتيازات مالى براى خود يا ديگرى 
تحصيــل كند عالوه بر رد مال به صاحــب آن به حبس از يك تا 5
سال يا جزاى نقدى از 20 ميليون ريال تا صد ميليون ريال يا هر 2

مجازات محكوم خواهد شد.»
معاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان 
همدان افزود: براساس اين قانون هر كسى از بستر فضاى مجازى به 
نحوى سبب اغفال ديگرى شده، اموال را از حساب كسى خارج كند 
و يا افراد با تمايل خودشــان اقدام به واريز وجه نقد كنند، با عنوان 
كالهبردارى اينترنتى محســوب شده و مجازات سنگينى براى اين 

اشخاص ديده شده است.
نجفــى گفــت: در قوانيــن مــا براســاس مبانــى فقهــى و عقلــى در 
ــرات  ــالمى بخــش تعزي ــازات اس ــون مج ــا 711 قان ــواد 705 ت م
مصــوب ســال 1375 قانون گــذار شــش مــاده را بــه ايــن موضــوع 
تخصيــص داده اســت، مطابــق قانــون «قماربــازى بــا هــر وســيله 
ممنــوع و مرتكبــان آن بــه يــك تــا 6 مــاه حبــس يــا تــا 74 ضربــه 
ــازات  ــر د2مج ــه ه ــازى ب ــه قمارب ــر ب ــورت تجاه ــالق و درص ش
محكــوم مى شــوند و هركــس آالت و وســايل ويــژه بــه قماربــازى 
ــا  ــه يــك ت ــد، ب ــا نگهــدارى كن ــا حمــل ي ــا بســازد ي را بخــرد ي
ــا يــك ميليــون و 500 هــزار  ــا 500 هــزار ت ــا ت 3 مــاه حبــس ي
ــرادى  ــراى اف ــال جــزاى نقــدى محكــوم مى شــود همچنيــن ب ري
كــه مراكــز فيزيكــى را بــراى شــرط بندى دايــر كــرده تــا 2 ســال 
حبــس، پلمــب محــل و شــالق نيــز بــراى او ديــده شــده اســت.

وى بــا بيــان اينكــه ايــن قوانيــن بيشــتر ناظــر بــر فضــاى فيزيكــى 
و پاســخگوى نيازهــاى امــروز جامعــه نبــوده اســت، مطــرح كــرد: 
ــان  ــذار بي ــه اى قانون گ ــم رايان ــون جراي ــاده 25 قان ــاس م براس
ــراى ســايت هاى  ــه هــر نحــوى بســترى را ب كــرده «هــر كــس ب
قماربــازى و شــرط بندى ايجــاد يــا ســايت يــا نرم افــزارى را 
ــا  ــا ب ــرده ت ــب ك ــران را ترغي ــوى ديگ ــا به نح ــد ت ــى كن طراح
عنــوان حــق عضويــت مبالغــى را پرداخــت كننــد و از ايــن راه فــرد 
ــاى  ــب زده و پول ه ــه جي ــى را ب ــغ هنگفت ــايت مبال ــس س مؤس
ــا  ــا يــك ســال حبــس ي ــه 91 روز ت ــه غــارت كنــد، ب مــردم را ب
جــزاى نقــدى از 5 ميليــون ريــال تــا 20 ميليــون ريــال يــا هــر 2

مجــازات محكــوم خواهــد شــد.
معاون قضايى دادگســترى كل اســتان همدان خاطرنشان كرد: با 
توجه به آثار سوء و مخرب اين موضوع دادستان كل كشور در سال 
گذشته بخشــنامه 5 بندى صادر كرد تا دادســتان ها با استفاده از 
همــه ظرفيت هاى قانونى در فضاى فيزيكى و فضاى مجازى(جرايم 
رايانه اى) با شــدت براى شناسايى و برخورد با اين افراد اقدام كنند 
همچنين ضابطان قضايى نيز مكلف شــدند با شدت و دقت فضاى 
مجازى را رصد كنند تا ســريعاً مسدود و گردانندگان آنها دستگير 

شود.
ــروى  ــى و ني ــتگاه قضاي ــود ورود دس ــا وج ــه ب ــان اينك ــا بي وى ب
ــايى  ــار شناس ــرط بندى و قم ــايت هاى ش ــه س ــى در زمين انتظام
مجرمــان بــا مشــكالتى مواجــه اســت زيــرا ِســرور بســيارى از ايــن 
ســايت ها در خــارج از كشــور اداره شــده و در تحقيقــات بــه 
نتيجــه مطلــوب نمى رســيم، خاطرنشــان كــرد: دســتگاه هاى 
ــه،  ــگاه پيشــگيرانه در ســطح جامع ــا ن ــد ب مســئول و مرتبــط باي
آحــاد  و  اطالع رســانى  شــرط بندى  ســايت هاى  آســيب هاى 
مــردم را از خطراتــى كــه در فضــاى مجــازى وجــود دارد، 
ــى  ــش كاف ــات و دان ــان اطالع ــتر قرباني ــرا بيش ــد زي ــع كنن مطل
از آســيب ها و مشــكالت ايــن ســايت ها نداشــته و از طرفــى 
فريبــكاران به گونــه اى بــه ايــن موضــوع رنــگ و لعــاب مى دهنــد 

ــد. ــوه دهن ــى جل ــار را قانون ــايت هاى قم ــت س ــا فعالي ت
نجفى در پايان تأكيد كرد: ســامانه جامع مردمى با عنوان ســامانه 
طراحى شده  SAJAM.SCPD.IR سجام قوه قضائيه به آدرس
اســت و همه اشــخاص مى توانند به صورت محرمانه به اين سامانه 
مراجعــه كرده و گزارش هاى خود را در اين حــوزه وارد كنند تا با 
ســرعت ويژه اى رصد و به دادستان ها يا دســتگاه هاى نظارتى در 

راستاى پيگيرى سريع ارجاع شود.

رئيس شركت گاز شهرستان:
فقط 2 يا 3 روستاى 

زير 10 خانوار اسدآباد گاز ندارند

 رئيس شــركت گاز شهرستان اســدآباد گفت: 
99/98 درصد روســتاهاى اين شهرستان از نعمت 
گاز خانگى برخوردار هســتند و درحال حاضر تمامى 
روســتاهاى باالى 20 خانوار اسدآباد داراى گاز بوده 
و دولت در اين رابطه تعهد خود را نســبت به مردم 

انجام داده است.
منصور باالور در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 2 يا 
3 روســتاى زير ده خانوار اسدآباد بدون گاز هستند، 
اظهار كرد: گاز به عنوان يكى از مصارف انرژى منبع 
اليزال نيســت و بايد با مصرف بهينه توســط مردم 

مديريت شود.
وى بــا اشــاره به اينكــه حوزه خانگى شهرســتان 
بيشــترين مصرف گاز را برخوردار است، افزود: فعال 
شــدن بخش خصوصى در ساخت وســايل گازسوز 
اســتاندارد در شهرســتان يكى از مواردى است كه 
مى توان با جذب سرمايه گذار نسبت به آن اقدام كرد.

باالور در ادامه با تأكيــد بر رعايت مقررات در حوزه 
ساخت وساز در بحث اســتاندارد بودن ساختمان ها، 
تصريح كــرد: اســتاندارد نبودن ســاختمان ها، در 
و پنجره هــا و نبود فرهنگ  مصــرف صحيح گاز از 
مــوارد هدررفت گاز در منازل به شــمار مى روند كه 
استانداردســازى منازل شــامل عايق كارى ديوارها، 
تعويــض در و پنجره هــاى فلــزى بــا UPVC و 
شيشه هاى دوجداره از نقش مؤثرى در مصرف بهينه 

انرژى گازخانگى برخوردار خواهد بود.
وى با اشاره به اينكه در مصرف انرژى گاز تاحدودى 
با اســتانداردها فاصله داريم، خاطرنشان كرد: از ماه 
گذشته مشتركين خانگى كه ميزان مصرف گاز آنها 
كمتر از 200 مترمكعب بوده باشــد، هزينه اى بابت 

بهاى گاز مصرفى خود پرداخت نمى كنند.
باالور يادآور شد: در سالجارى در شهرستان اسدآباد 
قطعى گاز نداشــته ايم، اما درصــورت صرفه جويى 
نكردن گاز توسط مردم امكان اُفت فشار و يا قطعى 

گاز وجود خواهد داشت.

توزيع 850 تن كاالى اساسى 
در تويسركان

 رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان 
تويســركان گفت: 850 تن انواع كاالهاى اساســى 
شامل قند، شكر، گوشت، مرغ و برنج به نرخ مصوب 
دولتى از ابتداى امســال تا پايان دى ماه امسال براى 
تنظيــم نوســانات قيمت و كمبودهــاى موجود در 

شهرستان تويسركان توزيع شد.
روانبخــش نورعلى ئــى در گفت وگو با ايســنا، بيان 
كرد: در اين بازه زمانى يك تن گوشــت گرم نيز در 
بسته بندى هاى يك كيلويى با قيمت 20 هزار تومان 
زير قيمت بازار از شهرستان خرم آباد وارد شهرستان 

تويسركان و توزيع شد.
وى بيــان كرد: در روزهاى آينده 40 تن روغن مايع 
براى رفع نيــاز بازار به تويســركان مى آيد و تعداد 
واحدهاى صنفى عامل توزيع در سطح شهرستان به 
30 تا 35 واحد افزايش يافته تا از ازدحام جمعيت در 
هنگام توزيع كاالهاى اساسى در چند مكان محدود 

نباشيم.
نورعلى ئى با اشاره به برخورد قانونى با تخلفات صنفى 
و قاچاق كاال در شهرســتان تويســركان با همكارى 
دســتگاه هاى مرتبط اجرايى گفت: در روزهاى اخير 
شاهد كشــف و ضبط 15 تن ســبوس كه خارج از 
شبكه توزيع مى شد و ضبط وسايل آرايشى به قيمت 
حدودى 3 ميليون و 700 هزار تومان بوديم و 350

بطــرى روغن مايــع احتكارى بــه ارزش حدود ده 
ميليون تومان نيز توقيف شد.

وى از اختصاص ســهميه ده تنى روغــن جامد به 
شهرستان خبر داد و خاطرنشان كرد: به غير از روغن 
مايع كه در روزهاى آينده وارد شهرســتان مى شود، 
مشــكل خاصى در مورد تأميــن و توزيع كاالهاى 

اساسى در شهرستان نداريم.
رئيــس اتاق اصناف تويســركان نيــز از 210 مورد 
بازرسى از اصناف فعال تويسركان در دى ماه امسال 
خبر داد و گفت: در اين بازرســى ها، 14 مورد تخلف 

ثبت و به 40 شكايت مردمى رسيدگى شد.

 «خودكشى» عمل گرفتن جان خود است يعنى 
در خودكشى، فرد به صورت عمدى براى مرگ خود 
تالش مى كنــد. اين رفتار مى توانــد داليل متعدد 
اقتصادى، روانى و جامعه شناختى داشته باشد و به  
صورت هاى گوناگون مانند پرش از ارتفاع، جراحت 
شــريان هاى اصلى خون، حلق آويز شدن و ... انجام 

شود.
خودكشى يكى از بحران ها و آسيب هاى هر جامعه 
مدنى است زيرا در بسيارى از موارد انجام خودكشى 
در نتيجه مشــكالتى است كه در زندگى اجتماعى 

براى افراد پيش مى آيد.
ارائــه آمارهايــى در رابطــه با ميزان خودكشــى، 
مرگ ومير ناشى از خودكشى، نوع انجام اين عمل و 
مسائل مربوط به آن به سختى صورت مى گيرد اما در 
بررسى خودكشى هاى رسانه اى شده و گفت وگوهاى 
مسئوالن سازمان بهزيستى، «استان همدان» جزو 

مناطقى بوده كه آمار خودكشى بااليى دارد.
معاون توسعه، پيشــگيرى و درمان اعتياد سازمان 
بهزيستى دى ماه ســال 99 با اعالم تدوين اطلس 
خودكشى در كشور، گفت: يكى از مهم ترين اقدامات 
سازمان بهزيستى انجام طرح هاى ويژه پيشگيرى از 
خودكشــى در 5 اســتان ايالم، كرمانشاه، همدان، 
خوزســتان و لرستان است كه داراى بيشترين آمار 

خودكشى در كشور هستند.
نكتــه قابــل توجه در ايــن آمارها اين اســت كه 
استان هاى كرمانشاه، لرستان و ايالم هم كه در يك 
منطقه جغرافيايى با همدان قرار دارند، از استان هاى 

سرآمد خودكشى در ايران هستند.
همچنين كارشناس مســئول برنامه پيشگيرى از 
خودكشى دفتر ســالمت روانى، اجتماعى و اعتياد 
وزارت بهداشــت شهريورماه ســال 98 اعالم كرد: 
متأسفانه اســتان همدان در سال گذشته با ميزان 
9/43 درصــد هــزار رتبــه چهارم فوت ناشــى از 

خودكشى را در كشور داشته است.
البته اوايل دى ماه 99 بود كه خبرى منتشــر شــد 
مبنى بر اينكه «براساس پژوهش انجام شده توسط 
يك ســازمان مردم نهاد از خودكشى هاى رسانه اى 
شده طى اين ده ســال، 45 درصد از خودكشى ها 
مربــوط به بازه ســنى 9 تا 14 ســال و 55 درصد 
ديگر مربوط به بازه سنى 15 تا 18 سال بوده است 
همچنين براســاس نتايج اين پژوهش، شــهرهاى 
تهران، اصفهان و همدان بيشــترين آمار خودكشى 

را داشته اند.»
حميد خاورزمينى كارشناس ارشد جامعه شناسى 
و فعــال اجتماعى درباره مســأله خودكشــى در 
گفت وگو با ايســنا، اظهــار كرد: اساســى ترين و 

اصولى ترين مطالعه در مورد خودكشــى، توســط 
«اميل دوركيم» جامعه شناس فرانسوى انجام شده 
كه در جامعه شناسى همچنان بنيادى ترين مطالعه 

خودكشى شناسانه است.
وى با اشــاره به اينكه آنچه ما به عنوان خودكشــى 
مى شناســيم يكى از انواع خودكشــى اســت كه 
در مطالعــات اجتماعــى به عنــوان «خودكشــى 
خودخواهانه» برچســب خورده است، گفت: علت 
اصلــى اين نوع خودكشــى، كاهش همبســتگى 
اجتماعى است، يعنى تمام عوامل مؤثر بر خودكشى 
درنهايت به كاهش همبســتگى اجتماعى و سپس 
افزايش احتمال خودكشى منجر مى شود البته اين 
عوامل در تحقيقات متعدد، متفاوت اســت اما همه  

آنها به كاهش همبستگى اجتماعى منجر مى شود.
ســرآمد  اســتان هاى  تجمع  علــت   

خودكشى در غرب كشور
اين جامعه شناس در رابطه با علت تجمع استان هاى 
ســرآمد خودكشــى در غرب كشــور، مطرح كرد: 
براساس شاخص هاى كشــورى در استان هايى كه 
در پيشــينه فرهنگى خود وابســتگى هاى قومى و 
قبيله اى دارند و داراى همبســتگى هاى اجتماعى 
بيشترى هستند، خودكشى بيشتر رخ داده كه تنها 
علت آن را مى توان ميزان همبستگى به عنوان يك 

فرضيه منطقى درنظر گرفت.
وى ادامــه داد: افــراد بنا به عــادت اجتماعى كه 
از گذشــته وجود داشته اســت، وقتى با شرايطى 
مواجه مى شــوند كه همبستگى ســنتى خود را از 
دســت مى دهند، احســاس خأل بيشترى مى كنند 
درصورتى كه اين جوامع همبستگى باالترى نسبت 
به ديگر مناطق دارند، بنابراين اُفت ميزان همبستگى 
كه در اثر شرايط مختلف اجتماعى به وجود مى آيد، 
موجب افزايش ميزان خودكشى مى شود و افزايش 
ميزان خودكشى در مناطق جنوبى استان هم مؤيد 

همين ادعاست.
خاورزمينى خاطرنشان كرد: طبق آخرين آمارهاى 
جهانى، ميزان خودكشــى در ايران، نصف ميانگين 
جهانى اســت و مــا از نظر آســيب پذير بودن در 
حد ميانه قرار داريــم و درظاهر وضعيت ما خيلى 
خطرناك نيســت اما به 2 علت وضعيت ما چندان 
مناسب نيســت؛ يكى از اين داليل عبارت است از 
مصرف موادمخدر كه نيازمند پژوهشى ميدانى است 
و به ســادگى نمى توان درمورد آن اظهارنظر كرد و 
ديگر اينكه مذهبى بودن يكى از موانع خودكشــى 
اســت، بنابراين آمارهاى اعالم شده براى كشور ما 

باال به نظر مى رسد.
ايــن فعال اجتماعى با بيــان اينكه طبق مطالعات 

قبلى تغييرات نگرش هــا و ارزش ها در بين جوانان 
به ويــژه زنان جوان يكى از داليل خودكشــى بوده 
كه در استان هايى مانند ايالم بر روى آن تحقيقات 
متعددى انجام شده است، مطرح كرد:  درحال حاضر 
تنها راه ممكن كــه مى تواند مانع از افزايش ميزان 

خودكشى شود، «اشتغال» است.
وى با تأكيد بر اينكه اشــتغال تنها افزايش درآمد 
و ثروت نيســت، توضيح داد: در ميان مردان جوان 
متأهل يا مجرد، بيكارى و احساس بيهودگى اغلب 
منجر به اعتياد و درصورت شــديد بــودن آن، به 
خودكشى منجر مى شــود؛ بنابراين روند افزايشى 
خودكشى با اشــتغال قابل پيشــگيرى است زيرا 
اشتغال غير از ايجاد درآمد، به احساس همبستگى 
اجتماعى و افزايش روابط اجتماعى ميان افراد منجر 

مى شود.
خاورزمينى يادآور شــد: در ميان زنان جوان نيز كه 
در مناطق ســنتى زندگى مى كنند، افزايش ميزان 
تحصيــالت موجب كاهش همبســتگى اجتماعى 
با بدنه ســنتى جامعه مى شــود و اين مسأله جز با 
اشتغال كه موجب افزايش منزلت اجتماعى در كنار 
افزايش درآمد و احســاس استقالل مى شود، قابل 

حل نخواهد بود.
يك روانشــناس نيــز درباره پديده خودكشــى در 
گفت وگو با ايســنا، اعالم كرد: عوامل جســمانى، 
روانى و اجتماعى 3 عامل مهم خودكشــى هستند، 
به طورى كــه در برخى موارد وجــود يك بيمارى 
صعب العالج منجر به خودكشى در فرد مى شود كه 
جزء عامل جســمانى است، در مواردى افسردگى و 
از دست دادن دارايى هاى يك فرد شامل عزيزان و 
ثروت فرد مى تواند از داليل روانى خودكشــى باشد 
و داليل اجتماعى ماننــد اعتياد هم از عوامل مهم 

خودكشى در يك فرد است.
نصرت ا... ميرمعينــى ادامه داد: عالوه بــر اينكه از 
دســت دادن يك چيز مانند ثروت و دارايى يا يكى 
از عزيزان مى تواند از عوامل خودكشــى در يك فرد 
باشد بلكه سالگرد اين اتفاقات نيز در خودكشى يك 
فرد تأثيرگذار است در ضمن عوامل ژنتيكى نيز در 
خودكشــى تأثير دارد، يعنى ســابقه خودكشى در 
خانواده مى تواند در خودكشــى ساير افراد خانواده 
مؤثر باشد همچنين گرايش به موادمخدر مى تواند 
از داليل خودكشى محسوب شود؛ بنابراين مى توان 
گفت خودكشــى ســن خاصى ندارد اما با توجه به 
داليل ذكرشده ممكن است در نوجوانان بيشتر رخ 

دهد.
وى درباره علت اينكه چرا خودكشى در غرب كشور 
زياد رخ مى دهد؟ توضيــح داد: منطقه جغرافيايى 

كه در دســته بندى عوامل اجتماعى خودكشى قرار 
مى گيرد، مى تواند در اقدام به خودكشى تأثير زيادى 

داشته باشد.
ميرمعينى در ادامه تأكيد كرد: هنگامى كه احساس 
كرديــم يك فرد قصــد خودكشــى دارد بايد او را 
به روانشناســان، افراد متخصــص و يا يك فرد در 
نزديــكان كه تأثيرگذارى و نفوذ بااليى دارد، ارجاع 
دهيم زيرا ممكن اســت مداخله فرد غيرمتخصص 

شرايط را وخيم كند.
معاون پيشگيرى اداره كل بهزيستى استان همدان 
نيز در گفت وگو با ايســنا، با بيــان اينكه به صورت 
دقيــق نمى توانيم بگوييم همدان جــزو رتبه هاى 
باالى خودكشى بوده زيرا ممكن است باقى استان ها 
آمار واقعى ارائه نكرده باشــند، اظهار كرد: اعتياد، 
فقر فرهنگى، بيكارى، مشكالت روانى و جسمى از 

داليل مهم خودكشى در افراد است.
شجاع احســانى تصريح كرد: سازمان بهزيستى در 
همــه مراكز خود براى حل تمامى اين مشــكالت 
خدماتــى ارائــه مى دهد؛ به عنوان مثــال در بحث 
ترك اعتياد، مســأله  صيانت پس از ترخيص وجود 
دارد، براى حل مشكالت جسمانى خدمات رايگان 
ارائه مى دهد و دولت براى حل مشكل بيكارى، وام 
اشتغال ارائه مى كند بنابراين در مسأله پيشگيرى از 
خودكشــى دولت و سازمان بهزيستى شرح وظايف 

خود را انجام مى دهند.
وى درباره قرار گرفتن همدان در ميان استان هايى 
كه نرخ بااليى از خودكشى در كشور را دارند، بيان 
كرد: به صورت دقيق نمى توانيم بگوييم همدان جزو 
رتبه هاى باال بوده زيرا ممكن اســت باقى استان ها 
آمار واقعى ارائه نكرده باشند و از طرفى در مواقعى 
خانواده ها تمايلى به اعالم خودكشــى فرد ندارند؛ 
بنابرايــن نمى توانيم به صورت دقيــق بگوييم اين 
آمارهايى كه سيستم دولتى ارائه مى دهد، واقعيت 

دارد يا نه.
احســانى خاطرنشــان كرد: در اداره كل بهزيستى 
اســتان همدان هيــچ آمارى از ميزان خودكشــى 
نداريم زيرا اصًال در حوزه  كارى ما نيســت و فقط 
درصورتى كه براى اقدام به خودكشــى با ما تماس 
بگيرند، توسط اورژانس اجتماعى مداخله مى كنيم 

اما از خروجى آن اطالعى نداريم.
وى در پايــان مطرح كرد: هنگامى كه افراد با اقدام 
به خودكشــى مواجه شــدند مى توانند با شــماره 
123 اورژانس اجتماعى تمــاس بگيرند همچنين 
درصورتى كه يك فرد خودكشــى ناموفق داشته و 
نياز به مشاوره دارد مى تواند با شماره 1480 تماس 
بگيرد و به صورت كامًال رايگان مشاوره دريافت كند.

از هفته دولت تا دهه فجر 99
 رقم خورد

ساخت بيشترين 
مسكن روستايى 
در ماليـر

 مدير بنياد مســكن انقالب اسالمى شهرستان 
مالير از افتتاح و بهره بــردارى از پروژه هاى بنياد 
مســكن شهرســتان به ارزش 54 ميليارد و 720

ميليون تومان در طول دهه فجر با حضور مقامات 
استانى و شهرستانى امسال خبر داد.

داود ســورى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه 
بنياد مسكن انقالب اسالمى به عنوان نخستين نهاد 
سازندگى كشور براى تحقق اصل سى ويكم قانون 
اساسى توسط معمار كبير انقالب بنيان نهاده شد، 
اظهــار كرد: در ايام دهه فجر ســالجارى 4 پروژه 
بهســازى افتتاح و از 326 واحد مسكن روستايى 
ســاخته شــده از هفته دولت تا دهه فجر امسال، 
بهره بردارى مى شود كه گوشه اى از خدمات نظام 

به مردم مالير است.
وى خدمات بنياد مسكن در روستاهاى هر بخش 
شهرســتان را ارزنده توصيف كرد و افزود: در دهه 
فجر امسال شاهد افتتاح و بهره بردارى از پل بزرگ 

شهيد حاج قاسم ســليمانى در روستاى گنبد در 
بخــش مركزى با هزينه 2 ميليارد و 300 ميليون 

تومان هستيم.
سورى گفت: پروژه هاى ايمن سازى و ديواره سازى 
روستاهاى على آباد دمق در بخش جوكار با اعتبار 
650 ميليون تومان و ايمن سازى و ديواره ساحلى 
رودخانه روســتاى پيروز با اعتبــار 700 ميليون 
تومان و بهسازى فاز اول روستاى سياچغا با اعتبار 
550 ميليون تومان در بخش زند نيز در اين دهه 

مبارك به بهره بردارى مى رسد و افتتاح مى شود.
وى با اشــاره به اينكــه از هفته دولت تا دهه فجر 
در ســطح استان بيشترين مســكن روستايى در 
شهرستان مالير ساخته شــده است، ادامه داد: با 
توجه به اهتمام نظام مقدس جمهورى اســالمى 
ايران در زمينه نوســازى و مقاوم سازى واحدهاى 

كم دوام و فرســوده روستايى با ساخت 326 واحد 
مسكن روســتايى و هزينه كرد 50 ميليارد و 530

ميليــون تومان از هفته دولت تا دهه مبارك فجر، 
بهره شهرستان از تســهيالت مقاوم سازى به 17

هزار واحد رسيده است.
 عمليات بازســازى واحدهاى مسكن آسيب ديده 
از بارندگى هــا با اعطاى 1721 فقره تســهيالت 
احداثــى، 1128 فقره تســهيالت تعميرى، 810

فقره تسهيالت معيشتى و توزيع بيش از 232 هزار 
كيسه سيمان هديه مقام معظم رهبرى خبر داد.

ســورى با بيان اينكه عالوه بر اين تسهيالت مبلغ 
40 ميليــارد تومان بالعوض نيز به تناســب نوع 
تســهيالت به متقاضيان پرداخت شده است، كل 
هزينه بازســازى واحدهاى مسكن آسيب ديده از 
بارندگى هاى ســال 98 شهرستان را 140 ميليارد 

تومان اعالم كرد.
اين مقام مســئول در بخش ديگرى با اشــاره به 
اعتبارات ســالجارى بنياد مســكن، از بازنگرى و 
تهيه طرح هادى 17 روستا در سالجارى خبر داد 
و خاطرنشان كرد: از بين اين روستاها مى توان به 
تهيه طرح بافت باارزش روســتاى كمازان و تهيه 

طرح گردشگرى روستاى مانيزان اشاره كرد.
وى دربــاره بهســازى و اجراى طــرح هادى در 
روستاهاى شهرستان، يادآور شد: تاكنون عمليات 
بهســازى و اجــراى طرح هادى در 121 روســتا 
آغاز شــده و فاز اول طرح هادى در 87 روستا به 
بهره بردارى رسيده و فاز دوم طرح هادى 36 روستا 

نيز آغاز شده است.
مدير بنياد مسكن انقالب اسالمى شهرستان مالير 
با اشــاره به اينكه اجراى اين طرح ها در 28 روستا 
نيمه تمام اســت، افزود: همچنين در 12 روســتا 
عمليات خاكى با ماشين آالت عمرانى بنياد مسكن 
انجام شده است. وى بيان كرد: در دهه فجر امسال 
با اعطاى بيســت هزار و دويستمين سند امالك و 
مسكن روســتايى در روستاها و شهرهاى زير 25
هزار نفر(شهرهاى كوچك) با همكارى اداره ثبت 
اسناد شهرستان مالير، ميزان بهره مندى شهرستان 
از صدور ســند روستاها و شهرهاى كوچك به 70

درصد مى رسد اين درحاليست كه ميانگين صدور 
سند در كشور 65 درصد است.

بررسى آسيبى به نام بررسى آسيبى به نام 
««خودكشىخودكشى»»  
در همداندر همدان
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شهبازى خبر داد
ايجاد بانك خون در نهاوند

خبرنگار  كمالونــد-  معصومــه   
همدان پيــام: نماينده مردم نهاوند در 
مجلس شوراى اسالمى از تخصيص 
17 ميليارد ريال اعتبار ويژه تهيه قير 
رايگان در شهرستان نهاوند خبر داد.

عليرضا شــهبازى با اعالم اين خبر 
افــزود: پيــرو جلســات حضورى 
و  گرفته  صــورت  پيگيرى هــاى  و 
همچنيــن درخواســت و پيگيــرى 
شــهرداران شهرســتان نهاوند از معاون عمران و توســعه ى امور 
شــهرى و روستايى و رئيس سازمان شــهردارى ها و دهيارى هاى 
كشــور، اعتبار الزم براى تهيه قير رايگان مورد نياز شهردارى هاى 

نهاوند تأمين شد.
وى با بيان اينكه اين اعتبار از محل اجراى قانون الحاق يك بند به 
تبصره يك قانون بودجه  سال 99 تأمين شده است، گفت: از اعتبار 
تخصيص يافته مبلغ 4 ميليارد 870 ميليون ريال ويژه شــهردارى 
برزول، 5 ميليارد و 760 ميليون ريال ويژه شهردارى فيروزان و 6

ميليارد و 550 ميليون ريال نيز شهردارى گيان است.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى، تصريح كرد: 
اميدواريم با پيگيرى ها و همراهى مســئوالن شهرستان در كاهش 

فاصله نهاوند با توسعه تالش كنيم.
وى در ادامه به راه اندازى بانك خون در بيمارستان عليمراديان 
نهاوند اشــاره كرد و گفت: با توجه به نياز اساسى شهرستان به 
پايگاه بانك خون و مشــكالت اين حوزه و فرآورده هاى خونى 
در نهاوند لزوم ســاخت اين پايگاه به عنوان يكى از ضروريات 

چرخه بهداشت و درمان اهميت دارد.
ــرد: در  ــار ك ــس اظه ــه مجل ــه و بودج ــيون برنام ــو كميس عض
ــون  ــال خ ــازمان انتق ــل س ــقى مديرعام ــان عش ــا پيم ــه ب جلس
كشــور، ســاخت و راه انــدازى پايــگاه بانــك خــون در بيمارســتان 
عليمراديــان نهاونــد در دســتور كار قــرار گرفــت و بــه زودى بــا 

ــدازى خواهــد شــد. ــگاه راه ان ــن پاي انجــام مقدمــات كار، اي

نماينده مالير مجلس:
توسعه مالير شتاب مى گيرد

 ســاخت نيروگاه 500 مگاواتى در مالير اقدامى ارزنده در حوزه 
انرژى و رفع مشكل نوسان و كمبود برق است كه بدون شك مى تواند 

روند توسعه اين شهرستان را شتاب بخشد.
به گزارش ايرنا، نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى در 
نشست خبرى اظهار كرد: با توجه به اينكه مالير همواره با معضالت 
نوسانات و كمبود برق مواجه است، 3 ماه گذشته در جلسه اى با برق 
باختر موضوع مورد پيگيرى قرار گرفت و قول مساعد براى ساخت 

يك نيروگاه 500 مگاواتى داده شد.
هــادى بيگى نژاد در ادامه افزود: در اين باره 5 نقطه شــامل 2 نقطه در 
مالير، 2 نقطه در بروجرد و يك نقطه در درود بايد تعيين و كارشناسى 
شود و پس از بازديد كارشناسان وزارت نيرو تصميم گيرى نهايى انجام 

مى شود.
عضو كميسيون انرژى مجلس يازدهم با بيان اينكه مذاكرات با وزارت 
نيرو بــراى اخذ مجوز نهايى نيروگاه در ماليــر ادامه دارد، بيان كرد: 
ماليــر از نظر تأميــن گاز، نزديكى به خط ريلــى و ديگر امكانات، 
مزيت هاى بيشــترى نسبت به 2 شهر ديگر دارد و در نامه اى مكتوب 
توسط نمايندگان و فرماندار مزيت هاى مالير را به طرزطلب مديرعامل 

شركت مادرتخصصى توليد نيروى برق حرارتى مطرح خواهيم كرد.
وى 2 نقطه پيشــنهادى براى ساخت اين نيروگاه را در منطقه جوكار 
عنوان كرد و گفت: نيروگاه 500 مگاواتى يك نيروگاه سيكل تركيبى 
اســت كه نياز به گاز و آب دارد و از 25 مترمكعب آبى كه نياز دارد، 
20 مترمكعب آن از طريق تصفيه فاضالب مالير و 5 مترمكعب آن از 

طريق چاهى كه حفر خواهد شد، تأمين مى شود.
نماينــد مردم مالير در مجلس با بيان اينكه مطالعات در پژوهشــگاه 
برق وزارت نيرو در جريان اســت، اظهار كرد: نتيجه نهايى در يك يا 
2 هفته آينده مشخص مى شــود و اميدواريم بتوانيم مجوز نيروگاه را 

براى مالير اخذ كنيم.
 اسفند پايان تكميل اورژانس مالير 

بيگى نژاد به توفيقات حوزه بهداشت و درمان نيز اشاره و بيان كرد: 
تكميل اورژانس بيمارســتان امام حسين(ع) با 4 هزار مترمربع فضا 
يكى از اولويت هاى اين حوزه بود كه پس از پيگيرى هاى مجدانه، 
طبق قول مســاعد وزارت بهداشت و درمان اين طرح اوايل اسفند 
امسال به بهره بردارى خواهد رســيد و تجهيزات آن نيز خريدارى 

شده است.
 بهار 1400 آب شرب سد كالن به مالير مى رسد

نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى از تكميل و بهره بردارى 
طرح انتقال آب شــرب ســد كالن به مالير در اوايل سال 1400 خبر 
داد و افزود: پروژه آبرسانى به روستاهاى زيردست سد كالن نيز جزو 
برنامه ها است و براى آب روستايى برخى روستاها همچون منگاوى و 

كمرى اعتبارى حدود 3 ميليارد تومان تخصيص يافته است.
 بنياد بركت 2000 شغل 

در مالير ايجاد مى كند
وى يادآور شــد: قول بازنگرى 6 روستا داده شد و در راستاى اجراى 
طرح هادى، عمليات خاكى 6 روستا انجام شد و طرح هادى 3 روستا 

نيز در دست اجرا است.
عضو كميســيون انرژى مجلس اشــتغال را يكى از اولويت هاى 
اين شهرســتان عنوان كرد و گفت: ضمن زمينه سازى براى ورود 
ســرمايه گذاران، با پيگيرى هاى انجام شده مقرر شد بنياد بركت 
زيرمجموعه ســتاد اجرايى فرمان امام خمينى(ره) به عنوان يكى 
از شــهرهاى هدف اين ستاد، 2 هزار شغل در مالير ايجاد كند.

گفت وگوى مركل و بايدن 
درباره ايران

 صدر اعظم آلمان و رئيس جمهور آمريكا در تماســى تلفنى درباره مسائل 
مختلفى از جمله ايران گفت وگو كردند.

بــه گــزارش فــارس، اســتفن ســيبرت ســخنگوى دفتــر آنــگال مــركل صــدر 
اعظــم آلمــان اعــالم كــرد كــه مــركل و جــو بايــدن رئيــس جمهــور آمريــكا 
ــى از  ــت خارج ــائل سياس ــاره مس ــو درب ــه گفت وگ ــى ب ــى تلفن در تماس
ــرات آب و  ــن تجــارت و تغيي ــران، همچني ــه موضــوع افغانســتان و اي جمل

هوايــى پرداختنــد. 
ســيبرت همچنين گفت كه مركل آمادگى آلمان را براى قبول كردن مسئوليت 
در مديريت وظايف بين المللى در كنار شركاى اروپايى و فرااقيانوسى اش اعالم 

كرد.

دولت تغيير شاكله بودجه را نمى پذيرد
 دولــت در عين حال كه آمادگى خــود را براى تعامل و همكارى با مجلس 
اعالم كرده اســت، وظيفه خود مى داند براســاس شناخت عملياتى و عينى از 
نيازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنين الزامات معيشتى و توسعه اى كشور، 

تغيير شاكله بودجه را نپذيرد.
به گزارش مهر، رئيس جمهور در جلســه ستاد هماهنگى اقتصادى روزگذشته 
گفــت: دولــت در بودجه 1400 مراقبت كرده اســت كه از پــول فقرا به نفع 

دستگاه هاى خاص هزينه نشود.
حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى تصريح كرد: سخنانى كه عالمت 
افزايش قيمت در سال آينده را به بازار بدهد، بالفاصله و به طور مستقيم، فشار 
بر اقشار كم درآمد را افزايش مى دهد و در شرايطى كه همه عوامل، روند كاهش 

تورم را نشان مى دهد، نبايد دوباره به التهاب تورمى دامن زده شود.

براى حل تحريم ها زياد وقت نداريم
 ســخنگوى دولت با اعالم اينكه مراحل ساخت 3 واكسن ايرانى به خوبى 
پيش مى رود اعالم كرد كه اين اميد مى رود كه در بهار ســال آينده يا تابســتان 

بتوانيم از اين واكسن استفاده كنيم.
به گزارش ايسنا، على ربيعى در نشست خبرى خود در پاسخى به پرسشى درباره 
تماس و گفت وگوى احتمالى بين ايران و دولت بايدن گفت: درحال حاضر هيچ 
گفت وگو يا تماسى با دولت جديد آمريكا نداشته ايم. ما همچنان منتظر مواضع 
رسمى دولت آمريكا در نحوه بازگشت به تعهدات اين كشور و لغو تحريم هاى 

غيرقانونى به عنوان جزو جدايى ناپذيرى از اين تعهدات هستيم.
وى در ادامــه گفت: البته آمريكا تا ابد زمان نخواهد داشــت و پنجره فرصت 
نه تنها براى آمريكا بلكه براى اعضاى اروپايى برجام نيز در عمل به تعهداتشان 

بسيار محدود است.

آگهـى مزايـده 

اداره روابط عمومى و اطالع رسانى كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان 

مساحت آدرسشهررديف
عرصه

مساحت اعيان 
(مترمربع)

نوع ملك 
(مترمربع)

نحوه انتقال توضيحاتكاربرى
سند

شرايط 
پرداخت

قيت پايه (ريال)

اللجين 1
همدان

ساختمان 
ادارى ميدان 

شهدا، 
حدفاصل 
خيابان 

مهديه و 
سعدى

ملك داراى ادارىساختمان900179
ساختمان 
خدماتى بر 
اساس طرح 

تفصيلى 
شهردارى

فاقد سند و 
قولنامه اى 
به صورت 
وكالتى 

به فروش 
مى  رسد

10032/000/000/000٪ نقد

اداره كل كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان در نظر دارد براساس مجوز صادره از سوى دفتر مركزى يك فقره از امالك و مستغالت مازاد خود را به شرح 
ذيل از طريق برگزارى مزايده كتبى با شرايط نقد بدون دريافت كارمزد در معرض فروش قرار دهد. لذا متقاضيان خريد مى توانند براى بازديد از امالك موردنظر 
و كسب اطالعات بيشتر از نحوه برگزارى مزايده و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده از تاريخ 99/11/04 لغايت 99/11/14 همه روزه به غير از روزهاى تعطيل در 
ساعات ادارى 8 صبح الى 14 با اداره پشتيبانى اين نهاد و تماس با شماره تلفن 31449332-081 و تلفن همراه 09188082400 نسبت به بازديد از امالك مورد 

نظر خود اقدام نمايند.
نكات قابل توجه:

1- متقاضيان براى شركت در مزايده مى بايست سپرده اى به ميزان 5٪ قيمت پايه مزايده ملك موردنظر خود را طى چك بانكى رمزدار در وجه كميته امداد امام 
خمينى(ره) استان همدان تهيه و تحويل اداره امور مالى امداد نموده و رسيد دريافت نمايند.

3- متقاضيان مى بايست رسيد سپرده مأخوذه (قرمز رنگ) را به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده را در داخل 
تمامى اسناد مدارك مربوط به مزايده (منجمله فرم پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده) را دريافت نموده و پس از مهر و امضاء و درج نام 

و نام خانوادگى بر روى آن داخل صندوق پيشنهادات كه در اداره تداركات و خدمات پيش بينى شده است، انداخته شود.
3- فروشنده در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شكل مجاز و مختار است.

4- پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط بوده و تكميل و رعايت مفاد فرم هاى شركت در مزايده كه از طريق 
سايت www.emdadimam.ir قابل رؤيت و دريافت است، الزامى مى باشد.

5- متقاضيان داراى شخصيت حقوقى مى بايست ذيل فرم شرايط شركت در مزايده را به مهر و امضاء مسئولين ذيربط برسانند.
6- حضور كليه شركت كنندگان يا نماينده آنان در جلسه مزايده آزاد است و عدم حضور هر يك يا كليه شركت كنندگان موجب هيچ ادعايى از طرف آنان نخواهد بود.

7- مذكورا توصيه مى شود متقاضيان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضيحات هر ملك توجه و ضمن رعايت مفاد مندرج در برگ شرايط شركت در مزايده 
از ملك مورد نظر حتماً بازديد به عمل آورند.

8- دريافت اقساط طى چك هاى جديد صادره طرح صياد از سوى بانك ها (به جز صندوق قرض الحسنه) قابل دريافت بوده و از دريافت چك هاى مربوط به 
حساب هاى قديمى و سفته معذور مى باشيم.

9- درصورت برنده نشدن در مزايده، سپرده متقاضى پس از ارائه درخواست مكتوب و اعالم شماره حساب از سوى مزايده گر ظرف مدت 5 روز كارى به وى 
عودت داده خواهد شد.

10- ضمناً مهلت ارائه پيشنهادات از تاريخ دريافت اسناد تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1399/11/14 بوده و جلسه بازگشايى پاكت ها در روز چهارشنبه مورخه 
1399/11/15 رأس ساعت 10 صبح در محل اداره پشتيبانى ساختمان ادارى كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان به آدرس بلوار فلسطين، جنب باغ ايرانيان، 
روبه روى برق ناحيه 2 برگزار مى گردد. به پيشنهادهاى فاقد سپرده، اسناد مشروط، مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مهلت وصول شود، ترتيب اثر داده 

نخواهد شد. ساير اطالعات و جزئيات مربوط به نحوه شركت در مزايده در اسناد مزايده مندرج مى باشد.
يادآورى: ملك قولنامه اى و با وضع موجود به صورت قولنامه اى به فروش مى رسد و كاربرى كليه امالك براساس طرح تفصيلى شهردارى تعيين شده و بازديد از 

كليه امالك الزاميست.

فروش فوق العاده امالك و مستغالت كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان 
(مزايده شماره سه امداد استان همدان)- (نوبت دوم) 

(م الف 1498)

 عصر روز گذشــته پنجمين دوره جايزه جهانى 
خشــت طاليى به ايســتگاه پايانى خود رســيد و 
شــهردارى همدان در رقابت با مسكو و تهران رتبه 

نخست اين دوره از جشنواره را ازآن خود كرد .
 پنجمين دوره جايزه جهانى خشت طاليى با معرفى 
شهردارى همدان به عنوان رتبه نخست اين جشنواره 

به  كار خود پايان داد.
شــهردارى همدان از ميان 58 كشور شركت كننده و 
3 نامزد معرفى شــده هيأت داوران از ميان مسكو از 
روســيه، تهران و همدان از ايران حائز رتبه نخست 

شد.
 دوره هاى جشنواره جهانى خشت طاليى

تاكنون 5 دوره جايزه جهانى خشت طاليى تهران، از 
سال 1393 شمسى(م2014) به ابتكار مركز ارتباطات و 
امور بين الملل شهردارى تهران، همزمان با بزرگداشت 
روز جهانى شــهرها (9 آبان/ 31 اكتبر) در كالنشهر 
تهران برگزار شــده است. اين رويداد بين المللى، در 
راستاى هم افزايى مشاركت شهرها، جهت دستيابى 
به توســعه شــهرى و ترويج تجارب موفق جهانى 
پايه گذارى شد. در اين راستا سازمان ها و سمن هاى 
Metropolis بين المللــى گوناگــون از جملــه
UCLG,UCLG-,,Un-habitat, walk٢١

جايزه  دبيرخانــه  بــا   ,MEWA,ISOCARP
همــكارى كرده اند. در دوره هــاى مختلف عالوه بر 
برگزارى رقابت و داورى آثار، با توجه به مقتضيات 
و ضرورت هاى جهانى جــارى در زمان، دبيرخانه 
رويداد برنامه هاى جانبى با موضوعاتى خاص را در 

دستور كار قرار مى دهد.
نخستين دوره اين جايزه (1393)، در حوزه «مديريت 
شــهرى» در مقياس ملى و با تأكيد بــر پروژه هاى 
عمرانى شهر تهران و قدردانى از 3 پروژه برگزار شد 
و ميهمانان و انديشمندان حوزه شهرى، در نشستى 
تخصصى، درباره موضوع «توسعه شهرى» به بحث 

و تبادل نظر پرداختند.
دوميــن دوره جايزه (1394)، بــا تأكيد بر موضوع 
«جهان-محلــى» در 8 محور برگزار شــد. در اين 
رقابت 330 پروژه شــهرى از سراسر جهان، توسط 
داوران ارزيابى و به 24 پروژه منتخب، جوايزى اهدا 
شد. در اين دوره نشست هاى تخصصى نيز با حضور 
انديشمندان بين المللى در 2 موضوع «جهان-محلى» 

و «خواهرخوانده هاى شهرى» برگزار شد.
سومين دوره جايزه (1395)، با همكارى گسترده تر 
بين المللى در 7 محور برنامه ريزى شــد كه با انجام 
فرايند داورى و بررســى بيش از 400 پروژه، با نظر 
هيــأت داوران، از 24 پروژه قدردانى شــد. در اين 
دوره، 2 نشست تخصصى با حضور اساتيد دانشگاه 
و حرفه مندان در موضوعات «شــهر هوشــمند» و 
«تاب آورى» برپا شــد و برگــزارى دوره چهارم، با 
توجه به تغييرات مديريتــى كالن صورت پذيرفته، 

براى 2 سال به تعويق افتاد.
چهارمين دوره جايزه (1398) با شــعار «شهرهاى 
هوشمند، تاب آور و زيســت پذير براى همه» در 7

محــور تخصصى تعريف و بــا ارزيابى 289 پروژه 
ثبت نام شده، به انجام رســيد. همزمان با چهارمين 
دوره جايزه جهانى خشــت طاليى تهــران، از نماد 
شــهرهاى دوســت و خواهرخوانده تهران با هدف 
گسترش تعامل، هم زيستى و صلح جهانى، در برج 

ميالد تهران رونمايى شد.
برگزارى پنجميــن دوره جايزه (1399)، با شــعار 
«شهرهاى ســالم؛ اقدامات محلى، اثرات جهانى» در 
7 محور برنامه ريزى شد. با توجه به شيوع ويروس 
كوويد-19 در سراســر جهان، رويــداد با همراهى 
انديشمندان سراسر جهان و به صورت برخط برگزار 
شــد و تبادل نظر در نشســت هاى تخصصى درباره 

موضوع پاندميك شهرى بود.
 جايزه «خشت طاليى» شهردارى تهران 

وارد تقويم بين المللى شد
براساس اعالم مشــاور شهردار تهران جايزه خشت 
طاليى شهردارى تهران براى نخستين بار وارد تقويم 

بين المللى شد.
غالمحسين محمدى در نشست خبرى پنجمين دوره 
جايزه جهانى خشــت طاليى گفت: برنامه خشت 
طاليى از جمله جايزه هايى اســت كه رفته رفته قوام 
مى يابــد و برگزارى جايزه هاى بين المللى اثر زيادى 
در توجه به آن دارد. موفق شــديم دوره پنجم را با 
وجود سختى ها برگزار كنيم و اميد داريم با برگزارى 
اين برنامه ها آثار آن را در طبقه بندى هاى بين المللى 

براى تهران ببينيم.
وى افــزود: ايــن جشــنواره قدردانــى از بهترين 
دستاوردهاى شــهرى براى تهران است. رويدادهاى 
اين چنينــى در دنيــا در بخش هــاى مختلفى انجام 
مى شــود مانند جايــزه گوانجو؛ امســال نيز براى 

نخستين بار خشــت طاليى هم در تقويم بين المللى 
ثبت شــده است. محمدى با اشــاره به داورى اين 
جشنواره گفت: نگاه داوران در اين حوزه سختگيرانه 
اســت و پروژه هايى مورد توجه هستند كه رويه ساز 
هستند و مى تواند زندگى بشــر را در شهرها تغيير 
دهد. به هر حال كالنشــهرها مشــكالت يكسانى 
دارنــد و راه حل هاى آن براى همــه كاربرد دارد. ما 
در جشنواره مى گرديم بهترين راه حل ها را به جهان 
معرفى كنيم. جشنواره اى براى پژوهش ها هم برگزار 
خواهيم كرد. كيفيت جايزه ها هم نســبت به گذشته 
بيشتر شده است. مشاور شهردار تهران درباره ميزان 
آثــار دريافتى نيز افزود: امســال 541 اثر را دريافت 
كرديــم كه 245 داخلــى و 296 خارجى بود و آثار 
خارجى از 194 شــهر و 58 كشــور دريافت شد و 
طبق محورهاى هفتگانه بيشــترين آثــار و پروژه ها 
در معمارى و شهرســازى و ميراث فرهنگى بود كه 
نشــان دهنده رويكرد خشت طاليى است، در حوزه 
كوويد-19 كه محور ويژه بود 44 اثر داخلى و 16 اثر 
بين المللى دريافت شد. بيشترين اثر داخلى از استان 
آذربايجان شرقى دريافت شد و در مناطق تهران هم 

منطقه 16 بيشترين اثر را داشت.
 رويكرد و اهداف پنجمين 
دوره جشنواره خشت طاليى

پنجمين دوره جايزه جهانى خشت 
طاليــى تهــران تالش كــرد تا با 
بررسى و مطالعه پروژه هاى كوچك 
و بزرگ مقياس اجرا شده در دوره 
پاندمى شــهرى در 6 ماه گذشته و 
ارزيابى راه حل هاى مديران شهرى 
جهت حفظ سالمت شهروندى در 
شهرها بتواند سناريوهاى ممكن و 
بومى مؤثر بــر روندهاى موفق را 
به كمك مشاركت هيأت علمى و 
تجربه مديران شهرى، استخراج و 

تبيين كند.
پنجمين دوره جايزه جهانى خشت 
طاليــى تهران با تأكيــد بر حوزه 
صلــح و ســالمت، در محورهاى 

هفتگانه ذيل برگزار شد:
1- معمــارى، شهرســازى و 

حفاظت از ميراث فرهنگى
احياى  بصــرى؛  هويت  ارتقــاى 
معمارى و شهرسازى بومى؛ تأكيد 
بر شهرسازى انسان محور و حفظ 
حركت  اولويت  انســانى؛  مقياس 
پياده، ايمنى و امنيت و حمل ونقل 
غيرموتورى؛ بهبود كيفيت فضاهاى 
شهرى؛ ارتقاى اصول و روش  هاى 
طراحى و ساخت وسازهاى شهرى؛ 
مرمــت و بهســازى بافت هــاى 
فرسوده؛ بازآفرينى و احياى هويت 

تاريخى.
2- توسعه پايدار، تاب آورى و 

زيست پذيرى شهرى
و  طبيعــى  منابــع  از  حفاظــت 
مديريت روابط نظام هاى انســانى و 
زيست محيط ها؛ تبيين نگرشى جامع 
از پايدارى در همــه ابعاد؛ توجه به 
كارايــى انــرژى و انرژى هاى پاك؛ 
گســترش فضاى ســبز، مديريت 
پسماند و پاكيزگى شهرى؛ كاهش 
بــا  مواجهــه  در  آســيب پذيرى 
بحران  هاى طبيعى و انسان ساخت؛ 
ارتقاى توانايى شهر در جذب، انطباق 
و پاسخگويى به تغييرات نظام  هاى 
شهرى؛ مديريت كارآمد در بحران  هاى 

بهداشتى؛ حفظ سالمت شهروندان؛ حمايت از تنوع و تكثر 
فرهنگى و شيوه  ها و الگوهاى زيست.

3- توسعه زيرســاخت ها، حمل ونقل عمومى و 
خدمات شهرى

توسعه زيرساخت هاى فنى، عمرانى و خطوط ريلى 
و زيرزمينى؛ توســعه زيرساخت هاى خدماتى مانند 
آب، فاضالب، اينترنت و ...؛ توســعه، ارتقاى كيفى 
خدمات بهداشتى، پسماند، آرامستان ها و ...؛ توسعه و 

به روزرسانى فضاهاى تفريحى و گردشگرى.
4- مشــاركت شهروندان و توســعه فرهنگى و 

اجتماعى شهر
بسترســازى جهــت افزايش تعامــالت اجتماعى و 
مشاركت شهروندان؛ تبلور اميد و نشاط اجتماعى در 
شهرها؛ ترويج ارزش هاى اخالقى و فرهنگ هاى بومى 
شهروندى؛ آموزش، توانمندسازى و بهبود مهارت ها 
و رفتارهاى شــهروندى؛ تشــكيل شبكه  هاى تعاملى 
ارتباطات ميان شــهروندان و ذينفعان؛ تقويت اعتماد 

عمومى؛ تقويت هويت محله اى، بومى و دينى شهر.
5- نوآورى، فناورى و شهر هوشمند

رفــع چالش هاى شــهرى با روش هايــى مبتنى بر 

فناورى هاى نوين، خالقانه، هوشــمند و پيشــرفته؛ 
ارتقاى ميزان بازدهى در حوزه زندگى شهرى؛ جريان 
پيوسته خدمات شهرى شــبانه روزى به شهروندان؛ 
توسعه زيرساخت هاى فناورى ارتباطات و اطالعات 
تصميم گيرى،  هوشــمند  ســامانه هاى  و  شــهرى 
برنامه ريزى، مديريت و حكمروايى شهرى؛ تعامل و 

اشتغال نوآورانه در شهر.
6- اقتصاد شهرى، سرمايه گذارى و كارآفرينى

تعريف هويت اقتصادى براى شــهرها در زمينه هاى 
گوناگون صنعت، مذهب، مد و لباس، غذا، ورزش 
و ... براســاس ظرفيت هاى بالقوه؛ افزايش همكارى 
و رقابت پذيرى اقتصاد شــهر؛ توسعه فرصت  هاى 
مشــاركت اقتصادى و ســرمايه گذارى در شــهر؛ 
توسعه استارت آپ ها و كســب و كارهاى مبتنى بر 
فناورى هاى نوين در شــهر؛ پايدارسازى درآمدها و 

منابع مالى شهردارى ها.
7- حكمروايى محلــى، برنامه ريزى و مديريت 

شهرى
افزايش شــفافيت، تمركززدايى و مشاركت مردمى 
در مديريت؛ به روزرســانى برنامه  ها با اســتفاده از 
روش هــاى نوين؛ توجه به انســجام و يكپارچگى 
مديريت شــهرى؛ توسعه دولت الكترونيك شهرى؛ 
توســعه ارتباطات بين المللى و ديپلماســى شهرى؛ 
اســتفاده از مدل هاى كمــى نوين و پيشــرفته در 
برنامه ريزى و تصميم سازى؛ تقويت مديريت محلى 

با نگرش از پايين به باال.
 مالك هاى داورى و ارزيابى جشنواره

ارزيابــى پروژه هاى ثبت نام شــده در جايزه جهانى 
خشــت طاليى تهران، در يك فرايند دومرحله اى و 
توسط هيأت داوران و حداقل با 3 دوره داورى براى 

هر اثر به انجام رسيد.
 معيار ارزيابى پروژه ها
1.فراگيرى و دسترسى:

همه شمولى اجتماعى و اقتصادى و ايجاد فرصت ها و 
مزاياى عادالنه براى همه شهروندان

2.پايدارى و تاب آورى:

توجــه جامــع به ابعــاد مختلف توســعه پايدار و 
مقاوم ســازى براى مقابله با بحران هــاى طبيعى و 

انسان ساخت
3. زيست پذيرى:

ارتقاى كيفيت زندگى در شــهر، افزايش رضايت و 
فرصت تجربه شهروندان از زندگى شهرى؛ افزايش 
دسترســى، تعامالت اجتماعى و تعلق خاطر نسبت 
به شــهر، توجه به حق شــهروندان نسبت به شهر، 
ابزار معيشت، گفت وگو و ارزش گذارى متقابل بين 

شهروندان
4.خالقيت و نوآورى:

بهره گيرى از روش هاى منحصــر به فرد و نوين در 
طرح مسأله، اهداف، تدوين فرايند، طراحى يا اجرا

5.بهره ورى:
بازدهى حداكثرى در بهره بردارى از منابع انســانى 
و مالى؛ اســتفاده از شــيوه هاى كارآمد و اقتصادى 
و دســتيابى به نتايج و دســتاوردهاى ارزشــمند، 

ضرورى و مهم
6. تكرارپذيرى:

قابليت تعميم و تكرارپذيرى در ســاير شهرها و با 
حفظ هويت بومى

7.ضرورت و اهميت:
توجه به ضرورت موضوع در مقايســه با نياز جامعه 
و چالش هاى روز جهانى، اهميت جايگاه پروژه در 

مقابله با مشكالت
8.جهان انديشى و جهان گرايى:

توجه به ارتباطات بين الملــل و به كارگيرى راهبرد 
انديشه جهانى در بهره بردارى

9.درون زايى و محلى گرايى:
تكيه بر ظرفيت هاى درونى، هويت و فرهنگ بومى و 

محلى شهرها و شهروندان
10.شفافيت:

ايجاد جريان آزاد اطالعات و سامانه ها و فرايند هاى 
شــفاف و در دسترس و به رســميت شناختن نقش 
نظارتى و كنترل اجتماعى شــهروندان، سازمان هاى 

مردم نهاد و رسانه ها
11.مشاركت پذيرى:

آگاه سازى، دانش افزايى و توانمندسازى شهروندان، 
توجه به مسئوليت پذيرى و ايجاد همبستگى اجتماعى

12. مستندسازى و ارائه تجارب:
توجه به انتشار اطالعات و ايجاد زمينه الزم براى 
معرفى به مخاطبان ازجمله جوامع دانشــگاهى و 
حرفه اى و فرصت شــناخت از طريق شبكه هاى 
اجتماعى، وب ســايت ها و ســاير مراكــز توزيع 

اطالعات.

خشت طاليى به همدان رسيد
■ اين جايزه جهانى براى اقدامات فرهنگى، عمرانى، تاريخى و حقوق شهروندى اعطا شد

■ همدان با برترى بر تهران و مسكو در رقابت 200 كالنشهر و 58 كشور عنوان اول را به دست آورد
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نيلوفر بهرمندنژاد»
 حكايت ام البنين هايى كه بى صدا و غريبانه 
پر مى كشند، روايت مادران و همسرانى است 
كه عزيزانشــان را در راه دفاع از اســالم و 
ميهن از دســت داده اند، زنانى كه اســتوارى 
و ايســتادگى را در پيش گرفته و با اقتدا به 
حضرت ام البنين(س) همسر و پسرانشان را 

تقديم انقالب اسالمى كردند.
ســرانجام پــس از 3 روز پيگيرى و تالش  
موفق شــديم به ديدار مادر يكى از شهداى 
اســتان برويم و پــس از تماس هاى مكرر و 
پرســيدن آدرس از خواهر شــهيد بزرگوار 

راهى منزل اين شهيد گرامى شديم.
قدم به  خانه اى گذاشــتيم كــه در آن مادرى 
زندگى مى كرد كه دلى به وسعت آسمان و به 
صفا و زاللى چشمه ساران داشت. در كنارش 
نشســتم و از اوخواســتم كمى از خاطرات 

پسرش برايمان بگويد.
ــا و  ــه صف ــود ك ــاده و كوچكــى ب ــه  س خان
ــا  ــى زد، در آنج ــوج م ــت در آن م صميمي
اتاقــى پــر از عكس هــا و يادگارى هــاى 
پســرش بــود. ناگهــان عكــس بــزرگ شــهيد 
روى ديــوار نظــرم را جلــب كــرد، بــه گفتــه 
ــدان  ــرى يكــى از فرزن ــار هن ــرش آث خواه
ــرادرم در اســتخر ايشــان  ــود كــه ب شــهيد ب

ــود. را از غــرق شــدن نجــات داده ب
از همان ابتداى صحبت محو تماشاى چهره  
نورانى مادر شــده بــودم و مطمئن بودم در 
ال به الى صحبت هايش ممكن اســت بغضم 
بتركــد، اما جلــوى بغضــم را گرفتم و به 

صحبت هايش گوش كردم.
شــهيد على كلوپ سوم شــهريورماه سال 
1340 در شهرســتان اســدآباد به دنيا آمد. 
پــدرش حيدر نام داشــت. تا پايــان دوره 
متوسطه در رشته علوم تجربى درس خواند 
و موفق به اخذ مدرك ديپلم شد. كارمند بنياد 
شــهيد استان همدان بود. سال 1365 ازدواج 
كرد و تشــكيل خانواده داد. از سوى بسيج 
در جبهه حضور يافت. پنجم مردادماه ســال 
1367 در روســتاى چهارزبر در اســالم آباد 
غرب هنــگام درگيرى با نيروهاى منافقين و 
گروهك هاى ضدانقالب بر اثر اصابت گلوله 

به شهادت رسيد. 
على از كودكى فرزندى زيبا، باهوش و آرام 
بود و از همان كودكى اش جلب رضايت پدر 
و مادر برايش امرى بســيار مهــم بود. تمام 

دوران تحصيلــى  خود را با موفقيت پشــت 
سر گذاشت تا به دوران دبيرستان رسيد، در 
اين دوران به برخى رشته هاى ورزشى عالقه 
نشان داد و رشته هاى شنا و واليبال و فوتبال 
را دنبال مى كرد. اما در ميان همه  اينها نسبت 
به مســائل سياسى حساس شده بود و اخبار 
و تظاهــرات انقالبيون را به طور جدى دنبال 

مى كرد.
 در ادامــه از او خواســتم كمــى از خاطــرات 
امتحانــات  ايــام  بگويــد:  پســرش  بــا 
ــش  ــه براي ــود ك ــال 1357 ب ــتان س دبيرس

خريــده   رنگــى  ســرمه اى  كت وشــلوار 
بــودم و چقــدر هــم بــه تنــش خــوش 
ــرده  ــدان ك ــى اش را دوچن ــته و زيباي نشس
ــه  ــى درحالى ك ــح عل ــك روز صب ــود، ي ب
بــا  بــود  پوشــيده  را  كت وشــلوارش 
آن  شــد.  خــارج  منــزل  از  كتاب هايــش 
روز بســيار دلهــره داشــتم، تصميــم گرفتــم 
بــه مدرســه  اش ســر بزنــم كــه نگهــان 
خيبان هــا  و  كوچه هــا  شــلوغى  متوجــه 
ــاد ا... ــه فري ــدم ك ــى ش ــام جمعيت و ازدح

ــا چشــم جمعيــت  اكبــر ســر داده بودنــد؛ ب
ــود،  ــرى از پســرم نب ــا اث ــال كــردم ام را دنب
ــا  ــدم ت ــر مان ــتم و منتظ ــه برگش ــه خان ب
ــا ســر  ــه ب ــود ك ــد. ســاعتى نگذشــته ب بياي
ــه از او  ــش را ك ــد. دليل ــى آم و روى خاك
ــربازان او  ــر از س ــد نف ــت چن ــيدم گف پرس
ــاه  ــازه اى پن ــه مغ ــا ب ــد ام ــال كرده ان را دنب
بــرده بــود. در بيــن صحبت هايــش فهميــدم 
ــورد ضــرب و جــرح ســربازان هــم  ــه م ك
ــام و  ــه ام ــق او ب ــه اســت. عش ــرار گرفت ق
ــه  ــورى ك ــود، ط ــدنى ب ــالب وصف ناش انق
تمــام فكــرش دفــاع از انقــالب اســالمى و 

ــود. ــورش ب ــوس كش نام
 على با آغاز جنگ، درس و دانشــگاه را رها 
كرد و راهى جبهه شد. از همان سال بود كه 
تمام عــزم خود را جزم كــرد و قدم در راه 
دفاع از ميهن گذاشت و از آن زمان به ديگر 
دوســتان بســيجى  خود در كميته پيوست و 

هركجا كمكى براى آبادانى فكرى و فرهنگى 
شهر مى توانست

انجام داد.
آنقــدر فضــاى خانــه بــوى معنويــت و 
ــتم  ــت داش ــه دوس ــى داد ك ــدا م ــگ خ رن
بيشــتر  بتوانــم  تــا  بايســتد  زمــان  كــه 
ادامــه  در  بنشــينم.  صحبت هايــش  پــاى 
ــاره اى  ــهادتش اش ــر ش ــه خب ــا ب صحبت ه
ــه  ــن قطعنام ــت: در روز پذيرفت ــرد و گف ك
598 توســط امــام(ره) ظهــر پســرم بــه 
ــمانش  ــه چش ــدت گري ــد، از ش ــه آم خان
ــود. او از اينكــه هم رزمانــش  ــز شــده ب قرم
شــهادت  بــه  و  بــود  گذاشــته  تنهــا  را 
نرســيده بــود، ناراحــت بــود و مــدام گلــه و 
ــاره  ــد دوب ــد روز بع ــرد، چن ــكايت مى ك ش
ــازم  ــه غــرب كشــور ع ــاورد و ب طاقــت ني
ــال 1365 ــرداد س ــرانجام در 5 م ــد و س ش

ــش  ــه قلب ــه ب ــوردل ك ــق ك ــر  مناف ــه تي ب
ــاد  ــات مرص ــود در عملي ــرده ب ــت ك اصاب
بــه آرزويــش رســيد و بــه در جــه شــهادت 

ــد. ــل ش ناي
و در پايان مادرى كه از جايگاه واالى فرزندش 
نزد خدا، خرسند بود، از مردم خواست كه قدر 
شــهداى انقالب و جبهه و شهداى امروز را 
بداننــد. اگر اينها جان خود را براى اين خاك 
و وطن نداده بودند، اكنون ما در آســايش و 
آرامش زندگى نمى كرديم. شــهدا رفتند تا ما 

بمانيم تا اسالم و ايران باقى بماند.

مناسبت

آگهي حصر وراثت
آقاى رمضان سليمانى داراى شماره شناسنامه 9777 به شرح دادخواست به كالسه 666/99ش112ح 
از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شعبان سليمانى 
به شــماره شناســنامه 12499 در تاريخ 99/10/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى منحصر است به:1-عباس ســليمانى فرزند شعبان به شماره شناسنامه9779 
متولد1357 فرزند متوفى، 2-رقيه سليمانى فرزند شــعبان به شماره شناسنامه9778 متولد1355 
فرزند متوفى، 3-رمضان سليمانى فرزند شعبان به شماره شناسنامه9777 متولد1345 فرزند متوفى، 
4-بهرام سليمانى فرزند شعبان به شماره شناســنامه9902 متولد1341 فرزند متوفى. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 503)
قاضى رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

فاز دوم تست انسانى واكسن ايرانى كرونا
 به زودى آغاز مى شود

 رئيس ستاد اجرايى فرمان امام اعالم كرد كه تا چند هفته آينده، فاز دوم تست انسانى 
واكسن كوو ايران بركت را آغاز مى كنيم.

به گزارش ايســنا، محمد مخبر گفت: تا اين لحظه همه آزمايش هاى واكســن ايرانى 
كرونا به ايمن ترين و بهترين وجه جواب داده است، اميدواريم تا پايان سال نزديك به 
2 تا 3 ميليون دوز واكســن توليد كنيم. وى در پاسخ پرسشى مبنى بر اينكه چه زمانى 
اين واكســن ها در اختيار مردم قرار مى گيرد، عنوان كرد: بايد پروتكل هاى تست هاى 
واكســن ها انجام شود تا در اختيار مردم قرار گيرد اما به نظر مى رسد تا يكى دو ماه اول 

سال آينده بتوانيم واكسن را در اختيار مردم قرار دهيم.

پاى لنگ قانون براى حمايت از معلوالن
 معاون امور توانبخشــى سازمان بهزيستى كشور با اشاره به اقدام سازمان بهزيستى 
بــراى اصالحات قانونى قانون حمايت از حقوق معلوالن، به برخى از مواد قانونى اين 

قانون كه نيازمند اصالح است، اشاره كرد.
ــوق  ــت از حق ــون حماي ــت: در قان ــنا، گف ــا ايس ــو ب ــه در گفت وگ ــد نفري محم
ــول هســتند 50 درصــد معافيــت  ــد معل ــراى والدينــى كــه داراى فرزن ــوالن ب معل
مالــى در نظــر گرفتــه شــده، ايــن درحاليســت كــه بــراى معلولــى كــه داراى شــغل 
اســت ايــن معافيــت مالــى در نظــر گرفتــه نشــده اســت، امــا بســيارى از معلــوالن 
ــر  ــدى باالت ــان به صــورت تصاع ــل معلوليت ش ــان به دلي ــه هزينه هايش ــد ك معتقدن

مــى رود.

شهرها متناسب با نياز كودكان طراحى مى شود
 معاون امور شــهردارى ســازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشــور با بيان اينكه 
پيش نويس راهنماى شــهر دوســتدار كودك براى ســير مراحل تصويب به شوراى 
عالى شهرســازى و معمارى كشــور تدوين شد كه اميد اســت، تصويب آن، مالك 
عمل شــهردارى ها قرار گيرد. حســين رجب صالحى در گفت وگو با ايرنا افرود: اين 
پيش نويس با همكارى و تعامل معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه و شهرسازى 
و ســازمان شهردارى و دهيارى هاى كشور تهيه شده اســت، در فرايند تهيه اين سند 
عالوه بر مشاركت شهردارى هاى متقاضى عنوان دوستدار كودك، نظرات و پيشنهادهاى 
دســتگاه هاى عضو شوراى عالى شهرســازى و معمارى و ساير دستگاه هاى مرتبط با 

حوزه كودكان لحاظ شده است.

آمار مبتاليان به كرونا در مالير افزايشى است
 مالير- زهرا اميرى- خبرنگار همدان پيام: آمار مبتاليان به كرونا در 

مالير افزايشى است و وضعيت زرد شهرستان بسيار شكننده است.
معاون سياسى و اجتماعى فرماندار مالير در جلسه استانى ستاد مقابله 
با كرونا، با اشــاره به فعاليت تاالرهاى پذيرايى در سطح شهرستان با 
يك چهــارم ظرفيت خود، گفت: راه انــدازى هرگونه كاروان با عنوان 

مراسم عروسى، ممنوعيت دارد.
حسين فارسى با اشــاره به برگزارى مراسم تشييع و ختم گفت: فقط 
30 نفر مى توانند در اين مراســم حضــور پيدا كنند و هر 30 نفر بايد 
براى حضور در اين مراســم از شهردارى كارت تردد براى حضور در 

مراسم را دريافت كنند.
فارسى با اشاره به اينكه منع تردد شبانه از ساعت 9 تا 4 صبح همچنان 
ادامه دارد، افزود: همه صنف ها موظف هســتند كه ســاعت 20:30
شــب مغازه هاى خود را تعطيل كنند. وى در ادامه افزود: با توجه به 
نزديك شــدن به 22 بهمن ماه هيچ گونه مراسمى كه سبب تجمع شود 
در ســطح شهرستان برگزار نمى شــود. وى با توجه به برگزارى چند 
مراسم مذهبى در سطح شهر گفت: برگزارى مراسماتى كه سبب تجمع 
و نقض دســتورالعمل هاى بهداشتى شــود به شدت ممنوع است و با 

برگزاركنندگان اين مراسمات به شدت برخورد مى شود.
وى در پايان گفت: وضعيت در مالير بســيار شــكننده اســت و اگر 
رعايت نشــود احتمال اينكه به پيك چهارم كرونا برســيم بسيار زياد 

است و ميزان مرگ ومير در اين پيك بسيار باالست.

ساخت نيروگاه 500 مگاواتى مالير 
تصويب شد

 مالير-خبرنگار همدان پيام: در نشست ديروز نماينده مردم مالير 
در مجلس شوراى اسالمى و فرماندار مالير با همايون حائرى معاون 
وزير نيرو در برق و انرژى، ضمن برشــمردن مزيت ها و ظرفيت هاى 
ويژه مالير، ساخت نيروگاه 500 مگاواتى با سرمايه 500 ميليون دالرى 

تصويب شد.
نماينده مردم مالير درمجلس شوراى اسالمى در اين باره گفت: نياز ما 
به برق در شهرستان مالير با توجه به افتتاح واحدهاى فروسيليس در 
جوكار و افت ولتاژ در برخى از مناطق و روستاها و انتهاى خطوط برق 

بسيار محسوس است و شهروندان را نگران كرده است.
حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه در ادامه افزود: با رايزنى هايى 
كه نمايندگان مالير، اســتاندار، فرماندار و بقيه مســئوالن انجام شد، 
شــركت مادرتخصصى كشور برآن شــد كه يك واحد نيروگاه 500
مگاواتى در شهرستان با حجم سرمايه گذارى 500 ميليون دالر بسازد.

وى گفت: براى ســاخت اين نيروگاه 15 هكتار زمين مورد نياز است 
كه ده هكتار براى ساخت نيروگاه و 5 هكتار براى ساخت پست برق 

براى مصرف شهروندان توسط فرماندار تدبير شده است.
آزاديخواه با اشاره نگرانى شهروندان و كشاورزان درمورد كمبود آب 
در شهرستان، افزود: اين نيروگاه سيستم خنك كننده اش سيتم تر نيست 
و ســيتم خشك اســت و نيازى به آب ندارد و اين نيروگاه سوختش 
از گاز تأمين مى شود. رئيس مجمع نمايندگان استان در پايان گفت: با 
احترامى كه براى شهروندان ماليرى قائل هستم با همكاران برق باختر 
و وزارت نيرو چك نهايى انجام شد و تضمين كرده اند كه سوخت آن 

از گاز است و نيازى به آب ندارد.

دنياى اقتصاد: شركاى خودرويى در راه ايران 
 گل بود و به سبزه نيز آراسته شد!!

هفت صبح: تبعيض مالياتى براى استادان 
 نكنه اينا از ما بهترونن!!

همشهرى: در مرز مرگ هاى سه رقمى 
 با اعشار يا بى اعشار؟!

ابتكار: خطر انفجار تورمى در كمين اقتصاد 1400
 پيش پيش وضعيت قرمز رو دارن اعالم مى كنن!!

اخبار صنعت: شرايط پرداخت يارانه در سال آينده 
 از همون اول ميخوان ميخشون رو بكوبن!!

همدان پيام: از شهردارى ها ياد بگيريد
 آنالين يا حضورى؟!

اسكناس: ردپاى مافيا در قيمت گذارى كاالها
 پا گذاشتن تو جا پاى دالل ها!!

اقتصاد ملى: واردات يا خودروسازى جديد؛ راهكار كدام است 
 هركدوم كه كيفيت بيشتر رو تضمين كنه!!

امروز: اخذ ماليات از خانه هاى لوكس
 پر يا خالى بودنش توى ماليات تأثير داره!!

تجارت: تاوان سنگين چك هاى برگشتى
 بدون شرح!!

جمله: منتظر پيك چهارم باشيم
 همگى به رديف آماده باشيم!!

شرق: مقصد پنهان پول شويان
 بدون شرح!!

صداى اصالحات: مسكن ارزان مى شود؟
 چو دانى و پرسى سؤالت خطاست!!

مردم ساالرى: افزايش يارانه نقدى از كدام منابع؟!
 از همانجايى كه قرار گذاشتن دوبرابرش كنن!!

كشف 50 فقره سرقت باغات در همدان 
 فرمانده انتظامي استان، از شناسايي و دستگيري يك سارق باغات و 

اعتراف به 50 فقره سرقت خبر داد. 
ســلمان اميرى، در تشــريح اين خبر گفت: به دنبال وقوع چندين فقره 
سرقت از باغات و طرح شــكايت از سوي باغداران شهرستان همدان، 
بررسي موضوع در دستور كار مأموران تجسس كالنتري 17 قرار گرفت.
وي افزود: با اقدامات اطالعاتي و به كارگيرى شــگردهاى پليسى، يك 
سارق در اين خصوص شناسايي و حين سرقت در يكي از باغ  ها دستگير 
و پس از انتقال به مقر انتظامى در تحقيقات و بازجويى هاى فنى، به 50
فقره سرقت از باغات اطراف شهرستان همدان اعتراف كرد. به گزارش 
پايگاه خبري پليس، اميــرى بيان كرد: متهم در اظهاراتش گفت، روزها 
در محل باغات حاضر شده و اقدام به شناسايي مي كردم و در اول شب 
سرقت  ها را انجام داده و با مخفى كردن اموال سرقتي در اطراف، فرداي 
آن روز آن هــا را به وانتي هاي دوره گــرد مي فروختم. فرمانده انتظامى 
استان همدان بيان كرد: همه محل هاي سرقت شناسايي، اموال مكشوفه 
به مالباختگان تحويل و متهم با تشكيل پرونده تحويل مرجع قضايي شد.

آگهـي مناقصه (نوبت دوم)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند 

* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
* پيمانكاران مي بايست مبلغ 400/000/000 ريال بعنوان ضمانت شركت در مناقصه را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بنام حساب 
سپرده شهرداري نزد بانك ملي واريز وفيش واريزي را درسامانه بصورت فايل پي دي اف درج نمايند همچنين متقاضيان ميتوانند بجاي وجه نقد ازضمانتنامه 
بانكي ويا اسناد خزانه كه اعتبار آن ازتاريخ ارائه حداقل سه ماه باشد استفاده نمايندوفيش واريزي وياضمانتنامه رادرداخل پاكت الف قرارداده وتحويل 

دبيرخانه شهرداري نمايند
 به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* كليه كسورات شامل بيمه،ماليات و ... بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
صرفاً اسناد پاكتهاي (ب) و (ج) داراي امضاي الكترونيكي مورد پذير است، در جلسه بازگشايي پاكتهاي (ب) و (ج)، اسناد فيزيكي (كاغذي) و اسناد فاقد 

امضاي الكترونيكي (داراي مهر گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست.
* كليه هزينه هاي مربوط به چاپ آگهي در روزنامه و كليه هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

* متقاضيان مي بايست ازمورخ 99/10/30 لغايت 99/11/08 در سامانه ثبت نام واسنادرادريافت نمايندوتا پايان وقت اداري مورخ 99/11/20 درسامانه ستاد 
بصورت فايل پي دي اف اسناد را بارگذاري نمايند.

* قيمت پيشنهادي بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 1399 و بدون تعديل مي باشد.
* پيمانكاراني مي توانند در مناقصه شركت نمايند كه ضمن رعايت حد نصاب رعايت تعداد كار و سقف قرارداد رعايت گرديده باشد و حداكثر تعداد كار مجاز 

قرارداد از (منابع داخلي و منابع استاني) در اين شهرداري دو كار مجاز مي باشد در غير اينصورت بعنوان برنده مناقصه اعالم نمي گردد.
* كميسيون عالي معامالت روز دوشنبه مورخ 99/11/21 ساعت 11صبح در محل شهرداري تشكيل و چنانچه در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد دهنده وجود 

داشته باشد كميسيون برگزار مي گردد.
پيمانكاران ميبايست اسنادمناقصه ورزومه شركت وگواهي صالحيت رادرسامانه ستاد به صورت فايل پي دي اف بارگذاري نمايند.

* سقف پروژه تا 25٪ كاهش و يا افزايش خواهد داشت.
* پيمانكاران مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را در سامانه ستاد به صورت فايل پي دي اف بار گذاري نمايند./غ 

آگهي چاپ نوبت اول: 99/10/30
آگهي چاپ نوبت دوم: 99/11/08    

(م الف 888)

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالي در نظر دارد پروژه اصالح رفيوژ بلوار استقالل كه شامل:
تخريب كف پوش هاي قديمي،اجراي جدول سنگي و كف پوش سنگي را از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  به پيمانكاران واجد صالحيت 

و گريد دار حداقل 5 ابنيه و مورد تآييد سازمان برنامه و بودجه و با شرايط ذيل واگذار نمايد:

مبلغ سپرده شركت گريدمبلغ برآورد قيمت پايهشرحرديف
درمناقصه(ريال)

توضيجات

پروژه اصالح رفيوژ بلوار استقالل كه شامل:1
تخريب كف پوش هاي قديمي،اجراي جدول 

سنگي و كف پوش سنگيمطابق فهرست 
بهاابنيه وشبكه توزيع آب سال99 بدون تعديل

متقاضيان مى بايست جهت 400/000/000 ريالحداقل 5 ابنيه7/888/096/026 ريال
شركت درمناقصه ازطريق 
سايت ستاد شركت نمايند.

كارت دانشجويى به نام محسن عطايى اسد، فرزند: عزت ا... ، به شماره 
شناسنامه: 3860824805 و به شماره دانشجويى: 9332161009، 
رشته مهندسى كامپيوتر گرايش نرم افزار از دانشگاه بوعلى سينا 

همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهـى تخفيف 
عوارض شهردارى اسدآباد 

شهـردارى اسدآباد 

شــهردارى اســدآباد در نظــر دارد به مناســبت 
تاريــخ  از  فجــر  مبــارك  دهــه  گراميداشــت 
1399/11/10 تــا پايــان ســال 1399 تخفيفــات خــود 

ــد: ــال نماي ــل اعم ــرح ذي ــه ش را ب
ــره  ــه ســاختمانى مســكونى و پذي 1-عــوارض پروان

تجــارى 25 درصــد 
2-عوارض نوسازى 30 درصد 

3-عوارض تمديد پروانه ساختمانى 25 درصد 
4-عوارض كسب و پيشه 25 درصد 

(م الف 460)

آگهى مناقصه عمومى شماره 3-99 (نوبت اول)

صندوق كارآفرينى اميد استان همدان

صندوق كارآفرينى اميد استان همدان در نظردارد اجراى كليه عمليات ساختمانى و تاسيسات برقى و مكانيكى (سفت كارى و نازك كارى) 
(به استثناى سيستم سرمايش ،گرمايش و عمليات دكورى و كمد و پارتيشن شيشه اى) مربوط به تكميل يك دستگاه ساختمان 7 طبقه 
با اسكلت بتونى واقع در خيابان مهديه روبروى اداره برق پالك 20 را بر اساس نقشه ها ، ديتايل هاى اجرايى و دستورهاى صادره از طرف 

مهندس ناظر و كارفرما ،بدون مصالح ، به شركت هاى داراى صالحيت فنى با حداقل رتبه(گريد) 5 ابنيه بصورت دستمزدى متر مربع زير بنا واگذار نمايد.
لذا از شركتهاى داراى صالحيت و مجوز كه سوابق عملى و مرتبط با موضوع را دارند دعوت مى شود ظرف مدت 20 روز از تاريخ درج آگهى نوبت اول 
جهت دريافت اسناد مناقصه به پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات(سازمان برنامه و بودجه كشور) و يا به آدرس سايت صندوق كارآفرينى اميد به نشانى: 
www.karafariniomid.ir  مراجعه كنند.همچنين جهت تحويل پاكت پيشنهادات و ساير اسناد مناقصه به آدرس: همدان ابتداى بلوار خواجه رشيد 

نبش كوچه نيشكر پالك 41 صندوق كارآفرينى اميد مراجعه نمايند.
آخرين مهلت جهت ارائه پيشنهاد قيمت پايان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1399/11/27

مبلغ تضمين : 500,000,000 ريال
برآورد ريالى مناقصه : 10,000,000,000 ريال

نوع تضمين : واريزى نقدى يا ضمانت نامه بانكى
زمان بازگشايى پيشنهادات : ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 99/11/29 در محل ستاد صندوق كارآفرينى اميد همدان ميباشد.

در صورت نياز به اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519800-081 تماس گرفته شود.   
(م الف 1525)

امروز سالروز شهادت ام البنين(س) را به نام مادران شهدا نامگذارى كرده اند

تكريم بهشت

مــادرى كــه از جايگاه 
واالى فرزندش نزد خدا، 
مردم  از  بود،  خرســند 
خواست كه قدر شهداى 
انقالب و جبهه و شهداى 

امروز را بدانند
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طرح «پرسشگرى استاندارد» به صورت 
الكترونيكى در همدان اجرا مى شود

 مديركل اســتاندارد اســتان همدان از اجراى طرح «پرسشــگرى 
استاندارد» خبر داد و گفت: اين طرح با هدف سنجش ميزان شناخت و 
اعتماد عمومى نسبت به استاندارد به صورت الكترونيكى اجرا مى شود.
محمد مددى اظهار داشــت: مردم و مصرف كنندگان در اين طرح به 
پرسش هايى درباره ميزان آشنايى با استاندارد و حوزه هاى عملكرد اين 

نهاد نظارتى پاسخ مى دهند.
وي به ايرنا گفت: از طرح پرسشگرى استاندارد ميزان آگاهى و آشنايى 
مردم از اين مؤلفه و تأثير شــناخت بر كيفيت خريد و تأمين مايحتاج 

زندگى آنها استخراج مى شود.
مددى با تأكيد بر اينكه استاندارد دستگاهى حاكميتى و نظارتى است، 
گفت: نتايج اين نظرسنجى در برنامه ريزى هاى آتى و سياست هاى كلى 

سازمان مورد استناد و بهره بردارى قرار مى گيرد.
مديركل اســتاندارد همدان تمام اقشار مردم را جامعه هدف اين طرح 
دانســت و افزود: درصد موفقيت اســتاندارد در اطمينان بخشــى به 
مصرف كنندگان و همچنين تأثير طرح هاى ترويجى استاندارد در اين 

طرح براى ما مشخص مى شود.
وى يادآورى كرد: مردم براى شــركت در اين نظرســنجى به نشانى 
اينترنتى hamedan.isiri.gov.ir مراجعه كرده و به پرســش ها 

پاسخ بدهند. 
طرح پرسشگرى استاندارد در هفته اول و دوم بهمن ماه در استان هاى 
همــدان و فارس به صورت آزمونه(پايلوت) و تا پايان ســال در بقيه 

استان ها اجرا مى شود. 
براســاس آخرين آمار 568 واحد صنعتى و خدماتى در استان همدان 

مشمول استاندارد اجبارى است.

قيمت سايناs و كوئيكs اعالم شد
sشــوراى رقابت براى 3 ماهه پايان سال قيمت خودروى ساينا 
را حدود 140 ميليون و كوئيك s را 125 ميليون تومان اعالم كرد.

به گزارش ايسنا، در دى ماه امسال و در جلسه شوراى رقابت تعيين 
قيمــت خودروهاى كوئيك s و ســاينا s از طريــق روش كلينيك 

تجارى به مركز ملى رقابت واگذار شده بود.
ايــن درحالى اســت كه تازه ترين اعالم شــوراى رقابــت از انجام 

قيمت گذارى اين 2 خودرو براى 3 ماهه پايان سال حكايت دارد.
140 ميليون و 625 هزار تومان  s براين اساس، قيمت كارخانه ساينا
125 ميليون و 312 هزار و 500 تومان  s و قيمــت كارخانه كوئيك

براى اعالم شد.
از ابتداى سالجارى كه شوراى رقابت كه قيمت گذارى خودرو وارد 
شــد هر 3 ماه يكبار و براســاس تورم بخشــى بانك مركزى قيمت 
خودروهاى مشــمول مورد محاســبه و جهت اجرا به خودروسازها 
ابالغ و در نهايت فروش از طريق ثبت نام و انجام قرعه كشــى انجام 

مى شود.
اين درحالى اســت كه اعالم اخير شــيوا  رئيس شــوراى رقابت از 
اين حكايت داشــت كه با بررسى  تورم بخشى براى وضعيت قيمتى 
خودروسازها، شوراى رقابت تصميم گرفت كه هيچ افزايش قيمتى 

تا پايان سال اعمال نشود.
وى گفته بود كه تورم بخشــى از ســوى بانك مركــزى براى ايران 
خودرو 14/1 درصد و براى ســايپا 14/75 درصد اعالم شــد كه با 
توجه به افزايش نســبى بهره ورى و كيفيت بايد خودروسازان حدود 
ده درصــد افزايش قيمت مى دادند اما با توجه به اينكه درحال حاضر 
قيمت در بازار خودرو كاهشــى است و اين روند ادامه پيدا مى كند، 
همچنيــن به دليل كرونا تقاضا در ســالجارى پايين اســت، به دليل 
جلوگيــرى از ايجاد هيجان در بازار خــودرو هيچ افزايش قيمتى تا 

پايان سال نداريم.

پالس ورود بايدن به كاخ سفيد
 در زمان انتخابات آمريكا انتظارات به اين سمت بود كه چنانچه 
جو بايدن بر مســند قدرت بنشيند قيمت ارز خارجى و طال كاهش 

پيدا خواهد كرد.
 تأثير اين اتفاق از زمان پيروزى تا قدم گذاشتن در كاخ سفيد كاهش 

قيمت دالر و طال و پرهيز از هرگونه شوك بوده است.
در هفته گذشــته انتظارات از كاهش بيشتر قيمت ها با ورود بايدن به 
كاخ سفيد سبب شد تا در 2 روز ابتدايى هفته با هجوم فروشندگان، 
دالر با افــت 2 هزار و 250 تومانى مواجه شــود و كانال 23 هزار 
تومان را از دســت بدهد. اين چهارمين هفته متوالى اســت كه دالر 

كاهش يافته است.
ســكه نيز به تبع دالر 300 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد 
و به بهاى ده ميليون و 350 هزار تومان رســيد. سكه كه در يك ماه 
اخير وارد كانال 12 ميليون تومانى شــده بود حاال با كاهش دالر در 
اوايل هفته گذشته كاهش پيدا كرد. به اين ترتيب ارزش دالر در دى 
ماه 99 بيش از 13 درصــد افت قيمت را ثبت كرد. داليلى همچون 
ورود بايدن به كاخ ســفيد، بينش مثبت نسبت به كاهش تحريم ها و 
آزاد شدن دارايى هاى بلوكه شده ايران در ساير كشورها عامل مسلط 

سقوط قيمت ها بوده است.
در اواخــر هفته با كاهش قيمت هــا، معامله گران دوباره خريد را در 
دستور كار قرار دادند و با توجه به اينكه انتظار مى رود با آغاز دولت 
بايدن روند كاهش متوقف شــود با افزايش خريــد امكان افزايش 
قيمت ها وجود دارد؛ همچنان كه در پايان هفته گذشــته قيمت دالر 
بــه 22 هزار و 850 تومان و قيمت ســكه به ده ميليون و 350 هزار 

تومان رسيد.
افزايش اندك قيمت سكه در آخرين روز هفته به دليل افزايش بهاى 
اونس طال در بازارهاى جهانى بود كه در مقاطعى به آستانه  هزار و 
870 دالر رســيد. مشخص است كه بازارهاى داخلى به شدت تحت 
تأثير روابط بين ايران و آمريكا است و چنانچه تحول خاصى در اين 
خصوص رخ ندهد، تقويت انتظارات تورمى مى تواند قيمت ها را در 

مسير صعودى قرار دهد.
در تمامى كشــورها آنچه بيش از تحــوالت بين المللى بر بازارهاى 
داخلى تأثير گذار است، سياســت هاى پولى و نرخ بهره اى است كه 
توسط بانك مركزى اتخاذ و تعيين مى شود؛ به كارگيرى همزمان اين 
2 مقوله در شرايط مختلف اقتصادى بسيار حائز اهميت است. يكى 
از داليل اصلى ريزش بورس در ماه هاى اخير دخالت دســتگاه ها در 
زنجيــره قيمت گذارى و اعمال محدوديت هــا در حجم مبنا و دامنه 
نوســان بوده است. شاخص كل ســهام در نخستين روز اين هفته با 
افت3/5 درصدى از مرز مقاومتى 1/2 ميليون واحدى پايين تر رفت.
 شــاخص كل در دومين روز هفته نيز افت 36 هزار واحدى را ثبت 
كرد. بى اعتمادى سهامداران به تصميمات دولت و بيم كاهش بيشتر 
قيمت دالر در روزهاى آتى باعث ريزش بازار ســهام در اوايل هفته 

گذشته بوده است.
سخنان اخير رئيس جمهور مبنى بر كاهش قيمت دالر به دليل احتمال 
آزاد شــدن دارايى هاى بلوكه شــده در كره جنوبى عاملى اثرگذار بر 
سنگين شــدن صف هاى فروش بوده اســت. چنانچه برنامه محور 
اقتصــادى بايدن نرخ جهانى كاموديتى هــا را افزايش دهد، مى توان 
اميدوار بود كه ارزش سهام رشد پيدا كند زيرا بيش از 60 درصد از 
ارزش كل بازار ســهام به سهام كاال محور وابسته است. در مجموع 
بازار سهام در هفته گذشته بازدهى منفى 4 درصد را به ثبت رسانده 

و به 1183948 واحد رسيد.
ارز ديجيتالى بيت كوين كه در هفته هاى اخير توانســته بود خود را 
در صدر جدول افزايشى نگه دارد؛ هفته گذشته با سقوط آزاد مواجه 
شد و بازدهى منفى 12/5 درصد را به ثبت رساند. افزايش نگرانى ها 
درباره اســتفاده غيرقانونى از اين ارز ديجيتالى باعث سقوط ارزش 

آن شده است.
عده اى معتقدند كه سياست هايى كه دموكرات ها اتخاذ خواهند كرد 
با رشــد تورم انتظارى و افزايش ريســك در بازارها منجر خواهد 
شــد و مى تواند جهش تقاضاى بيت كوين را به دنبال داشته باشد. در 
آخرين روز هفته گذشــته بيت كوين قيمت 32 هزار و 177 دالر را 
به ثبت رســاند، برخى تحليل گران معتقدند كه احتمال سقوط قيمت 

بيت كوين تا 25 هزار دالر وجود دارد.
بازار انواع نفت هفته بدون تنشــى را سپرى كرد. اما به نظر مى رسد 
ديدگاه دموكرات ها به استفاده از سوخت هاى غيرفسيلى و توجه به 
محيط زيســت و توســعه پايدار منجر به كاهش عرضه نفت شود و 

اين موضوع مى تواند سبب افزايش قيمت شود.
با توجه به كمبود شديد تقاضاى نفت خام بر اثر ادامه شيوع ويروس 
كرونا ادامه رشد قيمت انواع نفت در هاله اى از ابهام قرار دارد. قيمت 
نفت برنت، اوپك و نفت خام آمريكا در آخرين روز هفته به ترتيب 

56/1 ، 55/1 و 53/1 دالر در هر بشكه بوده است.
طال در چهارشــنبه گذشته به دليل خوشبينى به اقدامات محرك مالى 
گســترده دولت جديــد آمريكا و افت ارزش دالر تــا نقطه هزار و 
871 دالر صعود كرد. بســيارى از تحليلگران معتقدند با گســترش 
سياست هاى پولى انبســاطى در جهان و اثرات تورمى اين سياست 
احتمال افزايش قيمت طال بســيار باالســت، ضمــن آنكه اكثريت 
اعضاى ســنا را دموكرات ها تشكيل دادند كه باعث تقويت تصويب 
بسته مالى محرك اقتصادى مى شود كه بر افزايش قيمت طال اثرگذار 

است.
* جمال رزاقى 

صادرات كاالهاى استان به 39 كشور دنيا
 مديركل گمرك اســتان همدان با بيان اينكه كاالهاى استان همدان به 39 كشور صادر 
مى شود، تصريح كرد: عراق، پاكستان، روسيه، افغانستان، تركيه و كشورهاى حوزه خليج 

فارس از جمله كشورهاى مقصد صادرات استان همدان هستند.
محمدعلى نجفى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: عمده كاالهاى صادراتى استان همدان 
شــامل 9 قلم كاال از جمله انوع كشمش، فروســيليس، انواع وازلين بهداشتى و صنعتى، 

موتور كولرآبى، مواد غذايى، شوريجات و ترشيجات است.
وى از افزايش 13 درصدى صادرات در 9 ماهه امســال خبر داد و گفت: در 9 ماهه 

امســال 365 هزار تن كاال به ارزش 98 ميليون دالر كاال از گمركات اســتان همدان 
صادر شده اســت كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش دالرى افزايش 

13 درصدى دارد.
وى با بيان اينكه كاالهاى اســتان همدان به 39 كشور صادر مى شود، تصريح كرد: عراق، 
پاكستان، روسيه، افغانســتان، تركيه و كشورهاى حوزه خليج فارس از جمله كشورهاى 

مقصد صادرات استان همدان هستند.
نجفى از واردات 4 هزار و 600 تن كاال از طريق گمرك استان خبر داد و خاطرنشان كرد: 
در 9 ماهه امسال 15 ميليون و 500 هزار دالر كاال وارد استان همدان شده كه عمدتاً مواد 

اوليه و ماشين آالت واحدهاى توليدى بوده است.

مديركل گمرك استان همدان در ادامه با بيان اينكه تراز تجارى استان مثبت است، مطرح 
كرد: 12 كشور تركيه، گرجستان، چين، آلمان و كشورهاى اروپايى كشورهاى واردكننده 

كاال به استان هستند.
وى با اشــاره به اينكه ساختمان جديد گمرك مالير درحال ساخت است، يادآور شد: با 
توجــه به اينكه گمرك مالير فعاليت تجارى خوبــى دارد مكان خوبى براى اين گمرك 

درنظر گرفته شده و كارهاى تملك زمين و ساخت، درحال انجام است.
نجفى از اتصال گمرك نهاوند به ســامانه جامع گمركى كشور خبر داد و گفت: با وجود 
اين 2 گمرك در استان همدان وضعيت صادرات خوب و مثبت شده و در صدد توسعه و 

تجهيز 2 گمرك مالير و نهاوند هستيم.

اميدوارى كارگران به كارفرمايان
■ كارگران اخراجى هم عيدى مى گيرند؟

 هر ســال بهمن ماه كه مى شــود كارگران 
منتظــر مي مانند تا بلكه عيدى و پاداش پايان 
ســال را با حقــوق بهمن ماه به حسابشــان 
واريــز كننــد و خريد مايحتــاج ضرورى و 
موردنيازشــان را پيش از پايان ســال انجام 
بدهند. امســال هم چون وضعيت اقتصادي 
نسبت به سال هاي گذشته تنگناهاي بيشتري 
براي مردم و مخصوصا كارگران ايجاد كرده، 
انتظارشــان از كارفرمايان بيش از ســال هاي 
گذشــته اســت. يكي از كارگــران يكي از 
كارخانه هاي همدان مى گويد: ده ســال است 
كه در ايــن كارخانه كار مي كنم و هميشــه 
عيدي مان را 2برابر حقوق با حقوق بهمن ماه 
پرداخت كرده اند اما امسال اعالم كرده اند كه 
وضعيت زياد مناســب نيست و مجبورند كه 
در اسفندماه پرداخت كنند. هرچند ما براي آن 
برنامه ريزي كرده ايم و واقعا اگر دير پرداخت 
كنند با مشــكالت زيادي مواجه مي شويم اما 
چون هميشــه هواي ما را دارند و پيشاپيش 
هم موضوع را اعالم كرده و از ما عذرخواهي 
كرده اند ما هم اعتراض نمي كنيم. باالخره بايد 
يك وقت هايي نشــان بدهيم كه ما هم همراه 
مشكالتشان هســتيم و قدر خوبي هايشان را 

مي دانيم. 
كارگر كارخانه ديگري هم مى گويد: هرسال 
عيدي ما را در اســفندماه مي دهند، اما خيلي 
دير اســت. بيشــتر كارفرماها عيدي  ها را با 
حقوق بهمن مي دهنــد و كارگران مي توانند 
راحت بخشــي از مشكالتشــان را حل كنند 
اما وقتي مي گذارنــد روزهاي آخر پرداخت 
مي كنند عمــال ما را در تنگنــا مي گذارند و 

دستمان در مقابل خانواده تنگ مي ماند.
يكي از كارگران هم مى گويد: ما عيدي سال 
99 را 2 هفته پيــش گرفته ايم. هيچ انتظاري 
هــم نداريم بخواهند به مــا حقوق يا عيدي 
ســروقت و قانوني بدهند. اما جديدا مديري 
آمده كه همان هم عيدي هاي پارســال ما را 
داد و شــايد نتوانيم انتظار عيدي ســر موعد 
داشته باشــيم، اما اگر اين شخص بماند فكر 
مي كنم هم پرداخت حقوق هايمان منظم شود 
و هم شايد عيدي سال بعد را پيش از نوروز 
بپردازد. به هر حــال همان طور كه آنها انتظار 
دارند مــا وظايفمان را آن طــور كه تعريف 
شــده انجام بدهيم و قوانين را رعايت كنيم، 
آنها هــم نبايد براي پرداخت هــا ما را اذيت 
كنند و تحريــم و وضعيت اقتصادي را بهانه 

كنند. چون برادرم در يكــي از كارخانه هاي 
همــدان كار مي كنــد ولي با وجود شــرايط 
اقتصادي به وجود آمده، يك روز هم پرداخت 
حقوق آنها به تأخيــر نيفتاده و بن و مزايايي 
كه در ســال هاي گذشته دريافت مى كردند را 
همچنان بــدون كوچكترين تأخيري دريافت 
مي كنند. همه كارگران انتظار دارند در مقابل 
كاري كه براي كارفرما انجام مي دهند حقوق 
بگيرنــد آن هــم به موقع. مگر مــا مي توانيم 
بگوييم فالن كاري كه بايد امروز انجام شود 
بماند براي هفته بعــد؟ پس همان طور كه ما 
روزانــه كار را تمام شــده تحويل مي دهيم و 
مي رويم، انتظار داريم كارفرما هم طبق قانون 
كار با ما برخورد كند و حقوق و عيدي  را سر 

موعد بپردازد.
  قوانين عيدي كارگران

مبنــاى تعيين عيــدى پايان ســال كارگران 
مشــمول قانون كار، حداقــل 2 و حداكثر 3

برابر مصوبه دستمزد شوراى عالى كار است 
و كارفرمايان بايد 2 ماه پايه حقوق را به عنوان 
حداقل عيدى و 3 ماه پايه حقوق را به عنوان 
حداكثر عيدى و پاداش پايان سال به نيروهاى 

كار خود بپردازند.
آنچه مبناى محاســبه و پرداخــت عيدى و 
پاداش پايان سال كارگران مشمول قانون كار 
قــرار مى گيرد، مزد و فوق العاده هايى اســت 
كه كارگر به مناســبت اشتغال در شغل مربوط 

دريافت مــى دارد؛ به عبارت ديگر مزايايى كه 
افراد به نوعــى در ارتباط با شــغل دريافت 
مى كنند از اجزاى مزد محســوب مى شود و 
فوق العاده شغل، سختى كار و هر آنچه را كه 
به تبع شــغل به كارگر داده مى شود، جزو مزد 
منظور مى شود و در محاسبه عيدى و پاداش 

مدنظر قرار مى گيرد.
بر اين اســاس، مزاياى رفاهى از قبيل كمك 
عائله مندى، كمك هزينه مسكن، بن خواروبار 
يا پــاداش افزايش توليد جزو مزد به شــمار 
نمى رود و از ايــن جهت در پرداخت عيدى 

و پاداش منظور نمى شود.
قانون درباره عيــدى كارگرانى كه به داليلى 
از كارگاه منفك شــده يا قطــع رابطه آنها با 
كارفرما اتفاق مى افتــد نيز مالحظاتى دارد و 
ميزان عيدى و پاداش اين گروه از كارگران را 

مشخص كرده است.
در برخى مواقع، كارگر خواسته يا ناخواسته 
مجبور به ترك كار مى شــود كه قانون كار در 
مورد كارگرانى كه در طول ســال از خدمت 
اســتعفا كرده، اخراج و يا بازنشسته مى شوند 
يا به نحــوى رابطه آنها بــا كارگاه و كارفرما 
قطع مى شود، اعالم كرده كه مستحق دريافت 
عيدى هســتند و به نسبت مدت كاركردشان، 

عيدى و پاداش ساالنه را دريافت مى كنند.
كارگرانى كه دوره آزمايشــى را طى مى كنند 
نيز مشــمول دريافت كليــه حقوق و مزاياى 

قانونى هستند.
بــه موجب ماده 11 قانــون كار و تبصره آن، 
مدت دوره آزمايشــى بايد در قــرارداد كار 
مشخص شود؛ چنانچه رابطه كارى از جانب 
كارفرما قطع شود وى ملزم به پرداخت كليه 
حقوق دوره آزمايشــى خواهد بود و چنانچه 
قطع رابطه كارى از سوى كارگر باشد، كارگر 
مستحق دريافت تمام حقوق و مزايا به ميزان 

مدت انجام كار است.
براســاس قانون مربوط به تعييــن عيدى و 
پاداش ساالنه كارگران شاغل در كارگاه هاى 
مشــمول قانون كار مصوب سال 1370، همه 
كارفرمايــان كارگاه هاى مشــمول قانون كار 
مكلفنــد به هر يك از كارگران خود در پايان 
هر سال معادل 60 روز آخرين مزد،  به عنوان 
عيدى و پــاداش بپردازند و مبلغ پرداختى از 
اين بابت به هر يك از كارگران نبايد از معادل 
90 روز حداقل مــزد روزانه قانونى كارگران 

بيشتر شود.
با توجه به مصوبه دستمزد شوراى عالى كار 
كه حداقل دســتمزد كارگران در سال 1399

را يــك ميليون و 911 هــزار تومان تعيين و 
تصويب كرد، عيدى امسال كارگران حداقل 3
ميليون و 820 هزار تومان و حداكثر 5 ميليون 
و 730 هــزار تومان خواهد بــود. بنابر اين 
عيدى امسال هيچ كارگرى كمتر از 3 ميليون 

و 800 هزار تومان نيست.

 مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان 
همدان از افتتاح 17 پروژه و يك كلنگ زنى با 
صرف 126 هزار و522 ميليون ريال اعتبار در 

ايام دهه فجر سالجارى خبر داد. 
به گزارش روابط عمومى آبفاى استان همدان، 
سيدهادى حسينى بيدار ضمن اشاره به برخى 
پروژه هــاى قابل افتتــاح و كلنگ زنى در ايام 
دهه مبارك فجر ســالجارى گفت: در راستاى 
خدمت رســانى به مردم شريف استان، امسال 
نيز همچون ســاليان گذشــته پروژه هايى به 
بهره بردارى مى رســد كه از آن جمله مى توان 
به ترميم حوضچه و تكميل ابنيه و تأسيسات 
اكسيالتور شماره 5 با صرف 20 هزار ميليون 

ريال از محل اعتبارات ملى اشاره كرد.
وى با بيان اينكه اجراى بخش دوم خط انتقال 
آب تالوار به ينگيجه نيز در ليست پروژه هاى 
قابل افتتاح در بهمن ماه ســالجارى قرار دارد، 
عنوان كرد: اين پروژه با صرف 6 هزار و 356 

ميليون ريال اعتبار به بهره بردارى مى رسد.
حســينى بيدار در ادامه به پروژه اجراى شبكه 
داخلــى و استانداردســازى انشــعابات آب 
روســتاى ده دليان شهرستان همدان اشاره و 
بيان كرد: اين پــروژه نيز با هزينه كرد 2 هزار 
و 111 ميليــون ريال اعتبار از محل اعتبارات 
ملى طى ايام دهه فجر سالجارى بهره بردارى 

مى شود.
وى همچنيــن با بيان اين نكته كه بازســازى 
شبكه هاى فرســوده نيز همواره در دستور كار 
شركت بوده است، اظهار كرد: در همين راستا 
اصالح و بازســازى شبكه آب روستاى نهران 

با صــرف 325 ميليون ريال از محل اعتبارات 
استانى عملياتى شده است.

وى از بهره بــردارى از مخزن 500 مترمكعبى 
دوقلوى روســتاى ورفجين با صرف 5 هزار 
ميليون ريال از محل اعتبارات ملى، اجراى خط 
آبرسانى از روستاى فقيره به روستاى چشين با 
هزينه كرد 9 هزار و 790 ميليون ريال از محل 

اعتبارات ملى، شهردارى و خيرين خبر داد.
مديرعامــل شــركت آب و فاضالب اســتان 
همدان در ادامه به اجراى يك هزارو 750 متر 
خط توزيع آب در زمين هاى تفكيكى شهرك 
فرهنگيان با هزينه كــرد 2 هزار و 870 مليون 
ريال از محل اعتبارات اســتانى، آبرســانى به 
روســتاى على آباد دمق با صــرف 58 هزار و 
643 ميليون ريال اعتبار از محل اعتبارات ملى 

اشاره كرد.

وى پروژه هاى حصاركشى مخزن و فنس كشى 
چاه روستاى كوهانى با صرف 5 هزار و 600 
ميليون ريال و فنس كشــى مخزن و بهسازى 
چشمه روستاى بابارستم نهاوند با هزينه كرد 2 
هزار و63 ميليون ريال از پروژه هاى قابل افتتاح 

در اين ايام برشمرد.
حســينى بيدار ضمن اشــاره به اجراى 2/5 
كيلومتــر خط انتقــال روســتاى رودآور با 
صــرف 2 هــزار ميليون ريال عنــوان كرد: 
پروژه اجراى 4/2 كيلومتر شبكه توزيع آب 
روســتاى گرديان شهرستان نهاوند با صرف 
2 هزار و 614 ميليــون نيز در اين ايام قابل 

بهره بردارى است.
وى تجهيز، فنس كشى چاه و ساخت ايستگاه 
پمپاژ شــماره يك مجتمع فتح آباد با صرف 4 
هزار و 500 ميليون ريال از محل اعتبارات ملى 

و اجراى خط برق ايســتگاه پمپاژ شماره يك 
مجتمــع فتح آباد به طول 60 متر و صرف يك 
هزار و 300 ميليون ريال اعتبار را در ليســت 
پروژه هــاى قابــل بهره بــردارى در دهه فجر 

سالجارى عنوان كرد.
مديرعامل آبفاى اســتان همچنين ضمن اشاره 
به پــروژه قابل بهره بردارى چاه آب شــرب 
روستاى احمدآباد شهرستان اسدآباد، بيان كرد: 
اين پروژه نيز با هزينه كــرد يك هزار و 500 

ميليون ريال به بهره بردارى مى رسد.
وى اجراى خط برق چاه در شهرستان اسدآباد 
با صرف هــزار و 200 ميليون ريال و اجراى 
محوطه ســازى و فنس كشى چاه در شهرستان 
مذكور با صرف 400 ميليون ريال را از جمله 
پروژه هاى قابل افتاح در دهه فجر ســالجارى 

برشمرد.
وى در ادامه بــه كلنگ زنى پروژه جمع آورى 
فاضالب كــوى حصــار مطهــرى از محل 

اعتبارات استانى اشاره كرد.
حســينى بيدار درنهايت عنوان كرد: بر همين 
اســاس در ايام ا... دهه فجر سالجارى 7 پروژه 
در شهرستان همدان با صرف 46 هزار و 452 
ميليون ريال، يك پروژه در شهرستان مالير با 
صرف 58 هــزار و 643 ميليون ريال،3 پروژه 
در شهرســتان نهاوند با صرف ده هزار و 277 
ميليون ريال، 3 پروژه در شهرستان تويسركان 
با صــرف 7 هزار و 800 ميليــون ريال، و 3 
پروژه در شهرســتان اسدآباد با صرف 3 هزار 
و 350 ميليــون ريــال آماده بهره بــردارى و 

كلنگ زنى است.

كاهش 2 تا 21 درصدى قيمت ماشين 
ظرفشويى

 در بازار لوازم خانگى همانند ســاير بازارها نرخ ها كاهشــى شده 
به طورى در روزهاى گذشته قيمت برخى مدل هاى ماشين ظرفشويى 

بين 2 تا 21 درصد پايين آمده است.
بــه گــزارش خبرآنالين، قيمت ماشــين ظرفشــويى بــوش مدل 
كاهشى 21 درصدى داشته و در مقابل 2 درصد  SMS۴٠C٠٢IR
از نرخ ظرفشويى سامسونگ D١۵٧STS در بازار كاسته شده است.
حداقل قيمت ماشين ظرفشــويى در بازار برابر با 11 ميليون تومان و 

حداكثر معادل 29 ميليون تومان است.
قيمت 10 ماشين ظرفشويى پرطرفدار بازار

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان خبر داد

بهره بردارى و كلنگ زنى 18 پروژه در ايام دهه فجر

ميزان كاهش قيمتقيمتنام و مدل

SMS40C02IR 21 درصداز 11,000,000 تا 12,100,000 تومانماشين ظرفشويى بوش مدل

D170 16 درصداز 14,250,000 تا 18,344,700 تومانماشين ظرفشويى سامسونگ

XD64S-GSC 8 درصداز 22,900,000 تا 28,900,000 تومانماشين ظرفشويى سفيد ال. جى مدل

K462W 6 درصداز 13,780,000 تا 14,849,000 تومانماشين ظرفشويى جى پالس 14 نفره مدل

D157STS 2 درصداز 27,390,000 تا 28,200,000 تومانظرفشويى سامسونگ

D157W 12 درصد29,000,000 تومانظرفشويى سامسونگ

SMS68MI04E 3 درصداز 20,300,000 تا 27,300,000 تومانماشين ظرفشويى بوش مدل

7605V-WQP12 7 درصداز 13,000,000 تا 16,300,000 تومانماشين ظرفشويى ميديا مدل

SMS46GW01B 15 درصداز 15,999,000 تا 18,600,000 تومانماشين ظرفشويى بوش مدل

SKS62E28IR 15 درصداز 17,000,000 تا 19,800,000 تومانماشين ظرفشويى بوش مدل همدان پیام در کنار شامست!
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خبـر ايران وجهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

پيروزى پورتو به لطف گل طارمى
 پورتو با گل مهاجم ايرانى اش توانست فارنزه را شكست دهد.

پورتو در هفته پانزدهم ليگ يك پرتغال برابر فارنزه قرار گرفت و با 
يك گل ميزبانش را شكست داد. 

تــك گل بازى را مهدى طارمى در دقيقه 15 به ثمر رســاند. مهاجم 
ايرانى پورتو در دقيقه 76 تعويض شد. 

پورتــو با اين پيروزى 35 امتيازى شــد و به رتبه دوم جدول صعود 
كرد.

پيشنهاد مديرعاملى باشگاه استقالل 
به پيروز قربانى

 پيشكسوت تيم فوتبال استقالل مى گويد به او پيشنهاد مديرعاملى 
اين باشگاه شده است.

به گزارش مهر، پيروز قربانى مربى تيم فوتبال ســايپا مى گويد دنبال 
پست و مقام نبوده و نيست و مى خواهد فوتبال را «پاك» دنبال كند.

وى كه يكى از منتقدان عملكرد مديران اســتقالل بوده اســت، در 
تازه ترين مصاحبه خود بحث انتقاد براى گرفتن پست را رد كرد.

قربانى گفت: ظرف 4-3 ماه گذشــته پيشنهاد مديرعاملى و معاونت 
ورزشى باشگاه اســتقالل و حتى سرپرســتى، مربيگرى و رياست 
آكادمى اســتقالل را داشــته ام و اگر دنبال پســت و مقام بودم، اين 

پيشنهادات را قبول مى كردم.
پيشكســوت اســتقالل و مربى تيم ســايپا افزود: من عاشق كشورم 
هســتم. همه كار مى كنم جامعه به سمت پاكى برود. در فوتبال اين 

كار را مى كنم حتى اگر به قيمت نابود شدن خودم باشد.

بارسلونا در آستانه مواجهه 
با يك فاجعه بزرگ 

 به گزارش ماركا، با انتشــار گزارش مالى ساالنه بارسلونا، مبالغى 
كه آنها بابت نقل و انتقاالت به باشــگاه هاى ديگر بدهكار هســتند 

مشخص شد.
 بلوگرانا در ســال هاى اخير با بازيكنان زيــادى قرارداد امضا كرده 
و همان طور كه اســناد منتشرشــده نشــان مى دهد هنوز بسيارى از 
پرداخت ها توســط باشــگاه كاتاالنى انجام نشده اســت. بدان معنا 
كه بارســلونا در كل براى 19 بازيكــن مختلف 126 ميليون يورو به 

باشگاه هاى ديگر بدهكار است.
 از طرفى آمار و ارقام ليست منتشرشده حاكى از آن است كه باشگاه 
بارسلونا بايد در كوتاه مدت براى فيليپ كوتينيو 29 ميليون يورو به 
ليورپول بپردازد؛ اين درحالى است كه مبلغ ذكرشده در بلندمدت به 

40 ميليون يورو افزايش خواهد يافت.
همچنين بارسلونا هنوز به خاطر جذب فرانكى دى يونگ از آژاكس 
16 ميليون يورو به اين باشگاه هلندى بدهكار است، درحالى كه آنها 
بايد ده ميليون يورو ديگر به خاطر جذب مالكوم، به بوردو فرانســه 

پرداخت كنند.

رئال مادريد جانشين زيدان را انتخاب كرد 
 جوليان ناگلســمان، سرمربى آلمانى اليپزيش مورد توجه باشگاه 

رئال مادريد قرار گرفته است.
به نظر مى رسد صبر فلورنتينو پرز از نتايج اين فصل رئال مادريد سر 
آمده و باشــگاه رئال مادريد قصد ادامه همكارى براى فصل آينده با 
زين الدين زيدان ســرمربى فرانسوى و پرافتخار خود را ندارد. رئال 
مادريد در فصل جارى وداعى غيرمنتظره با كوپا دل رى داشــت، در 
الليــگا نيز درصورت پيروزى اتلتيكومادريد در بازى عقب افتاده ده 
امتياز با صدر جدول فاصله دارد و در ليگ قهرمانان نيز كسى شانس 

چندانى براى قهرمانى آنها قائل نيست.
اما نشــريه معتبر بيلد مدعى شــد مديران رئــال مادريد قصد دارند 
براى توافق با جوليان ناگلســمان، سرمربى جوان و آلمانى اليپزيش 
وارد عمل شــوند. اين نشريه در گزارشى فاش كرد تماس هايى بين 
باشگاه اسپانيايى با ناگلسمان برقرار شده و آنها از اين سرمربى جوان 

خواسته اند از تابستان هدايت رئال مادريد را بر عهده گيرد.

شانس باالى ايران براى ميزبانى 
ليگ قهرمانان آسيا

 باتوجه به شــرايط جديد ليگ قهرمانان آســيا ايران هم مى تواند 
به عنوان يكى از ميزبان هاى فصل جديد انتخاب شود.

كنفدراسيون فوتبال آسيا جزئيات پيشنهاد خود براى ميزبانى از ليگ 
قهرمانان آسيا 2021 را اعالم كرد و

پيشــنهاد كرده مسابقات هر گروه به ميزبانى يك كشور برگزار شود 
و پس از قرعه كشــى مى توانند براى ميزبانــى از گروه خود پا پيش 

بگذارند و كانديداى ميزبانى شوند.
قرار است كه مراسم قرعه كشى فصل جديد ليگ قهرمانان آسيا امروز 

در كواالالمپور برگزار شود.
فصل جديد ليگ قهرمانان با سبكى كامال متفاوت برگزار خواهد شد. 
نخستين تغيير بزرگ برگزارى اين رقابت ها با حضور 40 تيم است كه 

اين براى نخستين بار در تاريخ ليگ قهرمانان آسيا خواهد بود.
استقالل، پرســپوليس و تراكتور نمايندگان كشور در مرحله گروهى 
ليگ قهرمانان آسيا 2021 هستند. تيم فوالد خوزستان هم در مرحله 

پلى آف در تاريخ 18 فروردين بايد به مصاف العين امارات برود.
به ايــن ترتيب ايران هم مى تواند درخواســت ميزبانى براى مرحله 
گروهى بدهد و اين بار ميزبانى ايران به راحتى پذيرفته خواهد شد و 
حداقل يكى از نماينده هاى ايران در خود ايران بازى هاى گروهى را 
برگزار خواهد كرد. البته به شرطى كه با نمايندگان عربستان صعودى 

همگروه نشويم.

ورزشكاران و قهرمانان استان 
نبايد آسيب ببينند

نخواهيم گذاشت، ورزشكاران و قهرمانان استان همدان نبايد به خاطر 
مشكالت دچار آسيب شوند.

مديركل ورزش و جوانان اســتان با اعالم اين مطلب در ديدار با بهنام 
آرين و پريســا مجنونى از قهرمانان دوچرخه سوارى استان همدان با 
بيان اينكه از قهرمانان و ورزشــكاران استان همدان حمايت مى كنيم، 
گفت: ورزشكاران استان همدان با توجه به سطح ارتفاع استان مى تواند 
در حوزه ورزش هايى كه نيازمند مقاومت بيشــتر است موفق تر عمل 

كنند.
حميد سيفى تصريح كرد: در كشورهاى اروپايى استعداديابى با توجه 
به برنامه و همچنين ظرفيت هاى بالقوه از دوران ابتدايى انجام مى شود 

و قهرمانانى پرورش مى دهند كه در ميادين بين الملل موفق تر هستند.
وى با اشاره به اينكه رشته ورزشى دوچرخه سوارى نيازمند تاب آورى 
اســت، گفت: خوشبختانه شما 2 عزيز مسير خوبى رفتيد و بايد ادامه 
دهيد، اين مســير و اين زمان در آينده تكرار نمى شود لذا بايد حداكثر 
استفاده و بهره را برد. سيفى گفت: مشكالت موجود حل شدنى است 
نبايد تمركزى كــه روى تمرينات داريد از بين برود، كار پشــتيبانى 
ورزشكاران را با افتخار انجام مى دهيم و نخواهيم گذاشت مشكالت 

ورزشكاران را دچار آسيب كند.
وى با اشــاره به برگزارى مراســم تجليل از پريســا مجنونى توسط 
مســئوالن شهرســتان بهار، گفت: ارج نهادن به جايگاه قهرمانان يك 
اولويت مهم و حائز اهميت براى افزايش روحيه ورزشكاران است كه 

خوشبختانه مسئوالن بهار انجام داده اند.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به تهيه بانك اطالعاتى 
كامل قهرمانان اســتان همدان توســط اين اداره كل، گفت: اميدواريم 
بتوانيم به اندازه وسع ظرفيت اشتغال و به كارگيرى جوانان را در سطوح 
مختلــف فراهم كنيــم. در ادامه نيز رامين تاج بخشــيان رئيس هيأت 
دوچرخه ســوارى استان، تصريح كرد: هدف ما جذب قهرمانان استان 
همدان براى فعاليت به نام كهن ديار هگمتانه است و در اين راستا هر 

آنچه در توان داشته باشيم به كارخواهيم گرفت.
وى تأكيد بر اينكه دوســت نداريم ورزشكاران ما جز دغدغه مسابقه 
دلمشغولى ديگرى داشــته باشــند، گفت: اميدواريم با حمايت هاى 
اســتاندار و مديركل ورزش و جوانان اســتان بتوانيم زمينه درخشش 

ورزشكاران استان همدان را فراهم كنيم.

شهردار همدان:
 كسب نشان ملى شهر فعال كشور در حوزه 

ورزش هاى همگانى 
 طرح ملى شهر فعال ايران «شفا»، ازجمله طرح هاى ملى فدراسيون ورزش هاى همگانى 
اســت كه در راستاى توسعه سيستم هاى فعال و استفاده از ظرفيت عظيم شهردارى ها در 

توسعه ورزش همگانى طراحى  شد.
شــهردارى همدان در اين طرح بين 32 استان كشور در سه مؤلفه «شهر دوستدار بازى»، 

«شهر دوستدار پياده روى» و «شهر دوستدار ورزش» به نشان برنز دست يافت.

اين نشــان به زودى توسط هادى سبزوارى مشــاور عالى فدراسيون ورزش هاى همگانى 
كشور در صحن شوراى اسالمى شهر همدان به عباس صوفى شهردار همدان اعطا مى شود.

رئيس هيأت همگانى اســتان با اشــاره بــه اينكه همدان در حــوزه ورزش پياده روى و 
صبحگاهى در كشور مطرح است، گفت: در همين راستا شهردارى همدان زيرساخت هايى 
را به ويژه براى پياده روى در ســطح شهر ايجاد كرده اســت و «پياده روسازى ها» يكى از 

اقدام هاى مهم مديريت شهرى در راستاى توسعه ورزش همگانى است.
سبزوارى افزود: شــهردارى همدان در راستاى تأمين زيرســاخت ها و فضاهاى ورزش 
همگانى در بوســتان هاى استان همدان اقدام هاى بسيار خوب و شايسته اى انجام داده كه 

اميدواريم اين مهم در آينده نيز تداوم داشته باشد.

وى با قدردانى از تالش اعضاى هيأت ورزش هاى همگانى همدان گفت: اين اســتان در 
ســطح ملى جزو 3 استان برتر در حوزه ورزش هاى همگانى است. هم اكنون بيش از 20

هزار ورزشكار عضو ورزش هاى همگانى استان همدان هستند.
شهردارى ها نقش مهمى در ارائه  خدمات اجتماعى از جمله ورزش به شهروندان دارند. در 
شهر دوستدار فعاليت بدنى، شهردارى نقش اول را ايفا مى كند. در برنامه شهرهاى فعال، 
شاهد جامعه فعال هستيم كه حاميان اصلى آن شهردارى ها هستند. از نظر شاخص، شهر 
فعال بايد مكان مناســبى براى دوچرخه سوارى و آماده سازى آمادگى جسمانى شهروندان 
و ... باشــد. اميدواريم در اين مسير از حمايت دولت و مجلس برخوردار باشيم تا بتوانيم 

مردمى ورزشى و سالم داشته باشيم و بر چالش هاى حوزه هاى سالمت فائق آييم.

سليمان رحيمى»
شهردارى همدان يك

گل: اميرحسين سورى دقيقه 9
فرش محتشم تبريز صفر

پورقاســمى،  اميرحســين  اخطــار: 
اميرابراهيــم بيگى(شــهردارى)، على 

خليلى ماهانى(مس نوين)
داوران: اسماعيل نيسارى، فرزاد ابرقويى 

و محمد حمزه اى
عليرضا  همدان:  شــهردارى  بازيكنان 
ساســان  كاظمى،  حســين  مالميــر، 
محمد  حشــمتى،  پيمان  جعفرى نيــا، 
پورقاســمى،  اميرحســين  عباس تبار، 
محمد بيرانوند، اميرحسين سورى(مجيد 
باالوند  زمانى(محمد  ميثم  شعبانى73)، 
83)، مهران غفورى(مهدى خلج 58) و 

سيدامين ناصرالدينى(مهدى بلورى83)
سرمربى: رضا طاليى منش

شيروند،حسن  عباس  محتشم:  بازيكنان 
فرزاد  غالم پور 50)،  زاده (امين  فتح ا... 
يوسفى، على اصغر اعرابى(على اصغرى 
غياثى فرد  شــكيب(مهدى  سعيد   ،(50
60)، على ناصرى(امين خليل پور 77)، 
جواد صمدى، ميثــم پورفرخى، بهنام 

احسانى و رضا نجارى.
سرمربى: اميرعلى احمدزاده

 همدان ورزشــگاه شهداى قدس هفته 
دوم از رقابت هاى قهرمانى ليگ دســته 

دوم باشگاه هاى كشور
 هفته ششــم رقابت هاى فوتبــال قهرمانى 
ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور روز گذشته 
با انجام 5 بازى از گروه نخســت آغاز شد و 
امروز نيز با انجام ديدارهاى گروه دوم پرونده 

اين رقابت ها در ايستگاه ششم بسته مى شود.
در يكى از بازى هاى ديروز تيم فوتبال شهردارى 
همدان در ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج 

ميزبان تيم محتشم تبريز بود.
شهردارى كه با 3 تساوى و 2 پيروزى و كسب 
9 متيــاز در صف مدعيان قرار داشــت براى 
آنكه از غافله صدرنشــينان عقب نماند با نيت 
كسب پيروزى قدم به ميدان گذاشت. شاگردان 
طالئى منــش كه در فصل جارى در ديدارهاى 
خانگى ناكام بودند و در دقايق پايانى پيروزى 
را با تســاوى عوض كردنــد در اين بازى با 
انگيزه باال قدم به ميدان گذاشــتند و با درس 
گرفتن از 2 بازى پيش از همان دقايق نخست 

آهنگ دروازه فرش محتشم تبريز كردند.
حمالت شــهردارى خيلى زود جواب داد و 
اميرحسين ســورى در دقيقه 9 بازى به دنبال 
دريافت توپ از سيدناصر صدرالدينى با شوتى 
زيبا دروازه تيم محتشم را گشود و شادى را به 

اردوى شهردارى آورد.
پس از اين گل شــهردارى مى توانست تعداد 

گل هاى خود را افزايش دهد كه با بى دقتى از 
دست رفت و نيمه نخست با برترى شهردارى 

همدان تمام شد.
با آغاز نيمه دوم تيم محتشــم بــراى جبران 
گل بــا نظم بهترى بازى را آغــاز كرد و بهتر 
از شــهردارى توپ را به چرخش درآوردند و 
مالكيت توپ بيشــتر در دست تيم تبريزى ها 
بود. بازى ضعيف و پرانتقاد شــهردارى و از 
دســت دادن فرصت هاى گلزنى سبب شد تا 
سايه شوم بازى هاى قبلى بر بازى سايه افكند 
و دلهــره و ترس ورزشــگاه را احاطه كرد اما 
ســرانجام دفاع هشــيار شــهردارى حمالت 
حريف را خنثى كرد و تيم همدانى موفق شد 
در فصل جارى نخستين پيروزى را كسب كند 
و3 امتياز اين بازى را به حســاب خود واريز 
كند. شهردارى با اين پيروزى 12 امتيازى شد 

و به رده دوم جدول صعود كرد.
 اما در ســاير ديدارها ملى حفارى با 2 گل بر 
آواالن كامياران غلبه كرد، علم و ادب تبريز با 3

گل نفت گاز گچساران را شكست داد، ديدار 
حساس اميد گناوه و اسپاد تهران با برترى اميد 
گناوه به پايان رسيد وصدر جدول را تصاحب 
كرد و ويستا توربين تهران نيز موفق شد با يك 

گل ايرانجوان بوشهر را از سر راه بردارد.
اما امــروز اين رقابت ها دنبال بــا انجام چند 
بازى دنبال ذمى شود و در يكى از اين ديدارها 
تيــم فوتبال پاس همدان در يزد به مصاف تيم 

انتهاى جدولى شهيد قندى مى رود.
تيم فوتبال پاس همدان كه هفته گذشــته خط 
بطالن بر طلســم ناكامى هاى خود كشــيد و 
بغضــش در برابر شــاهين بندرعامرى تركيد 
امروز با نيت كسب 3 امتياز بازى قدم به ميدان 

مى گذارد.
شاگردان مهدى پاشازاده كه استرس نبردن را از 
خود دور كرده اند امروز با استرس كمترى قدم 
به ميدان مى گذارند تا با عبور از سد تيم نگون 

بخت شــهيد قندى خــود را به جمع تيم هاى 
مدعى نزديك كند.

پاســى ها كه امســال عزم خود را براى صعود 
جــزم كرده اند پــس از ناكامى هاى اول فصل 
به دنبال كسب 3 امتياز اين بازى هستند تا خود 
را به باالى جدول برساند. اين تيم پس از دور 
كردن حواشى از خود كم كم به آرامش مى رسد 
و مى تواند امســال به عنوان مدعى جدى خود 

را مطرح نمايد.
اين تيم حاال راه گشودن دروازه حريفان را پيدا 
كرده و مشتاقان تيم بزرگ پاس امروز گوش به 
زنگ خواهند بود تا پاس با كسب يك پيروزى 
پرگل و روحيه بخش ديگــر راه خود را براى 

رسيدن به جمع مدعيان هموار كند.
اين ديدار را امروز احسان رفيعى به همراه نويد 
عسگرى و مسعود شيرانى در ورزشگاه شهيد 

نصيرى يزد قضاوت مى كنند.
امــا در ســاير ديدارها امروز از گروه نخســت 
ســپيدرود رشــت با فوالد اهواز و شــهردارى 
بندرعبــاس با مس نوين كرمان ديدار مى كنند و 
از گروه دوم نيز ميالد تهران ميزبان اترك بجنورد 
است، سردار بوكان از شمس آذر قزوين پذيرايى 
مى كند. نيروى زمينى تهــران در بندرعامرى به 
مصاف شــاهين مى رود. شهداى بابلسر پذيراى 
مس شهر بابك اســت و شهردارى بم از همنام 

ماهشهرى خود پذيرايى مى كند.

شهردارى درخانه پيروز شد
■ امروز پاس در ميهمانى شهيد قندى يزد

 در 2 هفته ابتدايى مسابقات ليگ برتر تپانچه در 
بخش مردان تيم هيأت تيراندازى همدان موفق به 

كسب يك پيروزى و يك شكست شد.
در هفته نخســت مســابقات ليگ برتر تپانچه 
آقايان، تيم هيأت همدان با تركيب على آذرپير، 
مهدى پورصالحى و محمد جعفرغفار، در مقابل 
تيم شهيد لطفى هوافضا (سپاه پاسداران) يكى 

از مدعيان اصلى قهرمانى مسابقات، شكست را 
پذيرا شد، اما در هفته دوم مسابقات تيم هيأت 
همدان با تركيب آذرپير، سيدمهدى موسوى و 
محمدجعفر غفــار در مقابل تيم نيروى زمينى 

ارتش (نزاجا) به پيروزى دست يافت.
مسابقات ليگ برتر تپانچه آقايان از 3 بهمن ماه 

آغاز و تا 21 اسفندماه ادامه دارد.

شكستى ديگر براى 
بسكتبال اسدآباد 

 تيم خانه بسكتبال كردستان با شكست دادن 
حريف اسدآبادى جواز حضور در مرحله دوم 
ليگ دسته يك باشــگاه هاى كشور را كسب 
كرد. دور برگشت رقابت هاى ليگ دسته يك 
بسكتبال باشگاه هاى كشور در گروه شمال به 
ميزبانى سنندج در سالن آزادى اين شهر درحال 
برگزارى است. خانه بسكتبال كردستان در دور 
برگشت رقابت هاى ليگ دسته يك باشگاه هاى 

كشور در منطقه شمال و در سومين بازى خود 
توانست بر خانه بســكتبال اسدآباد غلبه كند. 
بسكتباليست هاى كردستانى در يك بازى برتر 
توانســتند با نتيجه 77 بر 45 از سد تيم خانه 
بسكتبال اســدآباد بگذرند. تيم خانه بسكتبال 
كردستان با كسب اين پيروزى ضمن اينكه به 
مرحله دوم ليگ دسته يك صعود كرد توانست 
انتقام شكســت دور رفت را هــم از حريف 
همدانى خود بگيرد. اسدآبادى ها براى صعود به 
كسب پيروزى در ديدارهاى باقى مانده سخت 

نياز دارد.

 تيم واليبال نشسته بانوان هيأت ورزش هاى 
جانبازان و معلوالن اســتان همدان در مسابقات 
ليگ برتر كشور جام شهيد حاج قاسم سليمانى 

در رده آزاد شركت يافت.
مســابقات واليبال نشســته ليگ برتر كشور به 

ميزبانــى بندرعبــاس به مــدت 3 روز برگزار 
مى شــود، تيم همدان در اين دور از رقابت ها با 
تركيب 7 بازيكــن به مربيگرى طاهره صادقيان 
شركت دارد. مسابقات از هفته گذشته در سالن 

مجموعه ورزشى 7 تير بندرعباس آغاز شد.

نتايج تيراندازان همدانى در ليگ

واليبال نشسته بانوان استان در ليگ برتر
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 برخالف شــهرت ملى و جهانى ابوعلى سيناى 
بزرگ كه از مفاخر سرشــناس و بين المللى ايران 
زمين است، بســيارى از آثارش تصحيح نشده و 
به زبان اصلى عربى و يا نســخه هاى خطى است. 
هرچند در ســال هاى گذشته با مساعدت وزارت 
ارشاد و نيز مؤسسه پژوهشــى حكمت و فلسفه 
ايران كار تصحيح انتقادى آثار پزشــكى و فلسفى 
شيخ الرئيس آغاز شده اما به دليل زمان بر بودن امر 
تحقيق و پژوهــش در اين زمينــه به ويژه كمبود 
اعتبار الزم براى پژوهش و انتشــار، كار تصحيح 

انتقادى آثار به ُكندى پيش مى رود.
رئيــس روابط عمومــى و امور 

بين الملل بنياد بوعلى ســينا 
بــا اعالم ايــن مطلب از 
درس گفتارهاى  برگزارى 
هفتگى درباره بوعلى سينا 
خبر داد كه قرار است از 
هشتم  چهارشــنبه  روز 
بهمن ماه 99 به صورت 
مى شود  آغاز  مجازى 
و تا شــهريور 1400

ادامه داشته باشد.
توكل دارائى افزود: با 

مساعدت معاونت فرهنگى وزارت ارشاد، مؤسسه 
شــهر كتاب و بنياد علمى و فرهنگى بوعلى سينا 
درس گفتارهايــى درباره آثار، انديشــه و مكتب 

سينوى برگزار مى كنند. 
وى ادامه داد: حكمت ســينوى و طب ايرانى-

 ســينوى در بســيارى از مراكز دانشــگاهى و 
علمى كشــور همچنان ســرزنده و بالنده است 
و جوينــدگان دانايى، همچنــان از خوان دانش 
و ميراث ابن ســينا بهره مند مى شــوند و معرفى 
و نقد و بررســى آراى حكيم هزاره ها همچنان 

است.  پررونق 
رئيــس روابط عمومــى و امور بين الملــل بنياد 
بوعلى ســينا با دعوت از عاله مندان براى پيگيرى 
مباحث علمــى مطرح شــده در درس گفتارهاى 
بوعلى ســينا، خاطرنشــان كرد: در سال هاى اخير 
به همت معاونت فرهنگى وزارت ارشــاد 2 دوره 
جايزه ابن ســيناپژوهى به افتخار ديميترى گوتاس 
ابن ســيناپژوه نامدار اهدا مى شود و در زمينه نشر 
آثــار مرتبط با حكمت و طب ســينوى و معرفى 
ميراث شيخ الرئيس نيز اين معاونت مساعدت هاى 

مالى انجام داده است.
دارائــى با قدردانــى از كارنامه فرهنگى شــهر 
كتــاب در زمينه معرفى ميراث بــزرگان تمدن 
ايرانى- اســالمى، مطرح كــرد: مركز فرهنگى 
شهر كتاب كه در ســال هاى اخير فعاليت هاى 
شايســته اى در ترويج علم و فرهنگ 
داده  انجــام  كتابخوانــى  و 
و پايگاهــى بــراى بحــث 
و نقــد آثــار انديشــمندان 
در  شــده،  جديد  و  قديــم 

راســتاى انجام فعاليت هاى پيشين خود، اجراى 
درس گفتارهايى درباره بوعى ســينا را در دستور 
كار هفتگــى خود قــرار داده كه امرى مبارك و 
قابل تحســين براى معرفى هر چه بيشتر ميراث 

است. شيخ الرئيس  ماندگار 
دارائى در پايان گفت: در نخســتين نشســت 
درس گفتارهايــى درباره بوعلى ســينا، رضا 
همدانى  معصومى  حســين  داورى اردكانى، 
و محمدجواد اســماعيلى به صورت مجازى 
به بحــث و بررســى درباره آثار ابن ســينا 

مى پردازنــد و عالقه مندان براى بهره مندى از 
درس گفتــار مى توانند هر هفته از ســاعت 11
صبح از طريق اينستاگرام مركز فرهنگى شهر 

ketabfarhang كتاب به نشانى
و تلگرام اين مركز به نشــانى 

اين  پيگير   bookcitycc
رويداد فرهنگى باشند.

درباره  درس گفتارهايى 
روزهاى  ابوعلى ســينا 
ساعت  از  چهارشنبه 
حضور  با  صبح   11
پژوهان  بن ســينا ا
و صاحب نظــران 
حوزه فلســفه و 
اسالمى  حكمت 
و طب ســينوى، 
هفتگى  به صورت 

فضاى  طريق  از  و 
ارائــه  مجــازى 

مى شود.
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حضور 20 ناشر همدانى در نمايشگاه 
مجازى كتاب

نمايشگاه مجازى كتاب تهران 
تمديد شد

 نخستين نمايشگاه مجازى كتاب تهران به مدت 
2 روز و تا 8 بهمن ماه تمديد شد.

به گــزارش خانه كتاب و ادبيات ايران، نخســتين 
نمايشــگاه مجازى كتاب تهــران به مدت 2 روز تا 
ســاعت 24 چهارشــنبه (8 بهمن ماه) تمديد شده 

است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به دنبال راهى براى 
حمايت از ناشــران و بازار كتاب كشور بود تا آنكه 
تصميــم گرفت با اســتفاده از تجربيات حضور در 
نمايشــگاه هاى مجازى برگزار شــده توسط ديگر 
كشورها نظير نمايشــگاه بزرگ كتاب فرانكفورت، 
اين رويداد فرهنگى را در ايران به شــكل مجازى 

برگزار كند.
در نخستين نمايشگاه مجازى كتاب تهران، بيش از 
هزار ناشــر حضور دارند و بالغ بر صد هزار عنوان 
كتاب براى عرضه در ســايت نمايشــگاه مجازى 

كتاب تهران ارائه شد.
همچنيــن 180 ناشــر خارجى با 20 هــزار عنوان 
كتاب و 142 نهاد فرهنگى و آژانس ادبى در بخش 
رايت سنتر نيز در اين نمايشگاه حضور دارند. هزينه 
ارسال كتاب ها نيز از سوى شركت پست جمهورى 
اســالمى براى همه مخاطبان رايگان اعالم شــده 

است.
در اين زمينه معاون امور فرهنگى و رسانه اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان از حضور 20 ناشر 

همدانى در نمايشگاه مجازى كتاب خبر داد.
مجيد فروتن اظهار كرد: نمايشگاه مجازى كتاب از 
يكم آغاز شده و تا 6 بهمن ادامه دارد و دوستداران 

كتاب در اين نمايشگاه اخريد مجازى دارند.
وى گفــت: در اين ســامانه فرايند جســت وجو، 
مشــاهده، خريد و ارسال كتاب و دسترسى ناشران 

به پنل كاربرى خود تعريف شده است.
معاون فرهنگى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
همــدان با بيــان اينكه ســفارش و خريــد كتاب 
به صورت 24 ساعته قابل انجام است، تصريح كرد: 
كتاب هاى نمايشگاه مجازى كتاب تهران با تخفيف 

20 درصدى در اختيار خريداران قرار مى گيرد.
وى از اختصاص بن خريد به دانشجويان و طالب 
خبر داد و افزود: سقف يارانه اعتبارى خريد كتاب 

براى دانشجويان و طالب 200 هزار تومان است.
فروتن ســقف يارانه اعتبارى خريــد كتاب براى 
اعضاى هيــأت علمى را 400 هــزار تومان عنوان 
كرد و خاطرنشــان كرد: اميدواريــم عالقه مندان به 
كتاب در اين برهه زمان بتوانند به كتب مدنظر خود 
دست يابند و با خريد مجازى ناشران را در فروش 

محصوالت فرهنگى يارى كنند.
وى در پايان بــا بيان اينكه 20 ناشــر همدانى در 
نمايشــگاه مجازى كتاب حضور دارند، اضافه كرد: 
عالقه مندان بــراى خريد كتاب هاى مورد نياز خود 
book.icfi.ir مى توانند به ســامانه فروش كتاب

مراجعه كنند.

«ياتا» براى احياى سفرهاى هوايى نقشه كشيد
كريدور ويژه پرواز هواپيماها

 انجمن بين المللى حمل ونقل هوايى «ياتا» به منظور اتصال دوباره جهان 
به صنعت هوايى برنامه اى با 5 عنصر اساسى و مهم با همكارى نهادهاى 
بين المللى تهيه كرده كه براســاس آن به بازگشــايى دوباره مرزها براى 

برقرارى سفرهاى هوايى منجر شود.
پس از همه گيرى ويروس كرونا در سراسر جهان صنعت هوايى نخستين 
بخش از صنايع بود كه تقريبا به حالت تعطيل درآمد. ميزان كامل خسارت 
ناشى از كوويد-19 شايد هرگز مشخص نشود؛ زيرا تنها به شركت هاى 
هواپيمايى در سال 2020 خسارتى بيش از 120 ميليارد دالر وارد شده كه 
در سال 2021 احتمال وارد شدن خسارت 40 ميليارد دالرى وجود خواهد 
داشت. همچنين خسارت هاى اجتماعى و روانى بسيارى بر افراد به داليلى 
همچون از دست دادن 46 ميليون شغل مربوط به مسافرت و گردشگرى، 
قرنطينه و جدايى برخى خانواده ها ايجاد شده است. با اين حال ياتا به دنبال 
راهى براى بازگشــايى دوباره مرزها بدون قرنطينه و اعمال محدوديت ها 
اســت تا از اين طريق فعاليت هاى صنعت هوايى جهان را دوباره برقرار 
كند. اين انجمن، برنامه اى جديد بــا 5 عنصر براى اتصال هوايى دوباره 
جهان با همكارى مقامات بين المللى بهداشــت تهيه كرده اســت كه در 
 ،(PCR) آن با ايجاد پروتكل هاى ايمنى سختگيرانه، آزمايش سيستمى
پاسپورت سالمت ديجيتال (پاسپورت آنتى كرونا) و همچنين كمك هاى 
مالى و كاهش هزينه ها شرايط بازيابى صنعت هوايى جهان را فراهم مى كند. 
همچنين اين اقدامات سبب مى شــوند كه دولت ها بدون ترس از شيوع 

دوباره كرونا، مرزها را دوباره باز كرده و قرنطينه ها را بردارند.
ياتا در تالش اســت تا محموله هاى هوايى را كه از نظر اقتصادى حياتى 
هستند با توزيع كارآمد واكسن با استانداردهاى جهانى برقرار كند. همچنين 
اقدامات ايمنى و بهداشــتى همچون اســتفاده از ماسك در طول سفر و 
محيطى ايمن در ســفر هوايى در جهت دســتيابى به اين امر انجام شود. 
براساس مطالعات دانشگاه هاروارد سفرهاى هوايى از جمله كم خطرترين 
نوع سفرها محسوب مى شود كه از 500 ميليون نفرى كه در يك سال اخير 
سفر هوايى انجام دادند شايد تنها صد مورد در سطح جهان در پروازها به 

كوويد-19 مبتال شده باشند.
ياتا با همكارى سازمان جهانى بهداشــت، فرودگاه ها، مقامات بهداشتى 
دولت ها، توليد كنندگان و سهامداران بين المللى سازمان هواپيمايى كشورها 
به تهيه راهنمايى براى اقدامات بهداشــتى و ايمنى پرداخته است تا نقشه 
راهى براى ايجاد بهترين روش ها در تمامى مراحل سفر از پيش از عزيمت 

تا هنگام ورود فراهم شود.
اين اقدامات ايمنى شــامل پوشــش كامل صورت، حضور بدون تماس 
مستقيم، تست ســالمت در فرودگاه ها، فاصله فيزيكى درصورت امكان، 
فرايند پيشرفته نظافت و ضدعفونى كردن محيط، ايجاد فيلترهاى تهويه هوا 

در كابين داخلى جهت جريان هوا و تست سيستمى مى شود.
براساس يك آزمايش صورت گرفته در سفرهاى هوايى تنها 01/ 0 درصد 
احتمال آلوده شدن به كوويد-19 وجود دارد. اما با اين حال درصورت باال 
بودن ميزان شيوع در كشور مبدأ و شناسايى مسافران مبتال به كوويد-19

اين موضوع خطر ورود ويــروس را در مقصد افزايش مى دهد. بنابراين 
آزمايش هاى مربوط به كرونا درحال حاضر در سراســر جهان در دسترس 
است و پيشــرفت هاى مداوم در فناورى منجر به بهبودى بيشتر تست ها 
مى شوند. آزمايش ها بايد سريع، دقيق، قابل اندازه گيرى و مقرون به صرفه 
باشــند كه بدون ايجاد بار اضافى براى سيستم هاى مراقبت هاى بهداشتى 
قابل استفاده باشد. از اين رو ياتا اقدام به تهيه پاسپورت بهداشتى ايمن كرده 
كه تمامى اطالعات مربوط به سالمت مسافران همچون نتايج تست كرونا 
و واكسيناسيون مربوط به كوويد-19 با نصب يك نرم افزار در تلفن همراه 
در دسترس خواهد بود. در اين پاسپورت ديجيتالى ياتا آخرين اطالعات 
و محدوديت هاى ســفر در كشورها، ليست آزمايشگاه ها و مراكز درمانى 
مجاز براى آزمايش و واكسيناســيون و همچنين كانال امن براى ارســال 
اطالعات پزشــكى جهت انتقال به آژانس هاى مرزى و خطوط هوايى به 
مســافران ارائه مى شود. اين برنامه كامال رمزگذارى شده و امكان استفاده 
امن از اطالعات مهم بهداشتى و سالمت را به صورت آنالين فراهم مى كند. 
همچنين مى تواند تمامى اطالعــات گذرنامه را در خود ذخيره كرده و با 
ايجاد يك پاســپورت ديجيتال در گذرگاه هاى مرزى جايگزين گذرنامه 

فيزيكى براى سفرها بدون تماس مستقيم شود.
آخرين عنصر مهم براى  آغاز دوباره ايمن و موفقيت آميز صنعت هوايى، 
ادامه حمايت هاى مالى و نظارتــى دولت ها و كاهش هزينه ها در تمامى 
مراحل ســفر اســت. 173 ميليارد دالرى كه دولت ها پشتيبانى مالى ارائه 
كرده اند به نجات بسيارى از شركت هاى هواپيمايى منجر شده است. انتظار 
مى رود اين سوخت نقدى تا ســال 2021 ادامه يابد و بازگشت تقاضاى 

سفرهاى هوايى به سطح 2019 در سال 2024 بازگردد.
اين صنعت براى جبران خســارت ها نيازمند درآمدهاى بســيار است. از 
اين رو ضرورى است كه فرودگاه ها و ارائه دهندگان خدمات ناوبرى هوايى 
از افزايش هزينه ها براى پركردن شــكاف در بودجه هاى وابسته به سطح 
ترافيك پيش از بحران جلوگيرى كنند و تخفيفات و معافيت ها را تا زمان 

عادى شدن شرايط سفر ادامه دهند.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
به المردم مكان دلبرم بى                                           سخنهاى خوشش تاج سرم بى
اگر شاهم ببخشد ملك شيراز                                     همان بهتر كه دلبر در برم بى
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■ حديث:
امام على(ع):

خدا را براى آنچه به ما عطا فرموده سپاس مى گوييم و براى آنچه پيش خواهد آمد از او 
يارى مى جوييم و عافيت و سالمت در دين و عقيده را از او مى طلبيم، همچنان كه سالمت 

بدنها را از او خواستاريم.  
نهج البالغة: الخطبة99

فناوري

گوگل دفاتر خود را به مراكز واكسيناسيون 
كوويد-19 تبديل مى كند

 شــركت گوگل قصد دارد تعدادى از دفاتر خود در سراســر اياالت 
متحده را به مراكزى براى واكسيناسيون سراسرى كوويد-19 در نظر بگيرد، 
همچنين مبلغ 150 ميليون دالر براى ارتقاى آموزش در مورد واكســن ها 
اختصاص داده است. به گزارش ايسنا، شركت گوگل برخى از دفاتر خود 
را به مراكز واكسيناسيون عليه بيمارى همه گير كوويد-19 تبديل خواهد 
كرد كه از دفاتر اين شــركت در شهرهاى نيويورك، لس آنجلس، خليج 
سانفرانسيسكو و كركلند و واشنگتن آغاز مى شــود.طبق اعالم «ساندار 
پيچاى» مديرعامل گوگل، اين شــركت با همكارى يك مركز پزشكى و 
مقامات بهداشت عمومى، تعدادى از ساختمان ها، پاركينگ ها و فضاى باز 

در اختيار خود را براى واكسيناسيون عمومى درنظر گرفته است.

چرا سگ ها استخوان  را دفن مى كنند؟
 جويدن استخوان از تفريحات مورد عالقه  سگ هاست و اگر اين 
اســتخوان را خيلى دوست داشته باشند حتى ممكن است  آن  را دفن 
كنند. براى انســان ها اين رفتار كمى عجيب است چرا سگ ها چنين 

انرژى را صرف دفن كردن دارايى با ارزش شان مى كنند؟
به گزارش ايســنا، تئوتى اندرســون(Teoti Anderson) مربى 
حرفه اى سگ ها و مشــاور رفتارى در فلوريدا مى گويد: دليل اينكه 
سگ ها اجســام را دفن مى كنند اين است كه مى خواهند آن را براى 
آينــده ذخيره كنند. هنگامى كه نمى دانيد كى دوباره غذا پيدا خواهيد 

كرد طبيعى است كه باقى مانده آن را پنهان كنيد.
دفن كردن اســتخوان نوعى ذخيره غذا براى دسترسى هاى بعدى به 

آن است.

آلودگى هوا موجب نابينايى مى شود
 آلودگــى هــوا با افزايــش خطر كاهــش بينايى پيشــرونده و 
برگشــت ناپذير مرتبط است كه به عنوان دژنراســيون ماكوال در اثر 

افزايش سن (AMD) شناخته مى شود.
به نقل از ايســنا، نتايج مطالعه طوالنى مدت به رهبرى محققان كالج 
دانشــگاه لندن (UCL) نشــان مى دهد كه زندگى در مناطق آلوده 
احتمال ابتال به دژنراسيون ماكوال را حداقل 8 درصد افزايش مى دهد.

محقــق اصلــى اين تحقيق، پروفســور پاول فوســتر از مؤسســه 
چشم پزشــكى UCL اظهار كرد: «ما خطر ديگر ســالمتى، ناشى از 
آلودگى هوا را شناسايى كرديم و اين مورد نيز بيانگر شواهدى مبنى بر 
اين است كه بهبود هواى تنفسى ما بايد يك اولويت اصلى بهداشت 

عمومى باشد. 

درك بهتر اليه خارجى خورشيد 
با كمك امواج مغناطيسى

 اليه بيرونى بسيار داغ خورشيد به نام «تاج»(corona) تركيب 
شــيميايى بسيار متفاوتى نسبت به اليه هاى داخلى كه سردتر هستند 
دارد و علــت ايــن امر نيز بــه مدت چندين دهــه موجب حيرت 

دانشمندان شده است.
به گزارش مهــر، يكى از داليل اين موضوع اين اســت كه در اليه 
ميانى(كروموســفر) خورشــيد، امواج مغناطيســى نيرويى را اعمال 
مى كنند كه پالسماى خورشــيد را به اجزاى مختلف تقسيم مى كند 
به طورى كــه فقط ذرات يونى به تاج منتقل مى شــوند و درحالى كه 
ذرات خنثى را پشت ســر مى گذارند به تجمع عناصرى مانند آهن، 

سيليسيم و منيزيم در جو خارجى منجر مى شوند.

ساخت فلزى 4 برابر سخت تر از 
نسخه موجود در طبيعت

 دانشــمندان دانشگاه براون با استفاده از روش تغيير نانوذرات كه 
اجراى آن را نسبتاً ساده توصيف كرده اند، موفق شده اند فلزى 4 برابر 

سخت تر از نسخه موجود آن در طبيعت توليد كنند.
به گزارش ايسنا، وقتى صحبت از متالورژى مى شود، معموالً مى دانيم 
كه صحبت از ســاخت دانه هــا و ذرات كوچكتر براى ايجاد فلزات 
سخت تر است. اما محققان دقيقاً چگونه به اين دانه ها دست مى يابند؟

گروهى از محققان دانشــگاه براون(Brown) روشى را براى خرد 
كردن نانو خوشه هاى فلزى يافته اند كه به توليد فلزاتى منجر مى شود 
كه تا 4 برابر سخت تر از ساختارهاى طبيعى خود هستند. اين روش 
جديد كامًال متفاوت از روش هاى معمول سخت كردن فلزات است.

 كتاب «گــذرى بر خــاك نمناك» 
روايت ده داستان كوتاه به نوشته «مجيد 
شفيعى» اســت كه در هر فصل، ده اثر 
فرهنگى تاريخى ايران را كه در فهرست 
جهانى يونسكو ثبت شــده اند، معرفى 

مى كند.
به گــزارش ايرنــا، مجيد شــفيعى در 
كتــاب گذرى بر خاك نمناك به روايت 
قصه هايى از ده بناى ميراث جهانى ايران 
مى پردازد.  نوجوانان  ســنى  گروه  براى 
شفيعى شاعر و نويسنده كودك ونوجوان، 
متولد 1350 تهران و دانش آموخته رشته 
موزه دارى و عضو انجمن نويســندگان 
كــودك و نوجــوان اســت؛ او تاكنون 
بيش از 50 عنوان كتاب اعم از شــعر و 
مجموعه داســتان و رمان در نشــرهاى 

مختلف به چاپ رسانده است.
كتاب گذرى بر خاك نمناك در ده فصل 
بــه معرفى ده اثر فرهنگــى تاريخى كه 
در فهرســت يونسكو ثبت جهانى شده، 
پرداخته اســت، هر فصل از اين كتاب 
شامل 2 گفتار اســت كه در گفتار اول 
داستانى كوتاه براى مخاطب روايت و در 
گفتار دوم يك اثر فرهنگى تاريخى مادى 

(ملموس) به نوجوانان معرفى مى شود.
راز معبد (زيگورات چغازنبيل)، روياها 
(پاســارگاد)، كلمات سنگى (بيستون)، 
گفت وگــوى ارواح (تخت جمشــيد)، 
خاك نمنــاك (ارگ بــم)، ماهى بزرگ 

(ســازه هاى آبى شوشــتر)، زندان ديو 
(كليساى  مهر  خانه  ســليمان)،  (تخت 
سنت استپانوس)، روياى سلطان (گنبد 
ســلطانيه) و باغ فيروزه اى (ميدان نقش 
جهان)، عناويــن ده فصل كتاب گذرى 
بر خاك نمناك است كه شفيعى تأليف 

كرده است.
تا پيش از انقالب اســالمى هيچ كدام از 
آثار فرهنگى، تاريخى و طبيعى كشــور 
در فهرست ميراث جهانى به ثبت نرسيده 
بود؛ در ســال 1358 سه اثر چغازنبيل، 
تخت جمشيد و ميدان امام (نقش جهان) 
اصفهان ثبت شــد و در ادامه پس از 24

سال توقف در فرايند ثبت آثار فرهنگى 
تاريخى مادى (ملموس) در يونســكو، 
آذربايجان غربى،  در  ســليمان  تخــت 
مجموعه  كرمــان،  بم  ارگ  مجموعــه 
پاســارگاد در فارس، گنبد سلطانيه در 
زنجان، محوطه بيســتون در كرمانشاه، 
غربى  آذربايجان  كليســاهاى  مجموعه 
و شــرقى، ســازه هاى آبــى شوشــتر 
در خوزســتان، بازار تبريز در اســتان 
آذربايجان شرقى و بقعه شيخ صفى الدين 
اردبيلى در اســتان اردبيــل، مجموعه 
باغ هاى ايرانى، مســجد جامع اصفهان، 
برج گنبد قابوس در گلستان، مجموعه 
فرهنگى تاريخى (كاخ) گلستان تهران، 
شــهر ســوخته، منظر فرهنگى ميمند، 
محوطه باســتانى شــوش، بيابان لوت، 

قنات هــاى ايرانى، شــهر تاريخى يزد، 
منظر باستان شناســى ساسانى فارس و 
جنگل هاى هيركانى در فاصله سال هاى 
1382 تا 1398 (2003 تا 2019)، تعداد 
آثار ايران در فهرست جهانى يونسكو، به 
24 اثر رسيد و اكنون ايران در رتبه نهم 

جهان قرار دارد.
شــفيعى در پيش گفتــار كتــاب خود 
مختصــرى درباره معاهــده بين المللى 
ميراث جهانى يونســكو (نوامبر 1972) 
مربوط بــه حفظ آثــار تاريخى، طبيعى 
و فرهنگــى در كشــورها مى پــردازد؛ 
براســاس اين كنوانســيون، كشورهاى 
عضو يونســكو مى توانند آثار تاريخى، 
طبيعى و فرهنگى كشــور خود را نامزد 
ثبت به عنــوان ميراث جهانى كنند؛ ايران 
3 ســال پس از تصويب اين كنوانسيون 
در مجمع عمومى يونسكو در سال 1975
به كنواســيون ميراث جهانى يونســكو 

پيوست.
وى در ايــن بخــش مأموريت هــاى 
كنوانســيون ميراث جهانى يونســكو، 
شرايط انتخاب يك اثر به عنوان ميراث 
جهانى، شرايط انتخاب، فرايند نامزدى، 
فهرست آزمايشى، روند تشكيل پرونده 
براى معرفى اثر و كميته ميراث جهانى 
و همچنين آثارى غيرمادى (ناملموس) 
ايران را كه در يونسكو ثبت جهانى شده 

است، شرح مى دهد.
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