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افزايش
 30 درصدى نرخ 
كرايه اتوبوس  
در همدان

معمارى شهرها 
بر اساس 
جنبه هاى 
فرهنگى طراحى 
و اجرا شود

ثبت نام 
فعاليت تابستانى 
دانش آموزان 
تا اول تير 
آغاز مى شود

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

شهردارى در كامياران به دنبال تثبيت صدرنشينى
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مديركل تبليغات اسالمى استان همدان:

توجه شهردارى همدان
به مباحث فرهنگى  مثبت است

فرماندار فامنين:

حال و هواى شهر را اميد به آينده اى بهتر
در برگرفته است

روز
ت 

داش
توسعه متوازن انتخاباتىياد

1- ســرانجام تكليف داوطلبان انتخابات 
اولين ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى در 
حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ مشــخص 
شــد تا داوطلبان كرسى وســيع ترين حوزه 

انتخابيه استان رقباى هم را بشناسند...

2

««سيـاوشسيـاوش»»  
به دست به دست 
نويسنده اسدآبادى نويسنده اسدآبادى 
ساختـه شدساختـه شد
■■ دوست دارم فيلم هايم  دوست دارم فيلم هايم 
در زادگاهم ساخته شوددر زادگاهم ساخته شود

باباعلى، بزرگترين معدن آهن غرب كشور است

برداشت ساالنه 
600 هزار تن سنگ از دل كوه
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يـادداشت روز
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شنيده هـا
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توسعه متوازن انتخاباتى
1- سرانجام تكليف داوطلبان انتخابات اولين ميان دوره اى مجلس 
شوراى اســالمى در حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ مشخص شد 
تا داوطلبان كرســى وســيع ترين حوزه انتخابيه استان رقباى هم را 

بشناسند.
حضــور 37 داوطلب و تاييد صالحيت بيش از نيمى از افراد ثبت نام 

كننده حكايت از شلوغى اين حوزه انتخابيه دارد.
2- شــلوغى حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ در شرايطى است كه 
بســيارى از افراد شــاخص كه قصد داوطلبى داشتند در تحوالت ، 
تصميمات و رايزنى هاى قبل از ثبت نام از داوطلبى منصرف شدند.

اگر اين افراد هم در ميدان مانده بودند امروز تعداد داوطلبان بيشــتر 
بود و شرايط شلوغ تر مى شد.

3- رقابــت انتخاباتى براى چند داوطلب انتخابات مجلس در بهار و 
كبودراهنگ قبل از اعالم اسامى آغاز شده بود و مباحث بسيارى بين 
طرفــداران آنها رد و بدل مى شــود و آنها هم با حضور ميدانى خود 
البته با شــخصيت حقيقى و نه داوطلب انتخابات، اين فضاى رقابتى 

را حفظ كرده اند.
در ايــن فضا بحث براى اثبات داوطلب خود و رد داوطلبان ديگر از 
سوى طرفداران اين داوطلبان در فضاى مجازى داغ است و داوطلبان 
نيــز با صدور بيانيه و ... بنا به مناســبت ها از جمله اعالم موضع در 
انتخابات رياســت جمهورى خوراك و شرايط داغ بودن اين فضا را 

فراهم مى كنند.
4- در ميــان داوطلبان، گويى تعدادى براى دريافت تاييد صالحيت 
آمده اند تا با اتكا به آن هم شــايد بتوانند در رايزنى انتخاباتى امتياز 
دريافت كنند و هم شــايد با دريافت اين سند ادامه فعاليت سياسى 

بهترى داشته باشند.
اكنون اين افراد به هدف مورد نظر دست يافته اند و پيش بينى مى شود 

بزودى با انتشار يك بيانيه، صحنه رقابت را ترك كنند.
5- در بيــن داوطلبان مباحثى درباره اجماع و كنار كشــيدن به نفع 
داوطلب شناخته شــده تر و ادامه رقابت در ائتالف با وى نيز مطرح 

است .
اين بحث بيشتر در بين داوطلبانى كه اصالتا از  يك شهرستان حوزه 
انتخابيه هســتند در رقابت با داوطلبان شهرستان ديگر حوزه مطرح 

است.
در واقع اين اجماع براى اين اســت كه داوطلب پيروز از شهرستان 
آنها باشــد تا توجه بيشترى به آن شهرســتان داشته باشد و خود را 

هزينه توسعه آن شهرستان كند.
6- اين تالش هرچند با قانون منافات ندارد و اشــكالى بر آن نيست 
اما به نفع توســعه متوازن دو شهرستان نيست و رقابت منفى بين دو 

شهرستان را افزايش خواهد داد.
بهار و كبودراهنگ دو شهرســتان اســتان هســتند كه يك كرســى 
نمايندگى در مجلس دارند و هر كس كه نماينده اين مردم مى شــود 
بايد نماينده هر دو شهرستان باشد و براى توسعه متوازن آنها بكوشد.
7- تفكيك حوزه انتخابيه بهــار و كبودراهنگ يك اولويت مهم در 
توســعه متوازن و افزايش قدرت رايزنى با افزايش كرسى هاى استان 
در مجلس اســت و اين اولويت بايد با همگرايى، وحدت و مطالبه 

گرى پيگيرى و به نتيجه برسد.
تا آن زمان الزم است داوطلبان فارغ از شهرستان محل تولد و مباحث 
بومى و غير بومى بودن براى توســعه هر دو شهرستان برنامه داشته و 

براى نمايندگى وسيع ترين حوزه انتخابيه استان آمادگى داشته باشن.

بيش از 22 هزار كودك همدانى غربالگرى شنوايى شدند
 بنا بر گفته سرپرســت معاونت توسعه و پيشگيرى سازمان بهزيستى استان غربالگرى 

شنوايى براى 22 هزار و 91 كودك همدانى در سال گذشته انجام شد.
شجاع احسانى در گفت وگو با ايرنا افزود: غربالگرى شنوايى نوزادان هر ساله در بدو تولد 
در زايشــگاه هاى دولتى استان همدان و با همكارى مراكز بهداشت و حوزه هاى معاونت 

بهداشتى انجام مى شود.
وى اظهار داشت: در راستاى پيشگيرى از ناشنوايى با انجام مراحل اوليه غربالگرى تعداد 

سه هزار و 799 نفر براى مداخالت بعدى به مراكز تخصصى ارجاع داده شدند.
احســانى با اشاره به اينكه غربالگرى شــنوايى كودكان سه تا پنج سال در سال گذشته به 

دليل شرايط شيوع كرونا انجام نشد ادامه داد: امسال با توجه به اينكه سرپرستى مهدها به 
آموزش و پرورش واگذار شده در حال رايزنى هستيم كه بتوانيم اين برنامه را انجام دهيم.
سرپرست معاونت توســعه و پيشگيرى سازمان بهزيستى استان همدان هدف غربالگرى 
شنوايى نوزادان را تشخيص زودرس بيمارى هاى شنوايى دانست و افزود: معموال قبل از 
6 ماهگى دوران طاليى براى تشخيص عالئم و عوارض بيمارى است تا بتوانيم مداخله و 

درمان را در زمان مناسب انجام دهيم.
احســانى يادآور شد: معلوليت شنوايى، معلوليتى مخفى و پنهان است اما عواقب و عمق 
زيادى دارد و چنانكه متوجه اين معلوليت نشويم، فرد عالوه بر معلوليت شنوايى از لحاظ 

گفتار و زبان و كسب مهارت هاى ارتباطى و آموزشى با مشكل روبرو مى شود.
به گفته وى 12 درصد معلوليت ها در كل كشــور را ناشنوايى تشكيل داده كه با ورود به 

ســازمان و كميسيون هاى پزشكى و با پذيرفته شــدن به عنوان معلول از خدمات متنوع 
سازمان بهره مند مى شوند. سرپرست معاونت توسعه و پيشگيرى سازمان بهزيستى استان 
همدان خاطرنشــان كرد: 50 درصد ناشنوايى ها علت ژنتيكى و 25 درصد ساير مواردى 

مانند زردى، حين زايمان و بيمارى هاى مادر در حين باردارى گزارش شده است.
احســانى با بيان اينكه بهترين زمان كاشت حلزون براى افراد ناشنواى مادرزادى، پيش از 
سه سالگى اســت، عنوان كرد: كودكان ناشنواى مادرزادى بايد به سرعت شناسايى و در 

برنامه كاشت حلزون قرار گيرند.
تعداد معلوالن زير پوشــش سازمان بهزيستى استان همدان 45 هزار و 530 نفر است كه 
بيشترين تعداد مربوط به شهر همدان با 17 هزار و 636 نفر و كمترين نيز در فامنين با هزار 

و 332 نفر معلول است كه 60 درصد آنها را مرد و 40 درصد را زنان تشكيل مى دهند.

استان همدان بدون بيمارى سرخك

 رئيس گروه پيشــگيرى بيمارى هاى واگير دانشگاه علوم پزشكى 
استان همدان از نتيجه منفى نمونه گيرى هاى موارد مشكوك به سرخك 

در استان خبرداد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جالل بطحايى با اشاره به وجود 
نمونه مثبت سرخك در برخى از استان هاى كشور، گفت: خوشبختانه 
تاكنون هيچ يك از موارد مشــكوك به سرخك در استان مثبت اعالم 
نشــده و نمونه گيرى هاى انجام شــده از افراد مشكوك به سرخك به 

تهران ارسال و نتيجه آن به استان ها، اعالم مى شود.
وى با تاكيد بر اينكه فراگيرى و شدت فوت در بيمارى سرخك قابل 
توجه نيست تاكيد كرد: مرگ در سرخك تنها در شرايطى اتفاق مى افتد 
كه بيمار روند مناسب درمان را طى نكند و به توصيه هاى پزشك معالج 

بى توجه باشد.
بطحايى در رابطه با ســخنان وزير بهداشــت و درمــان مبنى بر آغاز 
واكسيناســيون با واكســن ايرانــى از هفتــه آينده، گفــت: تاكنون 
دستورالعملى براى انجام واكسيناسيون با واكسن هاى ايرانى به دست 

دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا همدان نرسيده است.
رئيس گروه پيشگيرى و مبارزه با بيمارى هاى واگير معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشكى استان همدان با بيان اينكه درحال حاضر گروه 
سنى 70 سال به باال درحال واكسينه شدند، گفت: اعالم واكسيناسيون 
اولويت بعدى مشــروط بر ابالغيه وزارت بهداشــت بوده كه تاكنون 

چنين دستورالعمى براى استان ارسال نشده است.

همدان تب مى كند
 بر اساس اعالم رئيس پيش بينى اداره كل هواشناسى همدان كه در 
پى تغييرات آب و هوايى و نبود سامانه فعال بارشى، روند افزايش دما 
همچنان ادامه دارد به نحوى كه بيشينه دماى هوا در برخى نقاط استان 

به 38 درجه سانتى گراد باالى صفر مى رسد.
محمدحســن باقرى شــكيب در گفت و گو با ايرنا افزود: بر اساس 
بررســى نقشه هاى ماهواره اى، آسمان بيشتر نقاط استان همدان امروز 
، صــاف و بدون ابــر، همراه با غبار رقيق محلــى و گاهى وزش باد 

پيش بينى مى شود.
وى با اشــاره به اينكه روند افزايش دماى هوا در اســتان ادامه دارد، 
اظهار داشــت: تا پايان هفته جارى آسمان بيشتر نقاط استان همدان، 
صاف و آفتابى اســت و دماى هوا نيز بين يك تا 2 درجه سانتى گراد 

افزايش مى يابد.
باقرى شكيب گفت: برهمين اساس، بيشينه دماى هواى(روزانه) نقاط 

مختلف استان به باالى 35 درجه سانتى گراد افزايش خواهد يافت.
وى افزود: در 24 ساعت گذشته اسدآباد با 33 درجه سانتى گراد باالى 
صفر و فامنين و بهار با هشت درجه سانتى گراد باالى صفر بع ترتيب 

گرمترين و خنك ترين نقاط استان همدان بودند.
بــه گفته وى، كمينه دماى هواى شــهر همدان دراين مدت 10 درجه 
ســانتى گراد باالى صفر و بيشــينه دماى هوا نيز 32 درجه سانتى گراد 

باالى صفر به ثبت رسيده است.
آب و هواى استان همدان در نتيجه وجود كوه هاى مرتفع، رودخانه ها 
و پستى و بلندى هاى زياد به شدت متغير است و زمستان هاى سرد، پر 

برف و باران و تابستان هاى معتدل دارد.

عمليات سمپاشى درختان شهر همدان
 آغاز شد

 بنا بر گفته رئيس ســازمان ســيما، منظر و فضاى سبز شهردارى 
همدان، عمليات سمپاشــى درختان، پارك ها و معابر اصلى شهر با در 
نظر گرفتن شــرايط آب و هوايى و تراكــم آفات و با هدف مبارزه با 
آفات گياهى و حفظ سالمت و شادابى درختان در اين شهر آغاز شد.

حســين خانجانى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: اين عمليات از 
امروز در سطح خيابان ها، معابر عمومى و پارك ها انجام مى شود و به 

مدت 6 روز ادامه دارد.  
وى اضافه كرد: عمليات سمپاشــى درختان توسط دستگاه توربوالينر 
انجام مى گيرد تا بتوانيم در اجراى اين طرح از ســرعت عمل بهترى 

برخوردار باشيم.
خانجانى بيان كرد: با توجه به آغاز عمليات سمپاشى درختان در سطح 
شهر، از شهروندان مى خواهيم تا در مسيرهاى سم پاسى قرار نگيرند 

و نكات ايمنى و بهداشتى الزم را نيز رعايت كنند.
وى خواســتار بسته شدن درب و پنجره ســاختمان هاى مشرف به 
مســير سم پاشى شــد و افزود: همچنين از فروشــگاه هاى عرضه 
مــواد غذايى مى خواهيم از قــرار دادن هرگونه خوراكى در فضاى 
بيرونى خوددارى كنند. خانجانى از شهروندان خواست در صورت 
مشــاهده درختان آلوده به آفــات نيازمند به سمپاشــى، به منظور 
هماهنگى و انجام عمليات سمپاشــى، با ســامانه 137 شــهردارى 

همدان تماس برقرار كنند.
به منظور كنترل آفات، مبارزه با بيمارى هاى گياهى و حفظ و سالمت 
درختان هر ســاله طرح سمپاشى درختان سطح شــهر همدان انجام 

مى شود.
عمليات سمپاشــى يكى از راهكارهاى مبارزه با آفات درختان سطح 
شهر است كه هر سال در چند نوبت توسط سازمان زيباسازى منظر و 

فضاى سبز شهردارى اجرا مى شود.

1-انتصاب رئيس ســتاد همتى در استان بزودى انجام مى شود. گويا 
يك چهره معتدل سياســى مسئوليت اين ســتاد را بر عهده خواهد 
داشــت. گفتنى است همتى كه به صورت مستقل داوطلب انتخابات 

رياست جمهورى شده، اصالتا كبودراهنگى است.
2- اخطار دادســتانى تهران به داوطلبان رياســت جمهورى به زيان 
رئيس قوه قضائيه تمام شــده اســت. گويا رقباى رئيسى اين اخطار 
را براى پيشــگيرى از نقد وى تعبير كرده اند. گفتنى اســت يكى از 
رقبا با اســتناد به اين اخطار خواستار استعفاى رئيسى از قوه قضاييه 

شده است.
3- مردم از ارائه اطالعات مســكن خود به دولت استقبال نكرده اند. 
گويا به همين دليل مهلت ثبت نام در سامانه امالك و اسكان تا مهرماه 

تمديد شده است. 
گفتنى است  ســتاد مبارزه با كرونا با تمديد مهلت ثبت نام در سامانه 

امالك واسكان تا مهر 1400 موافقت كرده است.
4- يكــى از داوطلبان احراز صالحيت نشــده انتخابات رياســت 
جمهورى از جلســه با شــوراى نگهبان و بررسى مجدد صالحيت 
خود خبر داده اســت. گويا وى در بيانيــه اى اين موضوع را اطالع 
رسانى كرده اســت. گفتنى اســت اين داوطلب رد شده ادعا كرده 
نتيجه بررســى  مجدد صالحيت در دوازدهم خرداد ماه مشــخص 

خواهد شد.
5- همتــى تاكنــون در جذب آرا زنان موفق تــر از ديگر داوطلبان 
عمل كرده اســت. گويا حضور غيرمنتظره همســر عبدالناصر همتى 
به عنوان نماينده ويژه او در يك برنامه تلويزيونى بازتاب گسترده اى 
در شــبكه هاى اجتماعى داشته است. گفتنى است پيش بينى شده در 
ايــن دوره انتخابات زنان نقش پررنگ ترى در ســتادهاى انتخاباتى 

كانديداها خواهند داشت.

 مديركل حفاظت محيط زيســت همدان 
معتقد است مســئله اطفاى حريق در مراتع و 
جنگل ها جدى است اما پيشگيرى و استفاده 
از تكنولــوژى هاى روز در ايــن حوزه مورد 

غفلت واقع شده است.
به گزارش روابط عمومــى اداره كل حفاظت 
محيط زيست اســتان همدان محسن جعفرى 
نژاد در مراســم انعقاد تفاهم نامه ادارات كل 
حفاظت محيط زيســت و منابع طبيعى استان، 
افزود: هنــوز به درســتى ارزش واقعى منابع 
طبيعى شــامل آب خاك جنگل ها و انفال در 
كشور ما شــناخته و درك نشده در حالى كه 
اگر اين ارزش شناخته شود، در حفظ و كنترل 
تخريب هاى محيط زيست و منابع طبيعى قدم 

هاى بزرگى برداشته خواهد شد.
وى ، اظهار كرد: وقتى در حوزه اجرا به خوبى 
عمل نمى شــود، وارد بحران مى شويم و در 
زمينه اطفاى حريق، وقتى وارد بحران شــويم 
كنترل اوضاع بسيار سخت است و اعتقاد بنده 
بر پيشگيرى با اســتفاده از تكنولوژى روز و 

آگاهى بخشى است.
وى خاطرنشــان كرد: استفاده از ظرفيت هاى 
مردمى در اطفاى حريق بسيار خوب است اما 
تكنولوژى هاى نوين براى پيشگيرى و اطفاى 
حريق از جمله نصب سنسورهاى حرارتى يا 
دوربين هاى مدار بسته را نبايد ناديده بگيريم.

جعفرى نژاد اظهار كرد: سرمايه گذارى جدى 
در اين زمينه راهگشــا است و اگر در مرحله 
پيشگيرى از حريق در منابع طبيعى و جنگل ها 
كار درست پيش نرود، شايد به نتيجه مطلوب 
نرســيم. وى با اشاره به هفته محيط زيست و 
شــعار" نيم قرن حفاظت از زيست بوم هاى 
طبيعى ايران؛ بازنگرى نوســازى و بازسازى"

بيان كرد: وقت آن رســيده است كه بازنگرى 
جدى در حفاظت از زيســت بوم هاى كشور 
صورت بگيرد و مــا در نحوه حفاظت خيلى 
موفق نبوده ايم كه اين نافى زحمات گذشــته 
نيست بلكه نشانگر ضرورت تغيير مسير است.

جعفرى نژاد، بيان كرد: امروز كاهش ســطح 
جنگل ها نشــان مى دهد سرعت تخريب از 

سرعت اقدامات ما بيشتر است و بايد تعجيل 
كنيم تا همين اندك باقيمانده هاى داشته هاى 

طبيعى را حفظ كنيم.
مديــركل مديريت بحران اســتاندارى همدان 
گفت: جوامع بشرى با هر نوع آيين و فرهنگى 
از گذشــته تاكنون برخى از اعمال و كارها را 
پسنديده مى دانند ، كه حفاظت و حراست از 
جنگل ها و حيوانات در همه مكاتب و آيين ها 

به عنوان امرى پسنيده به شمار مرفت.
عليمردان طالبى افزود: نــگاه مردم به افرادى 
كه در راســتاى حفاظت و حراست از مرتع و 
جنگل تالش مى كنند نســبت به ساير افرادى 
خدمات رسان متفاوت اســت چرا كه نتيجه 
فعاليت فعاالن در منابع طبيعى و محيط زيست   

براى آيندگان نيز موثر است.
وى تاكيــد كرد: در صورت بــروز حريق در 
عرصه هاى طبيعى  همه نهادها و ارگان ها از 
نظر شرعى و قانونى مسئول هستند حتى بخش 
خصوصــى نيز طبق قانون ملزم به همكارى با 

منابع طبيعى براى مهار آتش است.
مديــركل مديريت بحران اســتاندارى همدان 
افــزود: چنانچه بخش خصوصى نســبت به 
واگذارى تجهيــزات از جمله تانكر آب براى 
مهار آتش كوتاهى كند فرمانده ميدان عالوه بر 

استفاده از خودروى تانكگر دار مى تواند فرد 
خاطى را به مرجع قضايى معرفى و او با راى 

دادستانى بازداشت شود.
مديركل دفتر آموزش، ترويج و مشاركت هاى 
مردمى سازمان جنگل ها نيز در گفت و گويى با 
ايرنا در ادامه اين جلسه، گفت: مشاركت مردم 
و جلب مشاركت هاى مردمى جزو راهبردهاى 
اصلى سازمان جنگل ها است چرا كه وسعت 
منابــع طبيعى به صــورت تقريبى بــه اندازه 
كشــورمان بوده و همه مرم با منابع طبيعى در 
ارتباط هستند.حسين ميرزايى، افزود: استفاده از 
ظرفيت و مشاركت مردم به مدارس، روستا ها، 
مناطق عشايرى و شهرى نيز كشانده شده است 
و در قالب سامانه هميار طبيعت سال 99 حدود 

97 هزار نفر در اين سامانه ثبت نام كردند.
وى عنوان كرد: اين افراد در قالب ســه گروه 
دانش آمــوزى، مــروج و محافــظ طبيعت 
ســازماندهى مى شــوند و قرار است شمار 
همياران طبيعت به 200 هزار نفر تا پايان سال 

1400 برسد.
مديركل دفتر آموزش، ترويج و مشاركت هاى 
مردمى ســازمان جنگل ها گفت: بيش از 100

ميليارد تومان اعتبار براى جلب مشاركت هاى 
مردمــى، ترويج و آموزش نياز اســت كه در 

بهترين حالت 20 درصد اين رقم ســالجارى 
محقق مى شــود همچنين سال گذشته از اين 
سرفصل 17 ميليارد تومان به سازمان جنگل ها 

براى آموزش اختصاص يافت.
ميرزايى اضافه كرد: بخشــى از كار ســازمان 
جنگل ها را با دستگاه هاى اجرايى به اشتراك 
گذاشته و تفاهم نامه هايى در اين راستا منعقد 
شده اســت براى نمونه با آموزش و پرورش 
و نهضت ســوادآموزى تفاهم نامه ملى امضا 
شــد كه بر اســاس آن دانش آموزان در قالب 
اردوهاى فرهنگى با حضــور در عرصه هاى 

طبيعى، اهميت طبيعت را فرا مى گيرند.
وى خاطر نشــان كرد: ســال گذشته 20 هزار 
هميار طبيعت از بيــن دانش آموزان عالقمند 
به منابع طبيعى جذب شــدند كه اين افراد مى 
توانند به عنوان ســفيران انفــال در خانواده و 

جامعه كمك كنند.
در ادامه اين نشســت ، تفاهــم نامه حفاظت 
محيط زيســت استان همدان و منابع طبيعى و 
امور آبخيزدارى اســتان در زمينه هاى اطفاى 
حريق، فرهنگسازى، همكارى در كنترل ورود 
عشــاير، اجراى قرق، طرح هاى مرتعدارى، 
اقامه دعوى حقوقى و ... به امضاى مديران دو 

دستگاه رسيد و تا 3 سال اعتبار دارد.

 مديركل تبليغات اســالمى استان همدان 
گفت: شهردارى همدان به خوبى توانسته در 
بحث مباحث فرهنگى ورود كند و اقدامات 

خوبى را نيز انجام داده است.
در  نظيــرى  محمدهــادى  حجت االســالم 
بازديد سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى همدان اظهــار داشــت: امروز 
شهردارى همدان از وظايف و خدمات خود 
در بحث زيرســاخت هاى شهرى فراتر رفته 
و بــه خوبى توانســته در مباحث فرهنگى و 

اجتماعى ورود كند.
وى افــزود: شــهردارى همــدان از اينكــه 
صرفــا به آن نگاه توجه به آســفالت ريزى و 
زيرساختى داشته باشيم عبور كرده و توانسته 
در محتواســازى و پيوست هاى فرهنگى كه 

ضرورت امروز جامعه است قدم بردارد.
مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان با 
شــدن فرهنگسراهاى  تخصصى  اشــاره به 
شهردارى همدان گفت: اينكه امروز هر يك 
از فرهنگسراهاى شــهردارى همدان در يك 
محور تخصصى فعاليت و يك مســئله مهم 
شــهر را واكاوى مى كنند ايده بســيار خوبى 

است.
وى با بيان اينكه شوراياران محالت ظرفيت 
بسيار خوبى است، بيان كرد: محالت ما بايد 

به ســمتى حركت كنند كه به وســيله خود 
مردم محله مشــكالت شناسايى و حل شود 
كه هدف اصلى شورايارى محالت هم همين 

موضوع است.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان عنوان 
كرد: اگر ما فرهنگ اصيل و مذهبى را توسعه 
دهيم بســيار از هزينه هايــى كه به ما تحميل 
مى شود كمتر خواهد شــد و روز به روز در 

اين حوزه رشد خواهيم كرد.
حجت االسالم نظيرى با بيان اينكه كارشناسان 
ما آماده همكارى با سازمان فرهنگى اجتماعى 
و ورزشى شــهردارى همدان هستند، گفت: 
ما در مجموعه تبليغات اســالمى با يك نگاه 
فرهنگى دينى در حوزه فرهنگى و اجتماعى 

يك تكليف داريم.
وى افــزود: بــا نيازهاى امــروز جامعه اگر 
كارشناســان ما در كنار كارشناسان شهردارى 
همدان قــرار بگيرند در حــوزه فرهنگى و 
اجتماعى مى توانيم قدم هاى مثبت بيشــترى 

را برداريم.
رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى نيز با بيان اينكه امروز انتظارت از 
شــهردارى ها فراتر رفته است، گفت: امروز 
شــهردارى همدان در بحــث خطير مباحث 
فرهنگى و اجتماعى توانسته به خوبى ورود 

پيدا كند.
روح ا... وجــدى هويــدا خاطرنشــان كرد: 
ســازمان فرهنگــى اجتماعــى و ورزشــى 

شهردارى همدان يكى از سازمان هاى 11گانه 
شهردارى همدان بوده كه در مباحث مختلف 

فعاليت هاى گسترده اى را انجام مى دهد.
وى با اشاره به تخصصى شدن فرهنگسراهاى 
شــهردارى همدان بيان كرد: فرهنگســراى 
تشكل هاى مردمى، فرهنگسراى گردشگرى، 
فرهنگسراى قرآنى، فرهنگسراى هنر و رسانه، 
فرهنگســراى علمى و فرهنگسراى كودك و 
خانواده از جمله فرهنگســراهاى تخصصى 
ما هستند.  رئيس سازمان فرهنگى اجتماعى 
و ورزشى شــهردارى همدان عنوان كرد: به 
طور قطع توسعه شهر با همكارى شهروندان 

امكان پذير خواهد بود.
وى با اشــاره به فعاليت هاى گسترده سازمان 
فرهنگــى اجتماعى و ورزشــى شــهردارى 
همدان بيان كرد: در بخش ورزش شهروندى 
و تيــم دارى در ليــگ دســته دوم فوتبــال 
كشــور، مركز جامع آموزش هاى شهروندى، 
شورايارى محالت،  گردشگرى و اجتماعى 
اقدامــات گســترده اى در چند ســال اخير 

صورت گرفته است.
با  بتوانيم  اميدواريــم  افــزود:  وجدى هويدا 
همكارى با تبليغات اســالمى استان همدان 
بيشتر و بهتر فرهنگى اســالمى را گسترش 

دهيم.

محيط زيست و منابع طبيعى تفاهم نامه امضا كردند

تأكيد بر به كارگيرى تكنولوژى 
در آتش سوزى ها

مديركل تبليغات اسالمى:

توجه شهردارى همدان به مباحث فرهنگى  مثبت است

ساخت 54 مدرسه 
خيرساز در كشور

 مســئول مجمع خيرين مدرسه ساز كشور 
از ساخت 54 مدرسه در مناطق محروم كشور 

خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ، شيرازى 
گفت: امسال خيرين مدرسه ساز براى ساخت 54

مدرسه در مناطق محروم كشور كمك كرده اند.
وى در بازديــد ازروند ســاخت مدارس خير 
ســاز كبودراهنگ گفت: هدف خيرين مدرسه 
ساز، ســاخت مدارس در روستا هاى محروم 
و جا هايى اســت كه از بالياى طبيعى صدمه 

مى بينند.
مسئول مجمع خيرين مدرسه ساز كشور افزود: 
امسال با كمك اين خيرين تاكنون 54 مدرسه 
در سراســر كشور ساخته شده است كه از اين 

مقدار 5 مدرسه و 2 نمازخانه در استان همدان 
است.

مــرادى، مديركل نوســازى و تجهيز مدارس 
استان همدان گفت: مدرسه 4 كالسه خير ساز 
روستاى شاوه كبودراهنگ كه با كمك خيرين 
در مســاحت 350 مترمربرع در دست ساخت 

است مهرماه امسال دانش آموز مى پذيرد.
وى بــا بيان اينكــه 30 در صد هزينه هاى اين 
مدرســه را خيرين و 70 درصد بقيه از اعتبار 

دولتى تامين شده است، گفت: امسال 21 طرح 
آموزش و پرورش در شهرستان كبودراهنگ در 
حال ساخت است كه 4 طرح با كمك خيرين 

تكميل مى شود.
مرادى ادامه داد: درشهرســتان كبودراهنگ 10
خيرمدرسه ساز حضور دارد كه 8 طرح با 55
كالس درس در حال ســاخت است و بيش از 
9 ميليارد تومان كمــك به آموزش و پرورش 

كرده اند.
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ايميل

خبـر

فرماندار فامنين:
حال و هواى شهر را اميد به آينده اى بهتر

در برگرفته است
 فرماندار فامنين گفت: اين روزها همه معتقدند كشــورمان ايران 
در حال گذر از پيچ مهم تاريخى اســت، حال و هواى شــهر فامنين  
را اميد به آينده اى بهتــر و تغيير وضع موجود در برگرفته، از جوان 
و ميان ســال و سالمند گرفته تا رأى اولى هايى كه منتظر رنگى شدن 

انگشت اشاره خود هستند، همه مى آيند.
سيد مجيد شــماعى در گفتگو با خبرنگار همدان پيام افزود:شرايط 
انتخابات  از دو منظر قابل بررســى اســت. از يك ســو تالش براى 
مشــاركت حداكثرى و از طرف ديگر مشاركت آگاهانه، رهبر معظم 
انقالب نيز فرمودند: «انتخابات در يك روز انجام مى شــود اما اثرات 
آن ســال ها براى مردم باقى مى ماند.» پــس اهميت انتخاب آگاهانه 

بسيار حائز اهميت است.
ــوق  ــردن ش ــاال ب ــراى ب ــا ب ــا خيلى ه ــن روزه ــه داد: اي وى ادام
ــا  ــوش، خانه ه ــورت خودج ــات به ص ــردم در انتخاب ــتياق م و اش
ــردم  ــوت م ــنگرى و دع ــتر روش ــود را بس ــازى خ ــاى مج و فض
ــراى مــردم،  ــه كرده انــد و ايــن يعنــى مــردم ب ــه انتخــاب آگاهان ب
ــفره هاى  ــگان در س ــترك را هم ــت مش ــر مثب ــا اث ــته ت گام برداش

ــد. اقتصــادى خــود درك كنن
شماعى گفت: در شــهر فامنين تعداد 25 نفر ثبت نام نمودند كه از 
همه اقشار مختلف فامنين بودند و كه 5 نفر در ادامه استعفا داده در 
نهايت با همراهى  شوراى محترم نگهبات و شوراى محترم نظارت 
مجلس و همچنين همكارى ادارات دادگسترى و اطالعات و نيروى 

انتظامى و سپاه پاسداران  همه 20 نفر مورد تاييد قرار گرفتند.
وى خاطرنشان كرد: در شــهر فامنين تعداد 25 نفر ثبت نام نمودند 
كه از همه اقشــار مختلف فامنين بودند و كه 5 نفر در ادامه انصراف  
داده در نهايــت با همراهى  هيأت محترم نظارت  شــوراى نگهبان 
و شــوراى محترم نظارت مجلــس و همچنين همــكارى ادارات 
دادگســترى و اطالعات و نيروى انتظامى و سپاه پاسداران  همه 20

نفر مورد تاييد قرار گرفتند.
وى توضيح داد: بدون ترديد سياست گذارى و مديريت شهرها بدون 
مشــاركت مردم و به كارگيرى روش هاى نوين مديريت امكان پذير 
نيست.شــوراى شهر يكى از نهادهايى است كه با حضور نمايندگان 
شــهروندان، مشاركت مردم را در سياست گذارى و مديريت شهرى 

فراهم مى كند.
و شــوراى اسالمى شــهر فامنين نيز در دوره پنجم عملكرد مناسبى 
در خصوص بازگشــايى معابر و توافقات و مبلمان شهرى و ساز و 

ساخت هاى مجاز و .... انجام داده است . 
از جمله وظايف مهم شوراى اسالمى شهر، برگزيدن شهردار فامنين 
و اعمال قانون هاى اجرايى شــهر است، رسالتى كه بايد در خدمت 
شــهر و شهروندان، سازوكارهايى را در مســير آبادانى و توسعه در 

پيش گيرد.
ــار ســال،  ــدت چه ــراى م ــه داد:انتخــاب شــهردار ب شــماعى ادام
بررســى و شــناخت كمبودهــا و نارســاييهاى اجتماعــى، فرهنگــى، 
آموزشــى، بهداشــتى، اقتصــادى و رفاهــى و ارائــه طرحهــا و 
ــر  ــارت ب ــردى و نظ ــاى كارب ــى و راه حله ــنهادهاى اصالح پيش
ــور  ــاى مصــوب در ام ــات شــورا و طرحه حســن اجــراى مصوب
شــهردارى و ســاير ســازمانهاى خدماتــى و همــكارى بــا مســئولين 
اجرايــى و نهادهــا و ســازمانهاى مملكتــى در زمينه هــاى مختلــف 
ــالمى  ــوراى اس ــف ش ــه وظاي از جمل

شــهر اســت.
كرد:همچنيــن  خاطرنشــان  وى 
برنامه ريزى در خصوص مشاركت 
مــردم در انجــام خدمات،نظارت 
بر حســن اداره و حفظ ســرمايه و 
داراييهــاى نقدى و امــوال منقول و 
غيرمنقول شــهردارى و همچنين 
نظــارت بر حســاب درآمد و 
هزينــه آنهــا، تصويــب آئين 
شهردارى  پيشنهادى  نامه هاى 
پس از رســيدگى بــه آنها با 
دســتورالعمل هاى  رعايت 
وزارت كشور و همكارى با 
تصويب  جهت  شهردارى 
طــرح حــدود شــهر با 
رعايت طرحهاى هادى و 
از  پس  شهرسازى  جامع 
تهيه آن توسط شهردارى 
با تاييد وزارت كشــور 
و  مســكن  وزارت  و 
شهرســازى و تصويب 
بودجه، اصالح و متمم 
شهردارى  ساالنه  بودجه 
نامه  آئيــن  رعايت  بــا  و 
همچنين  و  شــهرداريها  مالى 
شهر  شــوراى  بودجه  تصويب 
بخش ديگرى از اين وظايف به 

شمار مى رود.

 ديروز براى خريد چند كيلو ميوه به سرگذر همدان رفتم با ديدن 
قيمت هــا تعجب كردم. ميوه هاى نوبرانه تابســتانى و بهارى به قدرى 
گران بود كه به خريد چند كيلو پياز و سيب زمينى اكتفا كردم. با گران 
شــدن مرغ و گوشت اين مواد پروتئنى را از ليست غذايى خود بيرون 
كرديم حاال با گران شدن قيمت ميوه همان چند كيلو ميوه  را هم ديگر 

نمى توانيم بخريم و شرمنده فرزندانمان مى شويم.
* ن. كرمى پايدار

 ورودى كوى گلســتان يك راه خاكى است كه چندين سال است 
رها شــده و اهالى اين منطقه هم براى اينكه جلوبندى ماشين هايشان 
خراب نشود از اين راه عبور نمى كنند و از چند متر باالتر وارد شهرك 
مى شوند. اين در حالى است كه اگر اين راه آسفالت شود خيلى از مردم 
از اين راه عبور و مرور مى كنند و از بار ترافيكى خيابان اصلى هم كاسته 
مى شود. اين چندمين بار اســت كه از طريق رسانه هاى مختلف اين 

معضل را اعالم كردم ولى هيچ ترتيب اثرى داده نشده است.
* اهالى كوى گلستان

امســال با كاهش بارندگى و كم شدن سطح آب سد اكباتان خانوارها 
بيــش از پيش  بايد در مصرف آب  رعايت كنند.اين در حالى اســت 
كه در كوچه و خيابان ها شــاهديم كه رانندگان شلنگ به دست  چند 
ســاعتى را صرف شســتن ماشين مى كنند.كاش شــماره تلفن اعالم 
مى شــد تا در صورت مشاهده شــهروندان تماس بگيرند و شخص را 
جريمه كنند تا به خاطر بى فكرى بعضى افراد در فصل تابســتان دچار 

قطعى و كمبود آب نشويم.
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 با فروكش كردن نسبى كرونا و يك آرامش نسبى كه در شهر و بين 
خانواده ها به وجود آمده همچنان بر فاصله گذارى اجتماعى و ماسك و 
رعايت مسائل بهداشتى تأكيد مى شود ولى از طرفى در بلوار رجائى و 
دور آرامگاه باباطاهر افرادى با كارتنى در دست كه روى آن نوشته شده 
اجاره سوئيت، منزل هستند كه مى خواهند اين آرامش را بر هم بزنند 
از مسئوالن  خواهش مى كنيم نظارت كنند تا ديگر خانواده اى سوگوار 

نزديكانش بر اثر ابتال به كرونا نشود. 
* ن. م از همدان 

 چند ســال گذشــته  تيم فوتبال پاس را با بوق و كرنا به همدان 
آوردند كه شهر همدان هم صاحب تيم فوتبال شود ولى متأسفانه آن 
چنان اين تيم تضعيف شده كه در ليگ يك هم در ميانه جدول به سر 

مى برد و ديگر نامى از آن پاس بزرگ وجود ندارد. 
* محمدى، طرفدار پاس بزرگ

 فرمانــدار همدان با اشــاره به آغاز زمان 
انتخابات  داوطلبان  تبليغاتــى  هاى  فعاليت 
رياســت جمهورى گفت: فعاليت ستادهاى 
فرعى تبليغاتى داوطلبان انتخابات رياســت 
جمهــورى در ســطح شهرســتان بايد در 

چارچوب قانون باشد.
محمدعلــى محمدى با بيــان اينكه مهلت 
قانونى تبليغات انتخابات رياســت جمهورى 
از 7 تا 26 خرداد پيش بينى شــده اســت، 
تصريح كرد: جانمايى و فعاليت هرگونه مكان 
تحت عنوان ستاد تبليغاتى داوطلبان بايد با 

هماهنگى فرماندارى انجام شود.
وى اضافه كرد: در صــورت عدم هماهنگى 
قبلى، فعاليت ســتاد تبليغاتــى داوطلبان و 
كليه مسئوليت هاى قانونى ناشى از هرگونه 
پيشــامد احتمالى، متوجه كســانى اســت 

كه ســتادهاى مذبور را بــدون هماهنگى با 
فرماندارى جانمايى و راه اندازى كرده اند. 

فرماندار همدان با توجه به دستورالعمل هاى 
بهداشــتى انتخابات 28 خرداد تأكيد كرد: 
رعايت كامل دســتورالعمل هاى بهداشتى با 
توجه به طرح مديريت هوشمند محدوديت 
ها براى كليه افراد مرتبط با انتخابات، الزامى 

است.
وى افزود: هر گونه تجمع انتخاباتى، مراسم 
ســخنرانى، گفتگو و مناظره در مكان هاى 
سربســته از قبيــل مســاجد، ســالن هاى 
اجتماعات، تاالرهاى پذيرايى و ســالن هاى 
ورزشى ممنوع است و اينگونه برنامه ها بايد 

در فضاى باز و مطابق با شيوه نامه باشد.
محمــدى يــادآور شــد: برگزارى مراســم 
اســتقبال از كانديداها، راه اندازى كارناوال 

هاى تبليغاتى و موارد مشــابه مطلقاً ممنوع 
اســت. فرماندار شهرستان همدان در بخش 
ديگرى گفت: نمايندگان فرماندار در شــعب 
اخذ رأى فارغ از هر گونه القاء و حواشــى در 
روز انتخابات به بهترين نحو مجموعه تحت 

امر خود را مديريت كنند.
وى با بيــان اينكــه مديران تــام االختيار 
شــعب اخذ رأى نمايندگان فرماندار هستند 
و صيانــت از تك تك آراء اخذ شــده وظيفه 
بديهى شرعى و قانونى است، افزود: مديريت 
و امانت دارى در رونــد رأى گيرى مد نظر 

نمايندگان فرماندار قرار گيرد.
محمدى با اشــاره به اينكه اعضاى شــعب 
و نماينــدگان فرماندار بدون هيچ شــائبه و 
جانب دارى سياســى رونــد رأى گيرى در 
شــعب ترتيب خواهند داد، اضافه كرد: اكثر 

شــعب  مديريت  تجربه  فرماندار  نمايندگان 
اخذ رأى و حضور در ستاد اجرايى انتخابات 

را دارند. 
وى با بيــان اينكــه اعالم ســريع نتايج از 
محســنات برگزارى الكترونيكــى انتخابات 
شــوراى اســالمى شــهر همــدان اســت، 
خاطرنشــان كــرد: بازخــورد عملكرد همه 
اعضاى حاضر در شــعب برعهده نمايندگان 
فرماندار است. هر 10 شعب اخذ رأى به يك 
سر تيم با سابقه از ســتاد اجرايى انتخابات 

سپرده شده است.
به نقــل از روابط عمومى فرماندارى همدان، 
نمايندگان  داد:  ادامــه  همــدان  فرمانــدار 
فرمانــدار ارتبــاط خود را با ســتاد اجرايى 
انتخابات براى تبــادل اطالعات و رفع ابهام 

قطع نكنند.

جمع آورى 224 دستگاه ماينر غير مجاز در مالير
 مالير-زهرا اميرى-خبرنگار همدان پيام:  224 دســتگاه ماينر غير مجاز در شهرستان 

مالير جمع آورى شد .
مدير توزيع نيروى برق در شهرســتان مالير درجمع خبرنگاران  از جمع آورى 224 مانير 
غير مجاز (دســتگاه استخراج رمز ارزهاى ديجيتال) از ابتداى سال 99 تاكنون خبر داد و 
گفت: اين تعداد ماينر غيرمجاز از 10 محل جمع آورى شده كه با هماهنگى مراجع قضايى 

و قانونى بوده است.
رضا شــير دره اضافه كرد: در شهرستان مالير هيچ فردى مجوز قانونى براى استخراج رمز 
ارز ديجيتال ندارد پس استخراج اين رمزارزها كامال غير قانونى و در صورت همكارى مردم 

و معرفى مكان وجود ماينرهاى غير مجاز، برابر ضوابط و مقررات ادارى به آنان پاداش تعلق 
مى گيرد. وى  با اشاره به اينكه مهمترين و پاك ترين انرژى در دنيا انرژى برق است اظهار 
كرد: روزهاى اخير شاهد خاموشى هاى متعددى در سراسر كشور بوديم كه اين خاموشى ها 

علل مختلفى داشته است.
 شــير دره گفت: افزايش دما، باال رفتن مصرف آب در چاه هاى كشــاورزى به دليل عدم 
بارش ها و كمبود آب  و محدوديت آب ذخيره شده در پشت سدها افزايش مصرف توسط 
مشــتركين، اســتخراج غير قانونى رمزارزهاى ديجيتال، كاهش بارندگى ها و به دنبال آن 
كاهش توليد برق در نيروگاه هاى برق آبى و نيز توازن بين توليد برق و مصرف به هم خورد.

وى  با بيان اينكه در دو ماهه ابتداى امسال در شهرستان مالير نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 18 درصد رشد مصرف مشتركين را داشتيم تصريح كرد: در اين زمينه اين مصرف 

ناشى از به هم خوردن توازن توليد و مصرف بود.
وى تنها راه كاهش خاموشى ها را همكارى مردم و مديريت مصرف دانست و با بيان اينكه 
ســاعت پيك بار از ساعت 12 تا 18 و ســاعت 20 تا 24 است گفت: از مشتركان  تقاضا 

داريم در اين ساعات همكارى الزم را داشته و در مصرف برق صرفه جويى داشته باشند.
وى با  بيان اينكــه اگر مردم همكارى كنند مى توانيم توازن را حفظ كنيم و به مرحله اى 
برســيم كه كمترين خاموشى ها را داشته باشــيم به برنامه هاى اين مديريت در راستاى 
خدمات دهى بهتر به مردم در دو ماه گذشــته پرداخت و گفت:  برگزارى جلســه كميته 
مديريــت مصرف بــه صورتمســتمر،  برگزارى پنــج دوره مانــور در حوزه هاى مختلف 
خدمات رســانى، برگزارى اكيپ هاى مختلف با همكارى بسيج، همكارى و مكاتبه با ادارات 

در راستاى همكارى در صرفه جويى برق و... از جمه اين اقدامات بوده است.

 رزن- فاطمــه كوكبــى جالل-خبرنــگار 
همدان پيام- حوزه تبليغات توســط قانونگذار 
مشخص شده و داوطلبان انتخاباتى موظفند كه 
تمامى موارد را براساس قانون انتخابات رعايت 
كنند و فعاليت تبليغاتى داوطلبان در چارچوب 

قانون باشد.
فرماندار رزن  با اشاره به آغاز زمان فعاليت هاى 
انتخاباتى داوطلبان انتخابات رياست جمهورى 
اظهار كرد: فعاليت ستادهاى تبليعاتى در سطح 

شهرستان بايد در چارچوب قانون باشد.
سيد رضا سالمتى گفت: جانمايى و فعاليت هر 
گونه مكان تحت عنوان ستاد تبليغاتى بايد با 
هماهنگى فرماندارى انجام شــود تا از هرگونه 

پيشامد احتمالى جلوگيرى شود.
وى ادامه داد: كانديداهاى رياســت جمهورى 
مى توانند در شهرســتان رزن ستاد تبليغاتى 
داشته باشند. تاكنون فقط يك ستاد انتخاباتى 
رياســت جمهورى در شهرســتان رزن افتتاح 
شده است. سالمتى گفت: ستادهاى انتخاباتى 
بايد طبق قانون فعاليت كنند از تخريب ديگر 
كانديداها پرهيز كنند، وعــده هاى غير قابل 
تحقق به مردم ندهند و از تجمعات در فضاهاى 

بسته پرهيز كنند. 
وى افــزود: كانديــدا موظفنــد پروتكل هاى 
بهداشــتى را رعايت كنند مراسم استقبال از 
كانديــدا ها، راه اندازى كارناوال هاى تبليغاتى 

و موارد مشابه ممنوع است.
سالمتى ادامه داد: در انتخابات گذشته شاهد 
حضور 70 درصدى  مردم شهرستانهاى رزن و 

درگزين در پاى صندوق راى بوديم.
وى گفت: انتخابات رياست جمهورى و شوراى 
اسالمى در شهرستان رزن مثل سراسر كشور 
روند برگزارى انتخابات با صدور دستور وزارت 
كشور و مطابق قانون و جدول زمان بندى آغاز 

شده است.
سالمتى اضافه كرد: تا به اين لحظه فرآيندها به 
خوبى انجام شده است عوامل اجرايى انتخاب 
شده است و شهرستان رزن  آمادگى كامل در 

حوزه اجرايى و نظارت را دارد.

سالمتى گفت: در شهرستان 
شــاهد انتخابات قانونمند با 
حفاظت و حراســت از آراى 
مردم و رعايــت حق الناس 
كه جزو تاكيدات مقام معظم 
خواهد  رعايت  است  رهبرى 

شد.
وى ادامه داد: 2هزار و 500 
نفر عوامل اجرايى، پشتيبانى 
در 28  صندوق  محافظين  و 
خرداد روند انتخابات را انجام 

خواهند داد.
نشــان  خاطــر  ســالمتى 
كــرد: اقــالم بهداشــتى ،از 
قبيل ماســك ،دســتكش و 
ضدعفونى كننــده در حوزه 
هــاى انتخابيه لحاظ شــده 

است.
در ادامه فرماندار به شــعب 
شهرســتان  در  راى  اخــذ 
پرداخت و گفت : 27 شعبه 
ثابت و 15 شــعبه سيار در 

بخش مركزى ، و 36 شــعبه ثابت و 8 شعبه 
سيار در بخش سردرود پيش بينى شده است. 
86 صندوق اخذ راى در شهرستان وجود دارد 
كه 79 صندوق روستايى است. وى گفت: 33

نفر داوطلب شوراى شهر رزن و دمق يك هفته 
قبل از  انتخابات ملزم به تبليعات هســتند كه 
بايد در چارچوب وظايــف برنامه هاى خود را 

تشريح كنند.
 ستاد آيت ا...رئيسى

 در رزن افتتاح شد 
ستاد انتخابات آيت ا... سيد ابراهيم رئيسى  با 
حضور اقشــار مختلف مردم با رعايت پروتكل 
هاى بهداشتى  در شهر رزن بلوار امام روبروى 

اداره راه افتتاح شد.
مسول ستاد انتخاباتى آيت ا... رئيسى در استان 
ضمن اعالم حمايت از عملكرد قانونى شوراى 
نگهبــان گفت: شــوراهاى وحــدت و ائتالف 

اســتان از تمام ظرفيت هاى خود براى حضور 
حداكثرى مردم و انتخاب اصلح استفاده خواهد 
كرد. محمد على زلفى گل دراين  مراســم از 
هواداران و طرفداران ايت ا... رئيســى خواست 
اصــل اخالق و قانون مــدارى را رعايت كنند 
وبا حضور پر شــور در پاى صندوق هاى راى 

دشمنان انقالب اسالمى را مايوس كنند.
زلفى گل با بيان اينكه آيت ا... رئيســى رقيب 
فســاد اســت نه رقيب جناح ها و گروههاى 
سياســى افزود: آيت ا... رئيســى بــراى رفع 
مشكالت فعلى كشور و اعتال و آبادانى اقتصاد و 

فرهنگ كشور آمده است.
 وى در بخشــى ديگر از صحبت هاى خود با 
اشــاره به اوضاع كنونى كشــور از هواداران و 
طرفداران رئيسى خواست با رعايت شيوه نامه 
هاى بهداشــتى در محافــل و تبليغات حضور 
داشته باشــند و اصل مهم اخالق انتخاباتى را 

در تبليغــات رعايــت و از تخريب و توهين به 
نامزدهاى ديگر جدا پرهيز كنند.

مســئول ســتاد انتخاباتى آيت ا... رئيسى در 
شهرستان انتخاب شده است در حاشيه مراسم  
گفت: كميته هاى ســتاد انتخاباتى از اقشــار 
مختلف مردم و گروه هاى سياسى مختلف در 

شهرستان رزن تشكيل شده است.
دالور نامــدار با بيان اينكه 28 خرداد شــاهد 
حضور حداكثــرى مردم پاى صنــدوق هاى 
راى خواهيم بود خاطر نشــان كرد: با حضور 
حداكثــرى مردم ميتــوان كشــور را در برابر 

بسيارى از مشكالت مصون كرد.
وى با اشاره به اينكه دو ستاد انتخاباتى رئيسى 
به صورت خيرى و مردمى در شهرســتان رزن 
افتتاح شده است، گفت: ستاد مركزى در شهر 
رزن و ستاد سردرود در شهر دمق فعاليت خود 

را آغاز خواهند كرد.

7 نقطه در نهاوند براى تبليغات كانديداها 
در نظر گرفته شده است

در  ســهولت  منظــور  بــه   
تبليغــات انتخاباتى كانديداهاى 
شوراى شهر هفت نقطه شهرى 
با همكارى شــهردارى در مراكز 
پرتردد شهر نهاوند در نظر گرفته 

شده است.
فرمانــدار نهاونــد گفــت: براى 
تبليغات داوطلبان و ســتاد هاى 
تبليغاتــى نامزد هــاى انتخابات 

مى توانند از اين سازه هاى تبليغاتى براى نصب تبليغات خود با رعايت 
قوانين و مقررات و در چارچوب آئين نامه هاى تبليغاتى استفاده كنند.

مــراد ناصرى بر ضرورت رعايت اخالق در انتخابات تأكيد كرد و گفت: 
از نامزد ها و مسئوالن ستاد هاى انتخاباتى آن ها تقاضا داريم در تبليغات 
خود، مراقب منابع و امكانات شهرى باشند و از آسيب زدن و خسارت 

به امكانات شهرى خوددارى كنند.
وى جلوگيرى از تخريب ســيما و منظر شــهرى در ايــام انتخابات را 
ضرورى دانســت و افــزود: افرادى كه كانديداى عضويت در شــوراى 
اســالمى شهر شده اند، قطعا بايد دلسوز شهر باشــد و از نازيبا كردن 

آن بپرهيزند.
ناصرى با تأكيد بر اينكه نصب پوستر ها و بنر هاى تبليغاتى در مناطقى 
غير از نقاط مشخص شده با كمك شهردارى، موجب هدر دادن وقت و 
هزينه كانديدا هاى انتخابات مى شود، تصريح كرد: در صورتى كه پوستر 
و بنر هاى تبليغاتى كانديدا ها در جايى غير از نقاط مشخص شده نصب 

شود، بالفاصله امحا شده و مورد پيگرد قانونى قرار خواهد گرفت.
وى گفت: شهردارى نهاوند با تمام توان در حال آماده سازى شهر براى 
تبليغات انتخاباتى اســت و اميدواريم شاهد انتخاباتى پرشور در كنار 

رعايت انضباط و زيبايى شهر باشيم.
فرماندار شهرســتان نهاوند بر خوددارى از هر گونه تبليغات زودهنگام 
از ســوى كانديداها تاكيد كــرد و افزود: هرگونــه تبليغات انتخاباتى 
زودهنگام و فعاليت هاى زيرپوســتى و تشــكيل جلسات و يارگيرى با 

موضوع انتخابات تخلف محسوب مى شود.
وى گفــت: همه كانديدا ها و طرفداران نامزد ها بايد اخالق انتخاباتى و 
برگزارى رقابت سالم را مدنظر قرار دهند تا با حضور حداكثرى مردم، 
عــزت و اقتدار نظام و انقالب و كشــورمان را در اين دوره از انتخابات 

حساس به دشمنان نشان دهيم.

فرماندار همدان:

فعاليت ستادهاى انتخاباتى فعاليت ستادهاى انتخاباتى 
با هماهنگى فرماندارىبا هماهنگى فرماندارى
 انجام شود انجام شود

فرماندار رزن:
فعاليت ستادهاى تبليغاتى در چارچوب قانون باشد

@bazarehamedan اگر به دنبال آگهى هاى
 استخدامى  هستيد
 به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد
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بين الملل

تأثير بررسى صالحيت ها 
بر ميزان مشاركت بسيار اندك است

 براســاس نظرسنجى هايى كه مؤسسات دولتى داشته اند تأثير آراى شوراى نگهبان در 
بررسى صالحيت ها بر ميزان مشاركت بسيار اندك است.

ســخنگوى شوراى نگهبان در پاســخ به ســؤالى درباره بحث رد صالحيت نامزدهاى 
انتخابات رياســت جمهورى، گفت: ما در حوزه انتخاب رياســت جمهورى عبارت رد 
صالحيت نداريم بلكه شوراى نگهبان صالحيت افراد واجد شرايط را احراز مى كند؛ البته 
اين نكته طبيعتاً به مفهوم اين نيســت كه افرادى كه صالحيت آن ها احراز نشــده است، 

شرايط نامناسبى دارند يا صالحيتى براى مسئوليت هاى ديگر ندارند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى شوراى نگهبان، عباسعلى كدخدايى در گفتگويى با شبكه 

تلويزيونى پرس. تى. وى افزود: اصل 115 قانون اساســى شرايطى را مانند ايرانى االصل 
بودن، رجل سياســى- مذهبى، مدير، مدبر و... براى نامزد انتخابات رياســت جمهورى 
ذكر كرده اســت؛ اعضاى شوراى نگهبان هم اين شــرايط را با مستندات پرونده انطباق 
مى دهند و نهايتاً با انجام رأى گيرى مخفى نفر يا نفرات واجد شــرايط را اعالم مى كنند. 
اما قانونگذار درباره بقيه افراد كه شــرايط كافى براى نامزدى انتخابات را ندارند، سكوت 
كرده و حكم ديگرى را اعالم نكرده است كه بخواهيم نسبت به آن ها واژه رد صالحيت 

را به كار گيريم.
وى گفت: قانون اساســى درباره انتخابات مجلس صراحتاً اعالم كرده كه شوراى نگهبان 
بايــد داليل رد صالحيت را به صورت محرمانه به داوطلبان اعالم كنيم كه اين كار انجام 
مى شــود. اما در حوزه انتخابات رياســت جمهورى ما مبناى رد صالحيت نداريم، مثًال 

فردى براى استخدام در يك شركتى بايد مدرك كارشناسى ارشد ارائه كند. او بايد مدرك 
خود را ارائه كند اگر مدركى ارائه نكرد به مفهوم اين نيســت كه او نمى تواند در شركت 
ديگرى به كار گرفته شــود. در حوزه انتخابات رياست جمهورى هم شرايط همين طور 
است. كدخدايى افزود: در اصل 115 قانون اساسى به رجل سياسى - مذهبى، مدير، مدبر 
و... به عنوان شرايط داوطلبان رياست جمهورى اشاره كرده است. افراد بايد در اين باره 
داليل مثبته خود را ارائه كنند تا شوراى نگهبان آن ها را با شرايط اصل 115 قانون اساسى 

انطباق دهد و نظر خود را اعالم كند.
ســخنگوى شوراى نگهبان خاطرنشان كرد:، چون ما رد صالحيت نداريم، قانونگذار هم 
هيچ مرحله اى را براى اعتراض در اين بخش در نظر نگرفته است و طبيعتاً اعتراضى هم 

وجود ندارد. بررسى مجدد هم به هيچ وجه وجود ندارد.

گزارشات تخلفات انتخابات 
بايد با مستندات دقيق ارائه شود

 گزارشات وقوع تخلف؛ در زمان انتخابات بايد براساس مستندات 
دقيق در راستاى حفظ حيثيت افراد و نظم عمومى جامعه صحت سنجى 

شده و سپس به صورت رسمى به مراجع قانونى گزارش داده شود.
معاون قضايى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان در 
سومين جلسه  ستاد پيشگيرى و رسيدگى به جرائم و تخلفات انتخاباتى 
استان بيان كرد: خوشــبختانه با توجه به برگزارى 3 انتخابات رياست 
جمهورى، شــوراى شهر اسالمى و مجلس شــوراى اسالمى براساس 
برآورد گزارشــات و بلحاظ حمايت ها، پشــتيبانى ها و هماهنگى ميان 
دســتگاه ها امنيتى، نظارتى و قضايى تا به امروز مشكل جدى و حادى 

در حوزه انتخابات استان رخ نداده و فضاى انتخاباتى شهر آرام است.
به گزارش واحد اطالع رســانى اين معاونت، عبــاس نجفى، ادامه داد: 
تعامل بســيار خوبى ميان هيأت هاى اجرايى و نظارتى انتخابات استان 
وجود دارد اين شرايط مطلوب محصول تالش  و نگاه پيشگيرانه در تمام 
حوزه هاست كه از ماه ها قبل اقدامات پيشگيرانه خود را آغاز نموده كه 
در نهايــت تمام اين تالش ها مانع بروز تنش و اختالف در بدنه جامعه 

خواهد شد. 
   معاون قضايى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان ، 
فلسفه تشكيل ستاد پيشگيرى و رسيدگى به جرائم و تخلفات انتخاباتى 
استان را ايجاد فضاى انتخاباتى سالم در استان با تعامل و هماهنگى كليه 

اعضاء ستاد دانست.
   نجفى رويكرد دســتگاه قضايى را رويكــرد اصالحى خواند، اظهار 
كرد: تخلفات به خصوص در فضاى مجازى در لحظه رصد مى گردند 
و به متخلفين ابتدا تذكر داده مى شــود تا از تشكيل پرونده قضايى در 
بــروز اولين خطا جلوگيرى بعمل آيد اما در صورت تكرار مجدد جرم 
يا گستره باالى نقض حقوق اجتماعى، بدون نوبت در شعب تخصصى 

انتخابات رسيدگى مى گردد. 
   وى با بيان اينكه گزارشــات وقــوع تخلف؛ در زمان انتخابات بايد 
براساس مستندات دقيق صحت سنجى شده و سپس به صورت رسمى 
به مراجع قانونى گزارش داده شــود، اضافه كــرد: در ايام انتخابى به 
ويژه در روز برگزارى، فضا بسيار حساس است بايد مراقب شايعات 
معاندين و جوســازى دشمنان باشيم زيرا عده اى به دنبال سوءاستفاده 
از اين شــائبه ها در راســتاى برهم زدن نظم و تخريب فضاى ذهنى 

جامعه هستند. 
 معاون قضايى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان در 
ادامــه تأكيد كرد: صرف اعالم گزارش در خصوص بروز تخلف كافى 
نيست بلكه بايد گزارش با ادله قابل استناد بررسى شود تا حيثيت و آبرو 

افراد حفظ شده و لطمات حيثيتى به آنان وارد نشود. 
   وى با اشاره به ضرورت تشكيل كارگروه فضاى مجازى پيشگيرى و 
رسيدگى به جرائم و تخلفات انتخاباتى استان عنوان كرد: كارگروه فضاى 
محوريت پليس  فتا و حضور نمايندگان دستگاه هاى ذى ربط در راستاى 

پيشگيرى از تخلفات فضاى مجازى به سرعت تشكيل شود.

ذخائر اورانيوم ايران
 16 برابر سقف برجام است

 آژانس بين المللى انرژى اتمى دوشنبه شــب در گزارشــى كه به 
رؤيت چندين رســانه غربى رسيده است، اعالم كرد كه ايران اكنون 
16 برابر ســقف تعيين شــده در برجام، ذخاير اورانيوم غنى شده در 

اختيار دارد.
الرنــس نورمن خبرنگار وال اســتريت ژورنال در اروپــا در پيامى 
توئيترى با اســتناد به گزارش آژانــس بين المللى انرژى اتمى اعالم 
كرد كه ذخاير اورانيوم ايران طى دوره سه ماهه مورد بررسى (اواخر 
بهمن ماه تا اواخر ارديبهشت ماه) حدود 273 كيلوگرم نسبت به دوره 

قبلى افزايش يافته است.
به گفته خبرنگار وال اســتريت ژورنال، آژانس بين المللى انرژى اتمى 
در گــزارش خود ذخايــر اورانيوم 20درصدى در ايــران را 62/8

كيلوگرم اعالم كرده است.
در اين گزارش فصلــى آژانس بين المللى انرژى اتمى همچنين ادعا 
شــده ايران هنوز درباره ذرات اورانيوم فرآورى  شده در چند سايت 

اعالم  نشده توضيحاتى ارائه نكرده است.
■ در گزارش جديــد آژانس بين المللى انــرژى اتمى به موارد 

مختلفى از جمله به موارد زير اشاره شده است:
■  آژانس از 23 فوريه 2021 به داده هاى جمع آورى  شــده توســط 

تجهيزات نظارتى خود دسترسى نداشته است.
ــرده  ــرا نك ــى را اج ــكل الحاق ــران پروت ــه 2021، اي ■  از 23 فوري
را  رابطــه  ايــن  در  خــود  اظهارنامه هــاى  همچنيــن  و  اســت 

ــت. ــرده اس ــانى نك بِروزرس
ــه انجــام هيــچ دسترســى  ــادر ب ــه 2021، آژانــس ق ■  از 23 فوري
ــران  ــن اي ــايت ها و اماك ــى در س ــكل الحاق ــى تحــت پروت تكميل

نبــوده اســت.
■  از 23 فوريه 2021، ايران كد اصالحى 3/1 را اجرا نكرده است.
■  آژانس قادر نبوده است دسترسى روزانه از فردو و نطنز انجام دهد.

■  ايران موجودى آب سنگين و توليد آب سنگين را به اطالع آژانس 
نرســانده و به آژانس نيز اجازه نداده است بر ذخاير و ميزان توليدى 

آب سنگين نظارت نمايد.
■  ايران به انجام برخى فعاليت هاى غنى ســازى در مغايرت با برنامه 
بلندمدت غنى ســازى خود، كــه در 16 ژانويه 2016 به آژانس ارائه 

شده است، ادامه داده است.
■ آژانس به اطالعات مربوط به سانتريفيوژها و زيرساخت هاى آن ها 

در انبار دسترسى نداشته است.
■  آژانس به اطالعات مربوط به خروج ماشــين هاى آى.آر.1 از انبار 

براى جايگزينى با ماشين هاى معيوب دسترسى نداشته است.
■  از 23 فوريــه 2021، ايــران اظهارنامه هــاى مربــوط به توليد و 
موجودى روتورهاى سانتريفيوژ و بيلوز را ارائه نكرده و همچنين به 

آژانس اجازه راستى آزمايى از اين اقدام را نداده است.
■  از 23 فوريه 2021، آژانس قادر نبوده است راستى آزمايى نمايد كه 
آيا ايران ماشين هاى جديد آى.آر.1 را براى جايگزينى با ماشين هاى 

معيوب توليد كرده است يا نه.
■  آژانس قادر به راســتى آزمايى مجموع ذخاير اورانيوم غنى شــده 
ايران نبوده اســت و آنچه در اين گزارش در اين مورد اعالم شــده 

است، بر اساس برآوردها مى باشد.
■  از 23 فوريــه 2021، آژانس به اطالعات مهر و موم الكترونيك و 

سامانه هاى نظارتى غنى سازى دسترسى نداشته است.
■  از 23 فوريه 2021، هيچ اطالعاتى يا دسترسى به اقدامات نظارتى 
در رابطه با انتقال UOC به يو.اف.6 براى آژانس فراهم نشده است.

 نامه صالحى به مدير كل آژانس در پى انتشار گزارش 
جديد درباره ايران

ــته در  ــران نتوانس ــه اي ــس ك ــاى آژان ــن ادع ــه اي ــش ب در واكن
خصــوص ذرات اورانيــوم يافــت شــده در چنديــن ســايت اعــالم 
نشــده توضيحــى ارائــه دهــد، على اكبــر صالحــى رئيــس ســازمان 
ــر كل  ــل گروســى مدي ــه رافائ ــه اى ب ــرژى اتمــى كشــورمان نام ان

ــت.  ــى نوش ــرژى اتم ــى ان ــس بين الملل آژان
نماينده كشــورمان در وين در صفحه توييترش در رابطه با اين نامه 
نوشــت: در نامه دكتر صالحى به رافائل گروسى آمده است: نظر به 
اين كه تاريخ تفاهم نامه فنى در 24 مه به پايان رســيد، ايران تصميم 
گرفت آن را تمديد نكنــد، در ضمن ما تصميم گرفتيم به ثبت يك 
ماهــه [اطالعات] ادامه بدهيــم تا فرصت ديگرى بــراى به نتيجه 

رساندن مذاكرات فنى با آژانس فراهم شود.
ــه  ــه داد: در زمين ــل از صالحــى ادام ــه نق ــادى ب ــب آب ــم غري كاظ
ــراى  ــش را ب ــترين تالش ــون بيش ــا كن ــران ت ــى، اي ــائل پادمان مس
همــكارى واقعــى بــا آژانــس انجــام داده و شفاف ســازى ها و 
ــراى  ــرده اســت. از آمادگــى آژانــس ب ــه ك پاســخ هاى الزم را ارائ
مشــاركت در تالشــى كنش گرايانــه و متمركــز بــراى حــل و 

ــم.  ــتقبال مى كني ــائل اس ــر مس ــدون تاخي ــل ب فص
نماينده كشــورمان در وين همچنين در تشريح نامه صالحى نوشت: 
ما مانند قبل به همكارى ســازنده با آژانــس ادامه مى دهيم. تا حد 
زيادى انتظار داريم كه اين عزم دوجانبه به حصول نتيجه اى ملموس 

و عمل گرايانه در اسرع وقت منجر شود. 
  روابط بين ايران و آژانس بسيار پيچيده است

نماينده روســيه در سازمان هاى بين المللى مســتقر در وين اتريش 
در واكنش به توييت غريب آبادى در خصوص ارســال نامه صالحى 
به گروســى تصريح كرد كه همه چيــز در روابط بين ايران و آژانس 

متأسفانه بسيار پيچيده است.
ميخائيل اوليانوف در پيامى كه در صفحه توييترى خود منتشــر كرد، 
در اين خصوص نوشــت: «متأسفانه همه چيز در روابط ميان ايران و 
آژانس بين المللى انرژى اتمى بســيار پيچيده است! با اين وجود ما 
قدردان اين واقعيت هستيم كه آنها همچنان به حفظ سطح ضرورى 
از همكارى ادامه مى دهند. ما داليلى داريم كه معتقديم دشوارى ها و 

مشكالت فعلى موقتى هستند».

آگهي مناقصه (نوبت دوم)  

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

موضوع مناقصه : گازرساني به صورت پراكنده به شهرستان مالير
شرح مختصر كار:

1-مبلــغ بــرآورد اوليــه پــروژه  15/000/000/000 (پانــزده ميليــارد) ريــال 
مي باشــد.

2-مبلــغ تضميــن شــركت در مناقصــه 750/000/000 (هفتصــد و پنجــاه 
ميليــون) ريــال مــي باشــد.

3-مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد .
ــه  ــت ب ــداركات الكترونيكــي دول ــد عضــو ســامانه ت ــان باي 4- متقاضي

آدرس www.setadiran.ir  باشــند.
5- حــد نصــاب تعــداد مناقصــه گــران جهــت برگــزاري مناقصــه حداقل 

ســه مناقصــه گــر مي باشــد.
ــتورالعمل  ــاس دس ــر اس ــدگان ب ــنهاد دهن ــب پيش ــت متناس 6-قيم
ارزيابــي مالــي و قيمــت متناســب صنعــت نفــت ( فراينــد دامنــه قيمت)، 

 تعييــن مــي گــردد.
متقاضيــان شــركت در مناقصــه از تاريــخ درج آگهــى بــه مــدت 7 روز از 
مــورخ 1400/03/04 ســاعت 15 مهلــت دارنــد نســبت بــه دريافــت اســناد 
ــه آدرس  ــه ســايت ســامانه تداركاتــي الكترونيكــي دولــت ب مناقصــه ب

www.setadiran.ir  مراجعــه نماينــد.
مهلــت بارگــذاري اســناد حداكثــر تــا ســاعت 13 روز چهارشــنبه مــورخ 

1400/03/26 از طريــق ســامانه ســتاد خواهــد بــود. 
تلفن :   8260571-4 3    ،  8 – 8261075 3 

 دورنويس :  38256207 - 081
WWW. nigc-hm . ir   : آدرس اينترنت

مناقصه شماره 20-1400 يك مرحله اى
انشماره مجوز: 1400,12,72 ی گاز ا نر م تان ھمدا ی خاصر گاز ا ھا

خريد لوله هاى فاضالبى كار وگيت كوپلردار به قطر 250  و 315 ميليمتر با واشر 
به شماره  ج/1400/149

 شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد لوله هاى فاضالبى كار وگيت كوپلردار به 
قطر 250  و 315 ميليمتر با واشر از توليدكنندگان مطابق مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه  اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند با ارائه درخواست كتبي و فيش واريزي به مبلغ  500,000 ريال به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد 
مناقصه در ساعت اداري از مورخ 1400/03/11 لغايت 1400/03/18 به دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000، 502،000 ريال است كه  پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده،تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به 
حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001  واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه ويا از مطالبات قطعى تائيد شده نزد شركت بلوكه 

نمايد و حسب مورد ضمانت نامه يارسيد واريز وجه يا چك بانكي و يا گواهى مطالبات قطعى تائيد شده را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
به پيشنهادهاي فاقد سپرده،سپرده هاي مخدوش،سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر،چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/03/29 بوده و پيشنهادات واصله در مورخ 1400/03/30 ساعت 9 در كميسيون مناقصه بازگشايي 
خواهد شد. 

به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش وپيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدت 
اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.

محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها: همدان- ميدان بيمه - جنب اداره ثبت احوال- شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه 
تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،  پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

سايت شركت www.hww.ir  مي باشد.
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات درج شده است.

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

 فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى 
نوبت دوم

ــخنانى  ــالب در س ــم انق ــر معظ  رهب
ــس  ــدگان مجل ــا نماين ــدار ب ــه در دي ك
مطــرح شــد، بــا اشــاره بــه واكنش هــا در 
ــاى  ــدگان نامزده ــد ش ــال ليســت تأيي قب
ــدان  ــورى، منتق ــت جمه ــات رياس انتخاب
ايــن ليســت را شــامل ســه گــروه «افــراد 
نگــران كاهــش مشــاركت حداكثــرى، 
ــان  ــورد نظرش ــاى م ــه نامزده ــرادى ك اف
اصــل  مخالفــان  و  نشــده اند  تأييــد 

ــمرد. ــان» برش ــوراى نگهب ــودى ش وج
ــا تأكيــد  ــذا در ابتــداى ايــن نوشــتار، ب  ل
بــر جايــگاه قانونــى شــوراى نگهبــان 
و نقــش خطيــر و مهــم آن در نظــام 
ــود  ــح مى ش ــالمى، تصري ــورى اس جمه
نگارنــده از روى تعصــب و تعلــق بــه 
ــه شــرايط بســيار خــاص  نظــام و نظــر ب
ــى و  ــع كنون ــور در مقط ــاس كش و حس
اهميــت تحقــق مشــاركت حداكثــرى 
ــه برخــى  مــردم در انتخابــات پيــش رو، ب
ابهامــات و ســواالت پيــش آمــده در ايــن 
زمينــه پرداختــه اســت تــا مشــخص شــود 
حضــور برخــى نامزدهــا، تــا چــه انــدازه 

ــد. ــك مى كن ــم كم ــن مه ــه اي ب
اســامى  شــدن  مشــخص  ابتــداى  از 
ــات رياســت  ــدگان در انتخاب ــام كنن ثبت ن
در  مى رســيد  نظــر  بــه  جمهــورى، 
شــوراى  رويــه  ســخت گيرانه ترين 
شــامل  نامــزد   4 حداقــل  نگهبــان، 

آقايــان «رئيســى، جليلــى، رضايــى و 
الريجانــى» تأييــد صالحيــت شــوند. ايــن 
پيش بينــى امــا بــا عــدم تأييــد صالحيــت 
«الريجانــى»، بــه طــور كامــل محقــق 

ــد.  نش
با اين وصــف، انتظار مى رفت هنگامى كه 
از  نتوانسته  «الريجانى»،  همانند  شخصيتى 
فيلتر شوراى نگهبان عبور كند، افراد باقى 

داراى  رقابت ها،  عرصه  در  مانده 
ســوابق و ويژگى هــاى به 

مراتب باالتر و وزين تر از 
نامزدهــاى رد صالحيت 

شده باشند.
بــا اين فــرض، اگر با 
«جليلــى»  اغمــاض، 
را  «رضايــى»  و 

تراز  در  شــخصيت هايى 
در  بدانيم،  «الريجانــى» 

مابقى  مــورد 

نامزدهــاى تأييد صالحيت شــده (به جز 
رئيسى)، چنين انتظارى محقق نشده و اين 
ابهام، درباره آقايان «قاضى زاده هاشمى» و 
«زاكانى»، بيش از بقيه نامزدها مطرح است.
ايــن دو نامزد كــه فاقد هر گونه ســابقه 
اجرايــى در ســطح كالن هســتند، عمده 
مسئوليت هايشان، «نمايندگى مجلس» بوده 
كه البته در يك ســال گذشــته، به ترتيب 
«نيابت رياســت مجلس» و «رياست مركز 
پژوهش هاى مجلس» را بر عهده داشته اند.

ــا وجــود  ابهــام حاصلــه اينجاســت كــه ب
تأييــد صالحيــت ايــن دو نامــزد، افــرادى 
نظيــر «جهانگيــرى» كــه ســال هاى مديــد، 
ــدارى  ــى را از بخش ــئوليت هاى اجراي مس
تــا معاونــت اول رياســت جمهــورى، 
ــد  ــى همانن ــا كس ــته و ي ــده داش ــر عه ب
ســال ها  بــر  عــالوه  كــه  «پزشــكيان» 
نمايندگــى مجلــس و نيابــت رياســت 
4 ســابقه  دهــم،  دوره  در  مجلــس 

ســال وزارت را در كارنامــه اش 
دارد، نتوانســته اند تأييديــه 
ــذ  ــان را اخ ــوراى نگهب ش

ــد!  كنن
كــه  اينجاســت  جالــب 
قبــل  دوره  در  «زاكانــى» 
انتخابات رياست جمهورى، 
رد صالحيت شــده بود و در 
«جهانگيــرى»،  مقابــل، 
از  يكى 

نامزدهاى تأييد صالحيت شــده در دوره 
قبل بود!!

تأييــد  عــدم  اســت  ممكــن  البتــه 
صالحيــت «جهانگيــرى» و «پزشــكيان»، 
ــبت  ــا نس ــى آنه ــاى سياس ــه گرايش ه ب
همفكــران  بيــن  در  امــا  شــود،  داده 
ــه،  ــى» و «قاضــى زاده هاشــمى» هم «زاكان
از بيــن افــرادى كــه جهــت تصدى كرســى 
رياســت جمهــورى، ثبــت نــام كــرده 
ــم  ــه چش ــخصيت هايى ب ــام ش ــد، ن بودن
مى خــورد كــه اگــر ســوابق و كارنامــه 
آنهــا، پربارتــر از ايــن دو نفــر نباشــد، الاقل 

ــد. ــا ندارن ــر از اينه ــزى كمت چي
«ضرغامى، فريدون عباســى، شمس الدين 
حســينى، محمد خوش چهره و حســن 
ســبحانى» از جمله اين افراد هســتند، به 
خصوص ســه نفر آخر، كــه «اقتصاددان» 
بوده و بــه نظر نمى رســد از «عبدالناصر 
همتى»، چيزى كمتر داشــته باشــند. اين 
سواالت و ابهامات، هنگامى كه مقايسه اى 
ســطحى و گــذرا بين ســوابق و كارنامه 
«مهرعليــزاده» و برخــى از نامزدهاى رد 
صالحيت شــده صورت مى گيرد، نيز در 

اذهان متبادر مى شود.
حال ســوال مهم اين اســت كه «زاكانى» و 
«قاضى زاده» در بين نامزدهاى تأييد صالحيت 
شده، چه مأموريتى بر عهده دارند؟ به ويژه 
اينكه، با توجه بــه تركيب نامزدهاى نهايى، 
اين انتخابات، تا حدود زيادى، چهره پيروز 
انتخابات مشخص است و «زاكانى» و «قاضى 
زاده» نيز ارادت خاصى به اين نامزد اصلى 
جناح خود دارند. آيا مواضع تند اين دو در 
مقابل دولت فعلى، توجيه تأييد و حضور 

آنها است؟
ســوال،  ايــن  پاســخ  يافتــن  بــراى 
ــن  ــع اي ــى و مواض ــاى تبليغات برنامه ه
دو نامــزد بــه ويــژه در جريــان مناظرات 

ــد.  ــاهده كني ــًا مش ــده را حتم زن

دفاع اعضاى شوراى شهر همدان از 
عملكرد خود

مناظره ميان احزاب 
بر سر ليست هاى 

ارائه شده برگزار شد
 قرارگاه مطالبه گرى تخصصى شــهيد احمدى 
روشن بسيج دانشجويى فردا (پنجشنبه) مناظره اى 
به منظور بررســى عملكرد اعضاى شوراى شهر 
در كميســيون هاى تخصصى، بــا حضور اعضاى 
شوراى شهر فعلى همدان و كارشناسان، در نوبت 

صبح و بعدازظهر برگزار خواهد كرد. 
روزگذشته در سالن همايش هاى دانشگاه صنعتى 

بــه منظور برگزارى سلســله  مناظــرات احزاب 
سياســى در نوبت صبح غالمى پاك دبير شوراى 
ائتالف نيروهاى انقــالب، محمدى عضو جنبش 
از ما، ُكردلو عضو مجمــع معتمدين واليتمداران 
محالت و سماوات عضو جنبش فعاالن فرهنگى 

حضور پيدا كردند. 
در نوبــت بعدازظهــر نيز محقق عضــو مجمع 
ايثارگران، نــورى عضو جبهــه جهادگران ايران 
اســالمى، نبوى عضو جمعيت پيشــرفت عدالت 
اسالمى و ســاده دل عضو جبهه اتحاد ملت ايران 

اسالمى در اين سلسله مناظرات شركت كردند. 
ــهيد  ــى ش ــرى تخصص ــرارگاه مطالبه گ ــر ق دبي
ــه  ــجويى در رابط ــيج دانش ــن بس ــدى روش احم
ــته  ــاى روزگذش ــزارى مناظر ه ه ــداف برگ ــا اه ب

تصريــح كــرد:  ايــن نشســت ها بــه منظــور 
ــكار احــزاب و تشــكل هاى سياســى  بررســى اف
ــه شــده از  ــا ليســت هاى ارائ اســتان در رابطــه ب

ــت.  ــكل ها اس ــزاب و تش ــن اح ــوى اي س
عرفــان احســانى در ادامــه گفــت:  اهــداف 
ــك،  ــه ي ــت ك ــرار اس ــن ق ــت از اي ــن نشس اي
افــكار پشــت پــرده اعــم از تخصــص، تعهــد و 
چرايــى وجــود نــام ايــن افــراد گزينــش شــده در 
ــراى ششــمين  ليســت ها (ليســت هاى احــزاب ب
دوره انتخابــات شــوراهاى شــهر و روســتا) 
و علــت تعــدد و تفــاوت ميــان ليســت هاى 
ــت؟  ــزاب چيس ــن اح ــوى اي ــده از س ــه ش ارائ
در ايــن جلســات معيــار و وزن هركــدام از ايــن 
ــد و  ــد ش ــن خواه ــردم روش ــراى م ــزاب ب اح

مشــخص مى شــود كــه علــت گزينــش افــراد و 
اهــداف ايــن احــزاب بــراى ارائــه ليســت بــراى 

ــت؟ ــورا چيس ــات ش انتخاب
وى ادامه داد: به طور مثال احزاب توضيح مى دهند 
كــه به نظر  آن هــا در بحث كميســيون اقتصادى 
و ســرمايه گزارى مشــكالت مردم چيســت؟ و 
كانديداهاى معرفى شــده در ليست هاى احزاب 
تــا چه اندازه توانايى بررســى، تحليل و حل اين 

مشكالت را دارند. 
دبير قرارگاه مطالبه گرى تخصصى شهيد احمدى 
روشن بسيج دانشجويى در پايان اظهار كرد:  يكى 
ديگر از داليل برگزارى اين نشســت ها اين است 
در دهه گذشــته اين اتفاق نيفتاده اســت كه يك 
تريبونى به صورت عادالنه و مســاوى در اختيار 

احزاب گذاشــته شــود، تا اين احزاب با يكديگر 
به مناظــره بپردازند و در اين ميــان نيز برخى از 

اختالف ها رفع شود. 
طبق گفته احســانى فردا پنجشنبه مناظره هايى به 
منظور بررســى عملكرد اعضاى شــوراى شهر با 
كارشناســان در رابطه با كميسيون هاى تخصصى 

برگزار مى شود. 
در رابطــه با كميســيون فرهنگــى اجتماعى اكبر 
كاووســى اميد و رضــوان سلماســى، در بحث 
عدالت شــهرى كامران گردان و ســيد مســعود 
عسگريان(ســاعت يــازده صبــح) و در رابطه با 
كميســيون اقتصادى و ســرمايه گذارى حســين 
قراباغــى و حميد بادامى نجــات (عصر) در اين 

مناظره ها حضور خواهند داشت. 

«زاكانى» و «قاضى زاده» 
چه مأموريتى دارند؟

داراى  رقابت ها،  عرصه  در  مانده 
ســوابق و ويژگى هــاى به 

مراتب باالتر و وزين تر از 
نامزدهــاى رد صالحيت 

شده باشند.
بــا اين فــرض، اگر با 
«جليلــى»  اغمــاض، 
را  «رضايــى»  و 

تراز  در  شــخصيت هايى 
در  بدانيم،  «الريجانــى» 

مابقى  مــورد 

4 ســابقه  دهــم،  دوره  در  مجلــس 
ســال وزارت را در كارنامــه اش 
دارد، نتوانســته اند تأييديــه 
ــذ  ــان را اخ ــوراى نگهب ش

ــد!  كنن
كــه  اينجاســت  جالــب 
قبــل  دوره  در  «زاكانــى» 
انتخابات رياست جمهورى، 
رد صالحيت شــده بود و در 
«جهانگيــرى»،  مقابــل، 
از  يكى 



C M

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

چهارشنبه  12 خرداد ماه 1400  شماره 4050

5

حوادث

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

يادداشت ميهمان

كاهش 30 درصدى تولد نوزادان در كشور
 دبير مركز مطالعات راهبردى جمعيت از به صدا درآمدن زنگ خطر كاهش جمعيت 

كشور خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صالح قاسمى در رابطه با شيب تند كاهش تولد در 
كشور اظهار كرد: آمار هايى كه  از سال 1399 داريم به ما مى گويند كه روند كاهش تند 
تعداد تولد ها همچنان در كشــور ادامه دارد؛ به طورى كه ما در سال 1394 يك ميليون 
و 570 هزار تولد داشــته ايم و در ســال 1395, 42 هزار تولد از اين تعداد كاهش پيدا 
كرد كه اين كاهش در ســال هاى بعد نه تنها ادامه پيدا كرد بلكه بيشتر هم شد تا جايى 
كه ســال 96, شــاهد كاهش 41 هزار تولد ديگر بوديم و در سال 97, 121 هزار تولد 

ديگر را از دست داديم.

كرونا عاملى براى افزايش ازدواج در سال گذشته
 مدير كل دفتر برنامه ريزى و توسعه اجتماعى با بيان اينكه كرونا موجب شد تا از 

هزينه هاى اضافى مراسم ازدواج كاسته شود و شاهد افزايش آمار ازدواج باشيم .
اعظم كريمى در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، گفت: از داليل اين افزايش 
روند مى توان  به اقدامات اثرگذار فرهنگى اشــاره كرد. البته، شيوع كرونا و كاهش 
تجمالت و رســوم دســت و پا گير از عوامل اثر گــذارى در افزايش ميزان ازدواج 

بوده است.
وى با بيان اينكه البته خوشــبختانه اين رقم در ســال 99 نسبت به سال 98 با افزايش 
چشمگيرى روبرو بوده است، گفت: آمار ازدواج درسال 99 حدود 4.4 درصد بود كه 

روندى افزايشى داشت.

1976 زن دهيار در دولت تدبير و اميد مشغول به كار شدند
 معاون امور دهيارى هاى ســازمان شهردارى ها و دهيارى ها از اشتغال 1976 زن به 

عنوان دهيار در دولت تدبير و اميد در روستاهاى كشور خبر داد.
علــى قربانى در گفت وگو با ايرنا افزود: از ابتداى دولــت يازدهم 888 دهيار زن در 
روستاهاى كشــور به عنوان دهيار مشغول به كار بودند كه و طى دولت دوازدهم اين 
تعداد به هزار و976 نفر رسيد كه شاهد رشد 320 درصدى فعاليت زنان در حوزه نهاد 

دهيارى ها در روستاهاى كشور بوديم.
وى تصريح كرد: اكنون 37 هزار و 119 روســتا در كشــور داراى دهيارى هســتند و 
روســتاييان از خدمات ارائه شده توسط نهاد دهيارى ها بهره مند مى شوند كه از اين 

تعداد دو هزار و 855 نفر از دهياران آن زن هستند.

كشف لوازم خانگي قاچاق در مالير 
 جانشــين انتظامي استان، از كشــف انواع لوازم خانگي قاچاق به 

ارزش 5 ميليارد ريال در شهرستان" مالير"، خبر داد. 
به گــزارش پايگاه خبرى پليس،"رضا زارعى"، در تشــريح اين خبر 
گفت: ماموران مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي شهرستان مالير 
مستقر در ايست و بازرسي حرم آباد، حين كنترل خودروهاي عبوري 
به يك دستگاه خودروي كاميون مشكوك شده و با هماهنگي دستگاه 

قضائي آن را براي بررسي دقيق تر متوقف كردند.
وى افزود: در بازرسي از اين خودرو، 8 دستگاه كولر گازي خارجي، 
8 دســتگاه پنل كولر و 15 دستگاه ماشين لباسشويي خارجي قاچاق 
كه ارزش آن ها برابر نظر كارشناســان 5 ميليارد ريال برآورد شــده، 
كشف و يك متهم در اين خصوص با تشكيل پرونده به مرجع قضائي 

معرفى شد .
جانشين انتظامى اســتان همدان در خاتمه تصريح كرد: مبارزه موفق 
و مداوم با ورود كاالهــاي قاچاق به عنوان يك اولويت راهبردي در 

دستور كار پليس قرار دارد.

كشف بيش از 14 كيلوگرم ترياك در بهار 

 فرمانده انتظامي شهرســتان "بهار"، از كشف 14 كيلو و 950 گرم 
ترياك با همكارى كاركنان پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان 

خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس،"بزرگعلي نوري" ، در تشريح اين خبر 
اظهار كرد: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بهار با اشراف 

اطالعاتي موفق به شناسايي 2 نفر از سوداگران مرگ شدند.
وي افزود: در بررسي هاي پليسى مشخص شد، متهمان قصد جابجايي 
و فروش مواد مخدر با يك دستگاه خودرو سواري پژو پارس از مركز 
كشــور به شهرستان بهار و شــهرهاي ديگر را دارند كه دستگيري و 
كشف مواد مخدر مربوطه در دستور كار پليس شهرستان قرار گرفت .
نوري بيان كرد: با تالش و ســرعت عمل ماموران انتظامي شهرستان 
بهار و با همكاري ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان 
خودرو مورد نظر شناسايي و در عملياتي ضربتي در سطح شهرستان 
متوقف و در بازرســي از آن، 14 كيلو و 950 گرم مواد مخدر از نوع 
ترياك  كه به طرز ماهرانه اي در خودرو جاســازي شده بود، كشف 

شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان بهار افزود: در اين عمليات، 2 قاچاقچي 
دستگير، يك دستگاه خودرو سواري توقيف و متهمان پس از تشكيل 

پرونده به مرجع قضائي معرفى شدند.
 ايــن مقام انتظامى در خاتمه گفت: پليس با بســيج تمام امكانات در 
برخورد با سوداگران مرگ لحظه اي درنگ نمي كند لذا از شهروندان 
گرامي مي خواهيم اخبار و اطالعات خود را در رابطه با عمل مجرمانه 
افراد ســود جو و فرصت طلب، به مركز فوريت هاي پليســي 110

گــزارش دهند و پيشــنهادات، انتقادات ، تقدير و شــكايات خود از 
عملكرد پليس را به سامانه تلفن گوياي 197 اعالم نمايند.

توصيه هاى معاون اجتماعى پليس همدان 
به راكبان موتورسيكلت 

 معاون اجتماعى انتظامى استان به موتورسواران جوان و خانواده ها 
براى جلوگيرى از تصادفات توصيه هايى را ارائه كرد. 

به گزارش پايگاه خبرى پليس، حســين بشرى گفت: به دنبال استفاده 
تعداد زيادى از شهروندان به ويژه قشر نوجوان و جوان از وسيله نقليه 
موتورسيكلت به منظور جلوگيرى از وقوع حوادث ناگوار انتظار مى 
رود با نظارت والدين و نهاد مقدس خانواده، دستگاه هاى فرهنگى و 
آموزشى و به ويژه اقشار نوجوان و جوان مدنظر قرار گرفته و محيطى 

امن و توام با آرامش را براى همديگر رقم بزنيم.
وى گفت: هرگونه اســتفاده از موتورسيكلت قبل از گرفتن گواهينامه 
مهارت ممنوع اســت و قشرهاى نوجوان و جوان و خانواده ها به اين 

مهم حداقل براى حفظ سالمت خود و فرزندان توجه ويژه كنند .
بشــرى با بيان اينكه تاكيد پليس در استفاده راكبان موتورسيكلت از 
كاله ايمنى ،صرفآ براى حفظ سالمت شهروندان است خاطرنشان كرد: 
هرگونه تردد موتورسواران در مسير خالف جهت براى زودتر رسيدن 
،صرفا به خطر انداختن جان خود و ديگران و دير رســيدن و يا هرگز 
نرسيدن به مقصد را بدنبال دارد كه بايستى مردم عزيز قوانين راهنمايى 

ورانندگى را در اين خصوص رعايت كنند.
اين مقام انتظامى افزود: اســتفاده از موتورسيكلت فاقد پالك و فاقد 
مدارك هويتى برخالف قانون بوده و پيگرد قانونى دارد كه در صورت 

مشاهده پليس ،برخورد قانونى صورت خواهد گرفت .
بشــرى بيان كرد: ســرعت غير مجاز در حين رانندگى و كم توجهى 
يا بى توجهى به مقررات رانندگــى ،وقوع حوادث ناگوارو مرگ بار 
بــراى خود و مــردم را بدنبال دارد كه بايد مواظب ســالمت خود و 

مردم باشيم .
معاون اجتماعى انتظامى استان همدان اظهار داشت: تامين امنيت تنها 
با مشاركت مردم امكان پذير بوده و قطعا پليس با همكارى صميمانه 
دستگاه قضايى، مشاركت گسترده مردم و اجراى طرح هاى عملياتى 
با موتورسواران متخلف كه موجب سلب آسايش مردم گردند برخورد 

قاطع خواهد كرد .

همشهرى: معضالت شهر را با نگاه اجتماعى حل مىكنيم
 هميشه بايد نيمه پر ليوان ديد!!

سازندگى: برگ برنده همتى
 دست كى باال!؟!؟

هفت صبح: سهام عدالت و طالع نحس
 پيشونى منو كجا ميشونى!!

اقتصادآينده: مردم؛ قربانى اصلى نظام سالمت
 بدون شرح!!

شهروند: طغيان سرخك از ترس كرونا
 ويروس ها هم كورس قدرت سنجى باهم گذاشتن!!

همشهرى: اقبال كمپينهاى انتخاباتى به حضور زنان
 از قديم گفتن پشت هر مرد موفق يه زن بوده!!

جام جم: شيوع خانه به دوشى 
 اينم يه نوع خانه نشينى متحركه!!

ابتكار: احياى برجام در پيچ اختالفات 
 از هفت خان رسيده به هشت خان!!

خراسان: دست مردم به ميوه نمى رسد
 دست درازى ممنوع!!

شهروند: واكسن ايرانى بهتر است يا چينى؟
 اگر قدرتش هم به اندازه ويروس چينى باشه حله!!

امين: افزايش نقدى يارانه ها از توهم تا واقعيت
 آواز دهل از دور خوش است!!

جمله: اقتصاد چشم به راه «وين» است؟
 ديرو زود داره اما سوخت و سوز نداره!!

آسيا: اقامت خارجى ها در ايران 
 حاصلش هم ميشه سوغاتى ويروس با نوع هاى متنوع!!

سلسله مباحث حقوق شهروندى (4)
از  يكى  بى شــك  انسانى:  كرامت   
پايه هاى اعتقادى در نظام اسالمى اصل 
كرامــت و ارزش واالى آدمى به عنوان 
خليفه خداوند بر روى زمين مى باشد كه 
اين اصل انسان را موجودى با ظرفيت ها 
و پتانسيل هاى بااليى از تعالى و تكامل 
متصور مى ســازدكه با توانايى نامحدود 
خود و اســتعدادى كه خداى متعال در 

وجود او نهاده اســت. مى تواند تا باالترين درجات كمال الهى رشــد 
كرده و ارتقا يابد.

اهميت كرامت انســانى به خوبى در آيه 70 ســوره مباركه اسراء آمده 
است. كه در اين آيه خداوند متعال مى فرمايد: «و لقد كرمنا بنى آدم...» ما 
فرزندان آدم را گرامى دانستيم. در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ايران به اين مســأله اشاره شده است و به ويژه در بند شش اصل عنوان 

يكى از پايه هاى اصل نظام جمهورى اسالمى ايران نام برده شده است.
نظارت همگانى: بى ترديد كامل ترين نظام سياسى، نظامى است كه در 
درون خود عوامل تضمين بقا را داشته باشد. و بتواند با عواملى كه جز 

عناصر آن نظام است. 
زمينه رشد عوامل منفى را در درون خويش منتفى سازد و از مصونيت 
ذاتى در برابر چنين خطرات عظيمى برخوردار گردد. دين مبين اسالم 
به وضوح داراى اين خصيصه پرفايده اســت. اصل اســالمى نظارت 
عمومى و همه مســئول هم بودن، وظيفه همگانــى و متقابل دعوت 
به خير و امر به معروف و نهى از منكر كه در آيه 110 ســوره مباركه 
آل عمران به آن اشــاره شده اســت. در حقيقت به نظام اسالمى چنان 
توانايى را مى بخشــد كه به صورت مداوم ســطح آگاهى هاى مردم و 
كارايى و قدرت داخلى را تا آن حد باال ببرد كه هرگز قدرتش به فساد 
كشيده نشــود. (Zanjani,1989) از همين روست كه اصل هشتم 
قانون اساسى چنين مقرر مى دارد. «در جمهورى اسالمى ايران دعوت 
به خير امر به معروف و نهى از منكر وظيفه اى است همگانى و متقابل 
بر عهده مردم نســبت به يكديگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت 

به دولت»

رضا عسگرى

تآسيس،تغييرات شركت
آگهى تغييرات شركت روستايى فامنين شركت تعاونى به شماره ثبت 29 و شناسه 
ملى 10861094399 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 
1399/12/02 و نامه شــماره  19/110/65مورخ 1400/02/11 اداره تعاون روســتايى 
شهرستان فامنين تصميمات ذيل اتخاذ شــد: 1-عمليات ترازنامه و حساب سود و 
زيان سال مالى 1398 شــركت تصويب گرديد. 2-يوسف فريدونى دارنده كد ملى 
5029432744  به سمت بازرس اصلى و احمد رشيدى دارنده كد ملى 3871309141 

به سمت بازرس على البدل به مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 
فامنين (1143854)

تآسيس،تغييرات شركت
آگهى تغييرات شــركت روســتايى فامنين شركت تعاونى به شــماره ثبت 29 و 
شناســه ملى 10861094399 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/12/02 ونامه شــماره  19/110/65مورخ 1400/02/11 اداره تعاون روســتايى 
شهرستان فامنين تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1-اصالح بند 7 ماده 5 اساسنامه شركت 
از: باز كردن حساب هاى سپرده و پس انداز درحوزه فعاليت شركت دربانك كشاورزى 
به بازكردن حســاب هاى سپرده و پس انداز و جارى در حوزه فعاليت شركت درهمه 

بانك ها و موسسات قرض الحسنه تصويب گرديد. 
اداره كل ثبت اســناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شــركت ها و موسسات 

غيرتجارى فامنين (1143853)

 مديــركل فرهنگــى و هنــرى وزارت 
آمــوزش و پــرورش جزئيــات فعاليتهاى 

تابستانى دانش آموزان را اعالم كرد.
علــى رمضانــى در گفت وگــو با ايســنا، 
دانش آموزان  تابســتانى  فعاليت هاى  درباره 
اظهار كرد: طبق مصوبه كميســيون فعاليت 
تابســتانى وزارت آمــوزش و پــرورش و 
توافق به عمل آمده با شــبكه شــاد و اداره 
كل فناورى اطالعــات و ارتباطات، فعاليت 
تابستانى امســال تلفيقى از سامانه همگام و 

شاد خواهد بود.

وى افزود: حدود 30 هزار پايگاه تابســتانى 
هدفگذارى شده و فعاليت هاى تابستانى در 

شبكه شاد دنبال مى شود.
مديركل فرهنگــى و هنرى وزارت آموزش 
و پرورش با بيان اينكه از اول خرداد 1400
اين امكان بــراى مديران مراكز تابســتانى 
اعــم از دارالقرآن ها، كانون هــاى فرهنگى 
تربيتــى، اردوگاه هاى دانش آموزى، مدارس 
متقاضى، پژوهش سراها، هنرستان هاى فنى 
و حرفه اى، هســته هاى مشاوره، مجتمع ها 
و سالن هاى ورزشــى، پايگاه هاى تابستانى 

بسيج دانش آموزى، ســازمان دانش آموزى، 
اتحاديه انجمن هاى اســالمى دانش آموزان، 
هــالل احمر بــه وجود آمده تا به ســامانه 
همــگام وارد و نســبت به تعريــف دوره 
(كالس) فرهنگى، هنرى، قرآنى، ورزشــى 
و مهارتى اقدام كنند گفــت: مديران تا 15
خرداد فرصت دارند نسبت به تعريف دوره 

اقدام كنند.
رمضانى ادامــه داد: پس از آن دانش آموزان 
مى توانند با ورود به ســامانه همگام نسبت 
بــه ثبت نام در كالس هــاى موردنظر اقدام 

كنند. پيش بينى ما شركت حدود سه ميليون 
فراغت  اوقات  فعاليت هــاى  در  دانش آموز 

است.
وى با اشــاره به اينكه ثبت نام دانش آموزان 
تــا اول تير ماه ادامه خواهد داشــت گفت: 
"پايگاه تابســتانى من"در شبكه شاد ايجاد و 
با انتقال اطالعات از ســامانه همگام به شاد، 
شبكه شاد قادر خواهد بود طبق كالس هاى 
تعريف شــده در ســامانه همگام توســط 
گروه هاى  تابســتانى،  پايگاه هــاى  مديران 

كالسى را ايجاد و در دسترس قرار دهد.

ثبت نام فعاليت  تابستانى دانش آموزان تا اول تير آغاز مى شود

 از خودتان شروع كنيم؟
من متولد هشــتم فروردين 1374 هستم از 
سال سوم متوســطه تغيير رشته دادم وبراى 
ادامه تحصيل وارد هنرســتان همدان شدم و 

رشته تئاتر را برگزيدم.
 مخاطبان ما مشــتاق هســتند از 
شــرح فعاليت هاى خود در اين زمينه 

توضيحاتى بفرماييد؟
نويسندگى جزو آن دسته از عاليق من بود كه 
من از همان دوران كودكى احساس ميكردم 
كه در من ريشــه داشته و حتى جرقه هايى از 
اين رشــته را از همان سال هاى اول مدرسه 
در زنگ  انشا در وجود خودم يافتم و بعدها 
به همــراه دايى خود نادرحقــى كه يكى از 
نويسندگان معتبر استان همدان است نوشتن 

برايم جذاب تر و جدى تر شد.
 داســتان از اينجا شــروع شــد كه از سن 
دوازده، ســيزده سالگى نويســندگى را آغاز 
كردم تا زمانى كه وارد دانشــگاه شــدم و به 
تئاتر وفيلم نامه نويسى عالقمند شدم و از آن 
زمان تاكنون به عنوان شــغل اصلى ام فعاليت 

مى كنم.
 از سوابق كارى خود طى چندسالى 
كه فعاليت داشته ايد؛ برايمان بگوييد؟ 
باتوجه به اينكه رشــته تخصصى خودم تئاتر 
اســت پنج تئاتر را در تهران بر روى صحنه 
بردم كه يكى از آنها جزو برترين تئاترها شد 
و ركورد اجراى پيوسته در ايران را شكست. 
دويست اجرا طى 9 ماه روى صحنه آمد كه 
در تهران و شــيراز جز ســه تئاتر  پرفروش 
ســال 98 شــد و همچنين نيز در جشنواره 
فجــر جوايــزى از قبيل بازيگــرى و نور و 
متن را شــامل شد كه پس از آن دوتا سريال 
«سياوش» ، «مى خواهم زنده بمانم» را نوشتم 
كــه هم اكنون از شــبكه  نمايش خانگى در 

حال پخش است.
 شــيوه كارتان به چه شكل است؟ 
يعنى هرروز مى نويسيد يا منتظر الهام 

مى مانيد؟
هيچ وقت نويســنده منظمــى نبودم. از اين 
نويســندگانى  كه در روز چندين  ساعت 
را به نوشــتن اختصاص دهم، البته ناگفته 
نمانــد كه در تمام اين ســال ها در همه جا 
درحال پرورش دادن  ايده  و افكار درونى 

بوده ام 
تــا ايــن كــه وارد عرصــه نويســندگى  
ــه  ــراى ديگــران شــدم و ننويســندگى را ب ب
ــه  ــد ك ــغل برگزيدمهرچن ــك ش ــوان ي عن
پروژه هــاى كارى هــم وجــود دارد كــه 

ــل داد  ــى تحوي ــان خاص ــك زم ــد در ي باي
ــردان  ــا كارگ ــده ي ــه كنن ــواه تهي ــه دلخ و ب
اصالحاتــى اعمــال كــرد، در يــك كالم، 
ــم در  ــه اش نظ ــه اى؛ الزم ــندگى حرف نويس
ــاده  ــه آم ــر لحظ ــد ه ــت. باي ــتن اس نوش
نوشــتن بــود. مــن بــه خاطــر تمــام پــركارى 
پيــش  ســال هاى  تمــام  در  تمرينــم  و 
از حرفــه اى شــدن، توانســتم ايــن را در 
خــودم ايجــاد كنــم كــه منتظــر الهــام نمانــم 
چــون الهــام، پــروژه و معطــل شــدن گــروه 
ــراى خــودش  ــام را ب ــد اله اســت ، آدم باي
ــدام. ــن م ــم تمري ــدآن  ه ــازى كن شبيه س

مقــدار  چــه  را  نوشــته هايتان   
بازنويسى مى كنيد؟

در بسيارى از مواقع اين جمله را هميشه در 
ذهنم هســت كه نميدانم از چه كسى است: 
«نوشــتن يعنى بازنويســى» و من اين جمله 
را خيلى قبول دارم. در نوشــتن ابتدايى آدم 
حالت نيمه آگاهــى دارد. هر چه در ذهنش 
اســت بيرون مى ريزد و در نهايى شدن كار 
به عقب برميگردد و متوجه مى شــود كه چه 
چيزى نوشــته اســت كار اصلى اما از همان  
بازنويسى آغاز مى شود. ببينى كجا كم است 

اضافه كنى، ببينى چه چيزى حرف اصلى ات 
را كمرنگ يا منحــرف دارد مى كند،. امكان 
ندارد كه چيزى را بازنويســى كرده باشم و 
بهتر نشــده باشــد. اين رمز قضيه است كه 
هربار با تمام ســختى هاش دوباره مى افتم به 

جاِن متن.
 آيا آثار خود را نقد مى كنيد؟

نــه فقــط نقــد كــه اگــر مدتــى از نوشــته اى 
هــم  خجالــت  حتــى  بابتــش  بگــذرد 
ــك  ــم و ي ــش را مى بين ــم. ضعف هاي مى كش
ــتم  ــى هس ــه آدم ــد. البت ــم نمى كنن آن رهاي
ــته هايم  ــوده ام نوش ــتاق  ب ــه مش ــه هميش ك
ــعى  ــته ام را س ــه نوش ــوند. هرچ ــده ش خوان
ــا  ــا آنه ــم ت ــل كن ــران منتق ــه ديگ ــم ب مى كن
هــم بخواننــد و از درون آن ضعف هايــش 

ــك  ــد كم ــه مى توان ــد ك ــتخراج كنن را اس
بســيارى هــم در ايــن صريــح بــودن مطالــب 
ــن صــورت نيســت   ــه اي ــد. ب ــز بكن ــم ني ه
كــه بنويســم بعــد بگويــم بــد شــده و مچالــه 
ــراى نقــد  ــه هميشــه ب ــدازم دور، ن كنــم بيان
ــاده ام  ــر شــدن نوشــته هايم آم ــا بهت شــدن ي

و ازش اســتقبال مى كنــم.
 چه قدر از زندگى واقعى

 در نوشته هايتان الهام مى گيريد؟
خيلى خيلــى زياد، به تجربــه دريافته ام كه 
تقريبــًا هرچيزى در زندگــى ديده، خوانده، 
شــنيده و زيسته ام در نوشــتن به كارم آمده 
اســت. ســال هاى كودكى من در اســدآباد 
گذشــت، نوجوانى در همــدان و جوانى در 
تهــران همه عمر تا آمــده ام عميقًا اهل يك 
جايى باشــم از آن كوچ كرده ام رفته ام جايى 
ديگر. اين محل زندگــى را عوض كردن و 
مسافر بودن در هر شهرى كه در آن زيسته ام، 
از من نوعى مسافر هميشگى ساخته  به قول 
والتر بنيامين فيلســوف، يك فِالنور به معنى 
پرسه زن خوبى توريست بودن اين است كه 
همــواره آدم پديده ها برايــش تازگى دارند، 
تماشــايى هســتند و مى توان وجوهى را در 

آنها ديد كه بقيه نمى بينند؛ فرماليست ها به آن 
مى گويند آشنايى زدايى كردن از فهِم كاربردى 
شــده. خب زندگى من را انبوه خاطره هاى 
متفاوت از شــهرهاى مختلفى كــه در آنها 
زيسته ام پر كرده و ســه فرهنِگ متفاوتى كه 
در عين اشــتراك از نزديك ديده  ام. اسدآباد، 
كه به طــور دائم خيابان هــا و كوچه هايش 
توى خاطره هايم شكل شــان عوض مى شود 
اما آدم هايش و خلق و خويشــان تا هميشه 
با من اســت. از قديم مى گوينــد مهمترين 
دوره زندگى آدم همان كودكى اســت. حاال 
كه دارم سريال مى نويسم مى بينم كه آدم هاى 
كودكى و خاطره هاى كودكى ام در آن شــهر 
چطور جلوى چشــمم حاضر مى شوند و به 

نوشته هايم  راه مى يابند.

 شــيوه شــما بــراى تبديل يك 
شــخصيت واقعى به يك شــخصيت 

داستانى چگونه است؟
در زندگى واقعى بى شمار آدم جالب وجود 
دارد منتهى اصل شــخصيت پردازى مى گويد 
يك شــخصيت تا در بزنگاهِ حساســى قرار 
نگرفتــه و تا بحــران برايش ايجاد نشــده 
خود واقعى اش را نشــان نمى دهد. براى من 
اينطورى اســت كه آدم هــاى جالبى كه در 
زندگــى ام ديده ام را به ياد مى آورم و در يك 
دو راهــى تصميم گيرى بحرانى آن ها را قرار 
مى دهم؛ تصميم ويژه اى كــه آن آدم جالب 
مى گيرد آن شــخصيت را پرداخت مى كند. 
يعنــى انگار يك آدم را از واقعيت دســتش 
را گرفتــه اى آورده اى در دروغ و تخيــل و 
از جانب خودت هــم حدس زده اى آن آدم 
چــكار مى كنــد در اين بزنــگاه و همان را 
نوشــته اى. هوشنگ گلشيرى مى گويد هرگز 
دوست و همسر و فاميل يك نويسنده نشويد 
چون تمام رازهاى شخصيتان را يكهو در يك 
داســتان مى بينيد. هرچند ممكن است همين 

اتفاق در واقعيت نيز رخ دهد
 براى آينده چه برنامه هايى داريد؟

يك ســال ديگر هم خواهم نوشت. و تصميم 
دارم از ســال 1401 ســريال و فيلم هايى كه 

نوسندگى ميكنم را نيز كارگردانى كنم 
يك فيلم سينمايى و بعد يك سريال و بعدش 
ديگر ببينيم چه مى شود. خيلى دلم مى خواهد 
فيلمم را در همدان و اســدآباد بسازم. چندتا 
دوست ديگر دارم كه از نوجوانى با هم هستيم 
و هريك از آن ها در يك حرفه ايموفق شده اند 
به طورمثال؛ يكى در مستندسازيو ديگرى در 

فيلم كوتاه....
در حال حاضر به فكر  ايجاد يك حلقه هستيم، 
همانند آن چه در سينماى دانمارك اتفاق افتاد 
كه اسمش را دوگما 95 گذاشتند فكر مى كنيم 
ويژگى فيلم هاى ما اين باشد كه قصه هاش در 
همــدان مى گذرد. اين همه امكانات طبيعى و 
تاريِخ غنى و قصه كه در اين خطه خوابيده و 
بقيه كشور هيچى درباره اش نمى دانند. ما چند 
نفر كه حــرف همديگر را خوب مى فهميم و 
همگى همدانى هستيم و هركدام اهل يكى از 
شهرهاى همدان و هركدام هم جهان ذهنى مان 
در آثارمــان باهم فــرق دارد ، اگر تحِت يك 
مانيفست مشترك يك دفعه چند فيلم را باهم 
بسازيم خودش مى تواند جريانى درست كند. 
مدتى است كه روى اين موضوع فكر ميكنم 
و احتمال ميدهم كه درآينده  در آينده نزديك 

اتفاق خواهد افتاد.

 اســدآباد-محمدجوادكوهى-خبرنگار 
همدان پيام:پويا ســعيدى نويسنده، بازيگر 
و كارگردان اســدآبادى اســت. سعيدى 
فارغ التحصيل كارشناسى تئاتر از دانشكده 
هنرهاى زيباى دانشــگاه تهران اســت و 
همچنين فارغ التحصيل فيلم سازى از انجمن 
سينماى جوانان ايران دفتر همدان مى باشد. 
او كار خود را با بازيگــرى تئاتر و فيلم 
كوتاه و كارگردانى تئاتر شروع كرد. پويا 
ايرانى  تئاتر  كارگردان  و  نويسنده  سعيدى 

است. 

نمايش  كارگردانى  و  نويسندگى  سابقه  او 
هايى همچون النچــر 5، افعال بى قاعده، 
فانفار و رواديد را در كارنامه هنرى خود 
دارد. از ديگر ســوابق هنرى او مى توان 
نگارش فيلمنامه سريال سياوش اشاره كرد 
و در نمايش هاى متعددى از جمله لوتا پسر 
خوبى است، كريســتال پاالس و رواديد 

حضور داشته است.
سريال هاى سياوش و مى خواهم زنده بمانم 
وى داراى مخاطبان گســترده اى در ايران 

مى باشد.

««سياوشسياوش»» به دست 
نويسنده اسدآبادى 

ساخته شد
■ دوست دارم فيلم هايم در زادگاهم ساخته شود

همشهرى: معض
 هميشه بايد
سازندگى: برگ
 دست كى
هفتصبح: سها
 پيشونى منو
اقتصادآينده: مر
 بدون شرح
شهروند: طغيان
 ويروس ها
همشهرى: اقبال
 از قديم گف
جامجم: شيوع
 اينم يه نوع
ابتكار: احياى بر
 از هفت خا

نمايش  كارگردانى  و  ويسندگى 
ون النچــر 5، افعال بى قاعده، 
اديد را در كارنامه هنرى خود 
گر ســوابق هنرى او مى توان 
منامه سريال سياوش اشاره كرد 
ش هاى متعددى از جمله لوتا پسر 
ت، كريســتال پاالس و رواديد 

ته است.
سياوش و مى خواهم زنده بمانم 
مخاطبان گســترده اى در ايران 

هم ساخته شود
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خبـر خبـر

63 ميليارد تومان براى تامين آب اضطرارى 
همدان اختصاص يافت

 مديركل مديريت بحران استاندارى همدان گفت: 63 ميليارد تومان 
براى تامين آب آشاميدنى اضطرارى مورد نياز اين استان اختصاص يافته 

است.
عليمردان طالبى بيان كرد: اين ميزان اعتبار براى تأمين آب آشــاميدنى 
اضطرارى روســتاها و مناطق درگير با تنش آبى استان همدان حتى از 

طريق آبرسانى سيار با تانكر تخصص يافته است.
وى به ايرنا گفت: اين اعتبار در اختيار شــركت آب منطقه اى و شركت 
آب و فاضالب اســتان همدان قــرار گرفت تا براى كاهش چالش آبى 

مناطق تدابير الزم را انجام دهند.
مديركل مديريت بحران اســتاندارى همدان اضافه كرد: برخى از طرح 
هاى در دســت اجراى شركت آب، پيشــرفت بااليى دارند و با هزينه 
كرد اعتبار اندك و بهره بردارى از آن مى توان مشــكل آبى چند منطقه 

را رفع كرد.
طالبى افزود: اعتبار 63 ميليارد تومانى به شركت آب منطقه اى و شركت 
آب و فاضالب استان همدان ابالغ شده است و آنها مى توانند طرح هاى 

اضطرارى در دست اجرا را با سرعت بيشترى به نتيجه برسانند.
وى گفت: با توجه به كاهش نزوالت جوى و بروز بحران كم آبى برنامه 
ريزى براى كاهش 25 درصدى مصرف آب آشاميدنى ادارات صورت 
گرفته و در گام نخست استفاده نكردن از آب ادارات براى آبيارى فضاى 

سبز موجود در محوطه اداره به مديران ابالغ شده است.
مديركل مديريت بحران استاندارى همدان اظهار داشت: عالوه بر تالش 
براى كاهش مصرف و تشــويق مردم به صرفه جويــى، درصدد وارد 
كردن منابع آب جديد به مدار هستيم براى نمونه با اجاره چاه هاى آب 
كشــاورزى در زمان غير آبيارى زراعى از آنها استفاده همچنين از آب 
موجود در تعدادى از چاه هاى واقع در مسير سد تالوار استفاده مى شود.
طالبى ابراز اميدوارى كرد: با صرفه جويى آب در بخش ادارى، خانگى 
و وارد كــردن منابع آبى جديد به مدار همچنين اميد به بارش نزوالت 

آسمانى بتوان از بحران كم آبى در سال جارى عبور كرد.

اجراى 1000 هكتار كشت قراردادى 
در مزارع همدان

 مدير ســازمان تعاون روستايى استان همدان از اجراى 1000 هكتار 
كشت قراردادى توسط اين اتحاديه خبر داد و گفت: 1000 هكتار گوجه 

فرنگى و كلزا به صورت قراردادى در استان كشت شده است.
مجيد مسلمى راد در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در راستاى حمايت از 
توليد محصوالت كشاورزى و كشاورزان اتحاديه تعاون روستايى استان 
همدان اقدام به اجراى طرح كشت قراردادى محصوالت كشاورزى كرده 

است.
وى با بيان اينكه محصوالتى كه امسال براى كشت عقد قرار داد شدند 
شــامل گوجه فرنگى 300 هكتار  و كلــزا 700 هكتار در مجموع در 
ســطح 1000 هكتار بوده است، تصريح كرد: كشت قراردادى محصول 
استراتژيك كلزا در تمام سطح استان اجرا شده اما كشت گوجه فرنگى 

مختص شهرستان اسدآباد است.
مدير سازمان تعاون روستايى اســتان همدان با اشاره به مزاياى كشت 
قراردادى، كاهش دغدغه فروش محصول و بازاريابى براى كشــاورزان 
و تأمين مواد اوليه و نهاده ها را از جمله داليل ضرورت ترويج كشــت 
قراردادى دانست. وى با تأكيد بر اينكه كشاورزى قراردادى راهكار رفع 
مشكالت توليد و بازار محصوالت كشاورزى است، خاطرنشان كرد: بر 
اين اساس اتحاديه تعاون روستايى در راستاى توسعه كشت قراردادى 
افزايش ميزان ســطح زيركشت انواع محصوالت كشاورزى را در قالب 

كشت قراردادى در برنامه خود دارد.
مسلمى راد يادآور شد: ساير تشكل هاى بخش كشاورزى نيز بايد در اين 
زمينه ورود كنند چراكه كشاورزى قراردادى مى تواند حلقه هاى واسطه 
از توليدكننده تا مصرف كننده را كاهش دهد و به نفع كشاورز و مصرف 

كننده نهايى باشد.

سخنگوى سازمان هواپيمايى
برنامه اى براى افزايش قيمت بليت هواپيما 

نداريم

 سخنگوى سازمان هواپيمايى كشورى اعالم كرد: هيچگونه افزايش 
قيمتى در ســفرهاى هوايى رخ نــداده و برنامه اى هم براى آن وجود 

ندارد.
محمدحسن ذيبخش اظهار كرد: برخالف برخى اظهارات صورت گرفته 
هيــچ گونه افزايش قيمتى در نرخ بليــت هواپيما در پروازهاى داخلى 
اعمال نشده و همواره همان سقف هاى تعيين شده سابق رعايت مى شود.

وى به ايســنا گفت: تخلف در نرخ فروش بليت هواپيما از ســوى هر 
شركت هواپيمايى يا ديگر ارائه كنندگان بليت هواپيما تخلف محرز و 

بسيار بزرگى به شمار رفته و با عوامل آن برخورد قضايى خواهد شد.
ســخنگوى ســازمان هواپيمايى كشــورى ادامه داد: البته بر اســاس 
ارزيابى هاى صورت گرفته و آمارهاى ارائه شــده تا كنون شــركتى در 
اين زمينه مرتكب تخلف نشده اما مسلما با گرانفروشان بليت هواپيما 
در پروازهاى داخلى برخورد مى كنيم و مردم مى توانند از طريق راه هاى 
ارتباطى سازمان هواپيمايى ما را در جريان تخلفات احتمالى در اين زمينه 

قرار دهند تا با مسببان آن برخورد شود.
بيســت و چهارم آبان ماه ســال گذشــته بود كه جلسه شوراى عالى 
هواپيمايى كشــورى با حضور نماينــدگان وزارت امور اقتصادى و 
دارايــى، وزارت امور خارجه، عضو ناظر كميســيون عمران مجلس 
شوراى اسالمى، سازمان برنامه و بودجه، دادستانى عمومى و انقالب 
تهران، عضو مطلع شــوراى عالى هواپيمايى كشــورى، رئيس هيأت 
مديره و مديرعامل هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران "هما" و نماينده 
شركتهاى هواپيمايى داخلى برگزار و مقرر شد قيمت بليت پروازهاى 
داخلى با 10 درصد افزايش نســبت به جدول نرخى اعالم شــده در 
خرداد ماه ســال 1399 مواجه و محدوديت حداقل قيمت نيز از اين 

نرخنامه جديد حذف شد.
بر اين اســاس ســه روز پس  از اين جلســه، انجمن شــركت هاى 
هواپيمايى نرخنامه جديد براى پروازهاى داخلى را منتشر كرد و براين 
اســاس حداكثر قيمت براى پروازهاى داخلى در 227 مسير پروازى 
مختلف مشــخص و 481 هزار و 900 تومان پايين ترين نرخ منتشــر 
شــده براى قيمت بليت پروازهاى داخلى در مسيرهاى كوتاه و يك 
ميليون و 518 هزار و 500 تومان باالترين آن بود كه به مسير پروازى 

تبريز-بندرعباس اختصاص دارد.

توضيحات مهم رئيس كل گمرك
 درباره واردات ماينر

 رئيس كل گمرك ايران گفت: امكان واردات ماينرها از مبادى رسمى 
كشور وجود ندارد و قطعات ماينر در داخل كشور سر هم مى شود.

به گزارش خبرآنالين، ميراشــرفى در خصــوص واردات ماينرها به 
كشور در گفتگويى با صدا و سيما گفت: واردات انواع استخراج كننده 
ارزهاى ديجيتال به كشــور ممنوع است؛ كااليى تحت عنوان ماينر در 
رديف تعرفــه هاى اچ  اس نداريم و HS كدى هم براى آن تعريف 

نشده است.
وى در ادامه افزود: ممكن اســت ســخت افزارهــاى كامپيوترى با 
مجوزهاى قانونى ثبت سفارش شوند و كد رهگيرى بگيرند و سپس 
در داخل كشور سر هم شوند اما هيچ دستگاهى برا استخراج رمز ارزها 

از مبادى رسمى به كشور وارد نشده است.

افزايش 30 درصدى نرخ كرايه اتوبوس  
در همدان

 مدير معاونت اتوبوســرانى سازمان شهردارى همدان از افزايش 
30 درصدى نرخ كرايه اتوبوس هاى شهرى خبر داد. 

بابك اســدى در گفت وگو با ايســنا، بيان كرد: نــرخ جديد كرايه 
اتوبوس ها از ديروز -دوشــنبه 10 خردادماه- به اتوبوسرانى همدان 
ابالغ شــد و با افزايش 30 درصدى از 700 تومان به 1000 تومان 
رســيد. وى تصريح كرد: نرخ جديد كرايه اتوبوس ها در داخل اين 

وســيله نقليه اطالع رسانى شده و اگر مردم با دريافت نرخى غير از 
نرخ مصوب و ابالغى برخورد كردند، تخلف محســوب مى شود و 

بايد به سازمان اتوبوسرانى انتقال دهند. 
اســدى با بيان اينكه كرايه اتوبــوس در بخش خصوصى از 1000 
تومــان به 1300 تومان افزايش يافته اســت، اظهار كرد: بخش هاى 
دولتى نبايد وجه نقد از شهروندان دريافت كنند و مردم نيز بايد به 

اين نكته توجه خاص داشته باشند.
وى با تأكيد بر اســتفاده كارت بليط الكترونيكى توسط  شهروندان، 
اضافه كرد: اســتفاده از كارت بليط عــالوه بر قطع زنجيره بيمارى 

كرونا، به ناوگان حمل و نقل عمومى نيز كمك مى كند. 
مدير معاونت اتوبوسرانى سازمان شهردارى همدان با اشاره به اينكه 
كرايه اتوبوس برخى مسيرها به علت طوالنى بودن به 1500 افزايش 
يافته است، بيان كرد: به عنوان مثال مريانج، يكن آباد و جورقان جزء 

اين مسيرها هستند.  
وى در پايان خاطرنشــان كرد: همانند گذشته و طبق دستورالعمل 
ستاد مديريت كرونا استفاده از ماسك در ناوگان حمل ونقل عمومى 
الزامى اســت و رعايت فاصله اجتماعى و تمامى پروتكل هاى الزم 

در اتوبوس ها بررسى و پيگيرى شود. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

برابــر رأي شــماره 140060326009000243 مورخــه 1400/03/01 هيــأت موضــوع قانــون 
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي تعيي
ــه بالمعــارض  مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك فامنيــن تصرفــات مالكان
متقاضــى آقــاى ابوالفضــل چهرقانــى فرزنــد حســينعلى بــه شــماره شناســنامه 225 
صــادره از  فامنيــن در يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 170/52 مترمربــع از پــالك 236 
اصلــي واقــع در بخــش پنــج همــدان اراضــي روســتاى خواجــه حصــارى خريــداري از 
مالــك رســمي آقــاى حســينعلى چهره قانــى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي  اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند 
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب
ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــم نماينــد. بديهــي اســت  ــه مراجــع قضايــي تقدي ــراض، دادخواســت خــود را ب اعت
ــررات ســند  ــراض طبــق مق ــور و عــدم وصــول اعت ــدت مذك در صــورت انقضــاي م

مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 76)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/05

رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

برابــر رأي شــماره 140060326009000242 مورخــه 1400/03/01 هيــأت موضــوع قانــون 
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي تعيي
ــه بالمعــارض  مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك فامنيــن تصرفــات مالكان
متقاضــى آقــاى ابوالفضــل چهرقانــى فرزنــد حســينعلى بــه شــماره شناســنامه 225 
صــادره از در يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 548/85 مترمربــع از پــالك 236 اصلــي 
واقــع در بخــش پنــج همــدان اراضــي روســتاى خواجــه حصــار خريــداري از مالــك 
رســمي آقــاى حســينعلى چهرقانــى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
ــه  ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــند  ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب
ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــم نماينــد. بديهــي اســت  ــه مراجــع قضايــي تقدي ــراض، دادخواســت خــود را ب اعت
ــررات ســند  ــراض طبــق مق ــور و عــدم وصــول اعت ــدت مذك در صــورت انقضــاي م

مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 77)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/05

رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــون  ــأت اول موضــوع قان ــر رأي شــماره 139960326006002063 - 1399/12/28 هي براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــارض متقاضــى  ــه بالمع ــات مالكان ــر تصرف ــك مالي ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت در واح
ــه شــماره شناســنامه 584 صــادره از ماليــر  ــد عليرضــا ب آقــاى مســعود ونائــى فرزن
ــع  ــه مســاحت 106/78مترمرب ــاختمان مســكونى ب ــاب س ــك ب ــى ي ششــدانگ اعيان
ــر  ــك مالي ــع در بخــش ي ــى واق ــى از 2143 اصل ــى از 9 فرع ــماره 709 فرع ــالك ش پ
برابــر قــرارداد 607414 - 99/07/02 مالــك رســمى اداره اوقــاف و امورخيريــه ماليــر و 
محمــود ســليمانى گلوشــجردى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــخاص  ــه اش ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از  نســبت ب
تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم 
و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت 
مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 

(م الــف 47)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/12

حسن ابراهيم قاجاريان -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى 
(نوبت دوم)

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

 اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد عمليات احداث سالن 
ورزشى روستاى بابا قاسم شهرستان نهاوند به شماره 2000003398000003 
را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به پيمانكار داراى صالحيت 

واگذار نمايد. 
پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  ها  پاكت  بازگشايى  و  گران  مناقصه 
شد.  خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الكترونيكى 
(الزم به ذكر است صرفاً اسناد پاكت هاى پيشنهاد (ب) و (ج) داراى امضاء 
الكترونيكى مورد پذيرش است. در جلسه بازگشايى پاكت هاى (ب) و (ج)، 
و  مهر  (داراى  الكترونيكى  امضاى  فاقد  اسناد  و  (كاغذى)  فيزيكى  اسناد 

امضاى گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست.)
امضاى  گواهى  صدور  دفاتر  به  مراجعه  با  بايستى  گران  مناقصه 
الكترونيك،گواهى هاى مهر سازمانى و امضاى شخص حقيقى وابسته به غير 
دولت (براى تمامى صاحبان امضاى شركت) را به توكن خود اضافه نموده و 
فايل هاى پى دى اف موجود در پاكات ب و ج را با استفاده از نرم افزارى كه 
در منوى امضاى الكترونيكى سامانه ستاد تعبيه شده مهر و امضاى ديجيتال 
نموده و سپس جهت بارگذارى پاكات اقدام نمايند. جهت كسب اطالعات 
بيشتر با مركز تماس سامانه ستاد با شماره 1456 تماس حاصل فرماييد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در اين سامانه، مراحل 
ثبت نام در سايت مذكور و  دريافت گواهى امضاء الكترونيك را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه دوشنبه مورخ 1400/03/12 مى باشد.

(م الف 328 )

 «معــدن ســنگ آهــن باباعلــى» در 35 
كيلومترى شمال غرب شهر همدان واقع شده 
است. اين معدن شــامل دو توده «باباعلى 1» 
و «باباعلى 2» اســت. پروانه بهره بردارى اين 
معدن در ســال 1370 و با ســقف 100 هزار 
تن صادر شــده است كه با توجه به راه اندازى 
كارخانه كنســانتره همدان با موافقت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ميزان ســقف پروانه 
بهره بردارى از نيمه دوم ســال 1392 تا 600 

هزار تن افزايش يافت.
ســنگ آهن اين معدن، از نوع مگنتيت است 
و بزرگترين معدن غرب كشــور به حســاب 
مى آيد، كه از ســال 70 با ظرفيت بهره بردارى 
10 هزارتن در ســال، فعاليت خــود را آغاز 
كــرده و از ســال 92 با راه انــدازى كارخانه 
كنســانتره اسدآباد، ساالنه 600 هزار تن سنگ 
آهــن بهره بردارى كرده كه به صورت كامل به 
مصرف اين كارخانه  مى رسد. همچنين ساالنه 

2 ميليون و 400 هزار تن باطله بردارى دارد. 
در اين معدن، سنگ هايى با عيار 37 استخراج 
مى شــوند و پس از آن خردايش و دانه بندى 
شده و از عيار 37 به 45 تا 50 مى رسند سپس 
براى فرآورى به كارخانه كنســانتره اســدآباد 
ارسال مى شوند و در آنجا به عيار 67 خواهند 
رسيد و خوراك كارخانه گندله سازى مى شوند 
تا به مصــرف كارخانه هاى فوالدى كشــور 

برسند.
سرپرســت كارگاه معدن باباعلــى در بازديد 
خبرنــگاران از اين معدن گفت: معدن باباعلى 
از بزرگترين معادن ســنگ آهن غرب كشــور 
است كه در حال حاضر ذخيره معدن باباعلى 
4 ميليون تن بوده اما ذخيره احتمالى 15 ميليون 
تن اســت و با وجود اينكــه مجوز معدن 37
كيلومتر است در حال حاضر فقط 100 هكتار 

آن بهره بردارى مى شود.
وحيد بهرامى با بيان اينكه سنگ آهن بيشترين 
كاربــرد را در صنايع فــوالد دارد، گفت: در 
حال حاضر ميزان بهره بردارى از معادن كشور 
پاســخگوى نياز صنايع فوالدى نيست و در 
چشم انداز سال 1405 بايد به توليد ساالنه50

ميليون تن آهن در كشور برسيم.
ــا  ــر ب ــال حاض ــرد: در ح ــان ك وى خاطرنش
طرح هايــى كــه در كشــور انجــام شــده، 
ــزان صــادرات كاهــش  ــد افزايــش و مي تولي
پيــدا كــرده و مــواد معدنــى اســتخراج 
شــده از معــدن باباعلــى كــه در گذشــته 
ــد االن در  ــادر مى ش ــام ص ــورت خ ــه ص ب
ــود. ــرف مى ش ــور مص ــوالد كش ــع ف صناي

بهرامــى در رابطه با پرداخــت حقوق دولتى 
معادن، بيان كرد: قوانين معدن شفاف است و 
هرچقدر قيمــت مواد معدنى باال برود حقوق 
دولتى بيشتر مى شــود اما با باال رفتن قيمت، 
هزينه استخراج نيز بيشتر مى شود بنابراين بهتر 
است كه حقوق دولتى بر اساس سود به دست 

آمده محاسبه شود.
وى بــا بيــان اينكــه در حال حاضــر تعداد 
معارضين محلى كم شــده اســت، افزود: در 
گذشته مشــكالت بيشترى با محلى ها داشتيم 
اما پس از جــذب نيروهاى بومى در معدن و 

ايجاد اشتغال، اين مشكالت كمتر شده است.
 معدن كارى براى توسعه اشتغال 

مهم است
معاون امور نظارت و بهره ورى معادن سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان همدان هم در 
رابطه با تخريب زيست محيطى معادن، تصريح 
كرد: فعاليــت در معادن باعث تخريب محيط 
زيست مى شود و تخريب  در ذات معدن كارى 
وجود دارد اما مســئله توليد و اشتغالى كه به 
وسيله معادن ايجاد مى شود به ما اجازه مى دهد 

تا از معادن بهره ورى داشته باشيم. 
محمد تارورديان ادامه داد: در سال هاى گذشته 
حتى در رســانه ها مطالبى عليــه معدن كارى 
منتشر مى شد اما پس از تشكيل شوراى معادن 
و شناسايى قابليت اشتغال و توليد اين كار اين 
مســئله مطرح شد كه معدن كارى يك فعاليت 

اقتصادى مهم و زيربنايى است.
تارورديــان در رابطه با مخالفت افراد محلى با 
معــدن كارى، توضيح داد: در مواردى معارضه 
با محلى ها باعث تعطيلى كار معادن مى شــود 
اما الزم اســت اين توجيه فرهنگى- اجتماعى 
ايجاد شــود كه معدن كارى براى توســعه و 
اشتغالزايى امر مهمى است بنابراين الزم است 

اين كار انجام شود.
وى با بيــان اينكه معدن ســنگ آهن باباعلى 
بزرگترين معدن سنگ آهن استان است، مطرح 
كرد: ساالنه 600 هزار تن از اين معدن توسط 

شركت صبانور بهره بردارى مى شود. 
تارورديان خاطرنشــان كرد: 5 معدن ســنگ 

آهن در اســتان وجود دارد دارد كه بزرگترين 
معدن سنگ آهن استان معدن باباعلى مى باشد 
و ظرفيت آن 600 هزار تن سنگ آهن صنعتى 
در ســال مى باشد كه توســط شركت صبانور 

بهره بردارى مى شود. 
وى گفت: در ســال هاى گذشــته سنگ آهن 
استخراج شــده از آنها به صورت خام صادر 
مى شد اما با همتى كه در استان صورت گرفت 
و شــركت صبانور در اين زمينه پيشقدم شد 
و دو تــا كارخانه مجهز و بزرگ در اســدآباد 
احداث كرد ، سنگ آهن اين معدن به مصرف 
صنايع فوالد كشور مى رسد و خام فروشى در 
اســتان همدان در اين معدن كامًال منتفى شده 

است.
 حادثه در باباعلى كم است

مسئول ارزيابى ايمنى معدن باباعلى نيز گفت: 
در معدن باباعلى سيستم ايزو را پياده كرده ايم 
و در حــال حاضر ايزو بهداشــت و ايمنى و 
ايزو محيط زيست را داريم و هر سال مميزى 

مى شويم.
رضا حكمتى نژاد با بيان اينكه آمار حوادث در 
معدن باباعلى كم است، اظهار كرد: خوشبختانه 
در 6 ســال اخير حادثه منجر به فوت نداشتيم 
و حوادث ايجاد شــده در حد شكســتگى و 

جراحات سطحى بوده  است.

وى درباره با مسائل زيست محيطى اين معدن، 
تصريح كرد: قبل از تشــكيل منطقه حفاظت 
شــده آلمابالغ، ما در اينجا فعاليت داشتيم اما 
باز هم ســعى داريم كمترين ميزان تخريب را 
داشته باشيم، از طرفى قسمت عمده فعاليت ما 
در حريم محدوده است و وارد منطقه نمى شود 
و تا جايى كه توانســتيم تالش كرديم محيط 

زيست را حفظ كنيم.
حكمتى نژاد ادامه داد: تالش ما بر اين بوده كه 
معدن كارى ســبز را ترويج دهيم و به همين 
منظور در فاز اول 900 اصله درخت در منطقه 
كاشــتيم و برنامه بازســارى معادن كه براى 
بعد از اتمام فعاليت اســت را از همين االن با 

گونه هايى كه كاشتيم، آغاز كرديم.
وى درباره كمك هاى اجتماعى به مردم محلى 
منطقه، توضيح داد: پزشــكى در روستا مستقر 
كرده ايم كه به صورت رايگان اهالى را ويزيت 
مى كند و در ايام قبل از پاندمى كرونا و تعطيلى 
مدارس نيز ساليانه 2 بار دانش آموزان ويزيت 
مى شــدند و همچنيــن پس از شــيوع كرونا 
تجهيزاتى مانند تب سنج و پالس اكسيمتر براى 
خانه بهداشت خريدارى و اقالم بهداشتى در 
اختياز روســتاييان قرار داده ايم. مسئول واحد 
فلوتاسيون كارخانه كنســانتره اسدآباد نيز در 
اين بازديد گفت: دپوى روزانه  ما با ورودى 6
هزار تن از 4 معدن تأمين مى شود كه بيشترين 
آنهــا براى معادن باباعلى و گاللى اســت كه 
از هركدام روزانه 2.5 تا ســه هزارتن ورودى 

داريم.
اسماعيل عطايى تصريح كرد: خوراك ورودى 
كارخانه كنســانتره 75 تن در ساعت است و 
مهم ترين كار ما در كارخانه كنسانتره خردايش 

و پر عيارسازى سنگ آهن است.
وى ادامــه داد: هدف اول خردايش رســيدن 
به دانه 45 ميكرون اســت و كار خردايش در 
داخل آسياب صورت مىگيرد و در مرحله پر 
عيارســازى نيز عيار سنگ آهن ورودى ما به 

45 تا 48 مى رسد.
عطايى خاطرنشان كرد: ساالنه بيش از باالى 
600 هزار تن توليد اسمى داريم و با وجود 
اينكه در گذشته مواد معدنى به صورت خام 
فروشــى به چين صادر مى شد، االن روزانه 
350 تن به گندله سازى خوراك دهى مى كنيم 
و مــواد معدنى ما در داخل كشــور مصرف 

مى شود.

باباعلى، بزرگترين معدن آهن غرب كشور است

برداشت ساالنه 
600 هزار تن سنگ از دل كوه

معاون امور معادن سازمان صنعت استان: 

معدن كارى فعاليت اقتصادى مهم و زيربنايى است

مسئول واحد فلوتاسيون كارخانه كنسانتره اسدآباد: 

مواد معدنى ما در داخل كشور مصرف مى شود

مسئول ارزيابى ايمنى معدن باباعلى: 

معدن كارى سبز را  ترويج مى دهيم 
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

زيرساخت هاى ورزش شهر گل تپه 
توسعه مى يابد

 با برطرف شدن موانع زيرساخت هاى ورزش شهر گل تپه توسعه 
مى يابد.

مديركل ورزش و جوانان اســتان در ديدار با شهردار و عضو شوراى 
شــهر گل تپه با بيان اينكه گل تپه يكى از مناطق داراى هويت تاريخى 
اســتان است و از جوانان مســتعدى در حوزه ورزش دارد، گفت: در 
خصوص رفع موانع پيشرفت ورزش و جوانان در بخش و شهر گل تپه 
هرآنچه در توان باشــد به كارخواهيم گرفت تا بتوانيم دين خود را به 

مردم استان همدان ادا كنيم.
حميد سيفى با اشــاره به اينكه آمادگى برگزارى دوره هاى مربيگرى 
از مقدماتى تا پيشــرفته براى جوانان اين شــهر را داريم، گفت: يكى 
از مهم ترين وظايف ما اســتعداديابى در نقاط مختلف اســتان است 
لذا پيشــنهاد مى شــود با همكارى اداره ورزش و جوانان شهرستان 
كبودرآهنگ جوانان و پيشكسوتان مستعد و توانمند براى شركت در 
دوره هاى مربيگرى شناسايى و ساماندهى شوند تا دراسرع وقت نسبت 

به برگزارى دوره اقدام كنيم.
وى گفــت: اداره كل ورزش و جوانــان اســتان بــا همراهى هيأت 
ورزش هاى بومى و محلى آمادگى تجهيز خانه هاى ورزش روستايى 
در نقــاط مختلف اســتان همدان را دارد اما الزمــه آن معرفى محلى 

به عنوان خانه ورزش در روستا است.
ســيفى ادامه داد: الزمــه تصميم گيرى دررابطه  بــا ايجاد زمين چمن 
مصنوعى يا طبيعــى در بخش گل تپه باتوجه  به مطالبه جوانان بازديد 
ميدانى از ظرفيت هاى موجود بخــش بعمل آيد تا بتوانيم با كمترين 
هزينه در ســريع ترين زمان با حداكثر بهره ورى نتيجه كار را شــاهد 
باشــيم لذا طى 10 روز آينده با حضور كارشناســان اداره كل ورزش 

و جوانان استان همدان در اين خصوص تصميم گيرى خواهد شد.

كشتى استان همدان 
در مسير پيشرفت قرار دارد

 ورزش كشــتى استان همدان 
با برنامه ريزى منسجم و هدفمند 
هيأت اســتان در مسير پيشرفت 

قرار گرفته است.
رئيس فدراسيون كشتى با بيان اين 
مطلب در گفــت وگوى تلفنى با 
رئيس هيأت كشتى استان همدان، 
اظهار داشــت: عملكرد كشــتى 
اســتان همدان در جام بين المللى 

تختى و ديگر مسابقات بسيار موفق و رضايت بخش است و اميدواريم 
كه اين روند منجر به دستيابى استان همدان به جايگاه واقعى خود در 

كشتى كشور شود.
عليرضا دبير افزود: يكى از برنامه هاى محورى فدراســيون كشــتى، 
استعداديابى و حمايت از كشتى گيران مستعد در مناطق مختلف كشور 
با هدف پرورش جوانان بااســتعداد براى تضمين آينده ورزش كشتى 
در ميادين ملى و بين المللى با كسب عناوين قهرمانى و افتخارآفرينى 

براى ايران اسالمى است.
رئيس هيأت كشتى استان همدان نيز در اين گفت وگو با اشاره به اينكه 
حضور يك ورزشــكار توانمند و عنوان دار در راس فدراسيون كشتى 
موجب توســعه و موفقيت بيش از پيش رشــته كشتى در كشور شده 
است، گفت: نگاه حمايتى فدراسيون موجب تقويت توان و انگيزه هيأت 
هاى استانى براى حمايت از كشتى گيران و تالش مضاعف براى كسب 

موفقيت در ميادين ملى و بين المللى شده است.
«حميدرضا يارى» افزود: هيان كشتى استان همدان با ايجاد يك فضاى 
وحدت و همدلى در خانواده بزرگ كشــتى استان به دنبال كشف و 
حمايت از استعدادهاى جوان و زمينه سازى براى درخشش در ميادين 

داخلى و خارجى بين المللى است.

قضاوت بيژن حيدرى 
در ليگ فوتبال قهرمانان آسيا 

 كنفدراسيون فوتبال آسيا بيژن حيدرى داور بين المللى استان همدان 
را براى قضاوت در رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا(سال 2021) دعوت 

كرد.
مسابقات گروه j رقابت هاى ليگ قهرمانان شرق آسيا، سوم تا 18 تيرماه 

امسال در شهر بوريرام كشور تايلند برگزار مى شود.
كنفدراســيون فوتبال آســيا «بيژن حيدرى» داور مطرح و بين المللى 
استان همدان را براى قضاوت در اين مسابقات دعوت كرد و «عليرضا 

ايلدروم» نيز به عنوان كمك وى را همراهى مى كند.
در رقابت هاى گروه j تيم هاى پورت اف سى تايلند، شاندونگ لوننگ 

چين و كيچه هنگ كنگ حضور دارند.
بيژن حيدرى كه از ســال 2016 در فهرست داوران بين المللى فوتبال 
قرار دارد ،پيش از اين مســابقات گروه B و C اى اف سى كاپ 2021 

را قضاوت كرده است.
همدان از جايگاه ارزنده اى به لحاظ داورى در تاريخ فوتبال كشــور 

برخوردار است.

انصراف چين از ميزبانى گروه A انتخابى 
جام جهانى

A انتخابى جام   فدراسيون فوتبال چين از ميزبانى ديدارهاى گروه
جهانى 2022 و جام ملت هاى آســيا 2023 انصراف داد.براين اساس 
برگزاركنندكان قصد دارند اين مسابقات را به دليل شرايط كرونايى در 
امارات و به ميزبانى دبى برگــزار كنند. پيش از اين، AFC  چين را 

براى ميزبانى از گروه A انتخاب كرده بود.
كه خودش در آن  G بدين ترتيب امــارات عالوه بر ميزبانى از گروه

حضور دارد، از گروه چين و رقبايش نيز ميزبانى خواهد كرد.

آغاز ليگ برتر فصل آينده از دوم مهر
 تاريخ پيشنهادى شروع و پايان مسابقات و همچنين نقل و انتقاالت 
ليگ هاى كشور از سوى سازمان ليگ فوتبال ايران به فدراسيون فوتبال 

جهت ارايه به فيفا اعالم شد.
فصل مسابقات ليگ حرفه اى كشور 1401-1400 شروع مسابقات 2

مهر 1400 و پايان مسابقات 30 خرداد 1401 خواهد بود.
زمان نقــل و انتقاالت ابتداى فصل( تابســتانى) 23 مرداد تا 16 آبان 
1400 و زمان نقل و انتقاالت نيم فصل (زمستانى) 16 دى 1400 تا 13

بهمن 1400 خواهد بود.

آگوئرو با قراردادى 2 ساله 
به بارسلونا پيوست

 مهاجم آرژانتينى منچسترســيتى با قراردادى 2 ســاله به بارسلونا 
پيوست.

سرخيو آگوئرو بعد از مدت ها حضور در منچسترسيتى راهى بارسلونا 
شد تا اولين خريد تابستانى آبى و انارى ها لقب گيرد.

آگوئــرو آخرين بازى خود را در منچسترســيتى در فينال اخير ليگ 
قهرمانان مقابل چلسى در پورتو انجام داد.

پس از 10 فصل حضور در ليگ برتر، او يك اســطوره در سيتى است 
و به عنوان بهترين گلزن باشگاه قلمداد مى شود. 

برزيل ميزبان جديد كوپا آمه ريكا 2021
 با اعالم فدراسيون فوتبال آمريكاى جنوبى برزيل ميزبان كوپا آمه 

ريكا 2021 شد.
بعد از شرايط سخت شيوع ويروس كرونا در آرژانتين و ناآرامى هاى 
اخير در كشور كلمبيا، ميزبانى رقابت هاى كوپا آمه ريكا 2021 از اين 

دو كشور گرفته شد. 
در نهايت در آستانه برگزارى اين دوره از رقابت ها، فدراسيون فوتبال 
آمريكاى جنوبى كشــور برزيل را به عنوان ميزبان اين دوره انتخاب 
كرد. برزيل مدافع عنوان قهرمانى محســوب مى شود.  ديدار افتتاحيه 

اين دوره از رقابت ها بين آرژانتين و شيلى برگزار مى شود. 

مجوز AFC  براى باشگاه هاى ايرانى 
صادر شد

 باشــگاه هاى فوتبال كشــورمان مى توانند براى مسابقات مرحله يك 
شانزدهم نهايى ليگ قهرمانان آسيا از پنجره نقل و انتقاالت سوم استفاده كنند.

شــيوع بيمارى كوويد19 در سال گذشته منجر به تغيير زمان برگزارى 
مرحله گروهى مســابقات ليگ قهرمانان آسيا در شهريور ماه 1399 شد 
و به اين دليل باشــگاه هاى كشــورمان با مشكالتى در رابطه با مدت و 
اعتبار قرارداد بازيكنان و كادر فنى مواجه شــدند. چرا كه طبق آيين نامه 

مســابقات، كليه بازيكنان بايد داراى قرارداد معتبر در حين مسابقات با 
باشگاه خود باشند كه در فدراسيون آن كشور نيز ثبت شده باشد.

بــر اســاس تقويــم مســابقات ليــگ قهرمانــان آســيا در ســال اخيــر، بــا 
ــى مســابقات در ســال  ــه يــك شــانزدهم نهاي ــه اينكــه مرحل توجــه ب
2021 در شــهريور مــاه 1400 برگــزار مى شــود كــه در آن زمــان، فصــل 
مســابقاتى ليــگ برتــر كشــور بــه اتمــام مى رســد و مجــددا تيم هــا بــا 
مشــكل مــدت و اعتبــار قــرارداد بازيكنــان مواجــه مى شــوند، بــا پيگيرى  
ــال آســيا از طريــق  ــا كنفدراســيون فوتب ــه ب ــات صــورت گرفت و مكاتب
دپارتمــان امــور بين الملــل فدراســيون، ايــن بنــد از آيين نامــه مســابقات 

ــگاه ها  ــس باش ــن پ ــا اصــالح شــد و از اي ــيا نهايت ــان آس ــگ قهرمان لي
ــاالت  ــل و انتق ــه، از پنجــره نق ــن مرحل ــابقات اي ــراى مس ــد ب مى توانن
ســوم نيــز اســتفاده كننــد. در حالــى كــه باشــگاه در ســال هاى گذشــته ها 
تنهــا مى توانســتند از بازيكنــان ثبــت شــده در مرحلــه گروهى مســابقات 

و در پنجــره دوم اســتفاده كننــد.
الزم ذكر است، در صورت تحقق نيافتن اين موضوع، باشگاه ها در اين 
مرحله از استفاده از بازيكنان جديدى كه در فصل نقل و انتقاالت پيش 
فصل به عضويت باشــگاه درمى آيند، محروم و فقط مجاز به استفاده از 

بازيكنان قبلى و داراى قرارداد معتبر با باشگاه مى شدند.  
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پيشخـوان

همايش تكواندو بانوان 
در مالير

 همايش تكواندو بانوان ماليرى در 
پارك سيفيه برگزار شد. 

همايــش تكوانــدو با هدف رشــد و 
توسعه اين رشــته ورزشى به صورت 
همگانــى و جذب جوانــان عالقمند 
بــه ورزش با همكارى مســئول امور 
ورزش بانــوان اداره ورزش و جوانان 
به مناســبت گرامى داشت سالروز آزاد 
سازى خرمشهر قهرمان در پارك سيفيه 
و در فضاى باز با رعايت پرو تكل هاى 
بهداشتى پيشــگيرى از كرونا ويروس 

برگزار شد.
ورزشكاران اين رشته ورزشى در بخش 
بانوان در رده هاى سنى مختلف در اين 
همايش شــركت كردند و بــا اجراى 
حركات نمايشــى تكواندو اين روز را 
گرامى داشتند و آمادگى و توانايى خود 
را براى حضور در مســابقات استانى و 
كشورى در پســا كرونا با رقباى خود 

محك زدند.

مسابقات فوتبال دستى 
برگزار شد

 مسابقات فوتبال دستى به مناسبت 
روز آزاد سازى خرمشهر در شهرستان 

جورقان برگزار شد.
مســابقات فوتبال دســتى به مناسبت 
روز آزاد سازى خرمشــهر به ميزبانى 
شهرســتان جورقان با حضور 15 نفر 
شركت كننده آغاز و نفرات برتر معرفى 

شدند.
در بازى تك نفره مقام اول جعفر خانى 
به مقام نخست رسيد و على سليمانى و 
حسين احمدى دوم و مقام سوم شدند.

در بازى دو نفره نيز على ســليمانى و 
جالل سليمانى قهرمان شدند و فرشاد 
شــهبازى و حســين احمدى به مقام 
دوم رســيدند و جعفر خانى و عليرضا 
احمدى نيز ســوم شــدند و در پايان 
مسابقات به نفرات برتر حكم و جوايز 

نفيس اهدا شد.

همايش پياده روى 
شهرستان نهاوند

 بمناسبت گراميداشت ياد و خاطره 
شــهيدان ســوم خــرداد و هفته ملى 
دخانيات يكدوره همايش پياده روى و 
ورزش صبحگاهى در شهرستان نهاوند 

برگزار شد.
ــاد و خاطــره  بمناســبت گراميداشــت ي
ــى  ــه مل ــرداد و هفت ــوم خ ــهيدان س ش
دخانيــات برگــزارى همايش پيــاده روى 
و ورزش صبحگاهــى «بــا شــعار بــدون 
دخانيــات» و بــا هــدف ايجــاد نشــاط با 
ــان  ــن اداره ورزش و جوان ــكارى اي هم
و هيــأت ورزش هــاى همگانــى برگــزار 
شــد.اين همايــش از ميــدان بســيج آغاز 
و بــا اداى احتــرام و قرائــت فاتحــه 
ــركات  ــام و ح ــهداى گمن ــزار ش ــر م ب
دو و نرمش هــاى ورزشــى و مفــرح 
گردشــگرى  تفريحــى  محوطــه  در 
ــاى  ــظ پروتكال ه ــا حف ــد ب ــام نهاون ب
بهداشــتى بــا حضــور بيــش از 30 نفــر 

ــان رســيد. ــه پاي ب

 قهرمان مسابقات كشــتى جام جهان پهلوان تختى 
مدعى است كه جام على اف روسيه ميدان خوبى براى 

محك خوردن است.
هــادى وفايى پور كشــتى گير اللجينى اســتان كه در 
مســابقات جام بين المللى جهان پهلوان تختى موفق به 
كسب مدال ارزشــمند طال شد وبه عضويت تيم ملى 
كشتى كشورمان درامد از ســوى كادر فنى قرار است 
به مســابقات جام على اف روسيه اعزام شود تا محك 

جدى بخورد. 
قهرمان كشــتى استان در خصوص ميزان آمادگى خود 
اظهار داشــت: براى حضور قدرتمند در اين مسابقات 
تمرينات منظمى را پشــت سر گذاشته ام، هر چند كه 
دچار آسيب ديدگى جزيى شده ام اما تمام تالش خود 

را براى كسب آمادگى مطلوب انجام خواهم داد.
وى بيان كرد: جام على اف روسيه از رويدادهاى مهم و 
بزرگ كشتى جهان است كه مى خواهم بهترين عملكرد 

را در اين مسابقات داشته باشم.

وفايى پور خاطرنشان كرد: موفقيتم در جام بين المللى 
تختى حاصل تالش مستمر و يك ماه تمرين فشرده و 
سخت بود و اكنون در آغاز مسير كسب افتخار و مدال 

آورى در عرصه كشتى قرار دارم.
وى افزود: شــرايط خوبى در اردوى تيم ملى دارم و از 
انتخــاب براى حضور در جام معتبر و جهانى على اف 

بسيار خوشحالم.
اين كشتى گير اللجينى پيرامون كسب عنوان قهرمانى 
در جام تختى اظهار داشــت:  كسب مدل طال در اين 
جام نتيجه تالش هاى چند ساله ام بود هر چند در فينال 
رقابت سختى داشتم. در فينال به دليل كم  كردن وزن و 
قرعه سخت مراحل قبلى، با افت بدنى مواجه شدم اما 
تا ثانيه هاى پايانى جنگيدم و در 10 ثانيه آخر نتيجه را 

به سود خود تغيير دادم.
وفايى پور بيان كرد: فردين معصومى هشدارهاى الزم 
در رابطــه با حريف ديدار فينال را داده بود و در نتيجه 
مشــاوره با وى توانستم با يك كشتى حساب شده، بر 

حريف غلبه كرده و پيروز ميدان شوم. 
قهرمــان جام تختى يادآور شــد: به دنبــال تصاحب 
مدال هاى خوش رنگ و افتخارآفرينى براى كشــورم 
در ميادين بين المللى هســتم و جام على اف مى تواند 

شروعى براى تحقق اين مهم باشد.
مسابقات كشتى جام بين المللى على اف، 4 تا 6 تيرماه 
امسال در شهر كاسپيســك جمهورى داغستان روسيه 

برگزار مى شود.

 تيم فوتبال شــهردارى همدان امشب در 
ديــدارى خارج از خانه و در مصاف با آواالن 

كامياران به دنبال تثبيت صدرنشينى است.
هفته بيســت ويكم رقابت هــاى فوتبال ليگ 
دسته دوم قهرمانى باشگاه هاى كشور در گروه 
نخست امشــب با انجام 7 ديدار در شهرهاى 
مختلف دنبال مى شــود كه در يكــى از اين 
ديدارها تيم شــهردارى همدان در كامياران به 

مصاف تيم آواالن مى رود.
تيــم فوتبال شــهردارى كه هفته گذشــته با 
توجه به شكســت تيم علــم و ادب مجدداً 
صدر جــدول را تصاحب كرد بــراى تداوم 
صدرنشينى و افزايش امتيازات در كامياران در 

برابر تيم انتهاى جدولى آواالن قرار مى گيرد.
شــاگردان رضا طالئى منش كــه به زحمت 
صدر جدول را به دســت آورده اند در بازى 
امشــب تالش خواهند كرد تا 3 امتياز بازى 
را كســب كنند و اين فرصت طالئى را براى 
فاصله گرفتن از مدعيان از دست نخواهند داد.

شــهردارى به خوبــى به اهميــت اين بازى 
واقف اســت و مى داند كه تداوم صدرنشينى 
و رســيدن به دسته نخست ليگ كشور چقدر 

اهميت دارد.

تنها 6 هفته از رقابت ها باقى اســت و لغزش 
تيم ها برابر با ناكامى تيم ها مى شود و شهردارى 
كه با مرارت اين فرصت را به دست آورده به 

راحتى اين فرصت را از دست نخواهد داد.
تيم آواالن كــه در انتهاى جــدول قرار دارد 
و خطر ســقوط به دسته ســوم را بيش از هر 
زمان ديگرى احســاس مى كند در اين ديدار 
انتهــارى بــازى خواهد كــرد و كادر فنى و 
بازيكنان شــهردارى نبايد اسير حواشى بازى 
شوند و با ارائه فوتبالى منطقى انتظار مى رود 
كه شهردارى با دست پر از ميدان خارج شود.
اين سه امتياز براى شــهردارى ارزش بااليى 
دارد و اين تيم نبايد اين فرصت را از دســت 

بدهد.
نزديكترين حريف به شــهردارى تيم علم و 
ادب تبريز اســت كه سايه به سايه شهردارى 
حركت مى كنــد. اين تيم تبريزى امروز راهى 
بوشهر شــده اســت كه با ايران جوان ديدار 
كند. علم و ادب كار ســختى در بازى امروز 
دارد و كســب امتياز در بوشهر بسيار مشكل 

خواهد بود.
تيم فوتبال ايرانجوان بوشــهر كه در سه هفته 
گذشته 3 پيروزى شــيرين به دست آورده و 

خــود را از قعر جدول جدا و به ميانه جدول 
رسيده است در تالش است تا شانس خود را 
براى رسيدن به پلى آف امتحان كند و در بازى 
امشــب با انگيزه پيروزى و كسب 3 امتياز به 
ميدان مى رود. شكست يا تساوى تيم تبريزى 
در اين بازى به سود شهردارى همدان خواهد 
بــود و مى تواند اختالف امتيــاز را در صدر 

جدول افزايش دهد.
تيم ويســتاتوربين تهران تيم سوم جدول نيز 
امشب در اهواز ميهمان فوالد اين شهر است 
ويستا كه 34 امتيازى اســت اميدوار است با 
غلبــه بر فوالد و لغزش شــهردارى و علم و 
ادب خــود را به صدر جدول نزديك كند تيم 
فوالد نيز با 22 امتياز در انتهاى جدول كابوس 
ســقوط را بيش از پيش احساس مى كند و در 
اين ديدار خانگى به دنبال كســب 3 امتياز و 

فرار از قعر جدول هستند.
در ديگر بازى هاى امشــب تيم فوتبال نفت و 
گاز گچساران ميزبان مس نوين كرمان است. 
اســپاد تهــران از تيم شــهردارى بندرعباس 
پذيرايى مى كند. دو تيم محتشم و اميد گناوه 
در تبريز به مصاف هم مى روند و ملى حفارى 

اهواز در رشت ميهمان سپيد رود است.

انجام مسابقات در 
ساعت هاى پراكنده 
شائبه  برانگيز است

 برگزارى مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال 
كشور در ســاعت هاى پراكنده شائبه برانگيز 

است.
مربى شــهردارى همدان با اشــاره به شائبه 
برانگيز بودن ســاعت هاى بعضى از تيم هاى 
خاص اظهار داشت: چرا بايد در چندين هفته 
گذشته ديدار تيم هايى مانند علم و ادب تبريز 
و ويستاتوربين بعد از اتمام مسابقات برگزار 
شود كه اين موضوع بسيار شائبه برانگيز است 
اتفاقاتى در ساعت بازى و ديدارهاى خانگى 
اين تيم رقم مى خورد كه واقعا مشــكوك به 
نظر مى رسد..در حال حاضر امتيازات جدول 

رده بندى در گروه نخســت ليگ دســته دوم 
فوتبال كشور بسيار به هم نزديك بوده و يك 
برد و باخت صدر جدول را دستخوش تغيير 

مى كند.
مجيد بيگم جانى خاطرنشــان كــرد: در حال 
حاضر تيم هاى علم و ادب تبريز، ويستاتوربين 
تهران، مس نوين كرمان و سپيدرود رشت در 
كنار تيم ما براى صعود شــانس دارند و بايد 

ساعت بازى اين تيم ها همزمان باشد.
وى با بيان اينكه نظارت در ليگ دســته دوم 
فوتبال كشور بسيار وحشتناك است، بيان كرد: 
اگر بگوييم اصال نظارتى وجود ندارد پر بيراه 
نگفته ايم متأســفانه اتفاقاتى در اين هفته ها در 
حال رقم خوردن است كه بايد فدراسيون به 
شدت ورود كند. مگر مى شود براى چند تيم 
خاص 4 هفته پياپى پنالتى گرفته شــود و هر 
بازى داورى آنها مشــكل داشته باشد انتظار 

داريم فدراسيون فوتبال، سازمان ليگ و كميته 
داوران نظارت هــا را در اين هفته هاى پايانى 

افزايش دهند.
بيگم جانى با اشــاره به ديــدار اين هفته تيم 
فوتبال شــهردارى همدان گفــت: اين هفته 
ميهمان تيــم فوتبال آواالن كامياران هســتيم 
كه به فاصله 2 روز به بازى هنوز اســتاديوم 
و شــهر بازى ما را معرفى نكرده اند كه جاى 
ســوال دارد. در حكم كميته مسابقات آواالن 
از ميزبانى در ديدارهاى خانگى محروم شده 
اميدواريم اين حكم تحت تاثير فشارهاى تيم 

حريف تغيير نكند.

شهردارى در كامياران 
به دنبال تثبيت صدرنشينى

قهرمان كشتى جام تختى: 

جام على اف روسيه محك خوبى است

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان همدان

شرايط شركت در مناقصه عمومي:
مبلغ تضمين شركت در مناقصه، به صورت ضمانت نامه بانكي (كه بايستي ضمانت نامه ارائه شده و پيشنهاد قيمت تا تاريخ 1400/06/29 اعتبار 
داشته باشد.) و يا واريز وجه نقد به شماره حساب 4065030607730240 (به شماره شبا  IR93-0100-0040-6503-0607-7302-40) نزد 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مي باشد.
مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1400/03/13 از ساعت 12:00 لغايت 1400/03/18 تا ساعت 12:00 خواهد بود .

مهلت ارائه (بارگذاري) پاكت ها: از تاريخ  1400/03/19 لغايت 1400/03/29 تا ساعت 12:00 خواهد بود.
محل تسليم پاكت الف و پاكت جداگانه: شامل كليه اسناد و مدارك مربوط به ارزيابي كيفي،دبيرخانه اداره كل نوسازي مدارس استان همدان 

مي باشد .
تاريخ بازگشايي پاكت ها: روز يك شنبه مورخ1400/03/30 رأس ساعت 8:30  صبح در محل دفتر مديركل خواهد بود.

نشاني دستگاه مناقصه گزار: همدان – سي متري شكريه – 18 متري توحيد – كوچه دوم – واحد امور قراردادها
(م الف 336 )

اداره كل نوســازي مــدارس اســتان همــدان در نظــر دارد پــروژه ذيــل را طبــق فهــارس بهــاء تاسيســات مكانيكي،ابنيــه 
و تأسيســات برقــي ســال 1400 از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت (SETADIRAN.IR) بــه مناقصــه عمومــي 

بگــذارد. شــركت كننــدگان الزم اســت داراي گواهينامــه صالحيــت پيمانــكاري در رشــته ابنيــه باشــند.

مدت 
(ماه) قرارداد محل تامين اعتبار - 

سررسيد اوراق تضمين (ريال) برآورد (ريال) عنوان پروژه / شماره 
ستاد رديف

8 سرجمع
ملى  - 5000 ميليون ريال  
نقدى و 7000 ميليون ريال  
اسناد 903  و اوراق آتى

1,235,000,000 24,682,500,675
تكميل ساختمان آموزشى 
دانشگاه فرهنگيان همدان

(2000000275000008)
1

ه و وسازی، ل  اداره 
ن تان ھمدا رس ا دا ز   و 



 

Y K

گـزارش  

گردشگـرى

رئيس كميسيون اقتصاد شورا اعالم كرد:
برج مراقبت فرودگاه قديم 

 ظرفيت مغفول مانده در همدان
 ساختمان برج مراقبت فرودگاه قديم همدان به عنوان ظرفيت فرهنگى و 
گردشگرى شهر، مغفول مانده است.رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى 
و گردشــگرى شوراى اسالمى شهر همدان؛ متولى اصلى حفظ و مرمت 
ساختمان برج مراقبت فرودگاه قديمى همدان را اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى اعالم كرد و گفت: برج فرودگاه قديمى همدان، 
يادگارى جنگ جهانى دوم در اين شــهر اســت كه به عنوان يكى از آثار 

ارزشمند و هويت هاى تاريخى شهر همدان محسوب مى شود.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اسالمى شهر همدان؛ حسين قراباغى 
در بازديد اعضاى كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شورا از 
برج مراقبت فرودگاه قديم و برج مراقبت جديد همدان با همراهى مدير 
فرودگاه همدان، مديران شهردارى و تعدادى از فعاالن حوزه گردشگرى، 
اظهار كرد: به دنبال اين هســتيم كه اماكن واجد ارزش و تاريخى، احيا و 
مرمت شــود؛ هرچند اختيارات شوراى شــهر در حدى نيست كه بتواند 
تمامى كارها را انجام دهد.  وى با اشــاره به ارزش تاريخى برج مراقبت 
فرودگاه قديمى همدان، اظهار كرد: با توجه به اينكه ساختمان برج مراقبت 
فرودگاه قديم همدان در فهرست آثار ملى ايران ثبت شده است متاسفانه 
بيشتر شبيه يك بناى متروكه شده، پيش از اين قرار بود به موزه پرواز تبديل 

شود كه در اين راستا هنوز كارى انجام نشده است.
قراباغى با اشــاره به وجود آثار واجد ارزش و تاريخى در كشور، گفت: 
شــاهد توجه بيشتر ديگر شهرها به اين آثار و اماكن هستيم؛ اما متاسفانه 
مســئوالن همدان در اين زمينه كوتاهى كرده اند. وى يادآور شــد: استان 
همــدان داراى هزار و 800 اثر واجد ارزش و تاريخى اســت كه ميراث 
فرهنگى در زمينه حفظ اين بناها، كوتاهى مى كند؛ زيرا حداقل مى توان در 
زمينه معرفى اينگونه اماكن، اقداماتى را انجام داد؛ نمونه بارز آن فرودگاه 
قديمى همدان اســت كه ارزش تاريخى بااليــى دارد و اكنون به صورت 
متروكه رها شده اســت. وى بر لزوم انجام زيرساخت ها و اقدامات الزم 
براى پساكرونا در حوزه گردشگرى، تأكيد كرد و معتقد است: بناهاى واجد 
ارزش و اماكن تاريخى، امانتى در دست ما هستند كه بايد به عنوان ميراث 

ماندگار براى آيندگان حفظ و احيا شوند.
  عسگريان: حفظ بناهاى تاريخى ، حفظ سرمايه هاى استان 

و كشور است
رئيس شوراى شــهر همدان در اين بازديد گفت: حفظ بناهاى تاريخى، 

حفظ سرمايه هاى استان و كشور است.
سيد مسعود عســگريان با اشاره به ظرفيت همدان در حوزه آثار تاريخى 
واجــد ارزش در كشــور، اظهار كرد: توجه به احيــا و نگهدارى بناهاى 
تاريخى از ضروريات محسوب مى شود؛ از اين رو شايسته پايتخت تاريخ 

و تمدن همدان است كه بيشتر از اينها، توجه شود.
به گفته وى؛ ســاختمان برج مراقبت فرودگاه قديم همدان يك ظرفيت 
بالفعل براى جذب گردشگران است كه مى طلبد اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان با كمك دستگاه ها و نهادهايى همچون 
شهردارى و شوراى شهر در خصوص مرمت و احياى اين بناى با ارزش، 
اقدام كنند. رئيس شوراى شهر همدان با اشاره به ارزش تاريخى و فرهنگى 
فرودگاه قديم همدان، يادآور شــد: با توجه به اينكه اســتاندارى به عنوان 
نماينده دولت، 220 هكتار زمين محوطه فرودگاه قديم همدان را تحويل 

گرفته است، مى بايست بر اساس آن طرح هاى مورد نظر را اجرايى كند.
عسگريان گفت: در راســتاى رونق صنعت گردشگرى مى توان با ايجاد 
يك بسته كامل گردشگرى و استفاده از ظرفيت هاى موجود در اين زمينه 

گام برداشت.
  سلماسى: ايجاد موزه فرودگاه نيازمند همكارى دستگاه هاى 

متولى است
رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى شــوراى شهر همدان هم با تاكيد بر 
توجه ويژه به حوزه گردشگرى و زيست محيطى؛ گفت: نيازمند سياست 
كالنى هســتيم تا تمامى مجموعه هاى گردشگرى و زيست محيطى براى 
حفظ و احياى بناهاى تاريخى و واجد ارزش به صورت منســجم عمل 
كنند. رضوان سلماسى در خصوص فرودگاه قديم همدان و متروكه ماندن 
آن، اظهــار كرد: با توجه به اينكه آثار تاريخى متعلق به يك زمان نبوده و 
ميراث آيندگان است؛ بر اين اســاس توجه به اين بخش امرى ضرورى 
است. سلماســى با تأكيد بر اينكه ايجاد موزه فرودگاه نيازمند همكارى 
دستگاه هاى متولى است، افزود: در خصوص احياى اين بناى تاريخى و 
تبديل آن به موزه تنها يك نهاد، متولى نيست؛ بلكه بايد تمامى دستگاه هاى 
مرتبط وارد عمل شــوند. وى؛ احيا و مرمت بناهاى تاريخى را به منظور 
رونق اقتصادى، جذب توريســم و ارزآورى بسيار حائز اهميت دانست 
و يادآور شد: حفظ و احياى اماكن تاريخى در جذب توريست فرهنگى 

همدان بسيار تاثيرگذار است.
سلماســى با بيان اينكه براى فرودگاه قديمى همدان بايد تصميم درستى 
اتخاذ كرد، گفت: الزم است با تدوين برنامه مناسب روند مناسبى را براى 

اين بناى واجد ارزش تدوين كنيم.
  خليلى پور: فرودگاه همدان؛ تعطيل نيست

مدير فرودگاه همدان در ادامه گفت: در حال حاضر فرودگاه قديم به اداره 
كل ميراث فرهنگى، صنايع سئتى و گردشگرى استان واگذار شده است كه 

بايد در زمينه حفظ و نگهدارى آن اقدام كند.
قنبر خليلى پور با اشاره به شــيوع ويروس كرونا و آسيب هاى اقتصادى 
كه بر مشــاغل مختلف وارد شده است، اظهار كرد: در راستاى پيشگيرى 
از شيوع ويروس كرونا تمامى پروازهاى همدان كنسل شده، اما فرودگاه 
تعطيل نشده اســت. خليل پور افزود: على رغم كنســل شدن پروازهاى 
فرودگاه همدان، ماهيانه حدود 300 تا 500 پرواز آموزشــى و امدادى در 
اين فرودگاه صورت مى پذيرد. وى با اشــاره به ظرفيت فرودگاه همدان 
در خصوص جذب گردشگران داخلى و خارجى، گفت: در حال حاضر 
پيگير راه اندازى تاكسى هوايى هستيم تا بتوانيم ضمن جذب سرمايه گذار، 

گامى در راستاى تقويت صنعت گردشگرى برداريم.
مدير فرودگاه همدان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در فرودگاه همدان، 
بيان كرد: هم اكنون اين فرودگاه آماده پروازهاى مختلف هواپيماهاى سبك 
و پهن پيكر است. به گفته خليل پور؛ فرودگاه همدان از لحاظ زير ساختى 
هيچگونه مشكلى ندارد و در حال حاضر تنها مشكل وجود ويروس كرونا 
اســت كه موجب كنسل شدن پرواز ها شده و براى راه اندازى مجدد اين 

پروازها نياز به كمك مسئوالن شهر و استان داريم.
گفتنى است؛در پايان از برج مراقبت جديد فرودگاه همدان نيز بازديد به 

عمل آمد.

 دستمزد روزانه راهنمايان گردشگرى در سال 
1400 اعالم شد. براساس آن راهنمايان فرهنگى 
روزانــه حداقــل 630 هزار تومــان و راهنمايان 
طبيعت روزانه حداقل 785 هزار تومان دســتمزد 
خواهند داشت. اين دستمزد چطور تعيين شده و 
درحالى كه كرونا صنعت گردشگرى را فلج كرده 
و تورها يا كنسل شده يا مشترى ندارد، راهنمايان 
با چه چالش هايى مواجهند؟ پاندمى باعث شــده 
در يك سال و نيم اخير بخش بزرگى از نيروهاى 
انســانى كارآمد گردشــگرى كه همان راهنمايان 
گردشگرى هســتند از بازار توريسم ايران خارج 
شــوند، تبعات اين خروج پــس از رونق گيرى 
مجدد و خروج گردشــگرى از كما خود را نشان 
خواهــد داد،  آن زمان كه تورهاى ورودى دوباره 
برگزار شده و آژانس ها نتوانند راهنمايان باتجربه 
را به كار گيرند. گفته مى شــود گردشــگر با يك 
تجربه خوب سفر مى تواند، 5 تا 7 نفر را تشويق 
به خريد تور همــان مقصد كند و در عوض يك 
تجربه بد و ناخوشــايند به انصراف 11 نفر منجر 
مى شود. چنين آمارهايى اهميت نيروى انسانى را 
بيش از پيش نشان مى دهد زيرا راهنمايان هستند 
كه در نهايــت مى توانند با وجود هر اشــكال و 
كمبودى تجربه خوب را براى گردشــگران رقم 

بزنند.
محســن حاجى ســعيد رئيس هيأت مديره كانون 
انجمن هاى صنفى كارگرى راهنمايان گردشگرى 
سراســر كشور با بيان اينكه نرخ نامه كف دستمزد 
و حقوق راهنمايان گردشگرى نه براساس شرايط 

بحرانى بلكه بر مبناى كف مصوب شــوراى عالى 
كار تعيين مى شــود، مى گويد: گردشــگرى صفر 
مطلق نيست اما تعداد گردشگر90 درصد كاهش 
پيدا كرده است. درحال حاضر گردشگر درمانى در 
كشور فعال است، بنابراين  راهنمايانى كه در اين 
بخش كار مى كنند از كانون و انجمن ها خواســته 
بودند ســريع تر نرخ را براى اعــالم به آژانس و 
دفاتر و گردشــگرانى كه به آنها مراجعه مى كنند،  

اعالم كنند.
وى  مى افزايــد: بخــش ديگــرى از راهنمايان، 
تورهــاى داخلى را اجرا مى كننــد، آنها هم از ما 
خواسته بودند زودتر اين نرخ ها را مشخص كنيم، 
عالوه بر آن ما اميدواريم با واكسيناسيون عمومى 
ســفرهاى داخلى  ســرعت گرفته و شرايط براى 

صدور ويزاى گردشگرى هم فراهم شود.
برخى از آژانس هــا از پرداخت نرخ هاى مصوب 
سر باز مى زنند و در اين ميان راهنمايانى هم پيدا 
مى شــوند كه زير نرخ كار كــرده و بازار را براى 
ديگران خراب مى كنند . رئيس هيأت مديره كانون 
انجمن هاى صنفى كارگرى راهنمايان گردشگرى 
در اين باره عنوان مى كند: اگركســى زير نرخ كار 
 كند يا آژانســى متعهد به پرداخت نرخ نامه كانون 
نباشد رفتار غيرحرفه اى دارد و اين تنها به حوزه 
گردشگرى خالصه نمى شود. در همه بخش هاى 
كارفرمايــى و كارگــرى كه راهنمايــان و دفاتر 
خدمات ســفر هم جزئى از آن هستند اين مسائل 
پيش مى آيد كه برخى افراد بــا چنين رفتارهايى 

نرخ شكنى مى كنند. 
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■ حديث:
امام على(ع):

 وا داشتن نفس به ايثار ، از خصلت هاى نيكان است.      
غرر الحكم : ج 6 ص 28 ح 9350

 شهرهاى معاصر بايد بيش از پيش به ظرفيت هاى 
ميراث فرهنگى ناملموس براى پويايى و ســرزندگى 
فضاهاى زيســتى توجه كنند و معمارى معاصر نيز با 
توجه به جنبه هاى ناملمــوس فرهنگى، طراحى و به 
مرحله اجــرا درآيد. معــاون ميراث فرهنگى وزارت 
ميراث فرهنگى ، گردشگرى و صنايع دستى گفت: در 
كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگى و طبيعى جهان، 
16 نوامبر 1972 براى ثبت هر اثر جهانى، شش معيار 
مطرح شــده كه تقريبا پنج معيــار به طور تلويحى به 
موضوع ميراث  ناملموس اشاره مى كند، به ويژه معيار 
شش كه  بر همين اســاس تبيين مى شود. به عبارتى 
براى ارزيابى يك اثر در مقياس جهانى ميراث فرهنگى 

ناملموس نقش بسيار موثرى دارد.
محمدحســن طالبيان معاون ميراث فرهنگى در وبينار 
بين المللى معمارى معاصر و مســئله ميراث فرهنگى 
ناملموس كه در مركز مطالعات منطقه اى پاسدارى از 
ميراث فرهنگى ناملموس در آســياى غربى و مركزى 
تحت نظارت يونســكو برگزار شــد، بــه موضوع 
ميراث فرهنگى ناملموس در كنوانسيون هاى مختلف 
ميراث فرهنگى و طبيعى يونسكو اشاره كرد و گفت: 
در همين راستا كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگى 
ناملموس در ســال 2003 به تصويب رســيد كه اين 
كنوانســيون از كنوانســيون هاى مهمى اســت كه به 
موضوع ميراث  ناملموس به شــكل مستقل پرداخته 

است.
معاون ميراث فرهنگى كشور تصريح كرد: كنوانسيون 
حفظ و ترويــج تنوع مظاهر فرهنگى 2005 نيز كه با 
هدف حفظ و ترويج تنوع بيان هاى فرهنگى تشكيل 
شده است، با تصديق اهميت دانش سنتى به ويژه نظام 
دانشى بوميان به عنوان منبع سرمايه معنوى و مادى و 
سهم مثبت آن در توسعه پايدار و نياز به حفظ و ترويج 

مناسب مى پردازد.
وى در ادامه گفت: از مفاد اين كنوانســيون ها مى توان 
نتيجه گرفت، همان طور كــه ارزيابى آثار تاريخى و 
فرهنگى در مقياس جهانى، فارغ از جنبه هاى كالبدى، 
نيازمند توجه به عناصر فرهنگى ناملموس هستند، به 
نظر مى رسد معمارى معاصر نيز با توجه به جنبه هاى 

ناملموس فرهنگى، طراحى و به مرحله اجرا درآيد.
طالبيان با اشــاره به پرونده ثبــت جهانى يزد و تاثير 
ارزش هاى فرهنگى ناملموس يزد در ثبت جهانى اين 
اثر ابراز اميدوارى كرد: شهرهاى معاصر بايد بيش از 
پيش به ظرفيت هــاى ميراث فرهنگى ناملموس براى 

پويايى و سرزندگى اين فضاهاى زيستى توجه كنند.

معمارى شهرها بر اساس جنبه هاى ناملموس فرهنگى 
طراحى و اجرا شود

فراهم نكــردن زمينه اى براى ظهــور و بروز عناصر 
فرهنگى ناملمــوس، يكى از كاســتى هاى معمارى 

معاصر است
مصطفى پور على مديــركل ثبت و حريم آثار، حفظ 
و احيــا ميراث معنوى و طبيعــى و دبير علمى وبينار 

بين المللى معمارى معاصر و مســئله ميراث فرهنگى 
ناملمــوس گفت: تحــوالت اجتماعى، سياســى و 
اقتصادى دو قرن اخير در كنار تغيير نگرش انسان به 
خود، محيط زيست و فضاى زندگى  اش، موجب خلق 
نوعى از فضاى معمارى در دنياى معاصر شــده است 
كه ساختار و ســازمان فضايى و مكانى آن در تاريخ 

معمارى جهان بى  سابقه بوده  است.
وى  افزود: فارغ از ظرفيت  هاى ايجاد شــده از طريق 
خلق اين نــوع از فضاى معمارى، بايــد اذعان كرد 
معمارى معاصر كاستى  هايى را به همراه داشته است كه 
از جمله آن مى توان به عدم فراهم كردن زمينه اى براى 
ظهور و بروز عناصر فرهنگى ناملموس اشــاره كرد، 
عناصــرى خاطره  انگيز و زندگى  بخش كه در صورت 
تداوم حضور، به ميراثى فرهنگى در بستر معمارى و 

شهر تبديل مى  شده  اند.
پورعلى تصريح كرد:  تأكيــد بيش ازحد بر جنبه  هاى 
بصــرى، كالبدى و مــادى و بى  توجهى به جنبه  هاى 
ناملموس و غيرمادى به ويژه عدم اعتنا به بســترهاى 
فرهنگى، اجتماعى و مكانى، موجب خلق فضاهايى 
در معمارى و شــهر معاصر شده اســت كه به جاى 
آنكه مهياى حضور واقعى افراد باشــد، صرفاً مناسب 
صفحات مجازى هستند. در چنين شرايطى، آموزش 
معمارى، نقد، داورى و ارزيابى آثار معمارى معاصر بر 
عناصر صرفاً مادى و بصرى تأكيد داشته و از جنبه  هاى 

ناملموس كمتر بهره  مى برند.

دبير علمى اين وبينار بين المللى افزود: با مسابقات و 
جشنواره  هاى بسيارى روبرو هستيم كه ارزيابى آثار در 
آن ها صرفاً از روى تصاوير آثار انجام مى شود و كمتر 
توجهى به جنبه  هاى ناملموس و كيفى حضور افراد در 

آثار شده  است.
 ميراث فرهنگى ناملموس مى تواند كيفيتى 
خاطره  انگيز براى معمارى و شهر فراهم كند

مديركل ثبت و حريم آثار، حفظ و احيا ميراث معنوى 
و طبيعى بيان كرد: ميراث فرهنگى ناملموس كه عمومًا 
در بستر رســوم، نمايش، آيين، مهارت  هاى دستى و 
مهم تر از همه از طريق زبان در بســتر زندگى، توليد، 

ترويج و پاسدارى مى  شود، مى تواند كيفيتى خاطره -
انگيز براى معمارى و شهر فراهم كند مشروط به آنكه 
معمارى و شــهر نيز خود را مهياى بهره  گيرى از اين 

ظرفيت كنند.
وى  ادامه داد: امرى كــه در فرآيند طراحى معمارى 
معاصر، كم تر موردتوجه بوده و رفته و رفته به مسئله اى 
جدى براى آينده معمارى تبديل مي شــود. معمارى و 
شهر بدون عناصر و ميراث فرهنگى ناملموس صرفاً به 
تصويرى انتزاعى از اشكالى مي ماند كه زيبايي اش بدون 

حضور ما تضمين مى  شود.
اســتاديار معمارى عنوان كرد: تاريخ گواهى مى  دهد 
كــه موجوديت و پايدارى معمارى، فارغ از جنبه  هاى 
كالبــدى، در ارتباط پويا با عناصر فرهنگى ناملموس 
تضمين شده است. بى سبب نيست كه گفته  اند "كعبه 
بى طواف مشــتى خاك و سنگ نيســت". اول بيت 
آدميان، كعبه، هستي اش را از ارتباط با طواف به دست 
مى آورد. چه بسيار روايت است كه طواف كه كهن-

 ترين ميراث ناملموس مسلمانان  است، در هر شرايطى 
در مكان كعبه برپا داشته شود.

دبير علمى اين وبينار بين المللى گفت:تالش  ها براى 
تأمل دوباره بر مســئله ارتباط معمــارى و موضوع 
ميراث فرهنگى ناملموس چند دهه  اى اســت مدنظر 

صاحب نظران غرب و شــرق قرارگرفته  است. وبينار 
بين المللى پيشــرو در اين راســتا تالش دارد به اين 

مباحث در ايران بيشتر دامن زده و طرح پرسش كند.
معمارى شهرها بر اساس جنبه هاى ناملموس فرهنگى 

طراحى و اجرا شود
 شــرط بقاى ميراث فرهنگــى ناملموس، 

انتقال آن از نسلى به نسل ديگر است
رضا ســجودى سرپرســت مركز ميراث ناملموس 
تهران در ادامه گفت: به اعتقاد برخى از كارشناســان، 
ميراث فرهنگى ناملموس چيزى نيست جز دانش سنتى، 
اين دانش در كنوانســيون پاسدارى از ميراث فرهنگى 
ناملموس، تحت عنوان "دانش و مهارت هاى مرتبط با 
طبيعت و جهان"، در كنار سنت هاى شفاهى، هنرهاى 
اجرايى، كنش هــا يا رويه هاى اجتماعــى، آيين ها و 
رويدادهاى جشــنى، و صنعت گرى سنتى دامنه ها يا 
حوزه هــاى پنج گانه ى ميــراث فرهنگى ناملموس را 

تشكيل مى دهد.
وى افزود: شرط بقاى ميراث فرهنگى ناملموس، انتقال 
آن از نســلى به نسل ديگر اســت. واضح است آنچه 
از نســلى به نسل ديگر انتقال مى يابد و داراى ماهيت 
غيرمادى و ناملموس است، چيزى نيست، مگر آنچه 

تحت مفهوم كلى دانش جاى مى گيرد. 

پل داخلى گردشگران خارجى در آستانه تخريب كامل قرار گرفت

فرار ليدرها از بازار گردشگرى

معاون ميراث فرهنگى:

معمارى شهرها 
بر اساس جنبه هاى فرهنگى 

طراحى و اجرا شود


