
C M

5

8

4

3

7

 2021 ژوئـــن    28   1442 ذى القعـــده   17   1400 تيرمـــاه   7 دوشـــنبه  
تومـــان   5000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   4071 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 

|ISNN: 2322-4665|

خبر

6

صاد
خبراقت

2

صاد
اقت

6

تشكيل كميته 
فرهنگيان و 
دانش آموزى 
كنگره بزرگ 
شهداى استان

خروج گندم از 
استان همدان 
ممنوع است

دادستانى 
همدان 
بر توزيع مرغ 
نظارت مى كند

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

ttttttttttttttt

ون  ه را ا هللا و ا ا

روزنامـه همدان پيـام

جناب آقاى 

تــورج نصـرى 
مديريت محترم امور مالى شهردارى همدان 

مصيبــت وارده را خدمــت جنابعالــى صميمانه تســليت 
ــراى آن  ــال ب ــد متع ــوده،از درگاه خداون ــرض نم ع
ــدگان  ــراى شــما و بازمان ــو درجــات و ب مرحــوم عل

محتــرم صبــر جميــل مســألت داريــم.

آگهى مجمع عمومى عادى ساليانه و فوق العاده

به استحضار تمامى اعضاء محترم انجمن صنفى كارفرمايى پيمانكاران عمرانى استان همدان مى رساند، مجمع عمومى عادى ساليانه اين انجمن عصر روز 
سه شنبه مورخ 1400/05/12 از ساعت 18 الى 23، در محل باغ رستوران حس خوب زندگى (واقع در كوچه مشكى-جنب سازمان جهاد كشاورزى) منعقد 
مى باشد. همچنين پس از مجمع مذكور مقرر است مجمع عمومى فوق العاده با دستور كار ذيل تشكيل گردد؛لذا از كليه اعضاء محترم دعوت بعمل مى آيد در 

مجمع فوق حضور به هم رسانند.

انجمن صنفى كارفرمايى پيمانكاران عمرانى استان همدان

* ارائه گزارش عملكرد هيأت مديره در سال هاى 98-99
* ارائه گزارش مالى سال هاى 98-99

* بررسى و تصويب بودجه پيشنهادى سال 1400-1401
*برگزارى انتخابات هيأت مديره و بازرسان 

* ساير موارد 

* تصميم گيرى در خصوص اصالح ماده 2 و ماده 9 اساسنامه 
* صرف شام 

به  اساسنامه،عالقمند  شرايط  و  ضوابط  اساس  بر  كه  محترمى  اعضاء  كليه 
مى توانند  هستند،  انجمن  بازرسان  و  مديره  هيأت  انتخاب  براى  كانديداتورى 
حداكثر تا پايان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31  تقاضاى كتبى خود 

را به همراه تسويه حساب مالى به دبيرخانه انجمن ايفاد فرمايند.

انجمن صنفى كارفرمايى پيمانكاران عمرانى استان همدان

دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده: دستور جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه:

آثار استاد«حسن دانشفر» آثار استاد«حسن دانشفر» 
خوشنويس فقيد همدانى به موزه اهدا شدخوشنويس فقيد همدانى به موزه اهدا شد  

خط نگارهاى استاد درموزهخط نگارهاى استاد درموزه

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

ساخت ساختمان
 و بادگير باغ دولت آباد يزد 

در مينى ورلد ماليـر

روز
ت 

داش
مديريت عالى تحولياد

 1- از ويژگى هــاى مديــران تحول خواه 
و مديرانــى كه به دنبال اجراى ســند تحول 
هستند، ارائه گزارش به مردم و پاسخگويى و 
تعامل با رســانه ها است. اين دسته از مديران 

مى دانند...

2

رئيس كل دادگسترى استان در جمع خبرنگاران تاكيد كرد

 ادامه فسادستيزى دردستگاه قضا
■ كمترين پرونده تخلفات انتخاباتى را داشتيم

رئيس هيأت نظارت مى گويد: امكان ندارد 
يك رأى هم جابه جا شده باشد

تخلف يا ُشبهه
 جنجال بر سر ليست 

فعاالن فرهنگى
■ كانديداهاى معترض همدانى خواستار بازشمارى آرا هستند

همدان صاحب آكادمى هاكى شد
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com
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مديريت عالى تحول
 1- از ويژگى هــاى مديران تحول خــواه و مديرانى كه به دنبال 
اجراى ســند تحول هســتند، ارائه گزارش به مردم و پاسخگويى و 
تعامل با رسانه ها است. اين دســته از مديران مى دانند، هيچ تحولى 
بدون  اطالع رسانى به جامعه و نقد منتقدين رخ نمى دهد و اگر قرار 
اســت تحولى به صورت موفق رخ دهد بايد مردم جامعه و رسانه ها 

با آن همراه باشند.
2- مديريت تحول يك مديريت ريسك پذير است و مديرى مى تواند 
تحول را مديريت كند كه به لحاظ شــخصيتى ريســك پذير بوده و 
شــجاعت ايجاد تحول و تغيير را داشته باشــد. معموالً سازمان ها، 
نيروهــا و  جامعه در برابر تحول به دليل عادت به شــرايط موجود، 
موضع گرفته و با تحول همراهى نمى كنند به همين دليل مديرى كه 
قصد ايجاد تحول دارد، بايد ريســك كند و با شجاعت برنامه تحول 
را اجرا و توان همراه كردن مردم، ســازمان و نيروها با برنامه تحولى 

را داشته باشد.
3- وقتى مديرى مجبور به اجراى سند تحول مى شود، سعى مى كند 
پيش تر از برنامه حركت نكرده و تنها برنامه را با محافظه كارى كامل 
اجرا كند. حال اگر مديرى دســت به ابداعات زده و همگام با سند 
تحول خود نيز تحوالتى فراتر از ســند بــه كام مردم رقم بزند، اين 
مدير رابطه اى با محافظه كارى نداشته و با تحول و ضرورت سازمانى 

آن به خوبى آشنا است.
4- تحول و اجراى آن نيازمند تغيير نگاه سازمانى است در مواردى 
بسســراى ايجاد تحول، نگاه از باال پاســخگو نيست و مدير بايد از 

بيرون و با نگاهى جديد به مجموعه نگاه كند.
در واقع اگر تغيير نگاه نباشــد و با نگاهى جديد و اجتماع محور به 
موضوع نگاه نشــود، تحول به ويژه در زمينه اعتمادسازى و افزايش 

سرمايه سازمان در اجتماع شكل نخواهد گرفت.
5- اجــراى ســند تحــول قوه قضاييه هــر چند از ابتــكارات و 
عملكردهــاى ســيد ابراهيــم رئيســى در قوه قضاييه اســت، اما 
موفقيت اين ســند به عملكرد همراهان رئيسى به ويژه رؤساى كل 
دادگسترى اســتان ها بستگى دارد، زيرا اين ســند قرار است در 
استان ها اجرايى و مديريت تحول توسط رؤساى كل دادگسترى ها 

اعمال و پيگيرى شود.
6- نگاهى به عملكرد تحســين شــده توســط رئيــس قوه قضاييه 
رئيس كل دادگســترى استان حكايت از موفقيت وى در اجراى سند 
تحول و  مديريت تحول به شــكلى عالى دارد، زيرا عدالت خواه نه 
تنها ســند تحول را اجرا كرده، بلكه از سند هم چندين گام پيش تر 
رفته و برنامه هايى ابداعى براى توســعه عدالت و صلح و سازش در 
استان داشته اســت كه مورد توجه قوه قضاييه براى اجرا در تمامى 

استان ها قرار گرفته است.
7- اعتمادســازى انجام شده توســط رئيس كل دادگسترى استان با 
اجراى برنامه هاى ابداعى و سند تحول قوه قضاييه،  دادگسترى را از 
نهــادى صرفًا قضايى و با نگاهى صرفًا حقوقى خارج كرده و امروز 
اين نهاد با نــگاه اجتماعى و انجام درســت وظايف در حوزه هاى 
اقتصادى  در پى حل وفصل مشــكالت مردم جامعه و دســتيابى به 

اهداف واالى سند تحول است.
احســاس عدالت در جامعه و اتكا به دادگســترى به عنوان نهادى 
ظلم ســتيز و مبارزه با فســاد و همراه مردم در گذر از ســختى ها و 
نهادى شــفاف و پاسخگو، دســتاوردهاى مهمى اســت كه امروز 
مى توان در رابطه بين مردم استان و قوه قضاييه مشاهده و به رئيس كل 
دادگســترى، دادستان و همكاران و همراهان قوه قضاييه در استان به 
دليل ايــن موفقيت ها تبريك گفته و ادامــه مديريت عالى تحول را 

درخواست كرد.

تشكيل كميته فرهنگيان و دانش آموزى كنگره بزرگ شهداى استان همدان
 مديركل آموزش وپرورش استان همدان گفت: فعاليت هاى كميته فرهنگيان و دانش آموزى كنگره بزرگ سرداران، اميران، فرماندهان 

و 8هزار شهيد استان بزودى آغاز مى شود.
به گزارش اداره اطالع رســانى و روابط عمومى آموزش وپرورش اســتان، محمد پورداود در جلســه ســتاد پشتيبانى بسيج فرهنگيان و 
دانش آموزى استان با بيان اينكه در برنامه عملياتى سند تحول بنيادين  بخش عمده اى به حوزه فعاليت هاى بسيج فرهنگيان و دانش آموزى 
اختصاص يافته است، بيان كرد: اجراى اين برنامه ها با توجه به ظرفيت ها و امكانات موجود با قوت در سطح استان دنبال مى شود.  وى 
با اشاره به اجراى موفق طرح هاى مومنانه در سطح استان، گفت: استان همدان در اين زمينه جزء استان هاى موفق و برگزيده معرفى شده 

و در بحث توزيع گوشى و تبلت رتبه برتر كشور را كسب كرده است.
پورداود برگزارى كنگره سرداران، اميران، فرماندهان و 8هزار شهيد استان در سال 1402 را يك رويداد بزرگ خواند و بيان كرد: در كميته 

فرهنگيان و دانش آموزى اين كنگره از تمام ظرفيت ها و امكانات براى اجراى برنامه ها استفاده مى كند.

حال بد اتوبوس هاى بخش خصوصى
 معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان از بازسازى 30دستگاه اتوبوس شهرى خبر داد و اينكه نگرانى ناوگان حمل ونقل عمومى 

شهر، فرسودگى اتوبوس هاى بخش خصوصى است.
وحيد على ضمير در گفت وگو با همدان آنالين، گفت: در سال گذشته در انعقاد يك قرارداد با شركت شهاب خودرو، بنا بر اين شد كه 

30دستگاه اتوبوس شهرى فرسوده بازسازى شوند و تاكنون 8اتوبوس را تحويل گرفته ايم.
وى با اشاره به اينكه هزينه بازسازى هر اتوبوس 650ميليون تومان است افزود: تاكنون حدود 12ميليارد براى 8 اتوبوس هزينه شده است 
كه براســاس ميزان افزايش نرخ تورم ممكن اســت هزينه بازسازى  بيشتر شود. على ضمير با بيان اينكه تنها نگرانى ناوگان حمل ونقل، 
فرســودگى اتوبوس هاى بخش خصوصى اســت بيان كرد: بخش هاى خصوصى به علت نبود درآمد كافى قادر به بازسازى اتوبوس ها 
نيستند و سعى بر اين داريم كه با ارائه تسهيالت و وام هاى مناسب، بخش خصوصى را به ايمن سازى اتوبوس ها ترغيب كنيم. وى افزود: 

با نظارت بر ايمن بودن اتوبوس هاى بخش خصوصى در مرحله اول، 19اتوبوس از رده حمل ونقل خارج شدند.

كم تحركى به يك مشكل جهانى 
مبدل شده است

 بنابر گفتــه رئيس مبــارزه با بيمارى هــاى غيرواگير دانشــگاه 
علوم پزشــكى همدان با تغيير شــيوه زندگى و كاهش فعاليت بدنى، 

كم تحركى به يك مشكل جهانى تبديل شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، راضيه سادات ميرمعينى، گفت: سندى 
از ســوى سازمان جهانى بهداشت تدوين و به كشور ها ابالغ و سپس 
به استان ها ارسال شد كه 13هدف را براى كاهش مرگ ومير زودرس 
يعنى مرگ زير 75ســال ســن را دنبال مى كند كه يكى از آنها كاهش 
ميزان كم تحركــى، كاهش مصرف روغن، كاهــش چاقى و افزايش 

تحرك به ميزان 30درصد را دنبال مى كند.
وى با اشاره به اينكه كم تحركى بر روى يكسرى بيمارى هاى غيرواگير 
همچون ديابت، بيمارى هاى قلبى عروقى، سرطان ها و ديگر بيمارى ها  
تأثير مى گذارد، بيان كرد: تحرك بدنى شــامل تمام گروه هاى ســنى 
جامعه مى شــود و هيچ گروه سنى و يا جنسى وجود ندارد كه نياز به 
تحرك نداشته باشــد، حتى بيماران روى تخت نيز به وسيله ماساژ و 

فيزيوتراپى نياز به تحرك دارند.
ميرمعينى با تأكيد بر اينكه تحرك در كودكان بايد باال باشد، گفت: هر 
كودك حداقل بايد يك ســاعت در روز تحرك و فعاليت بدنى داشته 
باشد كه متأسفانه در شــرايط كرونا ميزان تحرك در كودكان به صفر 

رسيده است.
وى افزود: اين چالش در ميانســاالن و ســالمندان نيز وجود دارد در 
حالى كه حداقل بايد روزى 30دقيقه در روز و 5روز در هفته حداقل 

فعاليت بدنى داشته باشند.
ميرمعينى همچنين بيان كرد: پياده روى و فعاليت بدنى بايد طورى باشد 
كه ضربان قلب باال برود و تنفس او و صحبت كردنش تحت تأثير قرار 

بگيرد و نه اينكه تنها قدم بزند.

توقف چاپ دفترچه هاى كاغذى 

 چاپ دفترچه هاى كاغذى بيمه ســالمت از ابتداى تيرماه در تمام 
صندوق هاى بيمه اى متوقف مى شود.

مديركل بيمه سالمت استان همدان با اشاره به ضرورت نسخه نويسى 
الكترونيك گفت: يكى از عمده ترين روش هايى كه مى توان به مديريت 
هزينه و سازماندهى منابع اعتبارى حوزه سالمت رسيد، اجراى طرح 

نسخ الكترونيك است.
سعيد فرجى در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه اميدواريم با همكارى 
نظام پزشكى و دانشگاه علوم پزشكى اين امر محقق شود، زيرا تاكنون 
انتظارات به صورت كامل برآورده نشــده اســت گفــت: اميدوارم با 
همراهى وزارت بهداشت درگاه مشــتركى براى سازمان هاى بيمه گر 
تعريف شود تا بخشى از مشكالت موجود در حوزه نسخ الكترونيك 
رفع و در حداقل زمان كار صــورت گيرد، زيرا اگر نگاه جامع نگر و 

سيستماتيك در اين زمينه نباشد قطعاً مشكالتى ايجاد مى كند.
وى با تأكيد بر اينكه رســيدگى مكانيزه به اســناد بسترى بيماران از 
ديگر پروژه هاى  الكترونيك سازمان بيمه سالمت است كه تقريباً جزو 
پروژه هاى موفق در ســطح كشور به شــمار مى آيد افزود: به واسطه 
پيگيرى همكاران و همراهى دانشــگاه علوم پزشكى استان، همدان در 

اين زمينه جزو 10استان برتر شناخته شده است.
فرجى بيان كرد: استان همدان در زمينه نسخه نويسى الكترونيكى جزو 
استان هاى برتر شناخته شده كه تقريباً تمام پزشكان بخش خصوصى 
طرف قرارداد، فعاالن در آزمايشگاه ها و داروخانه ها آموزش الزم را فرا 

گرفته و نسخه نويسى را به صورت الكترونيك انجام مى دهند.
وى بــا بيان اينكــه حذف دفترچه درمانى در حفظ محيط زيســت و 
پيشــگيرى از قطع و تخريب درختان و نيز انتقال ويروس كرونا مؤثر 
است گفت: سال گذشته بالغ بر 654هزار جلد دفترچه كاغذى چاپ 
كرديم، اما امسال كاهش در تعداد برگه هاى دفترچه بيمه سالمت و هم 
حذف دفترچه ها در دستور كار قرار گرفته و پيش بينى مى شود تا اواخر 

شهريورماه نياز به دفترچه كاغذى نباشد.
فرجى با اشاره به اينكه نسخه نويسى در بخش خصوصى طرف قرارداد 
100درصد در حال انجام اســت و در بخش دولتى، دانشگاهى حدود 
40درصد است افزود: در مجموع حدود 70درصد نسخ در هر 2بخش 

خصوصى و دولتى به صورت الكترونيكى نوشته و پيچيده مى شوند.
مديركل بيمه ســالمت اســتان همدان دربــاره پرداخت حق الزحمه 
پزشكان نيز گفت: اســتان همدان جزو استان هاى رتبه برتر در نسخ 
الكترونيكى اســت و حق الزحمه پزشــكانى كه نســخه الكترونيكى 

مى نويسند حداكثر تا دهم ماه بعد پرداخت مى شود.
وى بيان كرد: ســامانه تلفنى 1666 به صورت 24ســاعته پاسخگوى 
پرسش ها، درخواست ها و مشكالت همشهريان است و  هر خدمتى به 
صورت الكترونيكى ارائه شود به صورت پيامك نيز براى افراد ارسال 
مى شــود. فرجى گفت: مردم مى توانند با مراجعه به ســامانه خدمات 
غيرحضورى بيمه سالمت (سامانه خدمات شهروندى بيمه سالمت)  
بــه آدرس http//eservices.ihio.gov.ir/esc از خدمــات 

درمانى و سوابق بيمه اى خود نيز مطلع شوند.

1- كارمندان در حال جمع آورى امضا براى ثبت درخواست تصويب 
تعطيلى پنجشنبه ها در تمامى ادارات سراسر كشور هستند. گويا اكنون 
تعطيلى پنجشــنبه ها تنها در تهران و چند شــهر اجرا مى شود. گفتنى 
اســت ايجاد امكان گذران وقت با خانــواده در تعطيلى 2روز پايانى 
هفتــه و  افزايش انگيزه و بازدهى در طول هفته از داليل كارمندان در 

راه اندازى اين كارزار است.
2 - چنــد تــن از وزراى روحانى در تالش بــراى راهيابى به دولت 
رئيسى هســتند. گويا اين افراد رايزنى اوليه و ارائه رزومه و عملكرد 
و برنامه نيز داشــته اند. گفتنى است در گمانه زنى ها حضور چند وزير 
دولت دوازدهم مانند نمكى  وزير بهداشــت در هيأت دولت سيزدهم  

مطرح است.
3- درخواســت استعفاى رئيس سازمان محيط زيست كشور در قالب 
يك كارزار اينترنتى در حال پيگيرى است. گويا اين درخواست در پى 
اهمال برگزاركنندگان تــور بازديد خبرنگاران از طرح احياى درياچه 
اروميه كه موجب كشته شــدن 2تن از خبرنگاران محيط زيست شد، 
مطرح شده است. گفتنى است  كالنترى در رياست سازمان حفاظت 

محيط زيست، حاشيه هاى بسيارى داشته است.
4- برخى از فعاالن رســانه اى و سياسى، محســنى اژه اى را به عنوان 
رئيس آينــده قوه قضاييه معرفى مى كنند.گويا قرار اســت حكم وى 
بزودى صادر شود. گفتنى است محسنى اژه اى سابقه طوالنى فعاليت 

در قوه قضاييه را داراست.
5-  2چهــره به عنوان گزينه وزارت خارجه دولت ســيزدهم مطرح 
شــده اند. گويا على باقرى كنى و سيد على حسينى تاش 2گزينه اصلى 

اين سمت هستند. 
گفتنى اســت شــانس حســينى تاش، معاون راهبردى و بررسى هاى 
عمومى دبيرخانه شــوراى عالى امنيت ملى و رئيس اســبق دانشگاه 

امام حسين(ع) براى اين انتخاب دولت سيزدهم بيشتر است.

 مديركل منابع طبيعى  و آبخيزدارى استان 
همــدان با توجه بــه قرار گرفتــن در فصل 
خشكسالى نسبت به وقوع حريق هاى عمدى 

و سهوى توسط مردم هشدار داد.
اسفنديار خزايى در گفت وگو با ايسنا، گفت: 
برخى طبيعت گــردان و عالقه مندان در حوزه 
گردشــگرى كه در طبيعت حضور مى يابند، 
بايد مراقب طبيعت باشند و هرگونه عامل بروز 

آتش سوزى را از طبيعت حذف كنند.
وى بيان كرد: رها كردن بطرى هاى پالستيكى 
در طبيعت عاملى براى بروز آتش سوزى است 
به گونه اى كه اين بطرى ها در طبيعت به صورت 
ذره بينى عمل مى كنند و با جذب نور خورشيد 
مستعد شــعله ور شدن هستند و موجب بروز 

آتش سوزى مى شوند.
خزائى بــا بيان اينكه بــروز حريق در فصل 
تابستان يكى از معضالت مراتع است، گفت: 
در اســتان همــدان گونه هــاى گياهى گون 
مهمترين گونه هاى گياهى محسوب مى شوند 
كه گياهانى كم آب بر هستند و عشاير و ساير 
شــهروندان بايد مراقبت هــاى الزم را انجام 

دهند.
وى به خشكسالى در ســال جارى اشاره كرد 
و افزود: با توجه به وضعيت خشــكى مراتع 
بهره برداران بايد متناسب با شرايط فعلى تنها 
به فكر بهره بردارى و عشاير تنها به دنبال تأمين 
علوفــه دام ها در مراتع نباشــند، بنابراين بايد 

مســئوالن و مردم از طبيعت كه تضمين كننده 
آيندگان است، مراقبت كنند.

خزائــى به بــروز آتش ســوزى هاى طبيعى 
بدون دخالت انسان اشــاره و بيان كرد: بروز 
رعدوبرق نيز در مراتع ممكن اســت موجب 
بروز آتش و ايجاد شعله كند، اما بيشترين علت 
آتش ســوزى ها در طبيعت به عوامل انسانى 

بازمى گردد.
وى با اشــاره بــه  ارائه آمار آتش ســوزى در 
سال گذشته، گفت: در سال گذشته 84هكتار 
از مراتع اســتان مورد حريــق قرار گرفت كه 
اين روند از ســال 95 تاكنون كاهشى بوده و 
اميدواريم در سال جارى اين رقم همچنان روند 

كاهشى داشته باشد.
خزائــى همچنين در حاشــيه امضــاى اين 
تفاهمنامه افزود: به دنبــال مذاكرات صورت 
گرفته با شهردارى شهر شيرين سو قرار است 
پس از اين انعقــاد تفاهم نامه ، مديريت پارك 
جنگلى 83هكتارى شيرين سو به شهردارى اين 

شهر محول شود.
وى با اشاره به نقش مهم شهردارى ها در توسعه 
جنگل كارى و بهســازى فضاى سبز شهرى و 
تأكيد بر مشاركت شــهروندان در اين حوزه، 

گفــت: ترويج فرهنگ درختكارى، توســعه 
فضاى سبز، جلب مشاركت مردم و مؤسسات 
دولتى و غيردولتى از اركان مهم حفظ و توسعه 
فضاى سبز و طرح هاى جنگل كارى در استان 

همدان است.
خزائــى افــزود: جنگل ها به  عنــوان يكى از 
مهمترين ســامانه حيات بخــش در جوامع، 
نقش مهمى در ايجاد آســايش و رفاه جوامع 
بشرى دارند، زيرا در كنار حفظ محيط زيست 
و اكوسيســتم مى توان توســعه فضاى سبز و 
بهره بردارى اقتصادى نيز انجام داد موضوعى 
كه ضــرورت برنامه ريزى و ايجاد ســازوكار 
مناسب براى احيا و توسعه جنگل ها در استانى 

همچون همدان را دوچندان مى كند.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان 
بيــان كرد: اين تصميم بهترين راهكار حفظ و 
مراقبــت از پارك هاى جنگلى و راهبرد جلب 
مشاركت شهردارى هاست كه مى تواند عالوه 
بــر كارآفرينى و اشــتغالزايى نتايج و ثمرات 
ارزشمندى درخصوص مراقبت از جنگل هاى 
شيرين سو در مقابل تصرف احتمالى، جلوگيرى 
از آتش سوزى و حتى كمك به غناى پوشش 

گياهى منطقه داشته باشد.

خزائى گفت: اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
استان همدان تاكنون مديريت 3پارك جنگلى 
دست كاشت حيدره، پارك جنگلى سد اكباتان 
و پــارك جنگلــى تپه ابــوذر در نهاوند را به 

شهردارى محول كرده است.
وى هــدف از احالــه مديريــت پارك هاى 
جنگلى را حفاظت و حراســت از جنگل ها 
دانســت و افزود: رويكــرد منابع طبيعى از 
محول كــردن مديريت پارك هاى جنگلى به 
سبك سازى،  بازسازى،  بهسازى،  شهردارى، 
چابك ســازى و زيباســازى اســت و  اين 
سياست ها همواره بايد از سوى مجرى طرح 

رعايت شود.
شهردار شهر شيرين سو كبودراهنگ نيز گفت: 
براســاس اين تفاهم نامه 83هكتــار از اراضى 
جنگل كارى شده شهر شيرين سو به مدت يك 
سال به شــهردارى شيرين سو براى مراقبت و 
نگهدارى از آتش ســوزى و آبيارى و توسعه 

فضاى سبز واگذار شد.
ســيد مصطفى موســوى ايــن تفاهم نامه را 
تضمينــى براى نگهــدارى و توســعه پارك 
فرامنطقه اى شيرين سو دانست و ابراز اميدوارى 
كــرد با حفظ و نگهــدارى صحيح اين پارك 
جنگلى بتــوان آن را به يك پارك فرامنطقه اى 
در شيرين سو تبديل كرده و خدمات مختلفى را 
به ويژه در زمينه گردشگرى، توسعه و نگهدارى 

فضاى سبز شهرى ارائه كرد.

شكوفه رنجبر»
 كابينه 11نفره شــوراى ششم شهر همدان 
مشخص شــده و اكنون بزرگترين و نخستين 
انتظارى كه شــهروندان از ايــن اعضا دارند 

انتخاب شهردارى كارآمد براى همدان است.
اگر به نــوع اقدامــات در دوره هاى مختلف 
مديريت شــهرى همدان نــگاه كنيد متوجه 
مى شــويد كه شــهر مانند يك دفتر نقاشــى 

شخصى شده است.
اگرچه بخشــى از اين مســأله در تمام دنيا و 
براى اجراى پروژه هاى بزرگ شهرى اجتناب 
ناپذير است، اما مشكل اين است كه در بيشتر 
پروژه هاى شهرى همدان اين شرايط تبديل به 
يك وضعيت دائمى و هميشــگى شده است 
كه بافت شــهرى و فرهنگ شهروندى همدان 
را تحت تأثير اين نوع مديريت ســليقه اى قرار 

داده  است.
با ايــن حال همواره كارشناســان و اســاتيد 
شهرسازى و برنامه ريزى شهر همدان راه هايى 
را براى بهبود شــرايط موجــود ارائه كرده اند 
كه يا به آن توجه اى نشــده است و يا از كنار 
آن با بى تفاوتى گذشــته اند. در همين راســتا 
با محمد رضا عراقچيان كارشــناس و اســتاد 
دانشــگاه در زمينه شهرســازى و برنامه ريزى 
شــهرى گفت و گويى داشــته ايم كه در زير به 
بخشــى از آن درخصوص انتخاب شهردار و 
آنچه نياز شهر در بدنه مديريت اجرايى است 

آورده شده است.
 بفرماييد كه اكنــون پس از پايان 
انتخابات شوراى شهر و روى كار آمدن 
همدان  شهرى  پارلمان  جديد  11عضو 
به نظر شــما در انتخاب شهردار چقدر 
مؤلفــه بومى بودن و يا غير بومى بودن 
فردى كه قرار است مديريت شهر را بر 

عهده بگيريد تأثيرگذار است؟
 هميشه در شهرى مانند همدان كه هم داراى 
قدمت تاريخى است و هم پشتوانه شهرنشينى 
در آن عمر زيــادى دارد اين موضوع مطرح 
بوده اســت كه چه شهردارى مى تواند در اين 
شــهر عملكرد مطلوبى داشــته باشد بومى يا 
غيربومى؟ به عقيده من شــهردار بومى حتى 
اگر ويژگى هاى كمترى نســبت به غيربومى 
داشــته باشــد، اما نسبت به شــناختى كه از 
شــهر، مكان ها و رفتارهاى مردم همدان دارد 
بهتر مى تواند در پيشبرد اهداف و برنامه هاى 

شهرى مؤثر باشد.
 اگرچه نگاه شــما در انتخاب بومى 
كارشناسى  و  درســت  كامًال  شهردار 
اســت، اما در چند سال اخير ما شاهد 
آن بوديم كه شوراى شهر براى انتخاب 
شــهردار از كانديداهاى شــهردارى 
برنامه مى خواســت و چندين جلسه را 
صرف اين مســأله مى كردند كه كدام 
فــرد و كدام برنامــه را انتخاب كنند، 
به نظر شــما همچين روندى مى تواند 

در انتخاب فرد اصلــح براى مديريت 
شهرى همدان كارآمد باشد؟

 همانطور كه اشــاره كرديد چند ســالى است 
كه باب شــده در دوره هاى مختلف شوراهاى 
شهرى نه تنها در همدان، بلكه بسيارى از ديگر 
شهرهاى كشور براى انتخاب شهردار از افراد 
برنامه و چشم انداز مديريتى مى خواهند كه از 
نگاه كارشناســى اين عمل از بن غلط است و 
يك كار اشــتباهى است كه موجب شده افراد 
موردنظر براى شهردار شدن يكسرى برنامه هاى 
كاغذى، كپى شــده و منطبق بــر ديدگاه هاى 
شخصى خود را به شــورا ارائه دهند تا شورا 
پس از مصاحبه يكــى از اين افراد و برنامه ها 
را انتخاب كند اين اتفاق در ايام انتخابات هم 
در بين نامزدهاى معرفى شــده براى شوراى 
شهر ديده مى شــود به طورى كه افراد هريك 
برنامه خاص خود را دارد و تصور مى كند پس 
از ورود به صحن شــورا بايد برنامه هايش را 
اجرايى كند و همين اتفــاق بزرگترين ضربه 
را به بدنه اجرايى، سياست گذارى و مديريت 

شهرى وارد كرده است.
  براى جلوگيرى از اين آســيب آيا 

پيشنهادى داريد؟
 اصًال نياز به پيشــنهاد نيســت وقتى شهر 
همــدان داراى برنامــه باالدســتى اســت 
اگرچه اين برنامه هنــوز در مرحله مطالعه 
و بررســى قــرار دارد با اين حــال به نظر 
مى رســد منتخبان شوراى شهر و شهرداران 
بايــد برنامــه اجرايى خــود را صرفًا عمل 
كردن و چيدن تاكتيك براى اجرايى شــدن 
اگرچه  و  كنند  اعالم  باالدســتى  برنامه هاى 
يكى از ايــرادات اين طرح باالدســتى در 
همدان اين اســت كه مشاوران آن غيربومى 
هســتند، اما بــا اين حال شــهرداران براى 
اينكه با نگاه شــخصى و ســليقه اى خود به 
شهر آسيبى وارد نكنند مى توانند بهترين راه 
را كه اجراى برنامه مصوب باالدستى است 

انتخاب كنند و آن شهردارى شوند كه مردم 
نمره قبولى به آن مى دهند.

 اگر درســت متوجه شده باشم، از 
نگاه شــما دادن برنامه و استراتژيك 
توسط شهردار به شوراى شهر روشى 
اشــتباه است كه نه تنها كاركرد ندارد، 

بلكه آسيب زننده هم هست. درسته؟
دقيقاً و به عبارتى ديگر مى توان گفت شهردار 
بايد روش اجراى برنامه مصوب شده شهرى 
را به شــورا ارائه كند و با خوشــفكرى بتواند 
تئورى هايــى دهــد كه در اجــراى مصوبات 
برنامه هاى باالدســتى شهر تسريع بخش باشد 
به همين دليل است كه مى گوييم شهردار قرار 
نيســت برنامه  خوبى داشته باشــد، بلكه بايد 

مجرى خوبى باشد.
 به نظر شــما در شهردارى همدان 
نيرويــى وجود دارد كــه بتواند عنوان 
شهردار آينده اين شــهر را به دست 

آورد؟
 مسلماً چنين افرادى كه هم داراى تخصص و 
هم تجربه هســتند در بين نيروهاى شهردارى 
وجود دارد، اما متأســفانه در ســال هاى اخير 
شهرداران همدان اجازه رشد زيادى به تفكرات 
تــازه، ايده هاى نو و نيروهايى كــه بتواند در 
نهايت سكاندارى شهر را برعهده بگيرند نداده 
اســت و يا كمتر به آنان توجه كرده اســت و 
همين اتفاق موجب شده است كه وقتى مطالبه 
شــهردار بومى از شوراى شهر مطرح مى شود 
اعضاى شورا پاسخگو نباشند و توجيه كنند كه 
در همدان تعداد زيادى نيرو نداريم كه بتوانيم 

براى شهردار شدن به آنان اعتماد كنيم.
 در يك چشم انداز كلى به نظر شما 
با توجه به مــواردى كه عنوان كرديد، 
شــهردار بايد در كنار بومى  اساســاً 
بــودن، تاكتيك مدار بــودن و خيلى از 
موارد ديگرى كه به آن اشــاره داشتيد 
كه  باشد  داشته  بارزى  خصوصيات  چه 

به رشد شهرى كمك كند؟
 به باور من شهردار فردى است وسيع المنظر 
به اين معنا كه با 2چشــم عالوه بر چشمان 
ظاهرى خود بايد پشــت ســر و جلوى راه 
خود را ببينيد اگر شهردار تنها به برنامه هاى 
روزمره خود از آســفالت و جــدول گرفته 
تا ســاخت پارك و باقى چيزهــا اكتفا كند 
نمى توانــد موفق باشــد از طرفى اگر هم به 
دنبال تئورى هاى بزرگ باشــد يعنى به قول 
ما همدانى ها ســنگ بزرگ بردارد براى زدن 
باز هم موفق نخواهد بود، بنابراين شــهردار 
بايد فردى باشــد كه با يك چشم مقابل راه 
خــود را ببينــد و با يك چشــم دورنگار و 
چشم اندازى كه براى شهر ترسيم شده است 

بتواند موفق باشد و مقبوليت پيدا كند.
 به نظر شــما شــوراى شهر براى 
مالك هايى  چه  بايد  شــهردار  انتخاب 

داشته باشد؟
 همانطور كه اشــاره داشتم شــورا نبايد به 
دنبــال برنامه از شــهردار باشــد، بلكه بايد 
شــهردار را مؤظــف به اجــراى برنامه هاى 
باالدســتى كند به اين معنا كه از وى روش 
اجراى برنامه بخواهد اينكه قرار است براى 
درآمد پايدار شــهرى از چه روشى استفاده 
كنــد؟ در مباحث فرهنگــى و اجتماعى كه 
دغدغه تمام قشــرهاى مختلف شهر همدان 
است از چه ابزارى قرار است استفاده كند تا 

برنامه ها عملياتى شود؟ 
براى اجــراى پروژه هاى مختلــف عمرانى 
طرح هاى مطالعاتى در تمامى ابعاد اقتصادى، 
زيســت محيطى، فرهنگى و اجتماعى با چه 
روشى انجام مى گيرد و بايد از شهردارى كه 
شوراى ششــم قرار است او را مدير شهرى 
همدان كنند طرح توجيهى خواسته شود تا با 
اين روش شايد بتوانيم در يك بستر شفاف، 
برنامه هايى قابل اجرا را براى پيشبرد رشد و 

توسعه در همدان به مرحله عمل درآوريم.

بطرى هاى پالستيكى
عامل آتش سوزى در مراتع

راهى كه شوراى ششم بايد برود

برنامه محورى اولويت مديريت شهر
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دفن روزانه 65 تن زباله در اسدآباد
همدان  اسدآباد-خبرنگار   
پيــام: روزانه 65تــن زباله در 
اســدآباد  شهرستان  ســايت 
توسط 70پاكبان در 450باكس 
زباله جمع آورى مى شــود كه 
در 3 شيف ساعت هاى 6 ،14

و 20 انجام مى شود.
معاونــت خدمــات شــهرى 
اســدآباد  شــهر  شــهردارى 
گفــت: 5 تن زباله از ســطح 
12دهيارى نيز در اين ســايت 

دفن مى شوند كه 7خودرو و 21 نيرو كار انتقال اين زباله ها را انجام 
مى دهند.

رضا شفيعى در ادامه از كاشت درخت بادام و تاك در اطراف سايت 
زباله به مســاحت 2هكتار خبر داد و افزود: با همكارى منابع طبيعى 
اين اقدام در ســال جارى صورت گرفت و در آينده نيز گســترش 

پيدا مى كند.
وى در پايان بيان كرد: 450باكس زباله سطح شهر روزانه شست وشو 
مى شــوند و اطراف آنها آهك پاشــيده مى شود و با توجه به شرايط 
گرما و كرونا نيز دقت بيشــترى در شست وشــو باكس ها در دستور 

كار قرار گرفته است.

تعويض عالئم ترافيكى در فامنين

 با هــدف جمــع آورى و جايگزينى تابلوهــا و عالئم ترافيكى 
فرســوده در معابر سطح شــهر، تابلوهاى فرسوده ترافيكى در معابر 

ليست بردارى و نسبت به جايگزينى تابلوهاى جديد اقدام مى شود.
شهردار شــهر فامنين از آغاز تعويض و نوسازى تابلوهاى مسيرنما؛ 
جهت نما و عالئم ترافيكى راهنمايى ورانندگى در سطح شهر فامنين 
خبر داد و گفت: با توجه به اينكه بســيارى از بزرگراه هاى شــهرى 
فامنين در چند سال گذشته احداث و مورد بهره بردارى قرار گرفته اند 
و داراى تقاطع ها، ميدان ها و پل هاى متعددى هستند، تأمين نيازهاى 

ترافيكى اين معابر در دستور كار سازمان ترافيك قرار دارد.
پيام رفتارى افزود: تابلوهاى تعيين مسير نصب شده در بزرگراه هاى 
شهرى به رنگ سبز بوده و زيرمجموعه تابلوهاى اخبارى محسوب 
مى شــود كه با هدف مســيريابى ســريع رانندگان بــراى انتخاب 
كوتاه ترين و بهترين مســير به منظور كاهش زمان ســفر و دستيابى 
آســان تر به مقصد و افزايش ايمنى معابر به 2صورت باالســرى و 

كنارى نصب مى شوند.
وى گفت: تالش مى شــود تا از پراكندگى تابلوها نيز اجتناب شــود 
و جلوه يكپارچه و زيبايى از اين المان هاى مهم در ســطح شهر نيز 
بارز باشد و از طرفى تابلو و تجهيزات فرسوده نيز جمع آورى شوند.
رفتــارى بيان كرد: جداره ســازى حوض پارك ملت با اســتفاده از 

سنگ هاى تزئينى كوبيك هم انجام شده است.

شهردار پاليز:
موفق به صدور شناسه نشديم

ــهردارى  ــوان سرپرســت ش ــه عن ــه ب ــام: از ارديبهشــت ماه ك ــدان پي ــدآباد-خبرنگار هم  اس
پاليــز منصــوب شــدم بــه دنبــال شناســه شــهردارى هســتيم و تاكنــون موفــق نشــديم شناســه 

را دريافــت كنيــم.
شــهردار شــهر پاليــز از صــادر نشــدن شناســه شــهردارى پاليــز خبــر داد و بــا بيــان ايــن مطلــب 
ــارات  ــه اعتب ــى حســاب بانكــى ك ــى شــهر شناســه شــهردارى نداشــته باشــد يعن گفــت: وقت

واريــز شــود نيــز وجــود نــدارد.
ــا پيگيرى هــاى كيومــرث ســرمدى نماينــده مــردم در مجلــس و  محمــد قنبرى عقيــل افــزود: ب
مجيــد درويشــى مديــركل امــور شــهرى اســتاندارى پيگيــر صــدور شناســه از وزارت كشــور 
هســتيم كــه اميدواريــم در كوتاه تريــن زمــان انجــام شــود تــا بتوانيــم بــه عنــوان خــادم مــردم 

عزيــز پاليــز، انتظــارات بــه حــق را بــرآورده كنيــم.
ــق  ــتم موف ــز هس ــهردارى پالي ــوان سرپرســت در ش ــه عن ــه ب ــى ك ــدت زمان ــت: در م وى گف
بــه تكميــل 90درصــدى ســاختمان شــهردارى شــده ام، امــا هيچكــدام از پيمانــكاران هزينــه اى 

ــد. ــت نكرده ان درياف

 به همت شهردارى مالير باغ دولت آباد 
كه يكى از باغ هاى قديمى شــهر يزد است  
و در تاريخ 23 /1346/12 به شــماره 774

در رديف آثــار ملى ايران قــرار گرفته  و 
همچنين يكى از باغ هاى ايرانى ثبت شــده 
در ميراث جهانى يونســكو است در حال 

ساخت   است.
شهردار شــهر مالير با بيان اين خبر گفت: 
باغ دولت آباد در يزد در اواخر دوره افشاريه 
و در سال 1160 ه ..ق توسط على رضائيان 
صبــاغ معــروف به(خان بــزرگ) كه وى 
سرسلسله خاندان خوانين يزد بود احداث 
شــد. آن زمان، بــاغ دولت آبــاد خارج از 
محدوده شهر يزد قرار داشت، اما با گذشت 
سال ها و پيشروى شهر يزد، امروز اين باغ 
را در مركز شهر و محله چهارمنار مى بينيم. 
حســين بابايى در ادامه افزود: خان بزرگ 
ابتدا قناتى به طــول 65كيلومتر را احداث 
كرد و آب را از مهريز به يزد و محل كنونى 
باغ رســاند و ســپس مجموعه حكومتى 
خود را بنــا كرد. اين باغ با مســاحتى در 
حدود 70هزار مترمربع شامل ساختمان ها، 
حوض هــا و آبنماهاى بســيارى بوده كه 
در فضاى بيــن آنها باغ هايى بــا درختان 
انــار، انگور و كاج و... بــا گل هاى فراوان 

زينت بخش محيط بوده اند.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى شهر 
مالير، وى گفت: بــاغ دولت آباد از ديدگاه 
سكونتگاهى- عملكردى«باغ  گونه شناسى 

حكومتى»اســت. به نحوى كه باغ بيرونى 
محل انجام تشــريفات حكومتى، مراســم 
ورزشــى و اداره امور شــهر بوده  است و 
باغ اندرونى، بخش خصوصى و اقامتگاهى 

مجموعه به  شمار مى رفته  است. 
بابايى افزود: عمارت هشــتى از مهمترين 
بخش هــاى مجموعــه به  شــمار مى رود 
كــه در آن، تلفيــق جريان هــوا و آب به 
زيباترين شــكل صورت گرفته  است و در 
اين ســاختمان با تلفيق بــاد و آب كه در 
حوض هــاى داخل ســاختمان در جريان 
است هواى خنك از زير بادگير به قسمت 

شاه نشين و تاالرها انتقال پيدا مى كند. 
 شــهردار مالير در ادامه گفت: شــاخصه 
اصلى و منحصربه فرد باغ دولت آباد، بادگير 
آن اســت كه با ارتفاع 33,8 متر بلندترين 
بادگير خشــتى جهان شناخته مى شود. اين 
بادگير برخالف ديگر نمونه هاى خود كه به 
 شكل مستطيل ساخته مى شوند، ظاهرى 8
ضلعى دارد كه موجب مى شــود باد از هر 
سمتى كه بوزد، به  راحتى وارد دريچه هاى 
بادگير شده و به سمت پايين هدايت شود. 
بابايى بيان كرد: هوشــمندى ديگرى كه در 
معمارى اين بادگير ديده مى شــود، حوض 
آبى اســت كه در قســمت انتهايى آن قرار 
دارد. باد گرم و كويرى يــزد، وارد بادگير 
شــده، از ميان پره هــاى چوبى مى گذرد و 
بخشى از حرارت خود را از دست مى دهد، 
در طول مســير و به خصوص با وزيدن بر 

روى سطح آب، خنك مى شود.
وى در خصوص ســاخت بناى اين باغ در 
مجموعه مينى ورلد افزود: عمارت و بادگير 
خشتى آن  و حوض اصلى باغ در مجموعه 
جهان كوچك در حال ســاخت است كه 
بناى عمارت  آن با ابعاد14/70 در14/10متر 
و مساحت 210 مترمربع از نظر ابعاد نصف 
ابعاد واقعى و از نظر مســاحت يك چهارم 

ابعاد واقعى و ارتفــاع بادگير آن17/5 متر 
نصف ارتفاع بادگير اصلى ساخته مى شود. 
حوض جلو عمارت هم به طول 46 متر و 

عرض 6 متر ساخته شده است. 
بابايى گفت: ســاخت اين بنا در مجموعه 
جهان كوچــك از نظر مصالــح به كار رفته 

شبيه بناى واقعى است.
 وى بيــان كرد: اميدواريم عمليات عمرانى 
آن تا اواخر مردادماه اتمام و به بهره بردارى 

برسد.

اســدآباد-محمدجوادكوهى-خبرنگار   
همدان پيــام: فاضالب روســتاى ملحمدره 
وارد رودخانــه مى شــود و ايــن موضوع 
موجب نارضايتى اهالى روستا و گردشگران 
شده اســت. آب رودخانه از مسير روستاى 
ملحمــدره و ترخين آباد عبــور مى كند و از 
اين آب كشاورزان جهت آبيارى و دامداران 
و عشــايران جهت مصرف دام از آن استفاده 
مى كنند. متأســفانه روســتاى ملحمدره كه 
روســتاى هدف گردشــگرى نام دارد اين 
شرايط كرونايى و تعطيلى خانه هاى بوم گردى 

موجب تعطيلى اقتصاد آنها شده است امروزه 
يكى ديگر از مطالبات آنها فاضالب خانگى 
است كه مشكالت زيست محيطى  را ايجاد 

كرده است.
يكى از اهالى روســتا به ما گفت: از روستاى 
گردشــگرى فقط اســم آن نصيب ما شده 
و هيچگونه امكاناتــى نداريم و اين بوى بد 
فاضالب اجازه نمى دهد شــب ها بخوابيم و 
از مسئولين درخواست بازديد ميدانى از اين 

روستا را داريم.
همســايه مجاور رودخانه هــم گفت: هفته 

گذشته مسافرى از شهر اصفهان وارد روستا 
شــد و با بوى بد فاضالب كه ابتداى روستا 
قرار دارد مواجه شــد و بالفاصله روستا را 
ترك كرد و اين موضوع قطعاً در آينده نزديك 

موجب تعطيلى خانه هاى بوم گردى مى شود.
يكى  از كاســب هاى روستا افزود: مسئولين 
فقط در جلســات از اســم گردشگرى اين 
روســتا اســتفاده مى كننــد و آن را به يدك 
مى كشــند و بارها از آنها درخواست حضور 

داشته ايم كه متأسفانه اقدامى نشده است.
مســئوليت جمــع آورى و دفع بهداشــتى 

فاضالب بــه عهده شــركت آب وفاضالب 
روســتايى و دهيارها بــوده و اين مهم تنها 
با تخصيص اعتبــارات الزم و كافى جهت 
طراحى و اجراى سيستم هاى دفع فاضالب 
توســط ادارات مربوطه محقق مى شــود. از 
زمانى كه ويروس كرونا در كشــور شــايع 
شد متأســفانه ميزان توليد زباله هاى شهرى 
و بيمارســتانى رو به افزايش بوده و با توجه 
به اينكه ميزان استفاده از دستكش، ماسك و 
ديگر اقالم پالستيكى افزايش يافته اين مشكل 

به وجود آمده است.

 نخســتين يادواره شهداى گمنام و گراميداشت 
شــهداى شهر شيرين ســو برگزار و المان شهداى 
گمنام شهر شيرين سو توسط خانواده شهداى شهر 

رونمايى شد.
شــهردار شهر شيرين ســو در اين مراسم با عرض 
خيرمقدم به ميهمانان و گراميداشــت ياد و خاطره 
شهداى انقالب اسالمى و دفاع مقدس گفت: چند 
سال پيش 2تن از شهداى عزيز گمنام اين كشور در 

شهر شيرين سو آرام گرفتند.
به گزارش روابط عمومى شهردارى شيرين سو، سيد 
مصطفى موسوى بيان كرد: شهردارى نيز بر حسب 
وظيفه و نيز ارج نهادن به مقام شــامخ شهدا نسبت 
به ســاماندهى قبور مطهر شهداى گمنام اقدام كرد 
كه ابتدا محل دفن ايشــان به بوستان بزرگى تبديل 

و سپس يادمان شهداى گمنام در محل نصب شد.
وى افزود: شهدا نمادهاى فرهنگى كشور هستند و 
در زمان تكميل بوستان شهداى گمنام شاهد اجراى 
برنامه هــاى متنوع فرهنگى در جــوار قبور مطهر 
اين عزيزان بوديم. موســوى با اشاره به اقدام هاى 
فرهنگى شهردارى گفت: ساماندهى و استقرار المان 

شهداى گمنام با اعتبارى بالغ بر 2هزار ميليون ريال 
از محل منابع داخلى تأمين و اجرا شد.

وى با تأكيد بر استفاده از معمارى اسالمى و ايرانى 
در طراحى المان شــهداى گمنام بيان كرد: ســعى 
شده اســت از متخصصان متناسب با فرهنگ ايثار 
و شهادت بهره گرفته شود. در اين طراحى فرهنگ 

غالب مردم شيرين سو نيز مدنظر است.

 شهيد سليمانى سفير انقالب اسالمى بود
در ادامه مراســم مديركل بنياد حفظ آثار و نشــر 
ارزش هاى دفاع مقدس اســتان همدان گفت: ابتدا 
جا دارد از اهالى شهر شيرين سو و از ميزبانى خوب 

آنها تقدير و تشكر كنم.
مهدى ظفرى با اشاره به اهميت ادامه دادن راه شهدا 
و عمل به ســيره و روش آنها افزود: شهدا چشم و 

چراغ اين ملت هســتند و مــا مى توانيم با عمل به 
وصاياى ايشان ادامه دهنده راه آنها باشيم.

وى با اشاره به رشــادت هاى رزمندگان در دوران 
دفاع مقدس بيان كرد: شهدا و رزمندگان با نثار جان 
شــيرين خود مانع از اشــغال ايران عزيز به دست 
اشــغالگران شدند و ما نيز وظيفه داريم اين ميراث 
گرانبها كه همان فرهنگ شــهادت و ايثار هست را 

حفظ كنيم.
ظفرى گفت: دشــمنان از هر راهــى براى ايجاد 
جدايى بين جوانان و شــهدا استفاده مى كنند كه 
امروزه به فرموده مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) 
مهمترين آن جنگ نرم است كه نيازمند هوشيارى 

مسئولين و جوانان عزيز مى باشد.
مديركل بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع 
مقدس با بيان خاطره اى از ســردار سپهبد شهيد 
حاج قاسم ســليمانى، ايشان را ســفير انقالب 
اســالمى معرفــى كــرد و گفــت: اخالص و 
جوانمردى از ويژگى هاى ايشــان بود و در مسير 
اعتالى انقالب اسالمى از هيچ كوششى فروگذار 
نبود. امام جمعه شيرين سو هم با تقدير از اقدام هاى 

شهردارى در برگزارى يادواره شهدا و احداث المان 
شهداى گمنام بيان كرد: شهدا جان با ارزش خود را 
فداى ايران اسالمى كرده اند كه امروزه ما بايد بدانيم 

با چه هدفى اين كار انجام شده است.
حجت االسالم والمسلمين حســن ملكى   گفت: 
هدف از دفن شــهدا در پارك ها و دانشــگاه ها و 
مكان هاى عمومى اين اســت كه يادآورى شود در 
قســمتى از تاريخ اين مرزوبوم جوانمردانى براى 
عزت و شــرف اسالم انقالب از جان شيرين خود 
گذشتند. وى با اشاره به برگزارى نخستين يادواره 
شــهداى گمنام بيان كرد: شهداى عزيز به مراسم ها 
نيازى ندارند، زيرا هدف آنها رضايت الهى بوده و به 
آن هم رسيدند و اين ما هستيم كه به آنها نيازمنديم 
و اگر احترامى هم به شهدا و جانبازان گذاشته شود 

نتيجه آن به خود ما بر مى گردد.
الزم بــه يادآورى اســت، در پايــان برنامه از 
خانواده هــاى معــزز و معظم شــهداى شــهر 
شيرين سو تقدير شــد و به مقام شامخ شهداى 
گمنام با اهداى گل و گالب پاشــى قبور مطهر 

ايشان اداى احترام شد.

ساخت ساختمان و بادگير باغ 
دولت آباد يزد در مينى ورلد مالير

ورود فاضالب خانگى به رودخانه ملحمدره
■ مردم: بوى بد فاضالب نمى  گذارد شب ها بخوابيم

نخستين يادواره شهداى گمنـام شيرين سو  برگـزار شدنخستين يادواره شهداى گمنـام شيرين سو  برگـزار شد
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قوه قضاييه تحول در تحول 
فيض ا... مظفرپور»

 هفته اول تيرماه را به مناســبت شــهادت شهيد دكتر سيد محمد 
حسينى بهشتى رئيس وقت ديوان عالى كشور(رئيس قوه قضاييه) در 
حادثه جانگداز بمب گذارى دفتر حزب جمهورى اسالمى هفته قوه 
قضاييه نامگذارى كردند. شهيد بهشتى همانگونه كه خود گفته است 
از راست قامتان جاودانه تاريخ است. كسى كه امام راحل عظيم الشأن 
فرمود بهشــتى يك ملت بود براى ملت ما ضمن گراميداشت ياد و 
خاطره آن شــهداى گرانقدر نكاتى را در خصوص اين هفته يادآور 

مى شويم.
1-تحول شــاه كليد قوه قضاييه براى اجراى صحيح عدالت اســت، 
زيرا كه گفته  اند العدل اســاس الملك و آنقدر موضوع عدالت مهم 
اســت كه اگر در جامعه اى ظلمى واقع شــود ملك و ملت در خطر 
نابودى هستند. الملك يبقى مع الكفر و التبقى مع الظلم يعنى ملك و 
فرمانروايى ممكن است با كفر باقى بماند ولى با ظلم باقى نمى ماند.

2-رهبــر معظم انقــالب در 16 اســفندماه 1397 حجت االســالم 
والمســلمين رئيسى را به رياســت قوه قضاييه برگزيدند و در متن 
حكم اين گونه آمده است آغاز دهه پنجم انقالب و گذشت 40 سال 
از تشــكيل دادگسترى مبتنى بر فقه و حقوق اسالمى ايجاب مى كند 
كه با تكيه بر تجربه ها و دســتاوردها و رهنمودهاى انباشــته در اين 
نصاب زمانى تحولى متناســب با نيازها و پيشــرفت ها و تنگناها در 
قوه قضاييه صورت گيرد و دستگاه عدالت با نفسى تازه و انگيزه اى 
مضاعــف و نظم و تدبيرى حكمت آميز دوران جديدى را كه زيبنده 

گام دوم انقالب است با قدرت و جديت آغاز كند.
معظم لــه در ادامــه مى فرمايند كه ســند تحول قضايى پيشــنهادى 
جنابعالى(رئيسى) را مالحظه كردم و نكاتى را يادآور مى شوند كه به 

برخى از آنها اشاره مى شود. 
نخست آنكه براى همه فصول اين سند و بندهاى ذيل آن زمان تعيين 
كنيد. دوم آنكه در همه فصول تحول مردمى بودن و انقالبى بودن و 
ضد فساد بودن را رعايت كنيد سوم آنكه نيروى انسانى صالح را در 

رأس عوامل تحول و پيشرفت قوه بدانيد.
با آمدن آيت ا... ابراهيم رئيسى به قوه قضاييه سند تحول در اين قوه 
تدوين و در تاريخ 99/9/30 براى اجراى دقيق به دادگســترى هاى  
سراسر كشــور ابالغ گرديد. در ديباچه اين سند آمده است:«صدور 
بيانيه گام دوم انقالب مطالبه صريح رهبر معظم انقالب اسالمى مبنى 
بر انجام تحول قضايى به عنــوان آورده دوره جديد و نيز انتظارات 
روزافزون مردم موقعيتى ويژه و تاريخى پديد آورده و تحول قضايى 
را در همتــرازى با گام دوم انقالب به اولويت انكارناپذير قوه قضائيه 

تبديل كرده است».
4-قوه قضاييه امســال در هفته خود با يك رويداد خوشايند استثنايى 
روبه رو شده است و آن انتخاب آيت ا... ابراهيم رئيسى رئيس اين قوه 
به عنوان رئيس جمهور هشتم در دوره سيزدهم رياست جمهورى است 
و تا كمتر از 2ماه ديگر رئيسى قوه قضاييه را ترك كرده و رياست قوه 
مجريه را به عهده خواهد گرفت. و در اين شرايط خاص، اما دغدغه 
اصلى رئيس فعلى قوه قضاييه همچنان چگونگى اجراى ســند تحول 
قضايى در دوره رياست آينده اين قوه است. ابراهيم رئيسى روز شنبه 
در جلسه مسئوالن عالى قضايى و در هفته قوه قضايى به اين موضوع 
اشاره كرد كه سند تحول نبايد با رفتن وى از اين قوه معطل بماند و يا 
اجراى آن با تأخير و تعلل باشد، زيرا كه اين سند آماده شده و اجراى 

آن با تغيير يك فرد و رأس قوه نبايد دچار خدشه شود.
در بند 9 سند تحول قضايى تحت عنوان نظارت و ارزيابى وضعيت 
تحقق ســند تحول با تهيه گزارش هاى فصلى پيش بينى شده است تا 

اجراى اين سند دچار انحراف و اختالل نشود.
5-آنگونه كه پيش بينى مى شود در آينده نزديك يكى از معاونان قوه 
قضاييه كه آشــنايى ديرينه اى با مســائل و مشكالت اين قوه و سند 
تحول قضايى را دارد از طرف رهبر معظم انقالب به رياست اين قوه 
منصوب خواهد شــد كه اميدوارى براى اجراى سند تحول در دوره 

جديد قوه قضاييه را افزايش داده است تا آن موقع منتظر مى مانيم.

330 تخت بيمارستانى به ظرفيت درمانى 
همدان اضافه مى شود

 تــا چند ماه آينده با اتمام پروژه مركز آموزشــى، درمانى اكباتان 
شهر همدان 330تخت بيمارســتانى به ظرفيت درمانى استان اضافه 

مى شود.
رئيس كميســيون برنامه وبودجه مجلس شوراى اسالمى در شوراى 
برنامه ريزى و توسعه استان گفت: با پيگيرى هاى انجام شده پيشرفت 
فيزيكى عمليات ساخت مركز آموزشى، درمانى اكباتان شهر همدان 
شتاب خوبى گرفته و هم اكنون 300نفر در عمليات ساخت وساز اين 

بيمارستان مشغول به كار هستند. 
حميدرضــا حاجى بابايى بــا بيان اينكــه تا 4ماه آينــده اين طرح 
بــه بهره بــردارى مى رســد، بيان كرد: ايــن مركز آخريــن مدل از 
بيمارستان هاى در حال ساخت اســت كه بخش بزرگى از نيازهاى 

درمانى استان را برطرف مى كند. 
وى با تأكيد بر اينكه ايجاد زيرساخت هاى درمانى و تأمين تجهيزات 
پزشــكى موردنياز جزو اولويت هاى اجرايى اســت گفت: احداث 
بيمارستان اكباتان طرح ملى است و توجه جدى به سرعت بخشيدن 

در عمليات اجرايى و تكميل آن را داريم.
حاجى بابايــى با اشــاره بــه اينكــه پروژه هاى بزرگــى در حوزه 
بهداشــت ودرمان، راه آهن و پارك علم وفناورى در استان همدان در 
حال اجراســت افزود: براى راه آهن همدان 375ميليارد تومان اعتبار 
اختصاص يافته و براى راه آهن مالير- همدان اعتبار مستقل در نظر 

گرفته شده است. 
وى در ادامه بيان كرد: براســاس گفته هاى رئيس جمهورى منتخب، 
دولت آينده حزبى و جناحى نيســت و اين دولت سعى در خدمت 

بيشتر و اعتمادسازى بين مردم و حاكميت دارد. 
وى افــزود: بايــد در كنــار انتقاداتى كه به دولت كنونى مى شــود، 
خدمات نظام براى مردم تبيين تا اميدآفرينى در جامعه ايجاد شود. 

به گــزارش ايرنا، نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس همچنين 
با تأكيد بــر خدمت به مردم و حمايت از ســرمايه گذار و پرهيز از 
حاشيه ها گفت: اســتان همدان به شكل يك شبكه به هم پيوسته در 

مسير توسعه قرار دارد. 
به گفته وى، همدان از كم حاشــيه ترين استان هاســت و وحدت و 

همدلى خوبى بين همه مجموعه ها وجود دارد. 
نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى نيز با بيان اينكه 
توسعه استان در مســير خوبى قرار دارد و اين روند با قدرت ادامه 
دارد از مديران استان خواست در جذب سرمايه گذار تالش بيشترى 
داشته باشند و زمينه حضور سرمايه گذاران را در استان فراهم كنند.

عليرضا شــهبازى گفت: مردم و مســئوالن به برخى از شايعه ها كه 
هميشه پس از انتخابات مرسوم است توجه نكنند و مجمع نمايندگان 

مسائل استان را رصد مى كند و اجازه حاشيه به كسى را نمى دهد. 
نماينده منتخب مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس شــوراى اسالمى 
نيز بيان كرد: مردم در انتخابات حماســه آفريدند و ما وظيفه داريم 

اعتماد مردم را با كار و تالش جبران كنيم. 
فتح ا... توســلى افزود: حضور فعال چند نفر از نمايندگان استان در 
كميسيون بودجه مجلس يك فرصت براى توسعه و پيشرفت استان 

است. 
وى با اشــاره بــه ظرفيت هــاى فرهنگى،گردشــگرى و اقتصادى 
2شهرســتان كبودراهنگ و بهار از مسئوالن خواست توجه بيشترى 
به اين شهرســتان ها داشته باشــند و در توزيع اعتبارات عدالت را 

رعايت كنند.

طرح «الزام مسئوالن به پاسخگويى 
تذكرات نمايندگان» فوريتى شد

 نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى در ادامه جلسه علنى روز 
گذشــته مجلس شــوراى اســالمى بررســى 2فوريت طرح الزام 
دســتگاه هاى اجرايى به تذكرات كتبى و شــفاهى نمايندگان را در 

دستور كار صحن علنى مجلس قرار دادند.
محمدرضــا صباغيان نماينده مردم بافق و مهريز به عنوان طراح اين 
طرح، گفت: يكى از ابزارهــاى نظارتى نمايندگان، تذكرات كتبى و 
شــفاهى است، اما دستگاه هاى دولتى خود را مكلف به اين تذكرات 

نمى دانند.
بر اساس اين طرح، دستگاه ها مكلف مى شوند كه به صورت مكتوب 

به تذكرات كتبى و شفاهى نمايندگان پاسخ دهند.
ميرتاج الدينــى نماينــده مردم تبريــز در مخالفت بــا 2فوريت اين 
طرح، بيان كرد: اين طرح متناقض با اصول قانون اساســى اســت و 
شــوراى نگهبان با كليات آن مخالفت خواهد كرد. هر تذكر شفاهى 
نمايندگان4 تــا 5 وزير را خطاب قرار مى دهد. در صورت تصويب 
نهايــى اين طرح، وزرا بايد كارهــاى اجرايى خود را رها كرده و به 

تذكرات نمايندگان پاسخ دهند.
محمدمهــدى مفتح نماينده مردم رزن نيــز در مخالفت با اين طرح 
معتقد بود: اين طرح مغاير با قانون اساسى است و شوراى نگهبان آن 
را تأييد نمى كند. از سوى ديگر، بازبينى كل آيين نامه داخلى مجلس 
در دستور كار كميسيون آيين نامه قرار دارد و اين موضوعات بايد به 

دقت در كميسيون تخصصى بررسى شود.
بــه گزارش مهر، موســوى الرگانى نماينده مــردم لنجان و عليپور 
نماينده مــردم ماكو در موافقت با اين طرح،گفت: اگر قرار اســت 
مسئوالن به تذكرات كتبى و شفاهى پاسخ ندهند، طرح اين تذكرات 
فايده اى ندارد و بايد حذف شود. ابزارهاى نظارتى مجلس ُكند شده 
و حتــى پرســش از وزرا نيز خاصيت خود را از دســت داده، زيرا 
آيين نامه داخلى مجلس مبنى بر اينكه وزراى 3 كارته بايد استيضاح 

شوند، اجرايى نمى شود.
در پايــان نمايندگان بــا 166رأى موافــق، 35رأى مخالف و 2رأى 
ممتنع از مجمــوع 219نماينده حاضر در مجلــس، با 2فوريت اين 

طرح موافقت كردند.

دور هفتم مذاكرات وين زودتر از يكشنبه آينده 
آغاز نخواهد شد

 خبرنگار روزنامه آمريكايى وال استريت ژورنال در توييتى اعالم كرد انتظار 
نمى رود دور هفتم گفت وگوهاى برجامى وين در زودترين حالت ممكن قبل 

از يكشنبه آينده آغاز شود.
به گزارش فارس، الرنس نورمن همچنين در توييتى ديگر در اشــاره به آنچه 
پيشــرفت اندك در دور ششــم مذاكرات خواند، مدعى شــد آنقدر پيشرفت 
گفت وگوها در دور ششــم كم بوده كه ديگر نمى تــوان آن را كمتر جلوه داد 
و گفت: حتى(ميزان پيشــرفت) كمتر از آن چيزى بوده كه چند روز پيش فكر 

مى كردم.
ســيد عباس عراقچى معاون سياســى وزير امورخارجه درباره روند مذاكرات 

گفت: به اواخر كار نزديك شديم، ولى مسير باقى  مانده ساده نخواهد بود.

سياست خارجى دولت آينده معتبر كردن 
پاسپورت ايران باشد

 عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس شوراى اسالمى 
استفاده از ظرفيت كشورهاى همســايه و توسعه تجارت خارجى و همچنين 
معتبر كردن پاســپورت ايرانى در دنيا را به عنوان اولويت هاى دولت آينده در 
عرصه سياست خارجى برشمرد. ابراهيم رضايى در گفت وگو با ايسنا، در تبيين 
اولويت هاى دولت ســيزدهم در عرصه سياست خارجى گفت: قطعاً سياست 
خارجــى بايد بر پايــه 3اصل عزت، حكمت و مصلحت باشــد، انتظار داريم 

دستگاه ديپلماسى در دوره آقاى رئيسى از حالت انفعالى به فعال تغيير كند.
وى افزود: يكى از اولويت هاى دستگاه سياست خارجى استفاده از ظرفيت هاى 
كشورهاى همسايه، توسعه تجارت خارجى و بهره گيرى از ظرفيت هايى مانند 

اوراسيا، پيمان هاى منطقه اى و بين المللى مانند شانگهاى است.

موافقتنامه ايران و روسيه براى بهره بردارى 
از فضاى ماوراى جو 

روســيه  و  ايــران  موافقت نامــه  رئيس جمهــورى  اول  معــاون   
مقاصــد  بــراى  جــو  مــاوراى  فضــاى  از  بهره بــردارى  زمينــه  در 
ــور  ــات كش ــظ نبات ــازمان حف ــه س ــار ب ــاص اعتب ــز، اختص صلح آمي
ــراى  ــار ب ــص اعتب ــى، تخصي ــخ صحراي ــت مل ــا آف ــه ب ــراى مقابل ب
ــازى  ــردارى و بازس ــين آالت تخصصــى آوارب ــازى ماش ــد و نوس خري

ــرد. ــالغ ك را اب
بــه گــزارش پايــگاه اطالع رســانى دفتــر هيــأت دولــت، بــا امضــاى اســحاق 
جهانگيــرى معــاون اول رئيس جمهــورى مصوبــه مربــوط بــه صــدور مجــوز 
امضــاى موافقت نامــه ميــان ايــران و روســيه در زمينــه بهره بــردارى از 

ــالغ شــد.  ــز، اب ــراى مقاصــد صلح آمي ــاوراى جــو ب فضــاى م

حجت االســالم  جــارى  هفتــه  اوايــل   
هيأت عالى  رئيــس  فالحــى  احمدحســين 
نظارت بر انتخابات شــور اهاى اسالمى شهر 
و روستاى اســتان در جمع خبرنگاران با بيان 
اينكه معترضان به انتخابات شــورا در همدان 
مستندات قابل توجهى را تاكنون ارائه نداده اند، 
گفت كه نسبت به اينكه انتخابات در همدان به 
صورت الكترونيك برگزار شده احتمال خطا در 
شــمارش آراى مردمى پايين بوده، از اين رو در 
روز هاى آتى صحت انتخابات در همدان تأييد 

مى شود. 
در اظهارات مسئولين شهرى و استانى، شهر هاى 
نهاوند و تويســركان با مشكالتى در انتخابات 
روبه رو شــده اند. طبق گزارش ها در انتخابات 
نهاوند شــاهد اين مســأله بوديم كه نيمى از 
شوراهاى شــهر نهاوند يعنى اعضاى منتخب 
شــوراى شــهر هاى برزول و گيان دستخوش 
تغيير شــدند (اين منطقه داراى4شوراى شهر 
نهاوند، برزول، گيان و فيروزان است). اين در 
حالى است كه طبق اظهارات مسئولين اجرايى 
و نظارتى استان و شهرستان تويسركان، تخلفات 
عميقى در انتخابات شورا هاى اين منطقه اتفاق 

افتاده است. 
در ايــن ميان برخى از معترضــان به انتخابات 
شــوراى شــهر همدان بــا قيــاس تخلفات 
صورت گرفته در تويســركان و تغييرات ايجاد 
شده در نهاوند، بر اين مدعا هستند كه انتخابات 

شوراى همدان نيز دچار تداخل شده است. 
 اعتراض كانديداهاى مغلوب چيست؟

در ارتباط بــا چندين كانديــداى معترض به 
انتخابات شــوراى همدان متوجه شــديم كه 

چندين مسأله در ميان آنها رواج دارد.
■ اعتراض به نحوه عملكرد برخى از مسئوالن 
پاى صندوق؛ در اين رابطه يكى از اين كانديداها 
مدعى بود كه اين مسئولين براى افراد كم سواد و 
بى سواد رأى گيرى را انجام داده اند. يكى ديگر از 
كانديداها ادعا مى كرد كه حدود  هزار و100 نفر 
را براى رأى دادن پاى صندوق هاى رأى گذاشته 
كه اين افراد حتى از رأى خود عكس گرفته اند، 
اما تعداد آراى وى زير 500 تا اعالم شده است.

■ ليســت مجمع فعاالن فرهنگى؛ يكى از اين 
كانديداها در اين رابطه ادعا كرده بود كه چگونه 
مى شود با وجود ليست هاى متعدد از احزاب و 
چهره هاى شناخته شده تر اين ليست توانست 
پيروز شود و اين در حالى است كه اين ليست 
48ســاعت پيش از انتخابات انتشــار يافته و 
هيچگونه تبليغات فيزيكى از جمله بنر در سطح 

شهر نداشته است. 
پورصالحى وكيــل دادگســترى و كانديداى 
انتخابات ششمين دوره شوراى شهر همدان در 
اين رابطه با بيان اينكه اين مسأله را به عنوان يك 
تخلف انتخاباتى پيگيرى نمى كنيم و از اين رو 
ارتباطى به هيأت نظارت ندارد، گفت: 2بند از 
ميثاق نامه اين شورا با كانديداهاى مورد حمايت 
خود بر خالف قانون اســت و اين مسأله را از 
طريق دادسرا پيگيرى مى كنيم، زيرا اين مسأله 

جرم محسوب شده نه تخلف انتخاباتى.
■ انتخاب اعضا پــاى صندوق هاى رأى؛ يكى 
ديگر از كانديداها در اين رابطه ادعا مى كند كه 
120نفر از 170نفــر اعضاى پاى صندوق هاى 
رأى عضو مؤسســاتى هســتند كه زير مجمع 
فعاالن فرهنگى فعاليــت مى كنند. يكى از اين 
كانديداها مدعى شــده بود كه 2نفر از بازرسان 

ويژه  فرماندارى از اعضايى هســتند كه ليست 
اعضاى شوراى فعاالن فرهنگى تحت نظر آنها 
بسته شده است. برخى كانديداهاى معترض با 
حضور در دفتر همدان پيام خواستار بازشمارى 
آراى صندوق هــاى رأى شــدند و از نامه اى 
رونمايــى كردند كه در آن ليســت تعدادى از 

صندوق هــا را براى بازشــمارى به 
رئيس هيأت نظارت داده اند. 

 تخلف در ليســت هاى ارائه شــده 
ارتباطى با هيأت نظارت ندارد

رئيس هيأت عالى نظارت بر انتخابات شوراهاى 
اسالمى شهر و روســتاى استان در گفت وگو 
با خبرنگار ما در رابطه با شــبهات ايجاد شده 
پيرامون ليست شوراى فعاالن فرهنگى گفت: 
تخلفات انتخاباتى از پاى صندوق هاى رأى به ما 

ارتباط دارد. اگر اين ليست پيش از 
زمان انتخابات انتشار يافته و يا تخلفى صورت 

گرفته در حيطه كارى ما نيست. 
فالحى در ادامه افزود: در اين ميان البته برخى 
مدعى شــده بودند كه اين ليســت ها در روز 
رأى گيــرى و پاى صندوق هاى رأى انتشــار 
يافته، كه از آنها خواســتيم بر ادعاى خود ادله 
و مستندى ارائه كنند تا آن را پيگيرى كنيم كه 
تاكنون هيچ كدام از كانديداها سند قابل استنادى 

در اين رابطه اراده نكرده است. 
 چگونه مى شود اعضاى پاى صندوق 
در حضور ديگر اعضا دســت به تخلف 

بزنند؟
رئيس هيأت اجرايى نيز در ارتباط با موارد مورد 
اعتراض كانديداهاى انتخابات شوراى شهر در 
گفت وگــو با خبرنگار ما در رابطه با ليســت 

شــوراى فعاالن فرهنگى گفت: اين مسأله در 
حيطه كارى من نيست و اين افراد مى توانند در 
اين خصوص به مرجع قضايى شكايت كنند كه 
البته فكر كنم اين اقدام را تاكنون انجام داده اند. 
اگر در رابطه با تعداد آرا حرف و حديثى وجود 

دارد ما پاسخگو هستيم. 
محمدعلى محمدى در پاســخ به اين شبه كه 

برخى از افراد پاى صندوق از مؤسسات 
تحت نظر شــوراى فعــاالن فرهنگى انتخاب 
شده اند، بيان كرد: اين مسأله را تكذيب مى كنم، 
اين افرادى را كه انتخاب كردم در 3 قسمت آنها 
را تغيير دادم. ما اين افراد را آموزش داديم و اين 
افراد از مديران، معاونين و يا رؤســاى ادارات 
بودند. ضمن اينكــه در پاى صندوق هاى رأى 
20 نفر حضور داشــتند و آيا ممكن است در 

مقابل ديدگان اين 20 نفر اعضاى پاى صندوق 
به مردم بگويند كه به يك ليست مشخص رأى 
دهنــد؟ نماينده فرمانــدار، 2نماينده از هيأت 
نظارت بر شوراها، نماينده نظارت بر انتخابات 
شوراى نگهبان و رياســت جمهورى، بازرس 
صندوق، 3 الى 5نفر منشــى و رئيس شعبه و 
مأموران نيرو ى انتظامى افرادى هستند كه پاى 
صندوق هاى رأى حضور داشــته و از اين رو 

مى گوييم اين تخلف بعيد است. 
فرمانــدار همچنين در رابطه با ادعاى برخى از 
معترضان نســبت به رأى نوشتن مأموران پاى 
صندوق براى افراد بى ســواد با رد اين مسأله 
افزود: اين افراد اجــازه چنين كارى را ندارند. 
از ســوى ديگر اعالم هم كرده بوديم كه افراد 
كم سواد و بى ســواد براى رأى دادن حتماً بايد 

افراد سببى و نسبى خود را بياورند و همچنين 
به ناظران گفته بوديم كه افرادى كه براى چندين 
نفر حضور پيدا كرده و رأى نوشته اند از حضور 
آنها جلوگيرى كرده تا جلو سوءاستفاده ها گرفته 

شود. 
وى در پاســخ به اين پرســش كــه يكى از 
معترضان گفته بود كه آقايان هم عضو بازرسان 
ويژه فرماندارى بــوده و هم از اعضاى اصلى 
شــوراى فعاالن فرهنگى به حساب مى آيند، 
گفت: بنده اين اشخاص را مى شناسم، اما اين 

افراد هرگز بازرس من نبودند. 
رئيــس هيأت اجرايى در پاســخ به پرســش 
ديگرى مبنــى بر اينكه در جلســه با فالحى 
يكــى از خبرنگاران به نقل از شــما گفت كه 
به كانديداهاى معتــرض گفته ايد در صورت 
اعتــراض عليــه آنها 
خواهيد  دعــوى  اقامه 
كرد، البته خود بنده اين 
مسأله را از فرماندار يكى از شهرستان هاى تابعه 
شــنيدم، آيا چنين اقدامى  خواهيد كرد، پاسخ 
داد: ما چنين حرفى به معترضان نمى زنيم مگر 
آنكه بحث تهمت و افترا باشــد كه البته خيلى 
اين مســأله را هم پيگيرى نمى كنيم. كسى كه 
انتخابــات را برگزار مى كند مى بايســت اين 
مسأله ها(مورد تهمت و افترا قرار گرفته شدن) 

را نيز به جان بخرد. 
محمدى در ادامه افزود: افرادى هســتند كه 
فكــر مى كردنــد رأى بااليــى مى آورند، اما 
پــس از شــمارش آرا 
اجابت  آنهــا  انتظــار 
نشده اســت. برخى از 
اين افراد با پرخاشــگرى به بنده و همكارانم 
اعتراض مى كنند ولى اين دليل نمى شــود كه 
ما عليه آنها اقامه دعوى كنيم. قانون تعريف 
كرده 48ساعت پس از اعالم نتيجه آرا افراد 
معترض به صورت كتبى مى توانند اعتراض 
كننــد، البته اگر آنها مصاديقى بر ادعاى خود 

داشته باشند بهتر است. 
وى در پايان بيان كــرد: از بس به بنده گفته 
بودند كه تخلف و يا اشــتباه در شمارش آرا 
به وجود آمده، خودم با هماهنگى يك شعبه 
كه4صندوق داشت را مجدد بررسى كرده و 
با ســامانه تطبيق داديم، شاهد اين بوديم كه 
حتــى يك رأى هم جابه جا نشــده بود و از 
ايــن رو مى گوييم كه امــكان ندارد يك رأى 

جابه جا شده باشد. 

رئيس هيأت نظارت مى گويد: امكان ندارد يك رأى هم جابه جا شده باشد

تخلف يا ُشبهه
 جنجال بر سر ليست فعاالن فرهنگى

■ كانديداهاى معترض همدانى خواستار بازشمارى آرا هستند

 رئيس مجلس شوراى اسالمى در پاسخ به 
تذكــر يكى از نمايندگان تأكيد كرد كه قانون 
اقدام راهبردى دقيقاً در حال اجراست و پس 
از پايان مهلت داده شــده بــه آژانس چيزى 

تمديد نشده است.
به گزارش ايســنا، نماينده مردم محالت در 
مجلس شــوراى اســالمى در جلسه علنى 
روز گذشــته مجلس شــوراى اسالمى و در 
جريان بررســى گزارش كميســيون قضايى 
و حقوقــى در خصوص طــرح الزام به ثبت 
معامــالت اموال غيرمنقول گفت: براســاس 
آيين نامه داخلى مجلس شــوراى اسالمى در 
مواردى كه شــوراى نگهبان ايرادى را وارد 

مى داند كميســيون بايد يا ايراد را رفع كند و 
يا آن را حذف كند، اما متأسفانه مدتى است 
در مجلس باب شــده كه به ايرادات شوراى 
نگهبان مواردى ديگر اضافه مى شــود كه اين 

خالف آيين نامه است.
حجت االســالم عليرضا سليمى در ادامه بيان 
كرد: از ســوى ديگر در اين طرح شــوراى 
نگهبان ايراد اصل 75 را وارد دانســته است. 
اگر قرار باشد سامانه اى جديد ايجاد شود بار 
مالى به دنبال دارد و ايراد باقى است، اما اگر 
از سامانه موجود استفاده شود ديگر مشكلى 
وجود ندارد. اعضاى كميسيون در اين زمينه 

توضيح دهند.

وى در ادامــه افزود: در قانون اقدام راهبردى 
براى لغو تحريم ها 3ماه بــه آژانس فرصت 
داديم كه اين فرصت يك ماه ديگر نيز تمديد 
شد با اين حال حدود چند روزى است كه از 

اين يك ماه مهلت نيز گذشته است.
سليمى در ادامه گفت: خودمان بايد از مصوبه 
مجلس شوراى اسالمى دفاع كنيم. آيا شوراى 
عالى امنيت ملى در اين زمينه تصميمى گرفته 
اســت و ما اطالع نداريم؟ بايد در اين زمينه 

شفاف سازى شود.
رئيس مجلس شوراى اســالمى در پاسخ به 
تذكر ســليمى بيان كرد: منظور كميسيون در 
متن اصالحى ســامانه موجود اســت و بار 

مالى جديدى وجود ندارد. همچنين براساس 
توضيحات ارائه شــده متنــى به طرح اضافه 
نشــده و موضوعات مطروحه به منظور رفع 

ابهام در طرح آمده است.
محمدباقر قاليباف بيان كرد: درباره  آژانس نيز 
قبــًال تذكر دادم و االن نيــز مى گويم پس از 
3ماهى كه گذشــت هيچ چيزى تمديد نشده 
و پــس از آن نيز هيچ يــك از موضوعاتى 
كه در داخل ضبط شــده اســت هيچ گاه در 
اختيار آژانس قرار داده نمى شود و در اختيار 
جمهورى اسالمى ايران اســت، قانون اقدام 
راهبردى براى لغو تحريم هــا دقيقاً در حال 

اجراست.

قانون اقدام راهبردى براى لغو تحريم ها دقيقاً در حال اجراست

چگونه نيمى از شورا هاى شهر در نهاوند تغيير كرد انتخابات همدان شبه اى در آن نيست

ميثاق نامه شوراى فعاالن فرهنگى مغاير با قانون است

رسيدگى به ليست شوراى فعاالن فرهنگى در حيطه كارى شوراى نظارت و اجرايى نيست

بحثى درباره مسدودسازى شبكه هاى 
اجتماعى در مجلس نيست

 در روزهاى اخير مطالبى به اســم«طرح صيانت از حقوق  كاربران 
در فضاى مجازى» در شــبكه هاى اجتماعى منتشر شده است كه طبق 
گفته سخنگوى كميسيون فرهنگى مجلس ، با طرح اين كميسيون بسيار 

متفاوت است.
سخنگوى كميسيون فرهنگى مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو 
بــا فارس، گفت: مطالبى كه درباره طرح كميســيون فرهنگى مجلس 
در فضاى مجازى و برخى از رســانه ها مطرح مى شود، هيچ نسبتى با 

واقعيت طرح اين كميسيون ندارد. 
مجيد نصيرايى بيان كرد: رويكرد اصلى اين طرح، تقويت شــبكه هاى 
اجتماعى بومى اســت و هيچ بحثى درباره مسدودســازى شبكه هاى 

اجتماعى خارجى در آن مطرح نيست.
وى در اين بــاره گفــت: مطالبى كه درباره طرح كميســيون فرهنگى 
مجلس در فضاى مجازى و برخى از رســانه ها مطرح مى شود، هيچ 
نسبتى با واقعيت طرح اين كميسيون ندارد. نصيرايى افزود: اين طرح 
هنوز در مرحله تدوين است و با همكارى كارشناسان متخصص مركز 
پژوهش هاى مجلس و ساير نهادهاى تخصصى اين حوزه در حال تهيه 
است. وى گفت: رويكرد اصلى اين طرح، تقويت شبكه هاى اجتماعى 
بومى اســت و هيچ بحثى درباره مسدودســازى شبكه هاى اجتماعى 

خارجى در آن مطرح نيست.

خبـر
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نيش و نـوش

"طرح پرستار پيگير" در نوبت اول پايش موفق بود
 معاون پرستارى وزارت بهداشت از موفقيت طرح پرستار پيگير در نخستين پايش 
در بيمارســتان هاى مجرى طرح خبر داد و گفت: از زمان اجراى اين طرح حدود هزار 

نفر از بيماران گروه هدف طرح پيگيرى شده اند.
به گزارش ايرنا، مريم حضرتى بيان كرد: در اين طرح، فرايند پيگيرى بيماران بســترى 
مبتال به بيمارى هاى غيرواگير و مزمن با مشاركت تيم درمانى، مراقبتى تخصصى پس 
از ترخيص از بيمارستان طراحى، اجرا و ارزشيابى مى شود و به عنوان يكى از راهبردها 
جهــت تداوم مراقبت از بيمار به ويژه در طول انتقال از بيمارســتان به منزل با هدف 
پيشــگيرى از مشــكالت پس از ترخيص، كاهش مدت اقامت در بيمارستان، كاهش 
بسترى مجدد و ارتقاى هماهنگى خدمات پيگيرى بيمار پس از ترخيص دنبال مى شود.

قانون حمايت از اطفال پشتوانه محكمى 
براى مددكاران اجتماعى است

 رئيــس انجمن مــددكارى اجتماعى ايران با بيان اينكه مــددكاران اجتماعى نقش 
محورى در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان دارند، با بيان اينكه  اين قانون پشتوانه 
محكمى براى مددكاران اورژانس اجتماعى يا واحدهاى اطفال و نوجوانان قوه قضاييه 
محسوب مى شود. سيدحسن موسوى چلك در گفت وگو با ايرنا افزود: قانون حمايت 
از اطفال و نوجوانان، نقطه عطفى در سياســتگذارى و قانونگذارى در حوزه مددكارى 
اجتماعى است و اين اطمينان را دارم كه تدوين اين قانون و به تبع آن آيين نامه حمايت 
از اطفال مى تواند الگوى خوبى براى حمايت از ساير گروه هاى در وضعيت مخاطره 

آميز از جمله زنان باشد.

بنياد بركت از كسب و كارهاى خانوادگى حمايت مى كند
 معاون توســعه اشــتغال اجتماع محور بنياد بركت بيان كرد كــه طرح حمايتى و 
اشتغال زايى بركت، از كسب و كارهاى خانوادگى به شكل ويژه و به منظور راه اندازى 

و پايدارسازى حمايت مى شود.
به گزارش مهر، مرتضى نيازى خاطرنشــان كرد: اين طرح حمايتى شــامل كســب و 
كارهايى مى شــود كه حداقل 50 درصد از ســهام داران يا صاحبان آن را اعضاى يك 

خانواده تشكيل دهند.
وى با اشــاره به تفاوت هاى ميان كسب و كارهاى خانوادگى با خانگى گفت: كسب و 
كارهاى خانگى معموالً كوچك هستند و قابليت اجرا در منازل و محيط هاى كوچك را 
دارند اما كسب و كارهاى خانوادگى شامل همه مشاغل از كوچك تا بزرگ مى شوند.

انديشه هاى شهيد بهشتى راهگشاى 
مسئولين قضايى در مسير تحول 

 هفتم تيرماه در تاريخ انقالب اســالمى يك روز خاصى است كه 
هيچگاه از ذهن ها پاك نمى شود.

جنايات بدخواهان انقالب كه نخبگان انقالبى و سياســى را نشــانه 
رفته بودند، در اين روز  اگرچه موجب شــد مردم تعدادى از بهترين 
نيروهاى انقالب را از دســت بدهند، اما موج خروشان ملت و عزم و 
اراده آنها براى اســتمرار راه شــهدا توطئه ها را خنثى كرد و جامعه به 

حركت خود ادامه داد.
شــهادت مظلومانه شهيد بهشتى به عنوان يكى از چهره هاى شاخص 
انقالب كــه به تعبير حضرت امــام(ره) خود يك ملــت بود، اتفاق 
ناگوارى بود و در آن مقطع حســاس مردم چهره اى را از دست دادند 

كه جامعه سخت به حضور و نقش آفرينى ايشان نياز داشت.
بهشتى و 72يار امام(ره) و انقالب رفتند، اما نام و ياد ايشان در اذهان 
و قلوب ملت زنده و باقى ماند و راهشان براى هميشه پررهرو خواهد 

بود.
هفتم تيرماه به خاطر جايگاه و موقعيت شــهيد بهشتى به عنوان يك 
چهره فقهى، سياسى و حقوقى كه در مقطعى سكاندار مجموعه قضايى 

بودند، روز قوه قضاييه نامگذارى شده است.
اين روز هم فرصتى براى گراميداشت ياد شهداى هفتم تيرماه به ويژه 
شهيد بهشتى و البته بازخوانى فكر و انديشه بلند آن مرد بزرگ و هم 
ارج نهادن به تالش ها و زحمات كســانى است كه در دستگاه قضايى 
كشور و به تبع آن مجموعه قضايى استان براى اجراى عدالت و تحقق 

اهداف انقالب اسالمى در اين حوزه حساس فعاليت مى كنند.
قوه قضاييه از اركان نظام به شــمار مى رود و به تبع آن افرادى كه در 
اين مجموعه مسئوليت دارند از جايگاه مهم و البته خطيرى برخوردار 

هستند و رسالت مهمى برعهده آنهاست.
انديشه هاى ناب و ارزشمند امثال شهيدبهشتى براى مسئوالن قضايى 
در تحقق اهداف دســتگاه قضا و پيشــرفت و تحــول در اين حوزه 
بســيار راهگشا و مفيد است و تكيه بر اين انديشه ها و الگو قرار دادن 
شــخصيت و منش شهيد بهشتى موجب مى شود كه زمينه هاى تحول 
و ارتقاى كمى و كيفى فعاليت هاى دســتگاه قضا بيش از پيش فراهم 

گردد.

فشار روانى به مرد
 شايع ترين خشونت زنان عليه مردان

 همســرآزارى پديده اى است كه از گذشته هاى دور در بين جوامع 
مختلف وجود داشــته اســت، ولى در عصر حاضر، شوهرآزارى در 

جوامع مختلف، به نظر مى رسد شيوع بيشترى پيدا كرده است.
يك روانشــناس بالينى در همدان بيان كرد: سازمان بهداشت جهانى 
همسرآزارى را يك اولويت بهداشتى مى داند كه متأسفانه اين مشكل 

بهداشتى و اجتماعى گاهى منجر به مرگ مى شود.
الهه خرازيان درگفت وگو با ايســنا،گفت: واژه همســرآزارى كه در 
اذهان عموم به عنوان خشونت شــوهر عليه زن به كار مى  رود، چون 
در تمام جوامع وجود داشــته است، اگر خشونت از طريق مستقيم و 
يا غيرمستقيم بر سالمت همســر تأثير بگذارد نيز نوعى همسرآزارى 
محســوب مى شــود، همچنين در برخــى مواقع همســرآزارى تنها 
آسيب رساندن نيست، بلكه اين رفتار مى تواند نوعى تهديد، اجبار، از 

بين بردن آرامش و آزادى فرد و ساير مصاديق باشد.
وى با بيان اينكه آزار در لغت به معناى رنج، عذاب، شــكنجه، اذيت، 
مشــقت، ضرب و صدمه است، بيان كرد: خشونت در لغت به معناى 
درشــتى، زبرى، ناهموارى، تندخويى و درشتخويى است، بنابراين از 
معانى اين 2واژه مشــخص مى شــود كه كلمه آزار از معناى عام ترى 

نسبت به كلمه خشونت برخوردار است.
خرازيان به تعريف شوهرآزارى اشاره كرد و گفت: رفتارى آزاردهنده 
از ســوى زن عليه شــوهر كه در محيط خانواده بــه وقوع مى پيوندد 
و حقوق او را پايمال مى كند، كه ممكن اســت جنبه روانى، جنســى، 

اقتصادى، جسمى داشته باشد.
اين روانشناس به بيان ابعاد مختلف شوهرآزارى اشاره كرد و افزود: در 
بُعد روانى شــوهرآزارى، بعضى از خشونت هاى زنان، به روان شوهر 
آسيب مى رساند و وى را تحت فشارهاى روانى قرار مى  دهد و به طور 
معمول اين نوع آزردگى، شيوع بيشترى داشته و به صورت غيرمستقيم 
اثرات مخربى برجاى مى گــذارد كه از جمله آنها مى توان به تخريب 
شخصيت و قضاوت شوهر، از بين بردن حرمت پدر در نزد فرزندان 
اشــاره كرد. وى در ادامه گفت: برخى زنان جايگاه همسر خود را نزد 
ديگران مخدوش مى كنند و اين بُعد روانى براى مرد آثار بسيار مخربى 

بر جاى مى گذارد.
خرازيان بــا بيان اينكه يكى از بارزترين مصاديــق آزار روانى مردان 
در خانواده از بين بردن نقش پدرى آنهاســت، بيــان كرد: رفتارهاى 
اهانت آميز و پرخاشگرانه از سوى زن در نزد فرزندان، مى  تواند اقتدار  

پدر را در محيط خانواده مخدوش كند.

دنياى اقتصاد: واكسن ابرنوسان در بورس
 واكسنم جزو بورسى ها شد!!

هفت صبح: 5دليل غيرمنطقى براى گرانى دالر
  ثبت با سند برابر است!!

همشهرى: نگرانى از نسخه جديد براى اينترنت 
 نكنه مى خوان فيلترشكن ها رو به روز رسانى كنند!!

ايران: فصل متفاوت بازارها
 بدون شرح!!

خراسان: جوالن غيرقانونى هزار صرافى مجازى
 يه دسته جديد به گروه دالل ها هم اضافه شد!!
مردم ساالرى: جابه جايى آغاز شد؛ اجاره ها رفت باال

 ديگه طورى شده كه براى هر يه قدم برداشتن بايد هزينه داد!!
همدلى: بازگشت به وضعيت قرمز با كروناى هندى 

 باز هم اُملت سازى كرونا شروع شد!! 
توريسم: كارآفرينان برتر گردشگرى تسهيالت مى گيرند

 اينطورى با يك تير 2نشون مى زنند!!
كيمياى وطن: «دلتا» دل نگرانِى جديد

 هرچــى زمان مى گذره كرونا آپشــن هاى جديدى از خودش 
نشون مى ده!!

 جمله: آيا طلسم كنكور شكستنى است؟
  درصورتى كه پاى  كرونا در ميون باشه!!

رسالت:«خير» به زياده خواهى ها در وين
 قراره كه هشتك نه گفتن رو اينطورى رواج بدن!!

دنياى نوجوانان: بازار سرمايه به صورت كوتاه مدت صعودى مى شود
 اين باال و پايين شدنا هم گذريه؛ زياد جديش نگيريد!!

امروز: خط فقر به 12/5 ميليون  تومان رسيد 
 هر سال با سال گذشته 2ميليون فرقشه!!
آفتاب اقتصادى: چه كنيم خاموش نشويم؟
 ديگه كاسه عموبرقى هم لبريز شده!!

كمپين نجات ماهى ها در نهاوند، مردم صدها 
ماهى را به رودخانه گاماسياب ريختند

 شــهروندان نهاوندى با ايجــاد كمپين نجات ماهى هــا، در اقدامى 
خودجوش درصد زيادى از ماهى هايى كه در حال تلف شدن در رودخانه 
روســتاى ليالن بودند را در مخازن آب ريخته و در رودخانه گاماسياب 

رهاسازى كردند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل حفاظت محيط زيســت استان همدان، 
رودخانه روســتاى ليالن نهاوند بر اثر خشكسالى در حال خشك شدن 
است در حالى كه صدها ماهى بر اثر نبود آب اين رودخانه در حال تلف 
شدن هستند. رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نهاوند از نجات 
جان هزاران ماهى اين رودخانه از ســوى حاميان محيط زيست خبر داد و 
گفت: اين ماهى ها بر اثر نبود آب جارى و خشكســالى رودخانه هاى اين 
منطقه در حال تلف شــدن بودند. مهراد ســلگى بيان كرد: بر اثر خشك 
شدن رودخانه هاى شهرستان نهاوند تعداد زيادى از ماهى ها تلف شدند و 
شهروندان دوست دار محيط زيست براى نجات باقى مانده ماهى ها تالش 
مى كنند. وى گفت: اين شهروندان با اقدامى ستودنى كمپينى جهت نجات 
ماهى ها تشكيل  دادند و با اين حركت نمادين حساسيت خود را نسبت به 

محيط زيست و ماهيان در حال مرگ نشان دادند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست بيان كرد: همچنين به دليل خشك شدن 
رودخانه روستاى عسگرآباد نهاوند تعدادى از ماهيان اين رودخانه تلف 
شدند و تعدادى از آنها توسط شهروندان با رهاسازى در رودخانه روستاى 

بابارستم از تلف شدن نجات يافتند.
سلگى گفت: بارش هاى كم در سال زراعى جارى در چند سال گذشته در 
شهرستان نهاوند بى سابقه بوده و مشكالت كم آبى را در پى داشته است و 

موجب خشك شدن رودخانه هاى اين شهرستان شده است.

آگهي مناقصه عمومي خريد قير

شهرداري همدان

شهرداري همدان در نظر دارد با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت (setadiran.ir)  نسبت به  خريد قير  100-85 پااليشگاهي 
مورد نياز كارخانه آسفالت به ميزان 315 تن از طريق مناقصه با شرايط زير اقدام نمايد: 

شرايط فني: قير خالص مورد نظر از نوع 100 -85  پااليشگاهي بوده واز بابت استانداردهاي مربوطه مورد آزمايش قرار مي گيرد. 
1. نحوه پرداخت به صورت ذيل مي باشد:

مبلغ 1/500/000/000 ريال نقدى و مبلغ 30/500/000/000 ريال از طريق اوراق خزانه به شرح مندرج در اسناد مناقصه
2. مبلغ سپرده شركت در مناقصه:

مبلغ سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 1/600/000/000 ريال (يك ميليارد و ششصد ميليون ريال) بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير همراه با اسناد 
مناقصه در پاكت الف و بصورت الك و مهر شده به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

الف:رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره 100785561712 نزد بانك شهر در وجه شهرداري همدان.
ب :ضمانت نامه بانكي به نفع شهرداري همدان

پ : اسناد خزانه يا اوراق مشاركت
  (setadiran.ir) 3. محل دريافت و تحويل اسناد: از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت

4. شهردارى در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است.
5. هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

6. ساير اطالعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.
7. مبلغ سپرده شركت در مناقصه برنده اول، هرگاه پس از ابالغ قانوني،ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود،به نفع شهردارى همدان ضبط 

خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز در صورت ابالغ،بدين نحو عمل خواهد شد.
8. به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مناقصه و يا پس از مهلت قانوني باشند،ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9. ميزان تضمين حسن انجام تعهدات معادل ده درصد كل مبلغ قرارداد مي باشد كه بايد قبل از انعقاد قرارداد و به يكي از صورت هاي ذكر شده شامل 
1- رسيد بانكي وجه مزبور،2- ضمانت نامه بانكي،3- اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به نفع شهرداري همدان تسليم شود و استرداد آن پس از تحويل 

قطعي و تسويه حساب نهايي صورت مي پذيرد.
10. شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار آگهي: 1400/04/07 
(م الف487)

 حركــت رو بــه جلو بــا تحول گرايى، 
پويايى و برنامه محورى از جمله رويكردهاى 
دستگاه قضا در 2سال گذشته در استان بوده 
به طورى كه رئيس كل دادگســترى همدان 
روز گذشته در نشست خبرى با خبرنگاران 
به مناســب هفته قوه قضاييه  عدالت محورى، 
فسادستيزى و اجراى برنامه هاى ابتكارى را 
از  جمله اقدام هاى دستگاه قضايى در استان 

عنوان كرد.
به گفته عدالتخــواه در حال حاضر  قوه قضاييه 
با اين استراتژى مســيرى را دنبال مى كند كه 
جهت گيرى اصلى در آن دستيابى به شرايطى 
مطمئن به جهت پيشــگيرى از وقوع جرايم و 
تقويت فضاى امن در بخش هاى مختلف است.

تا جايى كه در ســطح استان  شــاهد اجراى 
برنامه هاى مفيد و اثربخشى هستيم كه حاصل 
و نتيجه آنها تحول مثبت در مجموعه قضايى و 

خدمت رسانى بيشتر و بهتر به مردم است.
آنچه رئيس كل دادگسترى استان در اين نشست 
خبرى بر آن تأكيد داشــت اجراى دقيق سند 
تحول قوه قضاييه، رفع موانع توليد در اســتان، 
كسب رتبه نخست در حوزه هاى مختلف چون 
مصالحه، عفو، آزادى مشروط، مقابله جدى با 
مظاهر تخلف هــاى ادارى و...، ارائه خدمات 
عمومى رايگان، اتقان و استحكام آرا، استفاده 
از قضات انقالبى و جوان براى كادرسازى بود 
كه هر يك اين موارد مى تواند آغازگر حركتى 
ارزشمند همراه با خالقيت و ابتكار در دستگاه  

قضايى استان باشد.
 به عنوان نمونه در بحث اقتصاد مقاومتى آنچه 
قوه قضاييه  دنبال مى كنــد، رفع موانع توليد و 
حمايت از ســرمايه گذار در راســتاى تحقق 

سرمايه گذارى مطمئن براى توسعه است.
به گفته محمدرضــا عدالتخــواه در رابطه با 
اقدامات رفع موانع توليد  207جلسه با فعاالن 
اقتصادى، 277مورد مكاتبه براى تســهيل امر 
توليد و سرمايه گذارى در استان انجام شده  و 
57كارخانه و كارگاه رفع مشكل و از بيكارى 

422نفر جلوگيرى شده  است.
 برخورد با مفسدان در قوه قضاييه 

با قدرت ادامه مى يابد
وى همچنين گريزى به رويكرد فسادستيزى در 
قوه قضاييه زد و گفت: اين رويكرد  در قوه پس 
از آيت ا... رئيسى با قدرت ادامه دارد، زيرا اين 

مسير ريل گذارى شده است.
عدالتخواه در پاســخ به اين پرســش همدان  
پيام  كه رئيس جديد دســتگاه قضا چه زمانى 
معرفى مى شــوند و گمانه زنى ها چقدر منطبق 
با واقعيات است گفت: رئيس قوه ظرف2روز 
آينده مشخص مى شــود كه اميدواريم  رئيس 

بعدى از درون قوه قضاييه باشد.
رئيس كل دادگســترى اســتان  در پاســخ به 
پرســش ديگر همدان پيام مبنــى بر اينكه آيا 
پرونده اى براى ترك فعل مديرى در اســتان 
تشكيل شده هم توضيح داد: بله تشكيل شده، 
اما نه تحت اين عنوان. كارگروه شناســايى و 
پيشگيرى از عوامل فســادزا را در اين رابطه 
تشكيل داديم، معتقديم  نبايد در برابر مفاسد 
كوتاهى كرد چون فساد به پاى كل نظام نوشته 
مى شود، اگر مديرى فساد را در مجموعه خود 
گزارش ندهد، مرتكب جرم ترك فعل شده و 
براساس ماده 606 قانون مجازات اسالمى كه 
ناظر به ماده 13 قانون ارتقاى ســالمت نظام 
ادارى و مقابله با فســاد است،2ســال حبس 
و2ســال انفصال از خدمت براى وى در نظر 

گرفته مى شود.
عدالتخــواه گفت: مردم بايد براى معرفى افراد 
كالش و كالهبردار كه ادعاى ارتباط با سيستم 
قضايى دارند و مى خواهند از مردم كالهبردارى 
كنند با شماره 1580كه مركز حفاظت اطالعات 
قوه قضاييه اســت، تمــاس بگيرند همچنين 
شماره 129در زمينه ارشــاد قضايى، مشاوره 

تلفنى ارائه مى دهد.
وى با اشاره به حجم باالى پرونده هاى قضايى 
در استان، بيان كرد: براى اينكه بر حجم باالى 
پرونده ها فائق شــويم با اســتفاده از نيروهاى 
داخل قوه و امكاناتى كه داريم در كل اســتان 

45شعبه اضافه كرديم.
 اســتان كمتريــن ميــزان تخلف 

انتخاباتى را داشت
عدالتخــواه در رابطه با تخلفات انتخاباتى هم 
گفت: خوشبختانه  در انتخابات 1400 كمترين 
ميزان تخلف را نســبت به دوره هاى گذشــته 
داشــتيم كه پرونده قابل توجهى در اين زمينه 

تشكيل نشده است.
وى در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ما مبنى 
بر اينكه ســرانجام نامه تعــدادى از داوطلبان 
معترض شوراى شــهر همدان به دادستان به 
كجا رسيد بيان كرد:  اگر نامه در حوزه ارتكاب 
جرم باشد در صالحيت دادگسترى و دادستانى 
هست و رسيدگى مى شود و اگر تخلفاتى باشد 

به هيأت هاى نظارت مربوط مى شود.
رئيس كل دادگسترى استان  درباره تعداد باالى 
زندانيان اســتان  نسبت به ســاير استان هاى 
غرب كشــور، گفت: متأســفانه تفكر قديمى 
حبس محور در استان حاكم بوده و ما اگر تغيير 
رويه نمى داديم وضعيت بدترى داشتيم با اين 
وجود در حال تالش هســتيم كه با روش هاى 
جايگزين و آسيب شناسى هايى كه الزم است 

انجام شود، آمار زندانيان را كاهش دهيم.
عدالتخواه با اشاره به اجراى3طرح ابتكارى در 
حوزه قضايى استان همدان، افزود: برنامه  كّمى 
شــعبه محور با هدف مشخص كردن اقداماتى 
كه قاضى بايد در طول يك  ســال انجام دهد، 
صورت گرفته كه منجــر به كاهش موجودى 
پرونده هــا، تســريع در رســيدگى و كاهش 

معوقات مى شود. 
وى گفت: ســامانه ســاآب كــه برنامه كيفى 
قاضى محور است به عملكرد قاضى بر اساس 
10شاخص حقوقى  نگاه مى كند و به آن نمره 
مى دهــد كه تاكنون يك ريال بــراى ما هزينه 
نداشــته و با همكارانمان آن را ابداع كرديم در 
حال حاضر5 اســتان متقاضى اســتفاده از اين 

سامانه ها هستند. 
رئيس كل دادگســترى اســتان همدان با بيان 
اينكه ســامانه ساتد وظيفه ارزشيابى تحقيقات 
دادسراها را بر عهده دارد، افزود: 2سامانه ديگر 
به نام ســامانه "سانك" كه ســامانه ارزشيابى 
نظرات كارشناسى و سامانه "سادو"كه سامانه 
ارزشيابى دفاعيات وكال است را طراحى كرديم 

كه مرحله مطالعاتى را طى مى كند. 
 راه اندازى ســامانه مالقات مجازى 

زندانيان در همدان
رئيس كل دادگســترى اســتان  در ادامه گفت: 
ســامانه اى به منظور مالقات زندانيان در بند، 
راه اندازى شده كه خانواده ها مى توانند از طريق 
فضاى مجازى به صــورت اينترنتى با زندانى 

مالقات كنند.
 عدالتخواه  بيان كرد: خانواده برخى از زندانيان 
در خارج از اســتان ساكن بوده و براى حضور 

در همــدان و ديــدار و 
مالقات بــا زندانى دچار 
مى شوند،  مشــقت هايى 
بنابرايــن تدبيــرى براى 
دور  راه  از  زندانيــان 

انديشيده شد. 
اول  رتبه  همدان    

عفو در كشور 
دادگســترى  رئيس كل    
استان با بيان اينكه همدان 
رتبه نخست عفو كشور را 
دارد، گفت: استان همدان 
رتبــه نخســت صلح و 
ســازش را بــا 47درصد 
سازش پرونده، در كشور 

دارد. 
 عدالتخواه بــا بيان اينكه 

در مراجع قضايى اســتان به جز شوراى حل 
اختالف و اجراى احكام 271هزار و 167فقره 
پرونده مختومه شــده درحالى كه اين آمار در  
سال گذشــته 15هزار و 867 فقره بوده است، 
بيان كــرد: در مجموع عملكــرد 21ماهه در 
دادگاه هاى بدوى و تجديدنظر و براساس آمار 
نقطه اى عملكرد، در مجموع 746هزار و 725 
فقره پرونده وارد مجموعه قضايى استان شده 

است. 
وى با بيان اينكه دادگاه ها و دادسراها 42 هزار و 
385فقره پرونده يعنى 7/5درصد كل پرونده ها 
را به صلح و ســازش ختم كردند، افزود: اين 
اقدام براســاس محورهاى سند تحول بوده كه 
تيرماه 1400 نخســتين بازه زمانى سند تحول 
در دوره كوتاه مدت اســت كه به اهداف خود 
رسيديم و بازه ميان مدت، تيرماه سال 1401 و 

بازه بلندمدت در پايان سال 1402 است. 
رئيس كل دادگسترى اســتان  با اشاره به تأثير 
مستقيم شرايط كرونايى بر عملكرد دادگسترى، 
گفت: 70قاضى و 160 كارمند از دادگســترى 

استان به ويروس كرونا  مبتال شدند، اما كار ما 
يك روز تعطيل نشد. 

 همدان رتبه اول آزادى مشروط 
و رتبه اول اتقان آرا در كشور

وى كســب رتبه اول آزادى مشــروط و اتقان 
آرا را از ديگر توفيقات مجموعه قضايى استان 
همدان برشمرد و افزود: صدور احكام مستدل 
و نقض نشدن آن در دايره تجديدنظر نشان از 

محكم بودن مبانى آراست. 
عدالتخواه درباره ســامانه "ساآب"، هم  گفت: 
سامانه ارزشــيابى آراى بدوى در استان ايجاد 

شده و آراى قضات نمره گذارى مى شود. 
وى با تأكيــد براينكه ما به تمام قضات بدوى 
كارنامــه عملكرد مى دهيم و آيت ا... رئيســى 
دســتور دادند اين ســامانه و 3سامانه ديگرى 
كه طراحى كرديم سراسرى و در سطح كشور 
اجرايى شود تا دادرسى متقن داشته باشيم، بيان 
كــرد: از نظر رضايتمندى مراجعين نيز با نمره 
83رتبه چهارم كشورى را به دست آورديم در 

صورتى كه ميانگين كشورى 81 است.

رئيس كل دادگسترى استان در جمع خبرنگاران تاكيد كرد

 ادامه فسادستيزى در دستگاه قضا
■ كمترين پرونده تخلفات انتخاباتى را داشتيم

■ راه اندازى سامانه مالقات مجازى زندانيان در همدان
ظرفيت توليد كارخانه كيوان همدان 

افزايش يافت
 رئيس كل دادگســترى استان همدان از كارخانه كيوان بازديد 
كــرد و در جريان اين بازديد گفت: به دنبال ســفر بازديد رئيس 
قوه قضاييه از كارخانه كيوان در ارديبهشت ماه سال جارى و دستور 
رفــع موانع پيش روى اين واحد توليدى، هم اينك ظرفيت توليد 

اين كارخانه افزايش يافته است.
محمدرضا عدالتخواه بيان كرد: پيش از سفر رئيس قوه قضاييه به 
استان همدان كارخانه كيوان تعطيل شده بود و مجموعه مديريتى 
آن نيز به داليل مختلف، تمايلى به راه اندازى مجدد اين كارخانه 
نداشت. وى با بيان اينكه شناســايى مشكالت گام نخست رفع 
موانع توليد اســت افزود: بنابراين پس از تأكيد رئيس قوه قضائيه 
و بازديد وى از اين كارخانه، پيگيرى ها و جلســات متعدى براى 
شناسايى ريشه مشــكالت و ارائه راهكارهاى عملياتى به منظور 

حل آن برگزار شد.
عدالتخواه گفت: يكى از مشــكالت اصلــى كارخانه كيوان تهيه 
مواداوليه بود، بنابراين با تأمين بخشــى از مواد در كمتر از 10روز 
يكى از خطوط كارخانه راه اندازى شــد و امروز پس از گذشت 
حــدود 45روز از بازديد رئيس قوه قضاييه از اين كارخانه، تعداد 
كارگران افزايش و محموله اى هم به خارج از كشــور صادر شد. 
وى افزود: با وجود توليد روزانه 8تن محصول، اما كارخانه كيوان 
هنوز به توليد 100درصدى نرســيده اســت و اين واحد توليدى 

ظرفيت توليد انواع شكالت ها و كيك ها را نيز دارد. 
عدالتخواه  گفت: متوليان امر به ويژه مسئوالن استانى درخصوص 
رفــع موانع موجود ديگر بر ســر راه توليد اين كارخانه همچون 
مشكالت مالياتى، پاى كار بيايند و مسير فعال شدن تمام ظرفيت 
آن را هموار كنند تا با فراهم ساختن فرصت هاى شغلى به اقتصاد 
كشــور و خانواده هاى كارگران كمك شود. طبق گفته رئيس كل 
دادگســترى استان همدان تاكنون مشــكل 57كارگاه توليدى در 
راســتاى اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى و حمايت از توليد 
به همت دســتگاه قضايى همدان رفع شده است. حجت االسالم 
والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى 19ارديبهشت ماه امسال در سفر 
يكــروزه به همدان از كارخانه كيوان واقع در ابتداى جاده همدان 

- تهران بازديد كرد.
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خبـر نگاه

مفيد و مختصر با آقاى رئيس جمهور
 آقاى رئيســى رئيس جمهور منتخب ملت در دولت ســيزدهم، 
الجرم بيش از هر موضوعى در طول 4 ســال آينده با مسأله اقتصاد 

سروكار خواهند داشت.
يكى از مهمترين مشــكالت اقتصاد ايران در طول دهه هاى گذشته 
تفاوت نگــرش فعاالن اقتصادى بخش خصوصــى و دولتمردان به 

مفاهيم و مسائل اساسى نظام اقتصادى است.
در اين چند ســطر كوشــيده ام مختصر و مفيد تصويرى از نگرش 
فعاالن بخش خصوصى به اين مفاهيم و مســائل را ارائه كنم؛ با اين 
اميد كه اين طــرح نظر مقدمه اى براى گفت وگوى مولد ميان دولت 

و بخش خصوصى براى رونق توليد و تحقق توسعه پايدار باشد.
تورم: فعاالن بخش خصوصى و دولتمردان در اين نكته متفق القول اند 
كه تورم بالى معيشت ملت و مانع تقويت توليد است؛ اما برخالف 
عموم دولتمردان كه تورم را ناشــى از گرانفروشى فعاالن اقتصادى 
مى دانند؛ ما معتقديم عمده ترين عامل تورم افزون بودن خرج دولت 
نسبت به دخل اوست. براى مهار تورم انضباط مالى را بر امور دولت 

حاكم بفرماييد.
■ نظــام بانكى: اهل سياســت براى دهه ها نظام بانكــى را به مثابه 
كانال توزيع پول دولــت ديده اند، اما فعاالن بخش خصوصى گمان 
مى كنند اين نگاه ريشه فساد در نظام بانكى و مروج رانت و موجب 
ســركوب بهره ورى در نظام توليد و تجارت است. بانك كسب وكار 
خريدوفروش«اعتبار» اســت و مثل هر كســب وكار ديگرى بهترين 
عملكرد آن در شرايطى حاصل مى شــود كه مداخله دولت در نظم 

طبيعى فعاليت هايش به حداقل هاى ضرورى كاهش يابد.
■ ارز: اينكه سياســتمداران ارز را منبعى راهبــردى براى مديريت 
اقتصاد كشــور مى بينند، ميراث شــوم اقتصاد تك محصولى نفتى و 
توســعه مركزگراى مبتنى بر آن است. بازار ارز براى رسيدن به ثبات 
نيازمند تعميق از طريق توسعه ابزارهاى مشتقه، تسهيل شرايط براى 
تقويت تجارت خارجى و البته(همان ترجيع بند تكرارى يعنى پرهيز 

دولت از مداخالت نمايشى و غيركارشناسى است).
■ بورس: بخش مهمى از رشد اقتصادى مبتنى بر كارآفرينى ناشى از 
خلق امكان معامله ريسك در نظام اقتصادى است و بورس مهمترين 
زمينه نهادى براى انجام اين معامالت اســت. سياستمداران مسئول 
ســود و زيان سهامداران و وضعيت شــاخص بورس نيستند. كافى 
اســت معامالت شــفاف و منصفانه و آزادانه در بورس را تضمين 
كنيــد تا بورس به كاركرد حقيقى خــودش يعنى خلق ارزش افزوده 
از طريــق فراهم كردن زمينه معامله ريســك و كمك به تأمين مالى 

بنگاه ها بازگردد.
■ مجوزها و مقررات زايى: مقررات زايى غيرضرور دهه هاســت كه 
به نام حفاظت از حقوق ملت انجام مى شــود، اما در واقع، چاه ويلى 
اســت كه آبى براى معاش ملت و ارتقــاى عملكرد اقتصاد ندارد و 
تنها خاصيتش نان رســاندن به مشتى فاسد در حاشيه بدنه دولت و 
گروهى رانتجو در فعاالن بخش خصوصى اســت. اگر عزم كمك به 
شــكوفايى توليد و معاش مردم داريــد؛ اين چاه را كور كنيد كه راه 

به دوزخ دارد.
■ تجــارت خارجــى: ضرورتــى اجتناب ناپذيــر بــراى رشــد 
ــروز  ــى ام ــارف و پرده پوش ــدون تع ــت. ب ــدار اس ــادى پاي اقتص
مشــكل اصلــى تجــارت خارجــى ايــران بيــرون از زميــن اقتصــاد و 

ــتمداران اســت. م ــت سياس در دس
وانــع سياســى پيوســتن ايــران بــه نظــام مالــى بين المللــى و 
ــاالن بخــش  ــد؛ فع ــذف كني ــى را ح ــاى جهان ــور در بازاره حض
تجــارت  شــكوفايى  و  بازارهــا  فتــح  روش  و  راه  خصوصــى 

خارجــى را بــه خوبــى مى داننــد.
■ قيمت گــذارى: در واقع شــكل خاصى از همــان مقررات زايى 
غيرضرورى اســت، اما آنقدر مهم اســت كه بايــد جداگانه به آن 
پرداخت. نظام قيمت گذارى هم مانند ســاير اشــكال مقررات زايى 
غيرضرور با شــعار حمايت از مردم ساخته شده، اما در واقع بخش 
مهمى از مافياى فســاد در نظام اقتصادى و عامل اصلى ســركوب 

انگيزه هاى توليد است.
 خلع بازار از كاركرد و جايگاه كشف قيمت و سپردن آن به نهادهاى 
بروكراتيــك، اقتصاد را از انجام كاركــرد اصلى اش يعنى تخصيص 
بهينه منابع براى تحقق رشد پايدار باز مى دارد. برهم زدن رسم كهنه 
مداخله دولت در قيمت گذارى قدرت و اراده عظيمى مى خواهد؛ اما 

اگر توفيق يابيد كارى كرده ايد كارستان.
خودكفايى: از ديد بســيارى از سياســتمداران موجب قدرت كشور 
اســت، اما در واقع ايده اى خطرناك اســت. براساس فهمى غلط از 

ماهيت اقتصاد.
 آنچــه اقتصاد بــه آن نياز دارد تاب آورى اســت و نه خودكفايى و 
تاب آورى، همانطور كه در سياســت هاى كلى اقتصاد مقاومتى اشاره 
شــده است، حاصل توازن ميان درون زايى و برون گرايى. خودكفايى 
حتــى اگر به فرض محال ممكن باشــد؛ موجــب كاهش كارايى و 
تاب آورى است و اقتصاد و كشور را مستعد آسيب هاى بسيار جدى 

مى كند.
توليد، ســرمايه گذارى و بهبود فضاى كسب وكار: حرف و شعار در 
موردش زياد اســت، ولى بهترين كارى كه هر دولتى براى كمك به 
اين حوزه مى تواند انجام دهد؛ اصالح رفتارهايش در مورد مســائلى 

است كه پيش از اين در موردش سخن گفتيم.
* حسين سالح ورزى
 نايب رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران

روكش آسفالت 30 كيلومتر از راه هاى
 استان همدان 

 از ابتداى ارديبهشــت ماه تا پايان خرداد ماه امسال 30 كيلومتر از 
راه هاى استان همدان روكش آسفالت شده اند.

معــاون راهــدارى اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان 
همدان گفت: ارتقاى كيفى رويه آسفالت محورهاى استان در دستور 
كار و راه ها بر اســاس نوع و شــدت خرابى ها به ترتيب در اولويت 

ترميم و بهسازى قرار دارند.
به گــزارش روابط عمومى اداره كل راهــدارى و حمل ونقل جاده اى 
اســتان همدان، مســعود رســتمى بيان كرد: ارتقاى ايمنى راه هاى 
اســتان همدان از اهم وظايف اين اداره كل بوده و در همين زمينه از 
ابتداى ارديبهشت ماه 30 كيلومتر روكش و از ابتداى سال جارى نيز 
بيش از 128كيلومتر لكه گيرى هندســى و 781كيلومتر خط كشى در 

محورهاى استان همدان انجام شده است.
وى گفــت: تاكنــون عمليات روكــش آســفالت در محورهاى 
همدان-تهران، همدان-بيجار، مالير-بروجرد، نهاوند-كرمانشــاه، 
خليل كرد- پهنه بر، صراقى-چشــمه ماهى و فامنين- قزل آباد انجام 

شده است.
رســتمى افزود: اين عمليات تا پايان فصل كارى در ساير محورهاى 

استان نيز ادامه خواهد داشت.
وى گفت: لكه گيرى، خط كشى، شانه سازى، ايمن سازى حاشيه راه، 
نصب تابلوى اخطار و اجراى روشــنايى در گردنه ها و ديگر مناطق 

راه هاى اين استان از ديگر اقدامات اين اداره كل است.

اولتيماتوم براى واريز سود سهام عدالت
 واريز بخش دوم ســود سهام عدالت درحالى در مرحله وعده و 
وعيد مســئوالن باقى مانده است كه دوباره صحبت از انتشار اسامى 
شركت هايى كه سود سهام عدالت را به حساب شركت سپرده گذارى 
مركزى واريز نكرده اند به ميان آمده و به نظر مى رسد اين شركت ها 

تا پايان هفته جارى براى واريز سود فرصت دارند.
به گزارش ايسنا، سود سهام عدالت سال هاى 1395 تا 1397 در يك 
مرحله به حســاب مشموالن ســهام عدالت واريز شد، اما سود سال 
1398 سرنوشت ديگرى داشــت و قرار شد در 2مرحله به حساب 
ســهامداران واريز شــود، يعنى مرحله نخست در 28اسفند ماه سال 
1399 واريز شد و مشــموالن 50درصد سود سهام خود را دريافت 

كردند. 
در اين راستا، قرار شــد مرحله دوم سود در سال جديد واريز شود 
و حتى وعده داده شــده بود اين اتفاق پيــش از ماه مبارك رمضان 
يعنــى در اواخر فروردين ماه رخ دهد. اما ايــن اتفاق نيفتاد و پس 
از آن اعالم شــد كه شركت ها سود سهام را به شركت سپرده گذارى 

واريز نكرده اند.
در اين راستا، حسين فهيمى، مديرعامل شركت سپرده گذارى مركزى 
اين خبر را در اواســط ارديبهشت ماه اعالم كرد كه نام 5شركتى كه 
تاكنون ســود سهام عدالت را به حساب اين شركت واريز نكرده اند، 

اعالم خواهد شد كه اين اتفاق نيز نيفتاد. 
پس از آن شنيده هايى از شــركت سپرده گذارى مركزى به گوش 
رســيد مبنى بر اينكه از آنجايى كه شــركت هايى كه بايد سود را 
پرداخت كنند يا با مشــكل مالى روبهرو هستند يا برنامه افزايش 
سرمايه در آن احتماالً بخش دوم سود هم به 2 بخش 30درصدى 
و 20درصدى تبدل شــده و به حساب مشــموالن واريز خواهد 
شــد، اما اين اتفاق رخ نــداد و فرهاد دژ پســند، وزير اقتصاد و 
امور دارايى اواسط خردادماه اعالم كرد كه بخش دوم سود سهام 
عدالت تا پيش از عيد قربان يعنى 30 تيرماه سال جارى به حساب 

مى شود.  واريز  مشموالن 
با اين حال به نظر مى رســد همچنان انتشــار اسامى شركت هايى كه 
ســود را واريز نكرده اند در دســتور كار ســازمان بورس قرار دارد. 
چراكه محمدعلى دهقان دهنوى، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در آخرين اظهارنظر خود در مورد واريز ســود سهام عدالت بر اين 
موضوع تأكيد كرده است كه علت ديركرد در واريز بخش دوم سود 
سهام عدالت به سبب آن است كه از 36شركت بورسى سرمايه پذير 
چند شركت سودى را فعًال به حساب سپرده گذارى مركزى به منظور 
تجميــع مبالغ واريز نكردنــد، ما به آنها تا پايــان اين هفته فرصت 
داده ايــم تا همكارى الزم را انجام دهند، در غير اين صورت به طور 

قطع اسامى آنها را منتشر خواهيم كرد.
بايد منتظر ماند و ديد آيا اولتيماتوم ســازمان بورس تأثيرى در روند 
واريز ســود از سوى شركت ها دارد يا ســهام داران همچنان بايد در 

انتظار دريافت حق خود بمانند.

دادستانى همدان بر توزيع مرغ 
نظارت مى كند

 دادستان عمومى و انقالب مركز استان همدان گفت: با توجه 
به وجود مشكالتى در سيستم توزيع مرغ، براى حل اين مشكالت 
كنترل و نظارت بر عرضه و توزيع مرغ در دســتور كار دادستانى 
قرار گرفته است. حسن خانجانى موقر در بازديد ميدانى از محل 
توزيع مرغ همدان گفت: پنجشنبه و جمعه گذشته مشكل كمبود 

مرغ به وجود آمد كه اين مشكالت مقطعى برطرف شد.
وى افزود: ميزان كشــتار مرغ روزانه به دادســتانى اعالم شــده 

و ايــن مجموعه هم مطابق با ســهميه هاى از پيش تعيين شــده 
به دادســتان هاى شهرســتان درباره ميزان مرغى كه براى بازار آن 
شهرستان ارسال مى شــود اطالع رسانى مى كند. خانجانى موقر با 
تأكيد بر اينكه طبق مستندات و مشاهدات ميدانى با كاهش توليد 
مرغ مواجه نيســتيم بيان كرد: مشــكل كمبود مرغ در مركز شهر 
مقطعى بود هرچند برخى افراد با سوء استفاده از اين موقعيت، مرغ 

را با قيمت باالترى به فروش رساندند.
وى گفت: كاهش جوجه ريزى سبب بروز مشكل بزرگترى شامل 
كاهــش توليد مرغ و كمبــود آن در ماه هاى آتى شــود، بنابراين 
دادســتانى به عنوان مدعى العموم از هم اكنون بررسى و پيگيرى 

موضوع را در دســتور كار قرار داده و اجــازه اخالل در بازار را 
نمى دهد.

ــش  ــل كاه ــل و عوام ــر عل ــرد: پيگي ــان ك ــر بي خانجانى موق
جوجه ريــزى در مرغدارى هــا بــوده هرچنــد كمبــود«دان» مــرغ 
ــراى  ــرغ داران ب ــه ريســك پذيرى م ــى اســت ك ــى از داليل يك

ــت. ــش داده اس ــزى را كاه جوجه ري
دادستان همدان گفت: دادستانى از هم اينك با پيگيرى مجدانه اين 
مشكل و نظارت دقيق دنبال احقاق حقوق عامه است و در صورت 
محرز شــدن كوتاهى از سوى هر اُرگانى آنها را مؤظف به انجام 

تكاليفشان كرده تا مشكل كمبود مرغ به حداقل برسد.

 معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
همدان با اشــاره به آغاز برداشت گندم گفت: 
هرگونه خروج اين محصول راهبردى از استان 

ممنوع است و با متخلفان برخورد مى شود.
به گــزارش ايرنا، ظاهر پورمجاهد در ســتاد 
تنظيــم بازار اســتان همــدان با بيــان اينكه 
كميســيون هاى خريد گندم بــه بهترين نحوه 
گندم را از كشاورزان خريدارى كنند بيان كرد: 
انبار كردن گندم بدون ثبت در ســامانه جامع، 

قاچاق محسوب مى شود.
وى درباره باال رفتن قيمت فرآورده هاى لبنى 
گفت: تصميمى براى افزايــش لبنيات گرفته 
نشــده و اين موضوع غيرقانونى اســت و با 

گرانفروشان برخورد قانونى مى شود.
پورمجاهد بيان كرد: دامدارى ها بايد به صورت 
ويژه حمايت شوند تا توليد افزايش پيدا كند و 
دستگاه هاى متولى اين موضوع مهم را جدى 
بگيرند. به گفته وى هيچ مشــكلى در تأمين 
كاالهاى اساســى مردم وجود نــدارد و اقالم 
موردنيــاز به اندازه كافى در انبارهاى اســتان 

ذخيره سازى شده است.
امســال دولت هر كيلو گندم را از كشاورزان 
بــه قيمت5هزار تومان به صــورت تضمينى 

خريدارى مى كند.
به گفته رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان 
همدان كار برداشت محصول از گندم زارهاى 
اســتان، آغاز شده و 68هزار و 500 هكتار از 
اراضى اين استان در ســال زراعى جارى به 
صورت آبى و 333 هزار هكتار نيز به صورت 
ديم به كشــت محصول گندم اختصاص داده 

شده است.
 خريد تضمينى 193تن گندم 

در نخستين روز خريد
مديركل غله و خدمات بازرگانى استان همدان 
از آغاز فعاليت مراكز خريد تضمينى گندم در 

اين اســتان خبر داد و در گفت وگو با ايســنا 
گفت: روز گذشته 193تن گندم از كشاورزان 

استان همدان خريدارى شده است.
مســعود بكايــى بــا بيــان اينكــه در روز 
شــنبه مراكــز خريــد تضمينــى ســطح اســتان 
را  كشــاورزان  مــازاد  گنــدم  از  193تــن 
خريــدارى و تحويــل گرفته انــد، بيــان كــرد: 
ــدارى  ــدم خري ــزان گن ــى ايــن مي ارزش ريال
شــده از كشــاورزان در نخســتين روز از خريد 
ــون  ــر9/759 ميلي ــزون ب ــدم، اف ــى گن تضمين

ــوده اســت. ــال ب ري
وى با اشــاره به اينكه ظرفيت كل سيلوهاى 
سطح اســتان همدان افزون بر 800 هزار تن 
بــوده كــه  در حال حاضر بخــش اعظم اين 
سيلوها آماده ذخيره ســازى گندم امسال قرار 
دارد، گفت: 52مركز خريد تضمينى گندم  در 
سطح اســتان همدان فعاليت دارند كه از اين 

تعداد مراكــز 2مركز خريد به صورت دولتى، 
يــك مركز مربوط به دانه هاى روغنى و مابقى 
مراكز مربوط به بخش خصوصى و مباشــرين 

تعاونى روستايى هستند.
بكايى همچنين با بيان اينكه در سال جارى  
بــه علت خشكســالى ميــزان توليد گندم 
اســتان  نســبت به ســال گذشــته كمتر 
است، بيان كرد: ســال گذشته مراكز خريد 
تضمينى سطح استان همدان 440 هزار تن 
استان  گندم كار  كشــاورزان  از  مازاد  گندم 
خريــدارى كردند كه با توجــه به كاهش 
توليد امســال گندم پيش بينى مى شــود در 
250هزار  تا   200 گندم كاران  ســال جارى 
تن از گندم مــازاد خود را به مراكز خريد  

دهند. تحويل 
دولــت  گنــدم  بــر  عــالوه  گفــت:  وى 
صــورت  بــه  هــم  را  روغنــى  دانه هــاى 

ــدارى مى كنــد كــه در اســتان  تضمينــى خري
همــدان تاكنــون 77تــن  كلــزا از كشــاورزان 

ــت.   ــده اس ــه ش ــل گرفت تحوي
بكايى ارزش ريالى اين ميــزان كلزا  تحويل 
گرفته شــده توسط مراكز خريد تضمينى كلزا 
را افزون بر8/419 ميليون ريال برشمرد و  بيان 
كرد: خريد تضمينى گندم و كلزا ادامه دارد و 
تا زمانى كه محصول برداشت نشده در  سطح 
مزارع استان وجود دارد، مراكز خريد نيز داير 

هستند.  
در ســال زراعى جارى هــزار و500هكتار از 
اراضى اين اســتان به صورت آبى و333 هزار 
هكتار نيز به صورت ديم به كشــت محصول 
گندم اختصاص دارد كه براساس پيش بينى ها 
امســال از اين ســطح اراضى زيركشــت در 
مجموع حــدود 300 هزار تن محصول گندم  

برداشت مى شود.

بدون رشد اقتصادى 
جذب سرمايه گذارى 

ممكن نيست!
 يــك تحليلگــر بــازار كار با تاكيد بــر ايجاد 
ظرفيت هاى اشــتغال در كشــور، جلب و جذب 
ســرمايه گذارى را نيازمند تحقق رشــد اقتصادى 
دانســت و بــر ضــرورت حمايت تمــام قد از 
توليدكنندگان، كســب و كارها و نيروهاى كار در 

دوران كرونا و بحران ها تاكيد كرد.
حميد حاج اسماعيلى در گفت و گو با ايسنا اظهار 
كرد: يكى از مســائل مهم در بحث توسعه كسب 
و كارهــا و كاهش بيكارى اين اســت كه ظرفيت 
هاى اشــتغال را گسترش بدهيم اما در حال حاضر 
با ضعف هاى جدى ساختارى روبرو هستيم و لذا 

بايد تالش كنيم از كسب و كارها به طور مقطعى و 
متناسب با بحرانها، شوكها و اتفاقاتى كه بازار كار را 
درگير مى كند مثل تحريم حمايت و از فشارهايى 
كه به توليدكنندگان و كسب و كارها وارد مى شود 

جلوگيرى كنيم.
ايــن تحليلگر بازار كار با تاكيد بر حمايت تمام قد 
دولت ها از توليدكنندگان و نيروهاى كار در شرايط 
بحران به ويژه در ايام كرونا گفت: در بحران هايى 
مثل كرونا نيازمند حمايت هاى دولتى هستيم ولى 
با ضعف هاى گسترده در اين زمينه مواجهيم چون 
صندوق بيمه بيكارى ضعيف اســت و توان كمك 
رســانى در چنين شــرايطى را ندارد، اين مساله از 
ضعف هاى جدى ســاختارى حكايت دارد و نشان 
مى دهد كه ظرفيت هاى اشــتغال به اندازه كافى و 

تقاضاى بيكاران بايد در كشور گسترش يابد.
حاج اسماعيلى تاكيد كرد كسانى كه ميخواهند در 

جهت توسعه اشتغال بر رونق بازار كار گام بردارند 
و به دنبال اجراى برنامه هاى اشــتغال براى كشور 
هستند بايد بدانند كه بدون توسعه بخش خصوصى 
در كشــور امكان ظرفيت سازى اشتغال غير ممكن 

است.
وى افزود: بايد تالش كنيم عالوه بر مقررات زدايى، 
قوانين گسترده و پيچيده اى كه در حوزه بازار كار 
كشــور ايجاد شده چابك و شفاف سازى شود، در 
غير اين صورت بهبود فضاى كسب و كار در كشور 

ممكن نيست.
اين كارشــناس حــوزه كار بــا بيان اينكــه بايد 
سرمايه گذارى در كشور اتفاق بيفتد، اظهار كرد: در 
حال حاضر درآمدهاى ارزى كشــور كاهش يافته و 
به 9 ميليارد دالر در ســال رســيده است. با چنين 
وضعيتى چطور مى توانيم در حوزه كســب و كار 

سرمايه گذارى كنيم؟

ادامه  اسماعيلى  حاج 
داد: قبل از تحريم ها 
به طور متوسط ساالنه 
45 ميليارد دالر درآمد 
به  االن  داشتيم  ارزى 
كمتــر از 10 ميليارد 
دالر رســيده اســت 
امكان  آنكه  براى  لذا 
ســرمايه گــذارى به 
وجود آيد الزم است 
سرمايه خارجى براى 
كار  بــازار  توســعه 

جذب كنيم اما به طور حتم قبل از هرگونه سرمايه 
گذارى، نيازمند رشد اقتصادى هستيم.

به گفته حاج اسماعيلى اگر بخش خصوصى قوى 
و توسعه يافته داشته باشيم، كسب و كارها خود به 

خــود فعال و مردم درگير بخش هاى اقتصادى مى 
شوند و شــركت هاى دانش بنيان، استارت آپ ها 
و اس ام اى ها شــكل مى گيرد و به تدريج رشــد 

اقتصادى پيدا مى كنيم.

معاون استاندار: 

خروج گندم از استان همدان ممنوع است

همدان پيام كنار شماست!

ثبت نام چهاردهمين جشنواره كارآفرينان 
برتر در همدان

 مديــركل تعــاون، كار و رفــاه 
اجتماعى اســتان همدان بيان كرد: 
ثبت نــام چهاردهميــن جشــنواره 
كارآفرينــان برتر در ســطح ملى و 
اســتانى از اول تيرماه آغاز شده و تا 

دهم مردادماه ادامه دارد.
سيد احمد توصيفيان در گفت وگو با 
ايسنا، با بيان اينكه كارآفرينان همواره 
به عنــوان عامل تغييــرات در نظام 
اقتصادى، اجتماعى و... نقش آفرينى 
مى كنند، گفت: امــروزه با توجه به 
ماهيت متالطــم اقتصادى اجتماعى 
جهــان و همچنين وضعيت موجود 
اشــتغال و بازار كار كشور، توجه به 
مقوله كارآفرينى به لحاظ اهميت و 
نقش مثبت آن در رشــد و توسعه 
ضرورى  امرى  اقتصادى- اجتماعى، 

و بنيادى است.
وى بيــان كرد: با توجــه به اهميت 
و  برنامه ريــزى  كارآفرينــى، 
سياســتگذارى در زمينه توســعه و 
ترويــج آن از الزامــات برنامه هاى 
مختلف توســعه اقتصادى كشــور 

بــوده و در همين ارتبــاط، يكى از 
برنامه هاى مهــم وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى انجام فعاليت هاى  

بنيادى درخصوص توسعه و ترويج 
كارآفرينى است.

توصيفيان گفت: بدين منظور هرساله 
شناســايى  هدف  با  وزارتخانه  اين 
كارآفرينــان در سراســر كشــور و 
انتخاب برترين كارآفرينان و معرفى 
آنان به عنوان الگوهاى برتر به آحاد 
به  اقدام  جوانــان،  به ويــژه  جامعه 
برگزارى جشــنواره كارآفرينان برتر 

مى كند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
اســتان افزود: ايجاد فضاى تعامل و 
عرصه هاى  فعــاالن  ميان  همكارى 
مختلف اقتصادى در بخش صنعت، 
كشــاورزى و خدمات، ايجاد نشاط 
و رقابت در فضاهاى كسب وكار و 
براى  كارآفرينان  از  معنوى  حمايت 
ايجاد كســب وكار جديــد از ديگر 
اهداف برگزارى اين جشنواره است.

وى بيان كرد: شناســايى و معرفى 

كارآفرينان برتر، استفاده از توانمندى 
و تجارب آنان و بررســى و تحليل 
عوامل  نقــد  و  كارآفرينى  فراينــد 
شكســت و موفقيت آنــان كمك 
شــايانى به تشــويق افراد جامعه به 
كارآفرينى، ايجاد فرصت هاى شغلى 
جديد و توســعه و پيشرفت كشور 

خواهد كرد.
توصيفيــان گفت: از ســال 1385

تاكنون 13دوره از جشــنواره توسط 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
برگزار و كارآفرينان برتر در سطوح 
ملى و استانى شناســايى و معرفى 
شــاخص هاى  براساس  كه  شــده  
طراحى  شــده 130كارآفرين برتر و 
69نفر قابل تقدير در مرحله استانى و 
10كارآفرين برتر ملى در بخش هاى 
مختلف اقتصادى(صنعت، كشاورزى 
و خدمات) انتخاب و معرفى شده اند.

وى بيان كرد: بنگاه ها بايد غيردولتى 
بوده و قبل از ســال 95تأسيس شده 
باشــند و محدوديتــى در ثبت نام 
خــرد،  انــدازه  در  كســب وكارها 

كوچك، متوسط و بزرگ وجود ندارد.
مديــركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان گفت: تمامــى فرايند ثبت نام به 
صورت اينترنتى اســت و متقاضيان مى توانند با مراجعه به ســامانه جشــنواره 
كارآفرينان برتــر بــه آدرس KARAFARINANEBARTAR.IR  يا 
درخواســت   KARAFARINANEBARTAR.MCLS.GOV.IR

خود را ثبت كنند.
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

معرفى نفرات برتر دوچرخه  سواران 
كورسى همدان 

 مســابقات دوچرخه سوارى كورســى قهرمانى همدان با معرفى 
نفرات برتر به آخر خط رسيد.

به مناســبت هفته جهانى مبــارزه با موادمخدر يك دوره مســابقه 
دوچرخه ســوارى كورســى قهرمانــى اســتان به ميزبانــى هيأت 
دوچرخه سوارى شهرســتان همدان، در بلوار شمس شهرك بهشتى 
برگزار شد. اين مســابقات با همكارى پليس مبارزه با موادمخدر و 
معاونت تربيت و آموزش نيروى انتظامى، پليس راهور، هالل احمر و 
اداره كل ورزش وجوانان همدان برگزار شد و در پايان مجيد شكارى 
از شهرســتان همدان زودتر از بقيه از خط پايان عبور كرد و به مقام 

قهرمانى دست يافت.
اين مســابقه در ماده 2امتيازى به مســافت 20 كيلومتر با شــركت 
20ورزشكار برگزار شــد و در پايان نفرات برتر بزرگساالن معرفى 

شدند.
*رده بزرگساالن

1- مجيد شكارى مقام اول از شهرستان همدان
2-افشين دوستى مقام دوم از شهرستان همدان

3-حامد سيفى كار مقام سوم از شهرستان همدان
*در رده پيشكسوتان:

1-كيومرث عجمى مقام اول پيشكسوتان
*در رده جوانان:

1- مهراد زندى مقام اول جوانان
*در رده نوجوانان:

1-پارسا دوستى مقام اول نوجوانان

سالن ورزشى فرسفج تويسركان
 تجهيز شد

 سالن ورزشى شهداى فرسفج در تويسركان تجهيز شد.
با پيگيرى هاى مفتح نماينده مردم تويســركان در مجلس شــوراى 
اســالمى يك تخته تاتامى از وزارت ورزش وجوانان براى شهرستان 
تويسركان تهيه و در سالن شــهداى فرسفج در بخش قلقلرود قرار 

داده شد.
سالن ورزشى فرســفج نزديك به 2سال است كه تعطيل است. اين 
سالن در رشــته هاى كشتى، ژيمناســتيك، تكواندو، جودو، رزمى، 

وزنه بردارى بدنسازى و آمادگى جسمانى آمادگى فعاليت دارد.
اين ســالن پس از تعميرات موردنياز مجدداً در اختيار ورزشكاران 

بخش قلقلرود قرار خواهد گرفت.
شهر فرسفج 5هيأت ورزشى فعال دارد و هيأت وزنه بردارى و رزمى 

نيز بزودى فعاليت خود را آغاز خواهند كرد.

كالس مربيگرى هاكى در همدان 
 كالس مربيگرى درجه يك هاكى به ميزبانى هيأت هاكى اســتان 

در ورزشگاه شهيد بهشتى همدان در حال برگزارى است.
كالس مربيگــرى درجــه يك هاكى بــه همت فدراســيون هاكى 
جمهورى اسالمى ايران و هيأت هاكى استان همدان پس از 14سال 

در استان همدان برگزار شد.
اين كالس با حضور 18نفر از سراسر ايران از روز پنجشنبه سوم تير ماه 
آغاز شده كه امروز دوشنبه هفتم تيرماه با رعايت تمامى پروتكل هاى 

بهداشتى به ميزبانى هيأت هاكى استان همدان به پايان مى رسد.
مدرســين اين كالس، محمدعلى ملك احمدى، ابوالفضل يوسفى و 

يدا... قياسيان  از مربيان خوب و با سابقه رده هاى ملى هستند.
مديــر ايــن دوره از كالس ها را بهــروز گردان سرپرســت دبيرى 
فدراســيون هاكى جمهورى اســالمى ايران به عهده دارد و محمود 
كوثرى فــر از پيشكســوتان و ســرمايه هاى هاكى كشــور نيز ناظر 

دوره هاست.

در فوتبال يورو 2020
ايتاليا و دانمارك صعود كردند

 تيــم ملى فوتبال ايتاليا با درخشــش بازيكنان تعويضى خود و با 
گل هايى كه در وقت هاى اضافه به ثمر رساند از سد اتريش گذشت و 

به مرحله يك چهارم  نهايى يورو2020 صعود كرد.
مرحله يك هشتم نهايى يورو 2020 با انجام 2بازى در شهرهاى لندن 
و هلند آغاز شد و در پايان  تيم هاى ايتاليا و اتريش با غلبه بر اتريش 

و ولز به مرحله يك چهارم پايانى صعود كردند.
 در ورزشگاه ويمبلى شهر لندن 2تيم ايتاليا و اتريش با قضاوت آنتونيو 
تيلور داور انگليسى به مصاف هم رفتند كه در پايان الجوردى پوشان 

در وقت هاى اضافه به مرحله يك چهارم صعود كردند.
در اين ديدار برخالف انتظار اين تيم اتريش بود كه بازى را بهتر آغاز 
كرد و بارها دروازه حريف را تهديد كرد وحتى به گل هم رســيد، اما 
وار آن را مردود اعالم كرد و اين بازى در وقت هاى قانونى بدون گل 

مساوى شد.
ايتاليا وقت اضافه را بهتر آغاز كرد و در دقايق 95 و 105، 2بار گلزنى 
كردند و اتريش تنها يكى از گل ها را پاســخ داد و در نهايت ايتاليا به 

لطف بازيكنان تعويضى خود به برترى رسيد و صعود كرد.
ايتاليــا در مرحله يك چهارم  نهايى به مصاف برنــده ديدار بلژيك و 

پرتغال مى رود.
در دومين بازى روز نخست دانمارك با برترى 4 بر صفر مقابل ولز به 

مرحله يك چهارم نهايى يورو2020 صعود كرد.
2تيم ولز و دانمارك در ورزشــگاه يوهان كرايوف آرنا هلند به مصاف 
هم رفتند كه در نهايت تيم دانمارك با نتيجه 4برصفر به برترى رسيد.
دانمارك در مرحله يك چهارم با برنده ديدار چك و هلند بازى مى كند.

در ادامه اين رقابت ها امروز 2ديدار انجام مى شــود ابتدا كرواســى و 
اسپانيا دركپنهاگ  دانمارك به مصاف هم مى روند و در ديدار دوم در 

بخارست فرانسه با سوئيس بازى مى كند. 

طرح جديد AFC براى فصل جديد
 ليگ قهرمانان آسيا!

 مسئوالن AFC برنامه جديدى را براى رقابت هاى ليگ قهرمانان 
آسيا در فصل آينده طراحى كرده اند.

براســاس اعالم روزنامه االتحاد، كنفدراسيون فوتبال آسيا قصد دارد 
مســابقات فصل 2022 ليگ قهرمانان آسيا را هم به صورت متمركز 
برگزار كند. الزم به يادآورى اســت اين رقابت ها به جاى آغاز از ماه 
آپريل (فروردين ماه 1401)، يك ماه ديرتر و از ماه مى(ارديبهشت ماه 

1401) آغاز مى شود.

PSG توافق نهايى اشرف حكيمى با
 مدافع مراكشــى فصل قبل اينتر با پارى سن ژرمن به توافق نهايى 

رسيد و فصل بعد را در اين تيم بازى خواهد كرد.
اشــرف حكيمى كه با اينترجام قهرمانى در سرى A را به دست آورد، 
مورد توجه پارى ســن ژرمن قرار گرفت و با اين تيم به توافق نهايى 
رســيد تا جايى كه تست پزشــكى اين تيم فرانســوى را هم پشت 
سرگذاشت. رقم انتقال اين بازيكن به پارى سن ژرمن 60ميليون يورو 

به عالوه 10ميليون يورو پاداش اعالم شده است.

قضاوت داور همدانى 
در جام باشگاه هاى آسيا 

 سرپرست دبيرى هيأت فوتبال همدان گفت: قضاوت فوتبال جام 
باشگاه هاى آسيا در شرق آسيا به داور بين المللى همدان سپرده شد.

بيژن حيدرى داور بين المللى همدان روز گذشته ديدار نماينده فوتبال 
تايلند و چين را قضاوت كرد.

ايــن داور بين المللى فوتبــال همدان ديدار پورت اف ســى تايلند و 
گوانگژو چين را به ميزبانى شهر بوريرام كشور تايلند قضاوت سوت 

زد.
بيژن حيدرى به اتفاق برادرش پيام حيدرى از سال 2016 ميالدى در 

فهرست داوران بين المللى فوتبال كشورمان قرار دارند.

سرانجام رونالدو ركورد على دايى را 
پاك كرد

109گل يك حدنصاب خارق العاده و دســت نيافتنى اســت كه به 
سختى بشود يك گل را از ميان آن همه جدا كرد.

بــه جز پرتغالى ها، اين ايرانى ها بودند كه با شــدت و حرارت، اخبار 
مربوط به نزديك شدن ســال به سال و روزبه روز كريستيانو رونالدو 
به على دايــى در جدول بهترين گلزنان ملى را تعقيب مى كردند؛ اين 
انتظار مبهمى بود كه ســرانجام به پايان رسيد و گلزن پرتغالى با عبور 
از شــيب طوالنى اين دامنه به قله اى رســيد كه على دايى قبًال پرچم 
خود را در آن به اهتــزاز درآورده بود؛ رونالدو اكنون با زدن تنها يك 
گل، ارتفاع بزرگترى را ايجاد خواهد كرد كه شايد ده ها سال به طول 
انجامد تا چهره تازه اى بتواند حدنصاب جديدى در عرصه گلزنى در 

بازى هاى ملى خلق كند.

سومين زمين ساحلى هاكى كشور در همدان افتتاح شد
 با حضور رئيس فدراسيون هاكى كشور سومين زمين ساحلى هاكى كشور در مجموعه 

ورزشى شهيد مفتح همدان افتتاح شد.
مديركل ورزش وجوانان استان در آيين افتتاحيه زمين ساحلى هاكى مجموعه شهيد مفتح 
همدان كه با حضور رئيس فدراســيون هاكى، حسين رضازاده قهرمان وزنه بردارى و تنى 
چند از نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى برگزار شد، گفت: يكى از اولويت هاى مهم 
اداره كل ورزش وجوانان استان همدان توسعه همه جانبه زيرساخت هاى ورزشى در نقاط 
مختلف استان است و خوشــبختانه در اين راستا تا به امروز اقدام هاى بسيار خوبى رقم 

خورده است.

حميد ســيفى با اشــاره به جذب 105ميليارد تومان اعتبار عمرانى ويژه تسريع در روند 
ساخت پروژه هاى ورزشى نيمه كاره استان، بيان كرد: با توجه  به اهميت گسترش و ارتقاى 
كمى و كيفى زيرساخت هاى ورزشــى از بدو ورود به استان همدان در برنامه ريزى هاى 
صورت گرفته ارتباط مؤثر با وزارت ورزش و فدراسيون هاى ورزشى در دستور كار بوده 
است كه توفيقات خوبى نيز حاصل شده و يا در آينده اى نه  چندان دور حاصل مى شود.

وى با بيان اينكه اســتان همدان داراى ظرفيت هاى بسيار خوبى در حوزه زيرساخت هاى 
ورزشــى است، گفت: زمين ســاحلى هاكى مجموعه شــهيد مفتح به مساحت  6 هزار 
و60مترمربع با اعتبار 350 ميليون ريال يكى از اين ظرفيت هاست كه مى تواند در راستاى 

جذب گردشگر ورزشى فعال باشد.
سيفى با تأكيد بر اينكه استان همدان در زمينه جوانان و ورزشكاران نيز استانى توانمند و 

بيان  است،  مستعد 
براى  همواره  كرد: 
جايــگاه  ارتقــاى 
ورزش و جوانــان 
استان همدان تالش 
مى كنيــم تا بتوانيم 
شايســته  هرآنچه 
استان  ورزشكاران 

همدان است را فراهم كنيم و همچون گذشته پرچم پر افتخار كشور را در ميادين مختلف 
ملى و فراملى به اهتزاز در بياوريم.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)  

روابط عمومى شهردارى اللجين 

1-موضوع مناقصه: اجراى پروژه جدول گذارى خيابان امام خمينى(ره) و معابر فرعى آن 
2-مناقصه گزار: شهردارى اللجين 

3-مبلغ برآورد اوليه مناقصه: 18/051/563/568 ريال 
4-تمامى مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
تداركات  سامانه  به  مراجعه  با  روز 1400/04/09  لغايت  تاريخ 1400/04/05  از  مى توانند  شرايط  واجد  شركت هاى  مناقصه:  اسناد  دريافت  محل  و  5-مهلت 

الكترونيكى دولت نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
6-زمان تحويل پيشنهادات: آخرين مهلت بارگذارى اسناد تا تاريخ 1400/04/21 كه متقاضيان مى بايست قيمت پيشنهادى خود را در سامانه بارگذارى نمايند.

7-زمان بازگشايى اسناد مناقصه: در تاريخ 1400/04/22 مى باشد.
8-نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: متقاضيان مى بايست 5 درصد برآورد اوليه را به مبلغ 902/578/178 ريال به عنوان سپرده شركت در مناقصه 
به شماره حساب 0106885349009 به نام شهردارى اللجين نزد بانك ملى شعبه اللجين واريز يا ضمانت معتبر بانكى با مدت اعتبار حداكثر 3 ماهه در وجه 

شهردارى اللجين پرداخت نمايند.
9-صالحيت الزم: اشخاص حقوقى با دارا بودن گواهينامه تعيين صالحيت و داشتن رتبه در زمينه ابنيه از ادارات مربوطه و تأييديه اعتبار سامانه ساجات،مجاز 

به شركت در اين مناقصه مى باشد.
10-هر گاه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد خوددارى كند يا پس از ابالغ قانونى حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهردارى 
ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد گرديد و در صورتى كه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونى حاضر به عقد قرارداد 
نشوند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. (بديهى است كميسيون مناقصه در جلسه بازگشايى پاكات با تنظيم صورتجلسه نسبت به معرفى 

برندگان دوم و سوم اقدام خواهد نمود.)
11-شهردارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و به پيشنهادات ناقص يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.

12-هزينه انتشار آگهى مناقصه از برنده دريافت خواهد شد.
متقاضيان جهت اطالع از شرايط عمومى و خصوصى مناقصه و يا اطالعات بيشتر به سايت شهردارى اللجين به نشانى www.lalejincity.ir مراجعه و يا با 

شماره تلفن 2- 08134522061 تماس حاصل فرماييد. 
نوبت اول: 1400/04/05
نوبت دوم: 1400/04/07

(م الف 152)

آگهى تشكيل مجمع عمومى عادى 
ساليانه شركت تعاونى توليد،توزيعى 

كاركنان سيمان هگمتان 
رأس  هگمتان  سيمان  كاركنان  توزيعى  توليدى،  تعاونى  شركت 
ساعت 16 در روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 با رعايت پروتكل هاى 
كليه  از  لذا  مى گردد،  برگزار  قروه  شهر  جامع  مسجد  در  بهداشتى 
اعضاء محترم و وكالى آنها (طبق اساسنامه) دعوت مى شود جهت 
بهم  حضور  مجمع  اين  در  جلسه  دستور  به  نسبت  تصميم  اتخاذ 
رسانند. الزم به ذكر است جهت تأييديه وكالتنامه ها 7 روز قبل از 

برگزارى مجمع به دفتر تعاونى مراجعه نمايند.
دستور جلسه

1-استماع گزارش هيأت مديره، بازرس و حسابرس قانونى 
سال  پيشنهادى  بودجه  و  مالى 1399  صورت هاى  تصويب  2-طرح 

1400
مالى  سال  زيان  و  سود  تقسيم  خصوص  در  تصميم گيرى  3-طرح 

1399
4-طرح تصويب پاداش هيأت مديره 

5- طرح تصويب تغيير اعضاء و سرمايه 
6-طرح تعيين ذخاير قانونى 

7-طرح تصويب انتخاب بازرس قانونى و حسابرسى از ميان موسسات 
حسابرسى عضو جامعه حسابداران رسمى ايران 

شركت تعاونى توليدى، توزيعى كاركنان سيمان هگمتان

مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول)

كارت پرسنلى به نام رضا محققى، فرزند عباس، به كد ملى 
5029783350 مربوط به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 

همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

رحیمی» سلیامن

 نخســتين آكادمى بين المللــى هاكى در 
ورزشگاه شهيد بهشتى همدان افتتاح شد.

آكادمى بين المللى هاكى شهيد بهشتى همدان 
با حضور رئيس فدراســيون هاكى، حسين 
رضازاده قهرمــان وزنه بردارى جهان، رئيس 
هيأت هاكى اســتان و جمعى از مسئوالن و 

ورزشكاران افتتاح شد.
در ايــن آيين مديــركل جوانان اســتان با 
تمجيد از حضور حســين رضازاده قهرمان 
وزنه بردارى جهان كــه بارها پرچم مقدس 
جمهورى اســالمى ايران در ميادين ملى و 
فراملــى را به اهتــزاز درآورد گفت: تكريم 
پيشكسوتان و قهرمانان يكى از وظايف مهم 
اخالقى جامعه ورزش اســت كه بايد مورد 

توجه همگان باشد.
حميد سيفى با اشاره به افتتاح و آغاز به كار 
آكادمى بين المللى هاكى شهيد بهشتى همدان 
همزمان با هفته قوه قضاييه افزود: اميدواريم 
اين آكادمى منشــأ خير براى ورزشــكاران 
رشــته هاكى باشــد و بتواننــد بيش ازپيش 
موجب درخشش اســتان همدان در ورزش 

كشور و دنيا شوند.
وى با بيان اينكه مدال آورى و قهرمان پرورى 
بخشى از وظايف اداره كل ورزش وجوانان و 
هيأت هاى ورزشى استان است، گفت: امروز 
بايد در بحث پژوهشــى نيز به ورزش نگاه 
كنيم تا بتوانيم توسعه علمى و عملى ورزش 
را رقــم بزنيم. فعاليت هاى ورزشــى بدون 
پژوهش موجب عقب ماندگى مى شود، زيرا 
دنياى ورزش امروز تنهــا بر ورزش عملى 
تمركز نــدارد، بلكه آكادمى هاى ورزشــى 
عمر قهرمانى و ســبك هاى زندگى را براى 

ورزشكاران تبيين و تدريس مى كنند.
سيفى با اشــاره به شرايط آب وهوايى استان 
همدان و ارتفاع از ســطح دريــا، بيان كرد: 
آمادگــى ميزبانى از تمرينــات تيم هاى ملى 

رشــته هاى مختلف ورزشــى را در اســتان 
همدان داريم.

جمهــورى  هاكــى  فدراســيون  رئيــس 
اســالمى ايــران نيــز در ايــن مراســم از 
ــه  اختصــاص تجهيــزات ورزشــى هاكــى ب
ــى  ــأت هاك ــر داد و گفــت: هي ــدان خب هم
هيأت هــاى  از  يكــى  همــدان  اســتان 

ــت. ــور اس ــى كش ــرآمد هاك س
ــى  ــاح آكادم ــن افتت ــى در آيي ــرام قديم به
ــدان   ــى هاكــى شــهيد بهشــتى هم بين الملل
ــان كــرد: حمايــت از هيأت هــاى هاكــى  بي
ــرار  ــيون ق ــتور كار فدراس ــتانى در دس اس
ــى  ــعه ورزش هاك ــتاى توس دارد و در راس
در همــدان بخشــى از تجهيــزات موردنيــاز 

ــرد. ــم ك ــن خواهي ورزشــكاران را تأمي
ــال  شــدن  ــر ضــرورت فع ــد ب ــا تأكي وى ب
بخــش  در  بخصــوص  بانــوان  هاكــى 
هاكــى چمنــى و همچنيــن هيأت هــاى 
همــدان،  اســتان  در  شهرســتانى  هاكــى 

گفــت: هاكــى ســومين رشــته پــر طرفــدار 
زمينه هــاى  بايــد  بنابرايــن  دنياســت، 
گســترش ايــن رشــته پرطرفــدار را در 

ــم. ــم كني ــور فراه كش
خوشــبختانه  اينكــه  بيــان  بــا  قديمــى 
امــروز توســعه آموزش هــا و دوره هــاى 
در  هاكــى  فدراســيون  مهارت افزايــى 
ــزود: توســعه داورى  دســتور كار اســت، اف
بايــد  كشــور  در  هاكــى  مربيگــرى  و 
ــن راســتا در  ــه در همي ــد ك ــدا كن ــا پي ارتق
حال حاضــر دوره هــاى بســيار خوبــى را در 
كشــور در حــال برگــزارى داريــم. در ادامــه 
ــرد:  ــان ك ــور، بي ــردارى كش ــان وزنه ب قهرم
ــى در  ــروز برنامه هــاى خوب خوشــبختانه ام
ــتان  ــور و اس ــى كش ــعه هاك ــتاى توس راس
همــدان تــدارك ديــده شــد بــود كــه جــاى 

اميــدوارى دارد.
حســين رضــازاده بــا بيــان اينكــه درد 
قهرمانــان  و  ورزشــكاران  را  ورزشــى ها 

ــن  ــيفى چندي ــد س ــت: حمي ــد، گف مى دانن
ســال بــراى كشــور ايثــار و قهرمانى كســب 
ــه  ــد ك ــكار را مى دان ــد و درد ورزش كردن
ــى  ــف ورزش ــته هاى مختل ــم رش اميدواري
در اســتان همــدان فعــال شــوند و آنهايــى 

ــد. ــدا كنن ــال هســتند توســعه پي ــه فع ك
آكادمــى  اينكــه  بــر  تأكيــد  بــا  وى 
ــدان  ــى هاكــى شــهيد بهشــتى هم بين الملل
و  ملــى  اردوهــاى  برگــزارى  ظرفيــت 
فراملــى را دارد، افــزود: هاكــى همــدان در 
بخــش بانــوان و آقايــان در كشــور حــرف 

مى زنــد. را  نخســت 
در پايــان اين مراســم با حضــور مديركل 
رئيس  همــدان،  اســتان  ورزش وجوانــان 
فدراســيون هاكــى و عبدا..كاظمى روشــن 
قهرمان پيشكســوت ورزش هاى باســتانى 
اســتان همدان نشــان شــال پهلوانى را  به 
حســين رضازاده قهرمان وزنه بردارى كشور 

اهدا كرد.

درخشش دونده هاى دختر 
همدانى در قهرمانى كشور

 دختران دونده همدانى آغاز درخشانى در 
مســابقات دووميدانى قهرمانى كشور در رده 

سنى جوانان داشتند.
رقابت هــاى دووميدانــى قهرمانــى جوانان 
دختر كشــور انتخابى تيم ملى و گراميداشت 
ميزبانــى  بــه  حالــى  در  كرامــت  دهــه 
چهارمحال وبختيارى آغاز شده است كه بانوان 
دونــده همدان صاحب ســكوهاى قهرمانى 
شــدند. در اين دوره از مســابقات و در ماده 
3هزار متر فاطمه چنارى از همدان سوم شد، 
در ماده 10هزار متر پياده روى فاطمه ويســى 
ديگر دونده همدانــى عنوان نايب قهرمانى را 
كســب كرد.در رقابت هاى 5هزار متر دونده 
همدانــى زودتر از رقبا به خط پايان رســيد 
و صاحب مدال طال گشــت. در اين مسابقه 
فاطمه چنارى از همدان بــا زمان 20:47.90

دقيقه به مقام نخست رسيد.
در پرتاب وزنه پرتابگــر وزنه همدانى زهرا 
بختيارى بــا 11/27متر پــس از پرتاب گران 

مازندران و قزوين، سوم شد.
در دوى 4در 400متــر نيز دونــدگان همدانى 
دوم شدند. در اين ماده همدانى ها با حدنصاب 
5:30.52 دقيقه پس از خراسان رضوى دوم شد.

اين مســابقات با رقابت 133دونده جوان از 
26استان براساس آخرين قوانين بين المللى و 
با رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى مبارزه با 

كرونا در مواد مختلف برگزار شد.
ورزشــكارانى كه در اين رقابت ها حدنصاب 
ورودى مسابقات قهرمانى جوانان جهان را به 
دست آوردند، مى توانند اواخر مرداد ماه 1400

در تركيــب تيم ملى ايران در شــهر نايروبى 
كشور كنيا به ميدان بروند.

همــدان يكى از اســتان هاى برتر در رشــته 
دووميدانى كشــور اســت و هم اكنون 7هزار 

دونده در سطح اين استان فعاليت دارند.

پيشرفت فوتبال 
استان مديون تالش 
پيشكسوتان است

 پيشــرفت و اعتالى فوتبال در اســتان 
همدان مرهون تالش پيشكسوتان، بزرگان و 

مفاخر اين رشته جذاب ورزشى است.
رئيــس هيــأت فوتبال اســتان در مراســم 
بزرگداشــت مرحــوم مهــدى بوجاريــان 
پيشكسوت ارزنده فوتبال استان، با بيان اين 
مطلب گفت: موفقيت ورزش همدان مديون 
بزرگان اين استان است كه بايد قدردان آنها 

باشيم.
عباس صوفى با تمجيــد از فعاليت مرحوم 
بوجاريان، بيان كرد: مرحوم بوجاريان فردى 
متدين، عاشق ورزش و متعهد بود به نحوى 
كــه همــگان از وى به نيكى يــاد مى كنند. 
ورزش همــدان مديــون زحمــات بزرگان 
فوتبال استان مانند بوجاريان و شانه اى است، 

زيرا پيشكسوتان سرمايه هاى فراموش نشدنى 
ورزش هستند كه بايد به جايگاه و شأن آنها 

توجه جدى شود.
وى از پيشكســوتان فوتبال كشور و استان 
همدان پس از تحمل بيمارى ارديبهشت ماه 

امسال درگذشت.
بوجاريان از بانيان اجراى طرح آسياويژن در 
همدان بود كــه بارها مورد تمجيد مقام هاى 
ارشــد كنفدراسيون فوتبال آسيا قرار گرفت. 
طرحى كه بســيارى از نخبه هــاى فوتبال را 
شناســايى و به ميادين رسمى فوتبال معرفى 

كرد.
وى در دهه هــاى 60 و 70 جــزو مربيــان 
سازنده فوتبال استان همدان بود و ستاره هاى 
پرتعدادى را به مســتطيل سبز معرفى كرد و 
ســال ها به عنوان دبير هيأت فوتبال اســتان 
فعاليت داشــت و 2دوره نيــز دبير اجرايى 
ميزبانى رقابت هاى فوتبال زير 14ســاله هاى 

آسيا در همدان بود.

همدان صاحب آكادمى هاكى شد
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كشف كليد شيميايى ابتال به آلزايمر!
 پژوهشــگران ژاپنى در بررســى جديد خود دريافتند كه ويژگى 
شيميايى مربوط به يك پروتئين مهم مى تواند كليد ابتال به آلزايمر باشد.

 (TMU)«به گزارش ايسنا، پژوهشگران «دانشــگاه  متروپوليتن توكيو
دريافته اند كه ويژگى شــيميايى خاص مربوط به يك پروتئين كليدى 
موســوم به پروتئين «تاو (Tau) »ممكن اســت به تجمع آن در مغز 
منجر شــود و بروز بيمارى هايى مانند آلزايمر را به همراه داشته باشد. 
آنها در بررســى جديد خود دريافتند كه پيوندهاى دى ســولفيد روى 
آمينواسيدهاى خاص، به تثبيت پروتئين تاو و تجمع آن منجر مى شود. 
اين تأثير با افزايش اســترس اكسيداتيو بدتر مى شود. شناسايى اهداف 
شيميايى كه تجمع پروتئين تاو را به همراه دارند، مى تواند به موفقيت 

درمان كمك كند.

چاپ گرمكن هاى صندلى، حسگر و پنل 
خودروها با جوهر نانويى

 يكــى از شــركت هاى دانش بنيان بــه منظور توليد و توســعه 
محصوالت حوزه الكترونيك چاپــى، چاپگرى به بازار عرضه كرده 
است كه با كمك جوهرهاى نانويى مى تواند محصوالتى نظير گرمكن  

صندلى، حسگر و پنل خودروها را توليد كند.
به گزارش ايســنا، در اين فناورى با اســتفاده از نانوجوهرها امكان 
ســاخت افزاره هاى الكترونيك منعطف و ارزان فراهم  مى شــود. در 
 RFID،حال حاضر امكان چاپ انواع مدارات چاپى و انعطاف پذير
تگ ها، گرمكن هاى انعطاف پذير، حسگرهاى انعطاف پذير به همراه 
قابليت تحقيق و توســعه روى ســاير كاربردهاى حوزه الكترونيك 

چاپى توسط اين دستگاه، وجود دارد.

فراخوانى براى بهينه سازى ربات
 اسكلت بيرونى كمك حركتى

 چهل ويكميــن فراخوان«بهينه ســازى ربــات اســكلت بيرونى 
كمك حركتى براى اســتفاده در نسخه نويســى» با حمايت صندوق 
نوآورى و شكوفايى و به سفارش يك شركت دانش بنيان منتشر شد.

به گزارش ايسنا، فناورى ربات اسكلت بيرونى به افراد دچار ضايعه 
نخاعــى و بيماران پاراپلژيك كمك مى كند تا قادر به راه رفتن با اين 
ربات كمك حركتى شوند. نسخه توسعه يافته توسط شركت متقاضى، 
نسخه درمانگاهى با جرم 31كيلوگرم است. اين شركت در نظر دارد 
تا نســخه خانگى ربات اسكلت بيرونى با وزن، حجم و قيمت تمام 
شــده كمتر به بازار را ارائه دهد، به طورى كه جرم نهايى دستگاه در 

بازه 22تا 25كيلوگرم قرار گيرد.

تراشه اى براى توليد ميكروحباب 
 محقــق ايرانى و همكارانش در يك گــروه تحقيقات بين المللى 
اقدام به ساخت تراشه اى كردند كه قادر به توليد ميكروحباب است. 
اين تراشه در نســل جديدى از دستگاه هاى كاويتاسيون روى تراشه 

است.
به گزارش ايسنا، كاويتاسيون هيدروديناميكى پديده اصلى تغيير فاز 
اســت كه مى تواند با كاهش ناگهانى فشــار استاتيك موضعى درون 

يك مايع رخ دهد. 
و    (MEMS) ميكروالكترومكانيكــى  سيســتم هاى  ظهــور 
در  پياده ســازى  بــا  ســرعت  پــر  ميكروســيالى  دســتگاه هاى 
ــه  ــادى را ب ــه كاويتاســيون توجــه زي ــا از جمل بســيارى از زمينه ه

ــت. ــرده اس ــب ك ــود جل خ

«كاكائو» وضوح ديد را افزايش مى دهد
 Universidad)"مادريــد كمپلوتنســه  "دانشــگاه  محققان   
Complutense de Madrid)  در مطالعه اخيرشــان گفته اند 
مصرف كاكائو خالص مى تواند به بهبود ديد افراد در نور روز كمك 
كند.به گزارش ايسنا، گروهى از محققان اسپانيايى در مطالعه اخيرشان 
بيان كرده انــد، مصرف 2/5 گرم پودر كاكائو طبيعى خالص مى تواند 
در شرايط نور روز «حدت بينايى» را در بزرگساالن جوان سالم بهبود 
بخشد.«حدت بينايى» معموالً به وضوح ديد اشاره دارد. حدت بينايى 

وابسته به عوامل نورى و عصبى است.
 Journal of Functional" در اين مطالعه كه نتايج آن در مجله
Foods"  منتشر شده است، محققان به بررسى 2پلى فنل غذايى به 

نام هاى "فالونول كاكائو" و "آنتوسيانين توت قرمز" پرداختند.

رويدادهاى پيوند فرهنگى 
«رويدادبازى، اسباب بازى و 
عروسك» برگزار مى شود

 رويداد پيوند فرهنگى«رويداد بازى، اسباب بازى 
و عروسك»، ســوم مرداد ماه سال جارى با حمايت 
صندوق نوآورى و شــكوفايى و بنياد سپهر انقالب 

اسالمى برگزار مى شود.
بــه گــزارش ايســنا، رويدادهاى پيونــد فرهنگى 
«رويدادبازى، اســباب بازى و عروســك» به منظور 
توانمندســازى صاحبان ايده هــاى نوين فرهنگى و 
به هم رســانى فعاالن فرهنگى و توســعه دهندگان 

كسب وكارهاى فرهنگى برگزار مى شود.
اين رويداد شــامل برگزارى دوره هاى آموزشــى، 
تيم ســازى براى صاحبان ايده، به هم رســانى فعاالن 
كســب وكارهاى  توســعه دهندگان  بــا  فرهنگــى 
فرهنگى، ارائه تســهيالت  SEEDMONEY به 
شتاب دهنده هاى دانش بنيان و عامالن سرمايه گذارى 
صندوق نوآورى و شــكوفايى و پيگيرى مذاكرات 
و كمــك در نگارش قراردادها با توســعه دهندگان 

كسب وكارهاى فرهنگى است.
بــه نقــل از روابط عمومــى صندوق نــوآورى و 
هزينه هاى  شــتاب دهنده ها،  فعاليــت  شــكوفايى، 
چشمگيرى دارد و با ريسك هاى مختلفى نيز همراه 
است، بنابراين در اغلب كشورها، نهادهاى دولتى و 
عمومى، با كمك هاى بالعوض از اين نوع فعاليت ها 
حمايت مى كنند. صندوق نوآورى و شكوفايى نيز در 
راستاى كمك به تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنيان، 
تكميــل زنجيره ايــده تا بــازار و تجارى ســازى 
نوآورى ها، دســتاوردهاى پژوهشــى و اختراعات 
و كاربــردى كردن دانــش از فعاليت شــتاب دهى 
ايده هــاى فناورانه حمايت مى كنــد. اين حمايت از 
طريــق رويداد«پيوند» به اين شــكل خواهد بود كه 
ايده پردازان و اســتارت آپ هايى كه هنوز به مرحله

 Minimum Viable مخفــف MVP (MVP
Product و بــه معناى حداقل محصول قابل ارائه 
است) نرسيده اند، در فراخوانى شناسايى شده و آماده 

ارائه به شتاب دهنده ها مى شوند.

نگارش نخستين كتاب جهادگران 
سالمت در همدان

 نخســتين كتاب جهادگران عرصه ســالمت در 
حوزه تغســيل و تدفين اموات كرونايى در اســتان 

همدان به رشته تحرير درآمد.
«ايستاده در غبار»عنوان نخستين كتاب استان همدان 
در زمينه جهادگران عرصه سالمت در حوزه تغسيل 
و تدفيــن امــوات كرونايى و دومين كتــاب با اين 

مضمون در كشور است .
به گزارش ايسنا، اين كتاب كه موضوع جذابى دارد با 
قلمى ساده و روان به رشته تحرير درآمده و با توجه 
به اينكه تجربه جديدى در اين حوزه اســت انتظار 

مى رود مورد اقبال قرار بگيرد.
كتاب«ايســتاده در غبار» به بيان گوشه اى از زحمات 
و سختى هاى جهادگران عرصه سالمت مى پردازد و 
اضطراب ها و موانعى كه براى تغسيل اموات كرونايى 
در استان همدان وجود داشته را با قلمى شيوا بازگو 
مى كند. اين كتاب به نويســندگى ليال گودرزيان فر، 
نويســنده جوان همدانى و بــا مصاحبه گرى عاطفه 
ابرارپيراسته خبرنگار ايكناى همدان انجام گرفته كه 
اداره كل حفظ آثار با همكارى اين 2عزيز كتاب هاى 

ديگرى در دست تدوين دارد.
تدويــن كتاب«ايســتاده در غبار» به اتمام رســيده 
و بزودى از ســوى انتشــارات حماســه ماندگار و 

انتشارات سرير چاپ و روانه بازار مى شود.

تبليغ «تور واكسن كرونا» شدت گرفت
 با اعالم آمادگى برخى كشورها براى تزريق رايگان واكسن كوويد19 
به گردشگران، آژانس هاى توريستى در ايران تبليغ «تور تزريق واكسن» را 

آغاز كرده اند.
به گزارش ايســنا، سفر به خارج از ايران بيشــتر از يك سال است كه با 
همه گيرى ويروس كرونا و بســته شــدن مرزها، توقف صدور رواديد و 
گرانى ارز و بليت پروازهاى خارجى تا حد زيادى از دسترس خارج شده 
اســت. از سوى ديگر، با وجود تصميم برخى كشورها، از جمله اتحاديه 
اروپا براى بازگشايى تدريجى مرزها و اجازه ورود به گردشگران واكسينه 
 شده، اما محدوديت سفر به خارج از كشور براى شهروندان ايرانى همچنان 

پابرجاست.
عالوه بــر اينكه ايران هنوز در منطقه امن كرونا قرار نگرفته، اتحاديه اروپا 
و برخى كشــورهاى ديگر، در حال حاضر تنها گردشگرانى را مى پذيرند 
كه واكســن هاى مورد تأييد آنها را تزريق كرده باشند؛ مانند واكسن هاى 
فايزر، بيونتك، مدرنا، آسترازنكا و جانسون اندجانسون كه اغلب در ايران 

در دسترس نيستند.
با اين وجود، آغاز واكسيناســيون عمومى و تزريق رايگان آن براى اتباع 
خارجى در برخى كشــورها از جمله ارمنستان، موجب راه اندازى و تبليغ 
تور واكسن در ايران شــده است. پايگاه اينترنتى اوراسيانت خبر داده كه 
ارمنســتان از حدود يك ماه پيش مجوز واكسيناسيون عمومى حتى براى 
اتباع خارجى را به يكى از مراكز تزريق واكسن كرونا داده كه تزريق آن را 

بدون نوبت و رايگان انجام مى دهد.
به نوشته اين رسانة منطقه اوراســيا، تزريق واكسن كوويد19 در خيابان 
مركزى ايروان، پايتخت ارمنستان، در يك ايستگاه تحت مديريت وزارت 
بهداشت اين كشور بدون ثبت نام قبلى انجام مى شود. بيشتر افرادِ مشاهده  
شــده در صف دريافت واكســن نيز به گزارش اين رســانه، شهروندان 

خارجى و از كشورهاى لهستان، ايران، روسيه و چين بوده اند.
ارمنستان در حالى فرايند واكسيناسيون عمومى و تزريق رايگان آن براى 
اتباع خارجى و گردشگران را آغاز كرده كه با استقبال كم مردم كشورش 
براى دريافت واكسن كوويد19 مواجه شده است، به طورى كه تاكنون كمتر 
از 2درصِد جمعيت اين كشــور واكسينه شده اند. از اين رو گفته مى شود 
ارمنستان با اين سياســت، در پى جذب گردشگر خارجى پس از حدود 
18ماه ركود اقتصادى است. در ارمنستان 3واكسن آسترازنكا، سينوفارم و 
اســپوتنيك تزريق مى شود. هرچند بيشتر گردشگران ايرانى كه اين مدت 
به ارمنســتان سفر كرده اند، گفته اند واكسن آسترازنكا را دريافت كرده اند. 
ايرانى ها با رواديد فرودگاهى مى توانند 30روز در ارمنستان اقامت داشته 
باشند، بنابراين براى دريافت دز دوم اين واكسن كه با فاصله بيشترى انجام 

مى شود، يك سفر ديگر بايد انجام دهند.
قيمت يك تور 4روزه به ارمنســتان با خدمــات معمولى همچون بليت 
رفت وبرگشت هواپيما، اقامت در هتل و بيمه مسافرتى از حدود 5ميليون 
تومان آغاز مى شود. تورهاى اتوبوسى هم به اين مقصد وجود دارد كه با 

همان خدمات مشابه، با قيمت حدود 3ميليون تومان اجرا مى شود.
برخى آژانس هاى گردشگرى تبليغ تور ارمنستان با وعده تزريق واكسن 
را با توجه به شرايط واكسيناسيون در ايران، درحالى شدت بخشيده اند كه 
هيچ تعهد و مسئوليتى در برابر مسافر و تزريق قطعى واكسن در يك كشور 
ديگر را نمى پذيرند. بعضى از اين آژانس ها با وجود تبليغات گسترده اى كه 
درباره تزريق رايگان و بدون ثبت نام قبلى واكسن كوويد19 در ارمنستان 
انجــام مى دهند، اما تأكيد مى كنند كه تورى به نام واكســن ندارند و تور 
تفريحى ارمنستان را عرضه كرده اند و بررسى درباره قطعيت تزريق رايگان 

واكسن به اتباع خارجى را به عهده خود مسافر گذاشته اند.
 از سوى ديگر، به تازگى مسئوالن ابوظبى، پايتخت امارات عربى متحده 
نيز اعالم كرده اند گردشگران را رايگان واكسينه مى كنند. رسانه هاى امارات 
مدعى شــده اند بيش از 80درصد جمعيت ساكن در اين كشور واكسينه 
شده اند. اكنون وزارت بهداشت و پيشگيرى امارات متحده عربى با انتشار 
راهنماى دريافت واكســن كرونا براى گردشگران در ابوظبى، اعالم كرده 
براســاس تصميم جديد اين كشور، تمام گردشگرانى كه رواديد ورود به 
امــارات را دارند و به ابوظبى ســفر كرده اند، مى توانند از خدمات تزريق 
رايگان واكسن كرونا استفاده كنند. در امارات 2واكسن فايزر و سينوفارم 

در دسترس قرار دارد.
مسئوالن امارات كه بيشتر از يك سال است، گردشگران خارجى را پشت 
مرزها نگه داشته اند، اكنون اميدوارند با اين طرح، بخشى از بحران و زيان 

ويروس كرونا به صنعت گردشگرى در كشورشان را جبران كنند.
نرخ تور 4روزه امارات با ضعيف تريــن خدمات از 6ميليون تومان آغاز 

مى شود. شهروندان ايرانى براى سفر به امارات بايد رواديد دريافت كنند.
روسيه نيز از جمله كشورهايى است كه مجوز تزريق واكسن به گردشگران 
را صادر كرده است، اما دريافت واكسن كرونا در اين كشور، مثل ارمنستان 
و امارات رايگان نيست. والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه چندى پيش 
اعالم كرد قصد دارد به گردشگران خارجى كه به اين كشور مى آيند، اجازه 
دهد تا با پرداخت هزينه اى در روســيه واكسن كرونا بزنند. در حال حاضر 
روسيه 4واكسن را براى اجراى برنامه واكسيناسيون در اين كشور تأييد كرده 

كه رايج ترين آن، اسپوتينك وى است كه در داخل روسيه توليد مى شود.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

 هرگاه انسان چهل ساله شود و خوبيش بيشتر از بديش نشود، شيطان بر پيشانى او بوسه مى زند و 
مى گويد: اين چهره اى است كه روى رستگارى را نمى بيند. 

[مشكاة األنوار، ص 295]

 شادروان حسن دانشفرهمدانى(1384-1301) را 
مى توان جزء معدود هنرمندانى دانست كه نسبت به 
جريان خوشنويســى ايران و آثار خلق شده توسط 

برخى خوشنويسان انتقاداتى را وارد كرده است.
وى كه خود از خوشنويســان وفادار به شيوه قدما و 
شــيفته فرهنگ ايران و اسالم و ادبيات فارسى بوده 
با تأليف كتاب«پشــت پرده»(نگاهى گــذرا به آراى 
نستعليق نويسان ايران) ســعى كرده است با آوردن 
نمونه هايى از آثار خوشنويسان ايران از دوره صفويه 
تا عصرحاضر(زمان زيست نويســنده) انتقادات و 
نظرات خود را در رابطه با آثار خلق شــده در زمينه 

خوشنويسى نشان دهد.
دانشــفرهمدانى در كتاب مذكور كــه آن را با خط 
تحريرى خويش و با حوصله اى مثال زدنى نگاشته، 
تالش كرده اســت با اتكا به روشــى كه امروزه به 
نام تحليل محتوا ناميده مى شــود، با مراجعه به آثار 
موجود در زمينه خوشنويســى در كتب و مرقعات، 
اين آثار را از نظر محتوايى مورد بررسى قرار داده و 
با نشان دادن غلط هاى نگارشى موجود به مخاطب 
ثابت كند كه برخى از خوشنويســان قديم و جديد، 
رسالت اصلى هنر خوشنويسى را كه به عقيده وى، 
درست نويسى شــعر و متن و انتقال پيام و معناست 
زيرپا گذاشــته و در واقع به گونه اى شــعر را فداى 

زيبايى تركيبات خوشنويسى كرده اند. 
وى، علــت اصلى و انگيزه  نگارش كتاب پشــت 
پرده و اتخاذ رويكرد انتقادى به آثار خوشنويســان 
را برخورد با جمله«خط بيشــتر بــا جهل بود» بيان 
كرده اند كه در حين مطالعه كتاب راحه الصدور على 
راوندى(599 ه .ق) با آن مواجه شــده اند كه وى را 
ســخت متأثر كرده و اين معنى را در ذهنشان متبادر 
كرده اســت كه خطاطان جاهلند و اين دريافت را با 
زحمت مشق و تمرينى كه در راه طوالنى كسب هنر 
خوشنويسى، روندگان اين طريق  بايد طى كنند در 

منافات ديده اند.
دانشــفرهمدانى، همچنيــن بــا مشــاهده مقاله اى 
تحت عنوان«امالى فارســى» به قلم«احمد بهمنيار» 
كــه در آن انقاداتى تنــد و گزنده به طــرز تحرير 
خوشنويسان وجود داشــته به اين نتيجه رسيده اند 
كه علــت همراه بودن جهل با خط(خوشنويســى) 
تصرفات خودســرانه خوشنويســان در نگارش و 

امالى كلمات است. 
وى مصاديق تصرفات مذكور را با اشــاره به مقاله 
فوق به طور كلى شــامل: سرهم نوشتن كلماتى كه 
بايد از هم جدا باشند روى هم يا درشكم هم نوشتن 
كلمات و پيش و پــس كردن آنها بر خالف ترتيبى 
كه در جملــه و عبارت دارد، ننوشــتن دندانه ها و 

سهل انگارى در نقطه گذارى كه توسط خوشنويسان 
و با هدف زيبا ســاختن خط و رساندن آن به كمال 
زيبايى استفاده مى شــود، دانسته و در ادامه كمال و 
زيبايى ســخن مكتوب را به اين مى دانند كه سخن 

ملفوظ را چنان  كه هست نشان دهد.
در جاى جاى اين كتاب وســواس مرحوم دانشفر به 

موضوع صحيح نويسى شعر و كالم و نگرانيشان به 
اين مسأله به چشم مى خورد. موضوع ديگرى كه اين 
هنرمند دلســوز در اين كتاب بر آن انگشت گذاشته 
و مطرح كرده است: مســأله تربيت خوشنويسان و 
موضوع آموزش خوشنويسى است. به نظر وى اين 
نوع كارها و ابداعات در خوشنويســى  مبتديان را  

بدآموز كرده و آنان بدين گمان كه اين طرز نوشتن 
نوآورى است از اين روش غلط پيروى مى كنند.

امروز پس از گذشت سال ها از نگارش كتاب پشت 
پرده، بــا نگاهى به انبوه آثار توليد شــده در زمينه 
خوشنويســى مى توان دريافت كــه دغدغه مرحوم 
دانشــفر تا چه پايه درســت و منطقى بوده است. 
جدايى روزافزون خوشنويســى از مخاطبان اصلى 
خود كه در واقع همان عمــوم مردم و عالقه مندان 
هســتند و كشيده شــدن خوشنويســى به سمت 
مخاطبان خاص، تنها گوشــه اى از آسيبى است كه 
غالب شــدن جريان زيبايى شناسانه به خوشنويسى 
با به كارگيرى تركيبات عجيب و قربانى كردن شعر 
به قصد جذب مخاطب جهانى، به اين فن شــريف 
وارد كرده و حالوت، سادگى و بى پيرايه بودن اين 
هنر عزيز را  كه در آثار خوشنويســان متقدم درك 
و دريافت مى شــود، ســخت تحت تأثير قرار داده 
است به گونه اى كه امروزه  طعن و تحقير راوندى 
كه«خط بيشــتر با جهل بود» را مى توان در مالحظه 
آثار برخى از خوشنويســان بــه كار برد و در پايان 
بايد گفت چقدر جاى خالى كســانى چون مرحوم 
دانشفرهمدانى كه با جرأت و دلسوزى و همت در 
فضاى نقد وارد ميدان هنر خوشنويسى شد و جهت 
اعتالى هنر اصيل و ملى خوشنويسى گام برداشت 

در جامعه هنرى خالى است .

 يك كارگردان و بازيگرسينما و تئاتر در همدان 
با اشاره به خســارت كرونا و كمبود تجهيزات در 
تئاتر گفت: خســارت ها و ضررهايى كه در 2سال 
گذشــته بر ما وارد شده است، در يك سال جبران 

نمى شود.
ســعيد باغبانى نيــر، بــا بيــان اينكــه در ايــن 
فعاليت هــا  نيســت  معلــوم  كنونــى  وضعيــت 
چــه زمانــى از ســرگرفته شــود و معلــوم نيســت 
چــه كســى بــه داد تئاتــر برســد؟، بيــان كــرد: مــا 
ــان  ــت دادن اميدم ــال از دس ــم در ح ــور دائ به ط
ــركل ارشــاد  ــن 2ســال مدي هســتيم و در طــى اي
ــوده  ــر ب ــت تئات ــر وضعي ــا و پيگي ــتان جوي اس
ــوى وزارت  ــم از س ــزى ه ــيار ناچي ــغ بس و مبل
ارشــاد بــراى برپــا نگــه داشــتن تئاتــر داشــته ايم .
وى افزود: خســارت ها و ضررهايى كه در در اين 
2سال بر ما وارد شده اســت، در يك سال جبران 
نمى شــود، بلكه 7 تا 8ســال طول مى كشد تا اين 

خســارت جبران شده و فعاليت ها همچون گذشته 
صــورت گيرد، امــا به طور يقيــن فعاليت ها مانند 

گذشته نخواهد بود .
 ايــن كارگردان و بازيگر تئاتر  به كمبود تجهيزات 
اشــاره كرد و گفت: فعالين تئاتر همدان 30ســال 

اســت كه با كمبودهايى مانند سيستم گرمايشى و 
سرمايشــى، پروژكتور، نور و حتى سيســتم تهويه 
هواى ســالن ها مواجه هستند كه اميدوارم سريع تر 

اين مشكل برطرف شود .
بــه گــزارش ايســنا، وى از وضعيــت برگزارى 

جشــنواره ها در 2سال اخير ســخن به ميان آورد 
و افزود: در 2ســال گذشته بيشــتر جشنواره هاى 
ما بــه  صورت آناليــن و مجازى برگزار شــد و 
جشــنواره هايى اعم از جشــنواره هاى  عروسكى، 
بخشى از جشنواره بين المللى فجر و حتى جشنواره 
مريوان به مدت يك  ســال اســت كــه به  صورت 

مجازى برگزار شده است.
باغبانى نير  با بيان اينكه درآمد فعالين حوزه تئاتر با 
يك كارگر يكى است، گفت: از اين وضعيت راضى 
نيستيم، زيرا ضررهاى شخصى زيادى به افرادى كه 

حرفه شان تئاتر بوده وارد شده است .
وى با اشاره به اينكه در حال حاضر بيشتر تمرينات 
تئاتر در منازل، پاركينــگ و... انجام مى گيرد، بيان 
كرد: ســالن براى تمرين جشنواره هاى تئاتر وجود 
دارد، اما به  دليل وضعيت ويروس كرونا و سالمتى 
افراد ترجيح مى دهيم به سالن نرويم يا اگر مى رويم 

با تعداد محدود باشد.  

آثار استاد«حسن دانشفر» خوشنويس فقيد همدانى به موزه اهدا شد 

خط نگارهاى استاد درموزه

خسارات كرونا بر تئاتر در يك سال جبران نمى شود

  مديركل فرهنگ وارشاد اسالمى اســتان همدان از اهداى آثار مرحوم استاد حسن دانشفر براى 
نمايش در موزه هنرهاى معاصر همدان خبر داد و گفت: اين آثار شــامل تابلوهاى خوشنويســى و 

كتاب هاى اين شخصيت فرهيخته است.
احمدرضا احسانى بيان كرد: مرحوم استاد حسن دانشفر از ادبا، محققان برجسته و استادان خوشنويس 

همدان بود كه سال 84دار فانى را وداع گفت.
وى با بيان اينكه آثار فاخرى از اين اســتاد فقيد به جاى مانده است گفت: 40تابلوى خوشنويسى و 
تعدادى از كتاب هاى مرحوم دانشــفر توسط خانواده وى به اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمى همدان 

اهدا شد.
احســانى با تأكيد بر اينكه اين آثار در موزه هنرهاى معاصر همدان به نمايش گذاشته مى شود افزود: 
مرحوم دانشــفر در حوزه ادبيات هم پژوهشگرى برجســته بود و تأليفاتى در حوزه حافظ شناسى و 

خيام شناسى داشت كه همه آنها را با خط خوشنويسى تأليف و منتشر كرده بود.
مديركل فرهنگ وارشاد اسالمى استان همدان بيان كرد: اين آثار، گنجينه ارزشمندى از فرهنگ و هنر 
است كه براى ارائه به همه عالقه مندان هنر و ادب اين مرز و بوم به بهترين شكل نگهدارى مى شود.

احســانى گفت: با تكميل و افتتاح موزه هنرهاى معاصر، ظرفيت مناســب و فضاى استاندارد براى 
گردآورى و نگهدارى آثار فاخر فرهنگى و هنرى علما، مشاهير و مفاخر استان فراهم مى شود.

وى بيان كرد: اين موزه در معرفى توانمندى ها و ظرفيت هاى فرهنگى همدان نقش بســزايى داشــته 
و زمينه هاى الزم براى بالندگى بيش از پيش و توســعه فرهنگى و هنرى استان هم در بخش اقتصاد 

فرهنگ وهنر و هم در بخش گردشگرى را فراهم مى كند


