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انتخابات ملى نه قوميتى
 1- انتخابات فراى رقابت ها و سياسى 
كارى هاى فعاالن سياســى يكى از مظاهر 
مهم ايجاد اميد، پويايى، همبستگى، تقويت 
غــرور ملى، انســجام و افزايش ســرمايه 
اجتماعى، توان و اقتدار كشــور اســت.به 
همين دليل اســت كه برگزارى انتخابات با 
ميانگين ســاالنه، همواره از افتخارات ملى 

كشور بوده...

 2021 مـــى    31   1442 شـــوال   19   1400 مـــاه  خـــرداد   10 دوشـــنبه  
تومـــان   5000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   4048 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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شهر توسعه 
يافته در گرو 
مشاركت مردم

تاكسى
 تريبون آزاد
 اين روزهاى شهر

پس از 20 سال 
المپيك بدون 
همدانى ها

وحدت و همدلى  
بين ستادهاى 
استانى وجود 
دارد

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

فعًال برنامه قطعى آب در استان نداريم
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

راه توسعه 
تويسركـان

 از جاده گنجنامه 
مى گذرد پرستاران شركتى از تبعيض حقوقى 

خسته شده اند 
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شهردار اسدآباد:

طرح جامع پروژه محور است
■ 60 پرونده در گرو تصويب طرح جامع              ■ 14 پروژه براى رفاه حال عموم در طرح جامع طراحى شده است

تعداد داوطلبان بهار و كبودراهنگ 37 نفر شد

بازگشت 7 داوطلب 
به دور رقابت ها
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انتخابات ملى نه قوميتى
 1- انتخابات فراى رقابت ها و سياســى كارى هاى فعاالن سياسى 
يكى از مظاهر مهم ايجاد اميد، پويايى، همبستگى، تقويت غرور ملى، 

انسجام و افزايش سرمايه اجتماعى، توان و اقتدار كشور است.
به همين دليل است كه برگزارى انتخابات با ميانگين ساالنه، همواره از 

افتخارات ملى كشور بوده و تالش شده اين روند تداوم داشته باشد.
2- انتخابات به عنوان يك عمل سياسى همچون ديگر اعمال با منافع 
و آسيب هايى همراه است كه منطقى آن است تالش شود اين آسيب ها 

كاهش يافته و به پايين ترين حد خود برسد.
در چند انتخابات اخير متاســفانه آسيب انتخابات بيشتر نمايان شده و 

منافع و حتى امنيت ملى تحت تاثير منفى انتخابات قرار گرفته است.
3- هنر دست اندركاران انتخابات اين است كه شرايطى ايجاد كنند كه 

منافع حداكثرى از برگزارى انتخابات تامين شود.
منافعــى كه به پويايى و افزايش حس تعلق به ايران و ميهن دوســتى 
در جامعه دامن زده و حــس ملت-وطن و اعتماد عمومى را تقويت 

و تامين كند.
4- در اين مسير داوطلبان انتخابات نقش ويژه اى دارند و بايد پيروزى 
در انتخابات را تحت هر شرايطى در دستور كار قرار ندهند و در اين 

راه از اقدامات خطرناك و آسيب زا نيز پرهيز داشته باشند.
البته نظارت بر رفتار داوطلبان در احترام به منافع و امنيت ملى ضرورى 

است و اين نظارت بايد با دقت بيشترى انجام شود.
5- دامن زدن برخى داوطلبان به مســائل قوميتى و تالش براى كسب 
راى قوميتــى با اين اقدامات برخالف شــرايط و جايــگاه انتخابات 
رياست جمهورى اســت كه انتخابى ملى و انتخاب رئيس جمهورى 

براى تمام مردم ايران است.
ضرورت دارد اين نوع رايزنى ها سريع تر متوقف شود و تمام داوطلبان 

مسائل ملى و ملت ايران را مدنظر تمامى برنامه ريزى ها قرار دهند.
6- اينكه داوطلبى در انتخابات ميان دوره اى مجلس هنوز زمان تبليغات 
انتخاباتى شروع نشده، وعده ايجاد شهرستانى جديد بدهد يا مطالبى 
در رد شهرســتانى ديگر براى اثبات ادعاهاى خود درباره شهرستانى 
بدهــد نه تنها با قوانين تبليغات انتخاباتــى منافات دارد بلكه اقدامى 

آسيب زا و اختالف انگيز است.
به همين دليل براى پيش گيرى از آســيب بيشــتر الزم اســت تمامى 
داوطلبان و مسئوالن ســتادهاى انتخاباتى مجلس، شوراها و رياست 
جمهورى توســط ستاد انتخابات اســتان با چگونگى تبليغ صحيح و 

درست و اخالقى و بدون آسيب آشنا شوند.
قطعا اســتفاده از تريبون رسانه ها و فضاى مجازى بهترين شيوه براى 

اقدام در اين زمينه است .
7- در انتخابات شوراها نيز بايد دقت شود تا داوطلبان بيش از اندازه 

بر مسائل قوميتى محلى تاكيد نكنند.
درست است انتخابات شوراها محلى ترين، قوميتى ترين و فاميلى ترين 
انتخابات كشــور اســت اما مى توان بدون توجه به اين شاخص هاى 
ذاتى در حال تغيير از آســيب ناشى از اين موارد بر انتخابات و منافع 
عمومى كاست و استانى با همبستگى و پويايى باال را پس از انتخابات 

شاهد بود.

مساعدت  480 ميليون ريالى به بيماران سخت درمان همدان
 مسئول مشاركت هاى مردمى  و امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان از مساعدت  230 ميليون ريالى مجمع خيرين سالمت همدان به 

بيماران سخت درمان همدان خبر داد.
حميد شاكرى صفت در گفت وگو با فارس با اشاره به برگزارى دويست و بيست و سومين جلسه شوراى مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان، 
اظهار كرد: در اين جلســه پرونده هفت بيمار ســخت درمان بررسى شد. وى با اشاره به اينكه در اين جلسه پرداخت 120 ميليون ريال مساعدت 

بالعوض به بيماران سخت درمان مورد موافقت قرار گرفت گفت: 250 ميليون ريال وام قرض الحسنه به بيماران سخت درمان تعلق مى گيرد.
مسئول مشاركت هاى مردمى  و امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان با بيان اينكه از ساير مراكز 110 ميليون ريال براى بيماران سخت درمان 

تخفيف گرفته  ايم خاطرنشان كرد: در اين جلسه سه بيمار در طرح «سخاوت» و سه بيمار در طرح «طعم مهربانى» قرار گرفتند.
وى مجموع مساعدت ها را 480 ميليون ريال عنوان كرد و گفت: از آنجا كه گروهى از بيماران سخت درمان زير پوشش مجمع خيرين سالمت از 

اقشار ضعيف و آسيب پذير جامعه در معرض ناامنى غذايى هستند و نياز به كمك خيرين در حمايت از اين بيماران داريم.

متوفيان كرونا به 2 هزار و 169 نفر رسيد
 ســخنگوى دانشگاه علوم پزشكى استان همدان گفت كه با فوت يك بيمار مبتال به كوويد 19 در 24 ساعت گذشته، آمار 

متوفيان استان از ابتداى شيوع اين ويروس تاكنون به 2 هزار و 169 نفر رسيد.
محمد طاهرى افزود: 76 نفر در 24 ساعت گذشته در اين استان به ويروس كرونا مبتال شدند كه مجموع بيماران بسترى مثبت 

به 17 هزار و 302 و بيماران سرپايى مثبت به 42 هزار و 658 نفر رسيد.
مدير روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى استان همدان درباره آخرين وضعيت بيماران كرونايى در شهرستان هاى استان همدان 
نيز گفت: شمار بيماران كرونايى بسترى(از ابتداى همه گيرى ويروس كرونا تاكنون) در بيمارستان هاى اسدآباد 768، بهار 945، 

تويسركان 987، رزن 742، درگزين 276، فامنين 310 و كبودراهنگ 999 نفر است.
وى افزود: همچنين تاكنون سه هزار و  114 نفر در مالير، 2 هزار و 233 نفر در نهاوند و 6 هزار و 528 نفر نيز در شهرستان 

همدان به اين ويروس مبتال و بسترى شده اند.

اعتبار تسهيالت خوداشتغالى بهزيستى 
استان همدان افزايش يافت

 تسهيالت خوداشتغالى و كارفرمايى بهزيستى استان همدان از محل 
اعتبارات قانون بودجه ســاالنه در سال جارى مبلغ 30 ميليارد و 100

ميليون تومان افزايش يافت.
معاون اشتغال و مشاركت هاى مردمى اداره كل بهزيستى استان همدان 
گفت: در سال جارى مبلغ 100 ميليارد و 800 ميليون تومان اعتبارات 
تسهيالت خوداشتغالى و كارفرمايى براى بهزيستى استان همدان ابالغ 

شده است.
حميدا...  فارســى در گفت وگو ايرنا، با بيــان اينكه افزايش اعتبارات 
تسهيالت خوداشتغالى بهزيســتى با تعهد اشتغال براى 2 هزار و 22

نفر مقرر شــده اســت عنوان كرد: پرداخت اين اعتبارات با همكارى 
18 بانــك عامل صورت مى گيرد كه بانك هاى ملل، گردشــگرى و 
پاســارگاد در سالجارى اضافه شدند و بانك هاى كشاورزى و توسعه 

نيز اعالم آمادگى كردند.
معاون اشتغال و مشاركت هاى مردمى اداره كل بهزيستى استان همدان 
با اشــاره به افزايش انگيزه اجتماعى كارفرمايان بخش هاى غيردولتى 
در بكارگيرى و جذب نيروى انســانى از بين جامعه هدف بهزيستى، 
تصريح كرد: در راســتاى حمايت از اشــتغال معلوالن و مددجويان 
بهزيستى، كارفرمايانى كه در اين زمينه اقدام كرده و معلول يا مددجوى 
زير پوشــش بهزيستى را طبق قانون كار جذب شوند، به ازاى اشتغال 
به كار هر فرد، مبلغ 500 ميليون ريال تسهيالت قرض الحسنه با سود 

كارمزد چهار درصد دريافت مى كنند.
فارسى گفت: بهزيستى با پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايى مددجويان 
و معلوالنى كه با استفاده از تسهيالت كارفرمايى مشغول به كار شده اند 

سهم بسزايى در اشتغال پايدار براى گروه هاى هدف دارد.

افراد با نقص ايمنى مى توانند واكسن كرونا 
تزريق كنند؟

 بنا بر ادعاى يك ايمونولوژيســت پزشــكى بــه صورت كلى به 
افرادى كه دچار نقص ايمنى هســتند توصيه مى شــود واكسن كرونا 
را با مشورت پزشك خود تزريق كنند چراكه ممكن است الزم باشد 

پزشك ُدز داروهاى مصرفى اش را براى مدتى تغيير دهد.
اميررضا مهمانداراسكويى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: افراد داراى 
نقص ايمنى به دو دسته تقسيم مى شوند؛ گروهى از اين بيماران دچار 
نقص ايمنى اوليه هســتند يعنى به صورت مادرزادى سيســتم ايمنى 
آنها مشكل دارد و در نقص ايمنى ثانويه هم ويروسى مانند HIV در 
طول دوران زندگى وارد بدن شده و سيستم ايمنى را تضعيف مى كند 
اما افراد ديگرى هم وجود دارند كه سيســتم ايمنى آنها تضعيف شده 
مانند افرادى كه با بيمارى ســرطان درگير هســتند و به علت شيمى 
درمانى و مصرف دارو سيســتم ايمنى شان تضعيف شده و يا بيمارانى 
مانند افراد مبتال به MS و لوپوس كه داروهاى سركوب كننده ايمنى 
اســتفاده مى كنند كه براى همه اين افراد توصيه شده، واكسن كوويد 

19 را تزريق كنند.
وى با بيان اينكه نقص ايمنى ممكن اســت خفيف يا شــديد باشد، 
تصريح كرد: نقص ايمنى خفيف در نقطه اى از سيســتم ايمنى است 
كه مشــكلى ايجاد نمى كند و افــراد داراى نقص ايمنى خفيف مانند 
بقيه زندگى عادى دارند اما آن هايى كه داراى نقص ايمنى متوســط و 
شديد هستند بايد خيلى مراقب باشند چراكه ممكن است با ساده ترين 

عفونت جان خود را از دست بدهند.  
مهمانداراســكويى ادامه داد: واكسن ها يكســرى عوارض معمول و 
روتيــن مانند درد محل تزريق، تورم، قرمــزى، تب و بدن درد دارند 
اما جاى نگرانى در مورد عوارض واكســن وجود ندارد و قرار نيست 
در تمامى افراد عارضه واكسن مشاهده شود و حتى اگر عارضه اى هم 
مشاهده شود، اين عارضه بهتر از بيمار شدن اين افراد با كوويد 19 و 

درگير شدن با عوارض شديد و حتى مرگ در اثر آن است.
وى خاطرنشان كرد: به طور كلى اســتفاده از واكسن هايى كه بر پايه 
ويروس ضعيف شده است، براى گروه هاى داراى نقص ايمنى ممنوع 
بوده و منع مصرف دارد و براى اين بيماران از واكســن هايى استفاده 
مى شود كه بر پايه ويروس كشته شده هستند و بايد بدانيم كه در مورد 
كوويد 19 با واكسن زنده سروكار نداريم بنابراين نيازى نسيت نگران 
باشــيم و فكر كنيم كه اين واكسن ها ممكن است باعث مرگ ومير و 

عوارض و فعال شدن مجدد ويروس شود.  
وى با بيان اينكه واكســن اسپوتنيك روسى و آكسفورد آسترازنكا بر 
پايه وكتور آدنوويروسى هستند، توضيح داد: ممكن است افرادى فكر 
كنند در اين واكسن ها ويروس را وارد بدن مى كنند اما آدنوويروس ها 
به صورت عادى در محيط وجود دارند و عامل سرماخوردگى معمولى 

هستند.
مهمانداراسكويى ادامه داد: در واكسن سازى از اين  ويروس ها استفاده 
مى شــود چراكه ذخيره ژنومــى بااليى دارند و بــراى اين منظور با 
مهندسى ژنتيك، ژنوم پروتئين S كوويد19 را جايگزين ژنى مى كنند 
كه عامل بيمارى در بدن اســت به همين ترتيب آدنوويروس قابليت 
تكثير و بيمارى زايى را از دست مى دهد و باعث مى شود كه سيستم 

ايمنى نسبت به پروتئين S وارد عمل شده و آنتى بادى توليد كند.  
وى در پايان خاطرنشــان كرد: افرادى كه دچار نقص ايمنى هســتند، 
شــيمى درمانى مى كنند يا داروهاى ســركوب سيستم ايمنى مصرف 
مى كنند بهتر اســت براى واكسيناسيون با پزشك خود مشورت كنند 
چراكه ممكن اســت الزم باشد پزشك ُدز داروهايى مصرفى را براى 
مدتى تغيير دهد بنابراين بهتر است اين افراد در مورد زمان تزريق هم 

با پزشك هماهنگ شوند.

1- همتى به درخواست غير منطقى رئيس جمهور تاكنون بى توجهى 
كرده اســت. گويــا  رئيس جمهور از همتى خواســته  كه از رقابت 
انتخاباتى انصراف دهد! گفتنى اســت بهانه روحانى براى طرح اين 
درخواســت كه در قانون پيش بينى نشده اســت، تاثير پذيرى بانك 

مركزى از فعاليت هاى انتخاباتى همتى ذكر شده است.
2- اصالح طلبان در انتخابات شــوراها ليســت مى دهند. گويا قرار 
اســت در حوزه هايى كــه داوطلب اصالح طلــب در ميدان رقابت 
هست، راى گيرى براى تهيه فهرست نهايى از طريق سامانه اينترنتى 
اين جناح انجام شــود. گفتنى اســت نظرسنجى جبهه اصالحات از 
بدنه اجتماعى خود درمورد تركيب نامزدهاى انتخابات شورا در اين 

سامانه پيش بينى شده است.
3- ائتالف هاى انتخاباتى استان در حال تدوين ليست نهايى هستند. 
گويا آخرين جلسات اين ائتالف ها در حال انجام است. گفتنى است 
با تحركات انجام شده احتمال انتشار بيش از بيست  ليست در برخى 

شهرهاى استان متصور است.
4- داوطلبــان انتخابــات رياســت جمهــورى بــا فيلترينــگ مخالــف 
هســتند. گويــا برخــى از ايــن داوطلبــان خواســتار پايــان فيلترينــگ  
شــبكه هاى اجتماعــى شــده انــد. گفتنــى اســت فيلترينــگ 
ــكن  ــازى  فيلترش ــد س ــراى در آم ــى ب ــائبه اقدام ــا ش ــران ب در اي

فروشــان همــراه شــده اســت.
5- حمايت برخى اصالح طلبان از داوطلبى اصولگرا با شــك فعاالن 
اين جبهه همراه شده است. گويا اين فعاالن سياسى خواستار دقت و 
مراقبت همفكران در اين موضوع شده اند. گفتنى است  برخى چهره 
ها و رسانه هاى منتسب به اصالح طلبان، تحت عنوان اصالح طلبان 
حامــى ، از چندى پيــش فعاليت هاى خــود را در حمايت از يك 

داوطلب اصولگرا شروع كرده اند.

 به طور قطع براى شــما هــم بارها پيش 
آمده كه در حين اســتفاده از تاكســى شنونده 
گفت و گو هاى باشــيد كه گاهى حتى فراتر از 
يك سياستمدار براى مديريت و كنترل گرانى، 
بنزين،  ازدواج،  اجتماعــى،  مشــكالت  فقر، 
انتخابات و بســيارى ديگر از مــوارد مى رود 
و حتى ممكن اســت خود شــما هم يكى از 

شركت كنندگان در اين بحث ها باشيد.
تاكســى  اين روزها شــايد تنها جايى اســت 
كه مــردم بدون سانســور، تــرس و يا حتى 
قضاوت حرف هايشان، تحليل هايشان و حتى 
تصميماتشان از شرايط و اتفاقات روز را بيان 

مى كنند و به اشتراك مى گذارند.
به همين دليل ديروز ســاعات مختلفى از روز 
را در همين ماشين زردرنگ دموكراسى در بين 
مردم همدان سر كردم تا ببينيم همدانى ها اين 
روزها چه مى كنند؟ چه مى خواهند و به طور 

كلى دغدغه هايشان چيست؟
 مسير اول" مهديه" آرامگاه

از دفتر روزنامه بيرون آمدم و منتظر تاكســى 
هستم، در كنارم زنى به نسبت جا افتاده ايستاده 
كه به نظر او هم مســافر تاكسى خط مهديه به 

آرامگاه است.
اولين تاكسى مى آيد و مسافرانش تكميل است، 
دومى، ســومى و چهارمى هم پر از مسافر رد 
مى شــود و ما همچنان منتظريم، تاكسى پنجم 
يك نفر ظرفيت دارد اما مسيرش ميدان است، 
تاكســى بعدى هم باز پر از مسافر رد مى شود، 
هشتم، نهم و دهم هم تا باالخره بعد از حدود 
ده دقيقه ما ســوار هفدهمين تاكسى به سمت 

آرامگاه مى روم.
اعتراض زن به راننده آغاز نخستين گفت و گو 
است: مگر مهديه ايستگاه ندارد؟ آن از شرايط 
ايستگاه آرامگاه كه ديگر خط مهديه مثل قبل 
نيســت اين هم از اين همه االفى براى سوار 

شدن به تاكسى!
آن وقت مى گويند آلودگى هواست، از ماشين 

شخصى كمتر استفاده كنيد، مگر مى شود؟
راننده خنده اى مى كند و با طعنه مى گويد: حاج 

خانم صد سال اولش سخت است.
 مسير دوم" آرامگاه" چراغ قرمز

ايســتگاه اين مسير به نسبت شلوغ نيست اين 
را تعداد تاكسى هاى خالى منتظر مى گويد براى 
همين به نظر مى رســد جاى مســافر و راننده 

براى انتظار جا به جا است.
سوار مى شوم و صندلى جلو به من اختصاص 
داده مى شــود پشت سر هم باوجود قانون سه 
مسافر مادر و دختر بچه اى نشسته اند و مردى 

غريبه اى به آن ها كه حدود 50 سال دارد.
راننده ســوار مى شود و با روشن شدن ماشين 
فضــا براى شــروع گفت و گويــى ديگر رقم 

مى خورد.
راننــده از گرما گاليــه دارد و مى گويد هزينه 
شــارژ گاز كولر را نتوانسته به خاطر هزينه اى 
كه دو برابر ســال قبل شده است تامين كند و 
تحمل اين گرما هم براى خودش سخت است 

و هم مسافرانش!
مرد مســافر ادامــه حــرف او را مى گيرد و 
مى گويد: برادر چه چيزى گران نشده كه حاال 
فقط چشمت گاز كولر را گرفته، امروز خبردار 
شــدم شكر هم گران شد، چند وقت پيش هم 
كه مرغ نبــود، برنج ايرانى به كيلويى 40 هزار 
تومان رســيده اين كه ديگه به تحريم و دالرو 

ال و بل ربطى ندارد، توليد خودمان اســت اما 
درد اينجاست كه كنترل گرانى ديگر از دست 
درآمــده، كار هيچ كس هم نيســت كه بتواند 

مهارش كند!
 مسير سوم" دانشگاه " استادان

اين قســمت از شهر انگار خيلى مسافر ندارد، 
تعداد تاكســى ها هم محدود تر اســت، اولين 
تاكسى كه مى ايســتد من به همراه دو مسافر 
ديگر سوار مى شويم اين دفعه من در صندلى 
عقب نشسته ام، كنارم يك پسر جوان و صندلى 
جلويى هم مردى حدود 35 ساله، تا چند دقيقه 
از روزمان را با هم در فضاى تاكسى سر كنيم.

اولش ســكوت اســت، شــايد چند ثانيه هم 
طول كشــيده باشــد اما با زنگى كه به راننده 
زده مى شــود اولين جمله هــا براى گفت و گو 
شروع مى شــود آن طرف خط به نظر مى رسد 
از اقوامش كسى به او خبر كانديداتورى يكى 
از نزديكانش براى شوراى شهر را داده است، 
در حد يكى دو دقيقه مكالمه اش طول مى كشد 
و بعد مى گويد: سياســت هم بچه بازى شده، 
طرف دســت راســت و چپش را نمى شناسد 

مى خواهد برود شوراى شهر!
اى بابا مگه به همين راحتى هاست، يكى نيست 
بگويد پسر جان تو از مديريت و هزار داستان 
ديگه اش چه سررشته اى دارى كه بخواهى تاج 

بر سر اين شهر بزنى!
مردى كه جلو نشسته ادامه كالمش را مى گيرد 
و مى گويد: شــوراى شهر كه هيچ، مرد مومن 
چند روز ديگر انتخابات رياســت جمهورى 
شــروع مى شــود اما تا حاال فكر كرديد چه 
كسى توان دارد  اين بلوشويى كه دامن اقتصاد، 
فرهنگ و سياست رو گرفته حل و فصل كند.

راننده جواب مى دهــد: از همين حاال معلومه 
رئيــس جمهور بعدى هر كســى باشــه يك 
مدتى خــوب كار مى كند و بعــد همين آش 
و همين كاسه مى شــود، به خدا قسم كه هيچ 
اتفاق تازه اى نمى افتد، فقط دعا كنيم از چيزى 
كه هست بدتر نشــود، مگر مى شود اين همه 
قيمت ها نوســانى باشد و هر روز باال و باالتر 
رود، مردم گرســنه اند، معيشت ندارند، كالفه 
شدند، زندگى ها مشــكالت زيادى پيدا كرده 

همه اش هم به اقتصاد برمى گرده!
پســر جوان بغل دســت من هــم وارد بحث 
مى شود و ادامه مى دهد: حاج آقا خدا كند كسى 
انتخاب شــود كه دردى دوا كند، بخدا دو ترم 

است كه به خاطر شهريه دانشگاه نتوانستم ثبت 
نام كنم و مرخصى تحصيلــى گرفتم با اينكه 
كالس هــا مجازى بودند امــا هزينه ها نه تنها 
فرقى نكرد باالتر هم رفت،دانشــجوهايى مثل 
من هم كه توان پرداخت نداشتند عقب ماندند.
 مسير چهارم" ميدان" شهرك مدنى
ايستگاه اين منطقه در دل شلوغى شهر است، 
رفت و آمد هــا و ترد باال اســت بــراى همين 

مسافران بايد كمى صبور تر باشند.
بيشتر تاكســى هاى اينجا ون هســتند، يعنى 
مى توانند تعداد بيشترى مسافر را جا به جا كنند 
و اين يعنى حرف هاى بيشــترى براى شنيده 

شدن در اين مستطيل سبز رنگ وجود دارد.
من روى يكى از صندلى هاى ميانه نشســته ام 
و در كنار مســافران ديگر با چرخاندن سوئيچ 
راننــده آماده شــنيدن گفت و گوهاى جديد تا 

رسيدن به مقصد هستم.
صداى موزيك از ضبط پخش مى شود و مسافر 
كنار دست راننده در خواست مى كند كه راننده 

ك.لر ماشين را روشن كند.
راننده كه انگار سختش آمده مى گويد: به خاطر 
حرف شــما چشــم، اما كولر گرفتن مصرف 
ســوخت را باال مى برد،  مگر من چقدر دخل 
مى گيرم كه بخواهم در روز مدام سوخت شارژ 
كنم، توى شهرش به اين بزرگى برق رو قطع 
مى كنند چون نمى توانند مصرفشان را مديريت 

كنند ، از من راننده چه انتظارى داريد؟
يكى از مسافران با اعتراض وارد بحث مى شود 
و مى گويد : آقا چه ارتباطى دارد قطعى برق به 

نزدن كولر شما؟
راننده با تندى بيشترى جواب ميدهد: فرقش 
در اين اســت كه مــن هم كولر ماشــينم را 
سهميه بندى كردم! جدولش هم قراره بچسبانم 

به شيشه كه همه ببينند.
وســط خنده و طعنــه راننده يكــى ديگر از 
مســافران هم ادامه مى دهــد: خدايى اين چه 
مســخره بازى بود كــه درآوردن؟ معلوم نبود 
برق كجا صادر شــد اين چند روز؟ اصال من 
شنيدم كه دولت براى استخراج ارز ديجيتال از 
برق استفاده كرده براى همين كل كشور برقش 

سهميه بندى شد.
مســافر ديگرى هــم وارد بحث مى شــود و 
مى گويد: هرچه بود بــا ورود قوه قضاييه حل 
شــد، دادســتان ممنوع كرد و بقيه هم مجبور 
شدند اجرا كنند اصال انگار اين مديران تا زور 

باال سرشــان نباشــد فكرى به حل مشكالت  
مردم نمى كنند.

يكى از مســافران عطسه بلندى مى كند و جو 
داخل ماشــين بعد از ســكوتى چند ثانيه اى 

عوض مى شود.
راننده مى گويد: كاش مشــكل يكى دو تا بود، 
گرانى و باقى چيزهــا كه ديگه براى ما عادى 
شده بود اين مريضى المذهب باعث شد همه 
چيز بهم بريزد، گرانى آمد، مرگ آمد خالصه 
همه چى به قول معروف گفتنى داغان شــد، 
االن اين بنده خدا كه سرفه كرد از كجا معلوم 

كرونا نباشه؟
مســافرى كه ســرفه زده بود ناراحت جواب 
مى دهد: آقا چه ربطى داره آب دهنم توى گلوم 

پريد، مگر هر سرفه اى نشانه كروناست؟
راننده ادامه مى دهد: ناراحت نشــو جوان مثال 
زدم، واال االن شوهر خاله من سر همين ماجرا 
مرد ســنى هم نداشــت اما خوب اين كرونا 
اجلش شــد حاال از وقتى واكسن مى زنند باز 

شرايط بهتر شده اما بد نيست مراقب باشم.
مســافر ديگه اى هم ادامه حرف راننده را اين 
طور تمام مى كند كه واكســن يا هر كوفت و 
زهر مار ديگــرى خدا كند زودتر اين مريضى 
هم جمع شود  بخدا خيلى از مردم مردند، هيچ 
كس هم برايش مهم نبــود كه اصال چند نفر 
بايد بى پدر بزرگ شوند، چندتا خانواده داغدار 

جوان مى شوند؟
مســافرى كه در صندلى جلو است و نخستين 
فرد شروع كننده گفت و گو در اين مسير است 

هم مى گويد: خدا به همه رحم كند!
راننده ترمز مى زند و مسافران در مقصد آخر 
پياده مى شــوند، من مى مانــم و حرف هايى 
كه در طول روز از مردم اين شــهر شــنيدم، 
حرف هايى كه ما را با تمام اختالف مسير هايى 
كه داشــتيم با هم پيوند مى داد چون دردهاى 
مشــتركى بودند كه روزانه در بين اين مردم 

لمس مى شود.
به همين دليل به نطر مى رسد مسئوالن هرقدر 
با دغدغه و محورهاى فكــرى آحاد مردم به 
خصوص عاميت آن آشنا شوند بهتر مى توانند 
تصميمــات و برنامه هاى بهترى را براى بهبود 
شــرايط اتخاذ كنند، تصميماتى كه نه بر پايه 
شــعار و جلب نظر موقتى مردم باشــد بلكه 
درمانى براى دردهايى باشــد كــه هر روز در 

سطح شهر پوست مى اندازد.

تاكسى، تريبون آزاد اين روزهاى شهر

 مديــر كل اوقاف و امور خيريه اســتان 
همدان بــا بيان اينكه تقاضا براى اختصاص 
قطعه به گروه هاى مختلف در آرامستان زياد 
است از اينكه تا كنون 12 درخواست براى 
اختصاص قطعه به اوقاف ارســال شده خبر 

داد.
حجت االســالم رضا حاجى زين العابدينى 
در گفت وگو با همدان آنالين، اظهار كرد: هر 
مســئولى كه تقاضاى قطعه اختصاصى دارد 
اوقــاف زمين را در اختيار آنها قرار مى دهد 
اما براى ايجاد حفره و ساخت قبر هزينه با 

درخواست كننده است.
وى با اشاره به اينكه اوقاف هيچ منبع دولتى 
براى تأمين هزينه و حمايت ندارد ادامه داد: 
اختصاص قطعــه براى اهداكنندگان نيازمند 
هزينه است و هر مسئولى كه به اين موضوع 
معتــرض اســت و ادعا دارد كــه در دوره 

اهداكنندگان  براى  قطعه اى  پيشين  مديريت 
در نظــر گرفته شــده بود با ارائه ســند و 
صورت حســاب براى پيگيــرى به اوقاف 

مراجعه كند.
زين العابدينــى توضيح داد: در حال حاضر 
گروه هاى مختلفــى  از جمله مدال آوران، 
ورزشــكاران و ايثارگران خواســتار قطعه 
اختصاصى هســتند و اين در حاليســت كه 
برآورده كردن اين خواسته ها از نظر مالى و 

اقتصادى از توان اوقاف خارج است.
وى تأكيد كرد: در صورتى كه مسئوالن علوم 
پزشكى صورت حسابى مبنى بر اختصاص 
قطعه به اهداكنندگان عضو به صورت كتبى 

داشته باشند من به آن پايبند هستم.
مديــركل اوقــاف و امــور خيريه اســتان 
همــدان در پايان خاطرنشــان كرد: اوقاف 
براى ســاخت قطعه فقط تــوان اختصاص 

زمين دارد و هزينه هاى ناشــى از ساخت با 
درخواست كنندگان است.

در هميــن راســتا رئيــس اداره اوقاف و 
امورخيريــه ناحيــه 2 همدان از برداشــتن 
تابلوى قطعه اهداكنندگان عضو در آرامستان 
و عدم همكارى با مسئوالن اين بخش اظهار 

بى اطالعى كرد.
على قبادى با بيان اينكه در مدت مديريت 6
ماهه من در اوقاف هيچ اطالع و يا دخالتى در 
برچيده شدن تابلوى قطعه اهداكنندگان عضو 
نداشته ام مطرح كرد: در حال حاضر بسيارى 
از قشــرهاى مختلف از جمله ورزشكاران و 
اختصاصى  قطعه هاى  آرامستان  در  هنرمندان 
دارند اما اطالعى از پيگيرى مســئوالن علوم 
پزشكى مبنى بر اختصاص قطعه مجزا  براى 

اهداكنندگان عضو ندارم.
وى ادامــه داد: بــراى تحقق اين خواســته 

مســئوالن اين بخــش بايد پيگيــرى هاى 
الزم را انجــام دهنــد و مديــرت جديد تا 
كنون خواســته اى مبنى بر اين موضوع را از 

مسئوالن مربوطه دريافت نكرده است.
رئيــس اداره اوقاف و امــور خيريه ناحيه 
2 همــدان در پايــان يــادآور شــد: تمام 
دســتورالعمل هــا بايد از ســوى مديريت 
ارشد ارسال شود و آرامستان نيز تنها وظيفه 

اجراى آن را دارد.
اين در حاليســت كه مســئول فراهم آورى 
پزشــكى  علوم  دانشــگاه  پيوندى  اعضاى 
همــدان در گفت وگو با خبرنــگار ايرنا از 
به نتيجه رســيدن رايزنى ها در دوره مدير 
پيشــين اطالع داده اســت به طورى كه بنا 
براين شــده بود كه 50 تــا 70 قبر در 3 ماه 
بــراى اهداكنندگان آماده شــود و همچنين 

تابلوى اين قطعه نيز نصب شده بود.

مديركل اوقاف خبر داد

تخصيص قطعه اختصاصى در آرامستان

همدان پیام در کنار شامست!
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نصب پوستر در معابر آجين 
ممنوع است

 اســدآباد-محمدجواد كوهــى -خبرنگار همدان پيــام- معاون 
شــهردارى آجين از ممنوعيت نصب پوستر در معابر شهر آجين خبر 
داد و گفت:توسط شهردارى 2 محل جهت نصب پوستر در شهر آجين 
در نظر گرفته شده كه با شروع زمان تبليغات در اين مكان هاى كانديد 

ها ميتوانند پوستر هاى خود را نصب كنند.
مهدى زارعــى در ادامه افزود:هر كانديد در هــر 2 نقطه مكان 2×1
در نظر گرفته شــده و بجز محل هاى منتخب شــهر مكان ها ممنوع 

خواهد بود.
وى در پايان ياد آور شد: بر پايى ستاد در هيچ كدام از خيابان هاى شهر 
ممنوعيت ندارد و كانديد ها ميتوانند در محل دلخواه ستاد برپا كنند و 

نصب بنر در محل ستاد بالمانع است.

23 نقطه شهرى اسدآباد
 پذيراى عكس و پوستر كانديداها

 اســدآباد- خبرنگار همدان پيام-شهردار شهر اسدآباد از مشخص 
شدن 23 نقطه شــهر جهت نصب تبليغات كانديد هاى شوراى شهر 
خبر داد و گفت: در چند روز آينده با كانديد هاى شوراى شهر اسدآباد 
جلســه توجيهى برگزار خواهيم كرد و 23 نقطه شــهرى كه از طرف 

شهردارى كد و نام كانديد درج ميشود را معرفى مى كنيم.
عليرضا فعله گرى افزود: براى هر كانديد بنر 70×1 در نظر گرفته ايم 
كه هر كدام از آنها در جهت نصب پوســتر ها فقط در محل مشخص 

شده اقدام به تبليغ نمايند
فعله گرى خاطر نشــان كرد: كانديد هاى شوراى شهر براى كمك به 
شــهردارى ها به انتخابات ورود پيدا كردند و درخواســت ما از اين 
عزيزان همكارى 100 درصدى در جهت حفظ ســيماى شهر و عدم 

نصب پوستر بر روى معابر و اموال عمومى است.
وى در پايان ياد آور شــد: در مدت زمان حضور در شــهردارى هيچ 
موقع درب اتاقم به روى شهروندان بسته نبوده و در روز هاى دوشنبه 
هر هفته نيز با عنوان ميز خدمت آماده مالقات با شهروندان اسدآبادى 
هســتيم و در زمينه تبليغات انتخابات شوراى شهر هم آماده دريافت 

پيشنهادات اين بزرگواران هستيم.

احداث سپتيك در مسير هاى آبرو
 عمليات اجرايى احداث ســپتيك به منظور گندزدايى و ايمن ســازى پساب توليدى 
غسالخانه و جلوگيرى از نفوذ ويروس كرونا به سفره آبهاى زيرزمينى در شهرستان فامنين 

درحال انجام است.
شــخردار شــهر فامنين گفت: يكى از راه هاى كنترل آب گرفتگى ها در منطقه، طراحى و 

ساخت سپتيك بوده كه در دستور كار قرارگرفته است.
پيــام رفتارى افــزود: عمليات خاك بردارى و تخريب صــورت گرفته و در حال حاضر 

عمليات بتن ريزى در حال پيگيرى است.

وى خاطــر نشــان كــرد: ســپتيك بــا هــدف پيشــگيرى از مســدود شــدن جريــان آب در 
كانــال هــا در مســير آبروهــا ســاخته شــده و از ورود زبالــه هــا بــه كانــال هــا جلوگيــرى 

ــى كند. م
رفتارى نقش ساخت و اجراى ســپتيك را در جمع آورى آب هاى سطحى تشريح و بيان 
كرد: جلوگيــرى از آب گرفتگى در زمان بارندگى در زيرگذرهاى منطقه مهم ترين كاربرد 

اين سازه است.
وى اضافه كرد: با مطالعات و كارشناســى هاى انجام شده جهت دفع بهتر آبهاى سطحى 
اميدواريم با احداث سپتيك در اين محل در زمان بارندگى شاهد كاهش آبگرفتگى ها در 

محله ها نباشيم.

 شهردار مالير از اجراى سيستم آبيارى تحت فشار 
در بلوارهاى نبوت، شــهيد آيت اله مدنى و ميدان قائم 
به طول يــك كيلومتر خبر داد وگفــت: امروزه توجه 
به فضاهاى سبز شــهرى و توزيع متعادل آن در سطح 
شــهر به منظور كاهش مشكالت زيست محيطى امرى 

ضرورى است. 
به گزارش روابط عمومى شــهردارى مالير حســين 
بابايى شــهردار مالير با اشــاره به كاهش بارندگى در 
ســال هاى اخير، اســتفاده از روش هاى آبيارى تحت 
فشاردر فضاى سبز شهرى را اجتناب ناپذير دانست و 
اظهار كرد: شهر مالير با داشتن بيش از 3/65/000 متر 
مربع فضاى ســبز داراى يكى از باال ترين سرانه هاى 
فضاى ســبز شهر هاى غرب كشور است طورى كه به 
ازاى هر شهروند ماليرى 21/7 متر فضاى سبز وجود 

دارد و در راســتاى نگهدارى بهينه از فضاهاى ســبز 
شــهرى، صرفه جويى در مصرف آب و توسعه شبكه 
آبيارى تحت فشــار درفضاى سبز شــهرى، عمليات 
لوله گذارى و اجراى سيســتم آبيارى تحت فشــار در 
بلوارهاى نبوت، شــهيد آيت اله مدنى و ميدان قائم در 

3 فاز اجرا شد. 
شهردار مالير با اشاره با اينكه در توسعه و حفظ فضاى 
سبز شهرى توجه به بحران كم آبى الزامى است، اظهار 
داشت: با توجه به اقليم خشك و نيمه خشك كشور و 
محدوديت هاي تامين منابع آب، الزم است راهبردهاي 
مديريت فضاي ســبز شــهري به گونــه اي تغيير كند 
كه ســازگار با اهداف دراز مدت مديريت شــهري در 

طراحي، ايجاد و نگهدارى فضاي سبز باشد. 
بابايى گفت: در سال هاى اخير كاشت گونه هاى گياهى 

مقاوم به كم آبى و نظارت بر مديريت صحيح آبيارى در 
زمينه كاهش مصرف آب در دســتور كار سازمان سيما، 
منظر و فضاى ســبز شهرى شهردارى قرار گرفته است 
و اين ســازمان تاكنون آبيارى تحت فشــار را در بلوار 
آيت اله ميرشاهولد، بلوار آيت اله شهيد بهشتى و بلوار 

مبل و منبت شهيد مطهرى اجرا نموده است .
 مهنــدس بابايى هدف از اجــراى اين طرح را افزايش 
راندمان آبيارى، كاهش استفاده از ماشين آالت (آبيارى 
تانكرى) و حفاظــت از منابع آب هاى زيرزمينى عنوان 
كرد و گفت: در تالش هســتيم با گسترش اين سيستم 
در فضاى سبز شهرى، سيستم آبيارى و آبرسانى عرصه 
ها و فضاهاى ســبز شــهرى ارتقا و هزينه هاى آبيارى 
كاهش يابد و اثرات مطلوبى را در پويايى و سرزندگى 

فضاهاى سبز شهرى شاهد باشيم.

سپيده راشدى »
 تهيه طرح جامع به منظور تعيين روند توســعه 
يك شــهر در آينده، از اوايل سده 14 در شهرهاى 
كشــور آغاز شــد. از آنجايى كه طى اين ســده 
شــهرهاى كشــور از نظر جمعيتى و ساختارهاى 
اقتصــادى، اجتماعى و فرهنگى دچــار تغييرات 
بنيادى شدند، تهيه و اجراى اين برنامه تا به امروز 
چالش هاى اساســى داشته اســت. طرح جامع به 
ســفارش وزارت مسكن و شهرســازى و توسط 
مهندسان مشاور تهيه مى شود و تصويب نهايى آن 
با شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران است. 
در بين ســال هاى 94 و 95 از سوى شوراى عالى 
شهرســازى و معمــارى تهيه طــرح جامع براى 
شــهرهاى استان همدان ابالغ شد كه شهر اسدآباد 
هم از اين قاعده مستثنى نيست. طبق گفته شهردار 
اين شهر، در نشست شــوراى مسكن استان، اين 
طرح پــس از 16 ســال از ســوى وزارت راه و 
شهرســازى ابالغ شده است. طرحى كه در آن افق 
رشــد و گسترش شهر اسدآباد تا سال 1410 براى 
جمعيت 70 هزار نفر را طراحى و ترسيم مى كند. 
در اين طرح توســط مشــاور طــرح جامع براى 
اســدآباد ضوابط و مقررات جديد نوشــته شده و 
در 13 جلســه رســمى به تصويب رسيده است. 
مطالعات طرح جامع اســدآباد از ســال95 آغاز و 
در سال99 به پايان رسيده است. آنطور كه شهردار 
در گفت وگوى خود اعالم كرد دليل طوالنى بودن 
روند مطالعاتى طرح جامع اســدآباد توسط مشاور 
به وجود مشكالتى در خاك شناسى مربوط مى شود 

كه زمان آزمايش آن به طول انجاميده است. 
اين طرح پس از تصويب در شــوراى توســعه و 
برنامه ريزى شهرســتان به شوراى عالى معمارى و 
شهرسازى ارسال شده، كه طرح هنوز به تصويب 
شــوراى عالى نرســيده اســت. آن طور كه گفته 
مى شــود تعداد طرح هاى جامع در شــوراى عالى 
شهرســازى و معمارى زياد اســت و طرح جامع 

اسدآباد در نوبت مطالعه قرار گرفته است.
طبق بررســى هاى خبرنــگار همدان پيــام، طرح 
جامع شــهر اسدآباد پروژه محور است و ضوابط و 
مقررات شهر مجددا نوشته شده است. در اين طرح 
حدود 14 پروژه از جمله پروژه هاى گردشــگرى، 

بازگشــايى چند معبر، مســير دوچرخه ســوارى، 
تعدادى پارك و بوســتان براى رفاه حال عمومى 
تعريف شده كه با توانمندى كه در شهردار اسدآباد 
ديده مى شود مى تواند به بهترين نحو اجرا شده و 

اسدآباد را با توسعه مواجه كند.
در ادامه گفت وگوى عليرضا فعله گرى، شــهردار 

شهر اسدآباد با خبرنگار همدان پيام را مى خوانيد.
جامع  طــرح  مطالعاتى  رونــد  درباره   
اسدآباد بگوييد و بفرماييد چرا مطالعات آن 

5 سال به طول انجاميد؟
  آخرين مطالعات و بازنگرى شــهر اســدآباد به 
ســال 84 مربوط مى شود كه در ســال 95 مجددا 
مطالعه شهر به اسدآباد ابالغ شد كه روند مطالعات 
و كارشناســى طرح توســط مشــاور طرح جامع 
سال گذشــته به پايان رسيد. اگر چه روند بررسى 
و تصويب طــرح جامع زمان بر اســت اما وجود 
مشكالتى مانند مناقشه در زمين هايى كه قرار بود 
به فرهنگيان واگذار شــود و مسائل خاك شناسى، 
زمين شناســى و پدافند غيــر عامل در زمين هاى 
محله انتهاى شــهرك ســيد احمد مسير تصويب 
طــرح جامع را ناهموارتر كــرد. اما با وجود همه 
اينها طرح جامع در ســال 99 به تصويب شوراى 
توسعه و برنامه ريزى اســدآباد رسيد و بالفاصله 
به شــوراى عالى شهرســازى و معمارى ارســال 
شــد تا طرح بررسى شده و اشكاالت احتمالى آن 
به اســدآباد ابالغ شــود و درصورت نبود ايراد به 

تصويب برسد.
 چرا طرح جامع در يك 
شوراى  در  گذشــته  سال 
عالى مصوب نشده است؟

پيگير  اسدآباد  مسئوالن  اگرچه 
كل  اداره  در  امــا  بودنــد  كار 
مســكن و شهرســازى استان 
رفت.  پيش  سخت  كمى  كارها 
اما تا اســتاندار در جريان امور 
قــرار گرفت براى تســهيل آن 
اقدام كرد. درحال حاضر طرح 
در كميته امور زيربنايى و كميته 
برنامه ريــزى اســتان تصويب 
شده است. بهمن ماه در ديدار 

با وزير دســتور تســريع در كار صادر شد. اما در 
حوزه معاونت شهرســازى وزارت راه اين پرونده 

همچنان گير كرده است.
از وزارتخانــه انتظــار دارم به خاطــر مردم روند 
تصويــب طرح را تســهيل ببخشــند تــا بتوانيم 
به ســرعت به طرح تفصيلــى ورود كنيم. در حال 
حاضر  بالغ بر60 پرونده در گرو طرح جامع است. 
طى آخرين پيگيرى ها گفته اند طرح جامع اسدآباد 
در اولويت بررسى است. با طرح جامع اميدواريم 
بخشى از مشكالت شهر در زمينه امالك حل شود.

 آيا مناطق يا روستايى به شهر اسدآباد 
الحاق شده است؟ 

با توجه به مســائل اقتصادى و رشد كم جمعيت 
اسدآباد طى چند سال گذشته، سرانه هاى مسكونى 
به حد نصاب نرسيده است. همين دو عامل باعث 
شد هيچ روستايى حتى شمس آباد و ملحمدره كه 
در مجاورت شهر هستند به شــهر الحاق نشوند. 
در شوراى برنامه ريزى و امور زيربنايى و جلسات 

تخصصى با افزايش محدوده شهر مخالفت شد. 
 تمام تالشــمان اين بود كه روســتا بافت خود را 
حفظ كند به طوريكه براى اين روســتاها خط مرز 
هم تعيين كرده ايم. خط مرز براى روستاى شمس 
آباد جاده كمربندى درحال احداث است همچنين 
براى روســتاى بادخوره و خاكريز كمربندى شهدا 
و در روســتاى ملحمدره پل آهنى و رودخانه مرز 
روستا با شــهر اســت. على رغم برخى مطالبات 

مرزها را حفظ كرديم. همچنين به  دنبال توســعه 
نامتوازن و بى رويه شــهر هم نيستيم؛ شهر بايد با 
همان ابعاد و شكل خودش يك شهر خوب و تميز 
و با زيســت پذيرى خوب ومسائل اقتصادى (كه 
اتفاقا پيوســت طرح جامع است)،  آباد باشد. بايد 
تناســب، ساختار و هويت شهر را حفظ كنيم. اين 
مردم و مســئوالن هستند شهر خوب را مى سازند. 
ممكن اســت مطالبات بســيارى از مردم امكاناتى 
مانند اتوبان باشــد اما اعتقادم اين اســت كه اگر 
شهر كوچك باشد و البته امكاناتى به فراخور نياز 
جمعيت آن داشــته باشد اما معضالتى مانند اعتياد 
و معضالت اجتماعى و فرهنگى نداشــته باشــد 
و در عــوض فرهنگ باال، وجود جوانان ســالم و 
ورزشكاران، محيط خوب و سالم داشته باشد بهتر 

از توسعه شهر بدون امتياز و كيفيت است.
 الحاق روســتا به شــهر به صالح نيســت. شهر 
شــدن روستا فقط عنوان روستا را عوض مى كند. 
روستاها مولد هستند شهرها مصرف كننده. گرچه 
در اســدآباد زير ســاخت صنعتــى وآب محدود 
اســت اما اگرروستاها را در دامپرورى، قالى بافى، 
كشاورزى و كشــت گلخانه توسعه دهيم و شغل 

ايجــاد كنيم روســتاها از اغلب شــهرهاى ناآباد 
پيشــى مى گيرند. براى رســيدن به اين مهم براى 
عالقمندان به صنايع دســتى، بســته بندى و توليد 
محصوالت كشــاورزى، صنايــع تبديلى مانند آلو 
ملحمدره و گردو وايجاد بازارچه فصلى امكانات 
در اختيارشــان قرار مى دهيم تا بــه توليد ثروت 
برســيم. توســعه فضاى فيزيكى به صالح شــهر 
جمعيت  رشــد  نســبت جمعيت چون  نيست.به 
و افقى كه براى اســدآباد در ســال84 ديده بودند 
جمعيت  اســدآباد 51 هزار نفر بوده است و افقى 
كه براى سال  1400 درنظر گرفتند باالى 70 هزار 
جمعيت اســت كه  تحقق پيدا نكرده اســت.طى 
آخرين سرشمارى 55 هزار نفريم كه  از افق طرح 
عقب هستيم. چون مهاجرت داشته ايم.جمعيت با 
كيفيت،تحصيل كرده ها وســرمايه دارها مهاجرت 
كرده اند چون محيط مناسبى براى سرمايه گذارى 
نبوده در واقع شــرايط براى سرمايه گذارى فراهم 
نبوده است. فضاهاى فرهنگى بايد به تناسب شهر 

زياد شود.
 مهمترين محورهاى طرح جامع چيست؟

طرح جامع اسدآباد پروژه محور است. تمام تالش 
مجموعه شــهردارى اين است كه با ارتقا كيفى به 
شــهر هويت بدهيم. براى ايــن كار هم نيازى به 
توسعه بى رويه شهر نيســت. بايد اول كيفيت را 
باال ببريم بعد كميت. با افزايش جذابيت در شــهر 
مهاجرت معكوس و كار براى جوانان  ايجاد كرده 

و سرمايه هارا حفظ كنيم.
در اين طرح تمامى مناطق  شهر به صورت متوازن 
رشد مى كند. به تمامى مناطق سطح شهر يك طبقه 

اضافه خواهيم كرد. 
برخى از افراد تمايل به ســاخت و ساز در 8 طبقه 
را دارنــد كه  ضوابط به ما اجــازه نميدهد اما اگر 
ســرمايه گذارى قصد ساخت ســازه منحصر به 
فردى را داشــته باشد براى دريافت مجوز ها آماده 

همكارى صد درصدى هستيم.

آبيارى تحت فشار راهكارى موثر در بهينه سازى مصرف آب

 شهردار رزن با بيان اينكه امسال براى جدولگذارى 
معابر مبلغ دو ميليارد تومان در بودجه پيش بينى شده 
اســت گفت : با شــروع فعاليتهاى عمرانى شهردارى 
رزن در سال جارى جدولگذارى انتهاى خيابان شهيد 
خانورديلو براى  جمــع آورى و هدايت روان آبهاى 
ســطحى الين غربى شهر رزن با اعتبارى بالغ بر 250 

مليون تومان در حال انجام است.
حجت ا...عليخانى افزود :همچنين محوطه سازى نوار 
سبز خيابان شهيد ميوار با اعتبارى بالغ بر 200 ميليون 

نيز در حال انجام است.
در سال گذشته جدولگذارى الين شرقى خيابان آيت 
اله نورى در محدوده شهرك فرهنگيان انجام پذيرفت 
و امســال نيز جدولگذارى الين غربى در همان نقطه 
بــا اعتبارى بالغ بر 250 مليــون تومان در حال انجام 

مى باشد.

جدول گذارى معابر 
در اولويت است

شهردار اسدآباد:

طرح جامع پروژه محور است
■ 60 پرونده در گرو تصويب طرح جامع

■ 14 پروژه براى رفاه حال عموم در طرح جامع طراحى شده است
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خبـر

تا انتخاباتتا انتخابات
 siasat@hamedanpayam.com

نگاه

خبـر

همتى تا تصميم رئيس جمهور، رئيس ماند
در ايام انتخابات، اختيارات خود را
 به دكتر كميجانى تفويض كردم

 طى چند روز گذشته شايعاتى پيرامون بركنارى عبدالناصر همتى از سمت 
رياست بانك مركزى به گوش مى رسيد. 

اين موضوع نيز شــب شــنبه در گفت و گويى كه همتى در كالب هاوس 
داشت، مطرح شد. 

وى در اين خصوص گفت: رئيس جمهور گفتند اگر مى خواهيد در انتخابات 
بمانيد نمى توانيد رئيس بانك مركزى بمانيد. البته من گفتم كه فعاليت هاى 

انتخاباتى تاثيرى ندارد ولى شما صاحب اختيار هستيد. البته شنيده ام با برخى 
اقتصاددان ها هم صحبت كرده اند براى جانشينى.

روزگذشته باشگاه خبرنگاران طى گزارشى خبر داد كه حميد پورمحمدى، 
معاون نوبخت جانشين رييس كل بانك مركزى شد.

اين خبر درحالى انتشار يافت كه صبح روزگذشته نيز همتى در جلسه ستاد 
اقتصادى دولت حضور نيافت و اكبر كميجانى قائم مقام بانك مركزى به جاى 

او در جلسه شركت كرد.
با اين حال قبل از ظهر روزگذشــته پورمحمــدى در گفت وگو با فارس، با 
اشــاره به شبهه قبول تصدى پست رياســت كل بانك مركزى كه از سوى 
برخى رسانه ها منتشر شد، اظهارداشت: در چند روز اخير فشارهاى زيادى 

وجود داشت كه بنده اين پست را قبول كنم و باعث افتخار است كه در كنار 
همكاران سابقم باشم اما ترجيح براين است كه مسئوليت بودجه را نيمه تمام 
رها نكنم. باالخره همتى نســبت به خبر بركنارى اش واكنش نشان داد و در 
جمع خبرنگاران در اين رابطه گفت: قائم مقام بانك مركزى را خودم مشخص 
كردم و طبق قانون بانك مركزى در مواقع غيبت و معذوريت رئيس كل، قائم 
مقام مى تواند تمام اختيارات رئيس كل را داشته باشد. همچنين حكم قائم 

مقام هم با رئيس جمهور است.
وى در ادامــه تصريح كرد: در دوران رقابت هــاى انتخاباتى به دليل اينكه 
فرصت كمترى دارم كه به مســائل بانكى برسم، اختيارات خود را به جناب 

آقاى دكتر كميجانى تفويض كردم.

رييس ستاد انتخابات كشور:
تالش كنيم مشاركت افزايش يابد

■ اعالم زودهنگام نتايج انتخابات توسط رسانه ها 
تخلف است

 رئيس ســتاد انتخابات دربــاره اعالم زودهنگام نتايج از ســوى 
رســانه ها، گفت: وزارت كشور با توافق با شــوراى نگهبان نتايج را 
اعالم مى كند. منابع آگاه رســميت ندارند و رسانه ها در صورت اعالم 
زودهنگام نتايج بايد پاســخگو باشــند زيرا اين كار، تخلف است. ما 
از رســانه اى كه اســامى نامزدهاى تاييد صالحيت شده را اعالم كرد، 
شكايت كرده ايم چون خالف قانون بود. ساعت 11 شب، نامه رسمى 
شوراى نگهبان به دست ما رسيد و ما دو روز فرصت داشتيم تا اسامى 

را اعالم كنيم اما غروب، يك رسانه اسامى را اعالم كرده بود.
جمال عرف درباره زمان انصراف نامزدها نيز، گفت: تا زمان شــروع 

راى گيرى، قانون اجازه انصراف به نامزدها مى دهد.
رئيس ســتاد انتخابات كشور در گفت وگويى تلويزيونى با بيان اين كه 
مهمتريــن موضوع در ايام تبليغات، رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 

مصوب است، اظهار كرد: 
به گزارش ايســنا، عرف ادامه داد: تجمع در مكان هاى مسقف وجود 
ندارد مگر در ســتاد نامزدها كه بر اساس رنگ شــهرها، تعداد افراد 
متفاوت است. اولويت ها برگزارى تجمعات در مكان هاى روباز است 
كه بايد از حداقل ظرفيت آن يعنى30 درصد ظرفيت استفاده كرد. در 
همين اماكن هم  فاصله اجتماعى و ماسك بايد رعايت شود. كارناوال 
انتخاباتى ممنوع است. نامزدها از طريق صداوسيماى استان ها با مردم 
سخن خواهند گفت. حضور نامزدها  در بين مردم هم بايد با رعايت 

پروتكل ها باشد.
معاون سياسى وزير كشــور با بيان اينكه به استانداران ابالغ كرده ايم 
كه اماكن مدنظر را براى برگزارى تجمعات شناســايى كنند، گفت: ما 
مسئول ســتاد انتخابات نامزدها را مسئول رعايت پروتكل ها مى دانيم 
و اگر پروتكل ها رعايت نشــود، اين فرد به دســتگاه قضايى معرفى 

مى شود.
عرف در ادامه تاكيد كرد: انگشــت زدن از انتخابات 98 حذف شده و 
احراز هويت به صورت برخط انجام مى شود و با اين كار تقلب و راى 
با شناســنامه فرد فوت شده يا راى تكرارى ديگر وجود ندارد. هر فرد 

هنگام راى دادن خودكار شخصى همراه داشته باشد.
رييس ستاد انتخابات كشور خاطرنشان كرد: ما در وزارت كشور  بايد 
انتخاباتى سالم و امن برگزار و تالش كنيم تا مى شود مشاركت افزايش 

يابد.
عــرف همچنين درباره تمديــد مهلت راى گيرى، افــزود: در مناطق 
گرمســيرى مثل جنوب كشــور، مردم غروب به بعد براى راى دادن 
مى آيند اما كسى كه در اردبيل است نبايد راى دادن را به غروب موكول 
كند. اختيارى به وزير كشــور داده شده اســت كه در صورت لزوم، 
انتخابات تمديد شــود ولى اين يك قاعده كلى  براى سراســر كشور 
نيســت. پس از 10 ســاعت اول، در صورت نياز يك ساعت به يك 
ساعت انتخابات  تمديد مى شود. بعد از ساعت 12 اگر وزير تشخيص 
داد كه نياز است در حوزه هاى پرجمعيت كه با تراكم در شعب مواجه 

است،  انتخابات تمديد مى شود.
وى همچنين تاكيد كرد: تمام تعرفه ها به اســتان ها ارسال شده است. 
وظيفه داريم تعرفه مرحله دوم را هم چاپ كنيم هرچند شايد انتخابات 
به مرحله دوم نرود. صندوق هاى الكترونيك و بخشى از دستگاه هاى 
احراز هويت ارسال شده است. تا 15 خرداد تمام تجهيزات و تعرفه ها 

در اختيار فرماندارى ها و بخشدارى ها قرار مى گيرد.
رييس ســتاد انتخابات كشــور درباره چگونگى اخذ راى از بيماران 
كرونايى، گفت: به همه فرماندارى ها ابالغ كرده ايم كه واحدى سيار 
بــراى بيماران كرونايى در نظر بگيرند. يك هفتــه مانده به انتخابات  
ليســت بيماران كرونايــى را مى گيريم و تعداد بيمــاران در منازل و 
بيمارســتان ها مشــخص مى شود و واحدهاى ســيار به آنها مراجعه 
مى كنند تا در صورت تمايل از آنها با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
راى اخذ شود. همه اعضاى اجرايى و ناظر در واحدهاى سيار حضور 

دارند. صندوق ها هم ضدعفونى خواهند شد.
عرف درباره چگونگى حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ راى، 
گفت: ما از نامزدها خواسته ايم روساى ستادهاى خود را به ما معرفى 
كنند تا هماهنگى براى حضور در شــعب انجام شود. معموال نامزدها 
از نامزدهاى ســيار استفاده مى كنند كه به شعب سر مى زنند. آنها فقط 
حق  نظارت بر فرايند اخذ راى داشته و دخالتى در اخذ راى ندارند.

وى درباره تعداد عوامــل اجرايى انتخابات، گفت: بيش از 500 هزار 
نفر عوامل اجرايى و نصف اين عدد ناظران هستند و با در نظر گرفتن 
عوامــل انتظامى و امنيتى و نمايندگان نامزدها، در مجموع يك ميليون 

نفر در صحنه راى گيرى حضور دارند.

رقابت اصلى ميان 
رضايى، رئيسى و همتى 

 ســيزدهمين انتخابات رياست جمهورى كشــورمان اگر محسن 
رضايى را مستقل بدانيم، از 4 اصولگرا 2 اصالح طلب و يك مستقل 
تشكيل شده اســت. از اين رو محســن رضايى را مستقل مى دانيم 
كــه احتمال كناره گيرى وى به نفع يكى ديگر از كانديداها از ســاير 

كانديداهاى حاضر كمتر  است. 
از آنجايــى كه به داليــل گوناگون كه مجال بررســى  آن ها در اين 
گزارش نيســت، بسيارى از افراد از جمله اصولگرايان پيروزى آيت 
ا... ابراهيم رئيسى و اصولگرايان را در انتخابات پيش رو در محتمل 

ترين  حالت خود مى دانند. 
بازى در زمين اصولگرايان به نســبت مشخص شده است. همانطور 
كه اصولگرايان در مجلس يازدهــم تكليف رئيس و اعضاى هيات 
رئيســه مجلــس را در ميان خود تعيين مى كننــد، مى توان گفت كه 
فراكســيون انقالب اسالمى در سطحى وسيع تر در ميان اصولگرايان 

تشكيل شده است. 
شاهد اين مسئله هستيم كه مهره هاى بزرگى از اصولگرايان همچون 
محمدباقــر قاليباف و حميدرضا حاجى بابايى به عرصه انتخابات به 

علت حضور رئيسى ورود پيدا نكردند. 
از ســوى ديگر على نيكزاد كه مى توانســت يكى ديگر از مهره هاى 
قوى اصولگرا در انتخابات باشــد، به رياست ستاد انتخاباتى رئيسى 

راضى بود. 
اين درحالى است كه سعيد محمد يكى ديگر از كانديداهاى احتمالى 
انتخابات پيش رو كه گفته مى شد مى توانست پديده ساز باشد، بدون 
هيچ  گونه اعتراضى از رد صالحيت خود، روزگذشته در جلسه اى با 

رئيسى از حمايت تيم تبليغاتى خود از رئيسى خبر داد. 
در حال حاضر رقابت در ميان جريان هاى اصولگرا بيش از هر چيزه 
ديگر بر ســر حمايت از رئيســى اســت تا رقابت با وى، از اين رو 
مى توان گفت كه اصل رقابت بر ســر به دســت آوردن جايگاه  در 

دولت احتمالى اين كانديداى رياست جمهور است. 
در همين شهر همدان شاهد اين مسئله هستيم كه چندين ستاد براى 
حمايت از اين كانديداى انتخابات رياســت جمهورى تشكيل شده، 
كه در رقابت با يكديگر خود را ستاد اصلى و مركزى معرفى مى كنند. 
در سوى ديگر ميدان كه به اعتقاد برخى از كارشناسان سوى ديگرى 

وجود ندارد؛ بازى متفاوت است. 
محســن مهرعليزاده و عبدالناصر همتى گزينه هاى اصالح طلبان در 
اين انتخابات هستند كه تا كنون مشخص نيست كه گزينه اصلى اين 

جريان كدام يك از اين دو كانديدا خواهد بود. 
مهرعليــزاده خود را اصالح طلب تر نشــان داده و از ســوى ديگر 
برنامه هاى اقتصادى همتى مى تواند راى خاكســترى ها را به سمت 

خود جذب كند.
البته همتى نشــان داده كه به دنبــال حمايت مهره هاى رد صالحيت  
شــده و راى اصالح طلبان در انتخابات اســت. رئيس بانك مركزى 
اوايل هفته جارى در توئيتر نوشت"از حاميان نامزدهاى رد صالحيت 
شــده و نااميدان از اصالح مى پرسم: قهر با صندوق موثر (است) يا 
تغيير صحنــه و نتيجه انتخابات با راى به تنهــا نامزدى كه توانايى 
و دانش بهبود وضعيت اقتصــادى را دارد و پيروزى غافلگيرانه اش 

صداى اعتراض شما را به نحوى موثر بلند مى كند/"
برخــى از اصالح طلبان پيروزى اصالحات با هر كدام يك از اين دو 

كانديدا را در هاله اى از ابهام و ترديد مى دانند. 
با اين حال گفتنى اســت كه برخى از كارشناســان بر اين باورند كه 
در زمان مناظرات انتخاباتى ميان كانديداها، همتى رئيس فعلى بانك 
مركزى مى تواند با ارائه برنامه هــاى دقيق اقتصادى تبديل به پديده  

اين انتخابات شود. 
همتى نيز نشان داده با تاكيد بر برخى از مواضع اصالحات بخصوص 
در بحث سياست خارجه، به جاى ورود به اختالفات ميان جريان هاى 

سياسى در كشور بر مواضع اقتصادى خود تاكيد مى كند. 
به نظر مى رسد كه همتى بيش از يك كانديداى اصالح طلب بلكه به 
عنوان يك كانديداى اقتصادى، محســن رضايى به عنوان كانديداى 
شناخته شــده و رئيسى به عنوان گزينه  اصلى و ائتالفى اصولگرايان 

اكثريت آرا را به خود اختصاص خواهند داد. 
با اين حال در شــرايط فعلى و روى كاغذ رئيسى بر صندلى رياست 
در پاســتور تكيــه خواهد زد. با ايــن حال بايد منتظــر اتفاقات و 

مناظره هاى انتخاباتى پيش رو ماند.

 مردم شــريف شهرســتان هــاى بهار و 
كبودراهنــگ در كنــار انتخابات رياســت 
جمهورى سيزدهم و شوراهاى اسالمى شهر 
و روســتا، نماينده جديد خود در مجلس را 
نيز انتخاب خواهند كرد تا كرســى خالى اين 

حوزه انتخابيه پس از يك سال پر شود.
با اتمام بررسى و تاييد صالحيت كانديداهاى 
انتخابــات ميــان دوره اى مجلس شــوراى 
اســالمى در حوزه بهار و كبودراهنگ و در 
آستانه رســيدگى به اعتراض هاى برخى از 
كانديداها كــه صالحيت آنها احراز نشــده 
است، فضاى انتخابات در اين حوزه رنگ و 

بوى ديگرى به خود گرفته است.  
تاكنــون 37 نفر به عنــوان كانديداهاى تاييد 
شده براى انتخابات معرفى شده اند و با اين 
كه هنوز تا انتشــار اسامى نهايى چند روزى 
باقى مانده است اما تبليغات غير رسمى خيلى 
از اين افراد از ماه ها قبل شــكل گرفته و به 

صورت پراكنده دنبال شده است.  
به گزارش همــدان پيام، در بين افراد مذكور 
چهره هاى شاخصى وجود دارند كه تحرك و 
فعاليت هاى آنها در هفته هاى اخير ابعاد تازه 
اى به خود گرفتــه و به نوعى فضاى رقابتى 

در اين حوزه انتخابيه را تقويت كرده است.
البته شايد تنور انتخابات هنوز داغ نشده باشد، 
امــا جنب و جوش و تــالش هاى هواداران 
برخى از كانديداهاى مجلس در كبودراهنگ 
و بهار باعث شــده فضاى انتخابات در اين 

حوزه قدرى متفاوت به نظر برسد.
بــا توجــه بــه فضــاى شــكل گرفتــه در ســطح 
دو شهرســتان مذكــور مــى تــوان انتظــار 
داشــت كــه رقابــت هــا در ايــن حــوزه 
انتخابيــه بــه صــورت پررنــگ دنبــال شــود و 
چــه بســا بــه ســمت ايجــاد نوعــى دو قطبــى 
نيــز پيــش رود كــه در در ايــن حالــت شــاهد 
انصــراف تعــدادى از كانديداهــا بــه نفــع 

ــود.  ــم ب ــز خواهي ــاى شــاخص ني نامزده
اين كه چه كســى جايگزين مرحوم جعفرى 
نماينده فقيد اين حوزه در خانه ملت خواهد 

شد، هنوز مشخص نيست و تا اعالم رسمى 
كانديداهــاى نهايــى نمى تــوان از آرايش 
انتخاباتى و ميزان شانس هريك از نامزدهاى 
انتخابات ســخن گفت، اما آنچه مسلم است 
مردم انتظار دارنــد داوطلبان انتخابات برنامه 

مشــخصى براى جبران يك ســال گذشته و 
پيشرفت شهرســتان هاى مذكور با توجه به 
نيازهــا، ظرفيت هاى موجود و اولويت هاى 
تعريف شــده در بخش هــاى مختلف ارائه 

دهند.

البته در كنار اين مهم، وزن و جايگاه افراد به 
ويژه به لحاظ تخصص، توانمندى، تجربه و 
تعهد نيز از اهميت بااليى برخوردار است و 
رفتار انتخاباتى مردم با توجه به اين مولفه ها 

رقم خواهد خورد.

صالحيت 7  داوطلب مجلس در بهار و كبودراهنگ تاييد شد
به دنبال شــكايت داوطلبان و بررسى مجدد صالحيت آنها در هيات مركزى نظارت بر انتخابات ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى در 

حوزه انتخابيه «بهار و كبودراهنگ» صالحيت 7 نفر تاييد شد.
فرماندار شهرســتان بهار بيان كرد: 69 داوطلب براى تكيه زدن بر كرســى نمايندگى مجلس شوراى اســالمى در حوزه انتخابيه بهار و 
كبودراهنگ نامنويســى كردند كه از نظر مدرك تحصيلى، 50 نفر داراى مدرك كارشناســى ارشــد، 9 نفر دكترا، 6 نفر ليسانس و چهار 

داوطلب حوزوى بودند.
احسان قنبرى اضافه كرد: در جريان بررسى صالحيت ها 8 داوطلب نمايندگى انصراف دادند و از 61 داوطلب باقى مانده 31 داوطلب در 

هيات نظارت بر انتخابات ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى رد صالحيت شدند.
فرماندار شهرستان بهار در گفت و گو با ايرنا افزود: پس از شكايت داوطلبان، نتيجه آخرين مرحله رسيدگى به شكايت داوطلبان روز گذشته 

اعالم شد كه بر اين اساس هفت نفر از افراد رد صالحيت شده تاييد شدند.
قنبرى بيان كرد: بنابراين آخرين آمار بيانگر اين است كه 37 داوطلب تاييد، 24 داوطلب رد صالحيت و هشت نفر از حضور در اين دوره 

از انتخابات مجلس انصراف دادند.
وى گفت: شهرســتان هاى بهار و كبودراهنگ يك حوزه انتخابيه محسوب شده و اين 2  شهرستان داراى يك كرسى در خانه ملت است 

همچنين شهرستان بهار به عنوان حوزه اصلى و كبودراهنگ حوزه فرعى تلقى مى شود.

 با توجه بــه حضور ســيدابراهيم آيت ا... 
رئيســى، بــراى ســيزدهمين دوره رياســت 
جمهورى  نهضت "هر خانه يك ســتاد" براى 
تشــكيل دولت مردمى براى ايــران قوى راه 

اندازى شده است.
رئيس  ستاد مردمى" ايران قوى" آيت ا... رئيسى 
در همدان در اين بــاره گفت:  از آنجا كه اين 
كانديداى رياست جمهورى از  اقبال خوبى در 
استان برخوردار اســت و مردم استان آيت ا... 
رئيســى را به خوبى مى شناسند در اين استان 
همانند با سراسر كشــور  ستادهايى با عاليق 
و ســاليق مختلف و با حضور نيروهاى جبهه 

انقالب تشكيل شده است.
باقر جدى امين پــور در گفتگو با همدان پيام 
افزود: همچنين بر اساس تصميم ستاد مركزى 
آيت ا... رئيسى ، دكتر محمد على زلفى گل  به 
عنوان رئيس ستاد مركزى وى  در همدان معرفى 
شــدند كه به نحوى به عنوان رئيس شــوراى 

راهبرى ســتادهاى دكتر 
مجموعه  همه  رئيســى 
ســتادهاى مختلــف در 
اســتان با هماهنگى اين 
خود  هاى  فعاليت  عزيز 

را انجام مى دهند.
در همين راســتا  بعد از 
ابالغ رسمى فعاليت ستاد 
در همدان  بــه موازات 
تشكيالت  مركزى،  ستاد 
مختلــف  ســتادهاى  و 

مردمى در  همدان و شهرســتان ها  متشــكل 
از گروها، احزاب و بزرگان و نخبگان اســتان  
راه اندازى شده است  و اين ستادها  با هماهنگى  
رئيس ســتاد اســتان فعاليت مى كنند. وى با 
بيان اينكه فعاليت ستادهاى مردمى  هيچگونه 
منافاتى با فعاليت ستاد مركزى آيت ا... رئيسى در 
همدان ندارند گفت:  اعضاى ستادهاى مختلف 

با عاليق و ســاليق  مختلف براى پيشبرد كار 
كمك مى كنند و  اولين برنامه ســتادها دعوت 
به حضور و مشــاركت  حداكثــرى مردم پاى 
صندوق هاى راى اســت بنابراين اين رسالت 
به مجموعه دوستان در ستادها و جبهه انقالب 

واگذار شده است.
امين پور ادامه داد: با توجه به شــرايط موجود 

آوردن مــردم پاى صندوق هاى راى به وفاق ، 
همدلى ، هم افزايى و  استفاده از ظرفيت تمام 
نيروهاى جبهه انقالب ودلسوزان نظام در  استان 
بستگى دارد. وى درباره تكثر و تعداد ستادهاى 
مردمى در اســتان هم گفت:  با توجه به شعار 
آيت ا... رئيسى هر خانه يك ستاد باشد، تكليف 

براى همه مشخص است. 
البته  اين روند باعث شده با تعدد و تكثر ستادها 
مواجه شــويم  اما همه اين ستادها  ذيل ستاد 
مركزى اســتان فعاليت مــى كنند و هيچ گونه 
ناهماهنگى وجود ندارد و با مديريت جهادى 
دكتر زلفى گل در اســتان وفاق و يكدلى  بين 

ستادها حاكم است.
امين پور  در ادامه به اين نكته اشاره كرد كه بر 
اساس وظيفه شرعى واجتماعى همه مكلف بر 
حضور و مشاركت در پاى صندوق هاى راى و 
انتخاب اصلح هستيم و  از ديدگاه اين مجموعه 

شخص اصلح  آيت ا... رئيسى هستند.

تعداد داوطلبان بهار  و كبودراهنگ 37 نفر شد

بازگشت 7 داوطلب به دور رقابت ها

رئيس ستاد مردمى" ايران قوى" آيت ا... رئيسى در همدان

وحدت و همدلى  بين ستادهاى استانى وجود دارد
■ دعوت به حضور حداكثرى مردم  در انتخابات اولويت ماست

تجهيزات پزشكى براى صندوق هاى 
راى گيرى فراهم شده است

 از آغازين روزهاى فعاليت ســتاد انتخابات، زيرساخت هاى الزم 
براى فعاليت و تجهيز دفاتر صورت گرفت.

عضو كميته پشــتيبانى ستاد انتخابات اســتان همدان بيان كرد: امور 
پشــتيبانى، تداركات و خدمات به نحو مطلوب در حال اجرا اســت 
و خودرو و تجهيزات مورد نياز در اختيار هيات ها قرار گرفته است.

عبدا... اميرى افزود: اقالم بهداشتى مورد نياز شعب اخذ راى در ستاد 
انتخابات مصوب شد و با توجه به تاكيد استاندار به تهيه اقالم بهداشتى 
با كيفيت، اين اقالم با كيفيت باال، قيمت مناسب و با نظر علوم پزشكى 

و سازمان صنعت، معدن و تجارت خريدارى شده است.
مسوول كميته پشتيبانى ستاد انتخابات استان همدان اظهار داشت: هم 
اينك همه اقالم، تجهيزات و نوشــت افزار آماده شده است و هنگام 

توزيع تعرفه هاى انتخابات اين اقالم نيز توزيع مى شود.
اميرى بيان كرد: پنج عدد ماسك، اسپرى و 2 عدد دستكش التكس و 

الكل تحويل افراد مستقر در شعب اخذ راى مى شود.

نماينده مردم اسدآباد 
در مجلس: 

رئيس جمهور منتخب  بايد 
كشور را رو به جلو ببرد

 مــردم اگرچه بايد در انتخابات آينده 
در قبــال رايــى كه مى دهند پاســخگو 
باشــند اما پيش از آنها فرد منتخب بايد 

پاسخگوى مردم و انتظارات آنها باشد.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراى 
اســالمى در گفت وگو با تسنيم با اشاره 
به تجربه موفق جمهورى اسالمى است 
از سال 57 تاكنون در برگزارى انتخابات 
اظهار داشــت: خوشبختانه ما توانسته ايم 
در طول 42 ســال گذشــته بــا حضور 
گسترده مردم به صورت ميانگين هر سال 
يك انتخابــات را برگزار كنيم موضوعى 

كه سبب شده دشمنان و افراد بدخواه در 
داخل و خارج كشور به دنبال تضعيف آن 
بوده و با نااميد كردن مردم، مشاركت آنها 

در انتخابات را پايين بياورند.
كيومــرث ســرمدى واله دربــاره نحوه 
تشــخيص فرد اصلــح در انتخابات نيز 
بيان كرد: امروز افرادى كه توسط شوراى 
نگهبان تاييد شــده و به عنوان كانديداى 
انتخابات معرفى مى شوند افراد غريبه و 
گمنام نيستند بلكه آنها از مسئوالن نظام 
اســالمى بوده و تجاربى را در گذشــت 
داشــته اند كه مى توان با بررسى سوابق، 
روحيات آنها و ديگر ويژگى هاى كارى، 

آنها را مورد بررسى و ارزيابى قرار داد.
وى ادامه داد: فردى كــه مردم انتخاب 
كارى  ســوابق  داراى  بايــد  مى كننــد 
درخشــان، روحيه جهــادى و انقالبى، 

پاكدســت، متعهــد و متخصص بوده و 
به توانمندى هاى داخلى نيز باور داشــته 
باشد تا بتوانند در زمان مسئوليت خود با 
اتكا به ظرفيت هاى درونى مشكالت را 
حل كرده و كشور را رو به جلو حركت 

دهد.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس تصريح 
كرد: فردى كه مردم مى خواهند به عنوان 
منتخب به آن راى دهنــد بايد بداند كه 
اگرچه تعامل درعرصه بين الملل اهميت 
دارد اما دشــمنان ما هرگز محرم ملت ما 
نبوده و دســت از توطئه عليه ملت ايران 
نيز برنداشــته اند بنابراين اگر چه ارتباط 
با ديگر كشــورها اهميــت دارد اما رفع 
مشكالت درونى كشور به ويژه در حوزه 
ظرفيت هاى  از  استفاده  نيازمند  اقتصادى 
داخلى و باور داشتن اين ظرفيت هاست.

نماينده مردم همدان 
در مجلس: 

دولت  جوان و پر تحرك 
مسير پيشرفت را سرعت 

مى دهد 
 گاهى بــراى پيروزى ها وگشــايش 
در كار مردم"عمارها"بايــد به ميدان آمده 
و بــا مردم صحبت كننــد, آنهابايد مردم 
را نسبت به گذشــته و آينده نظام روشن 
كرده،توانمندى ها و پيشرفت هاى كشور را 

بيان و در آنها اميدآفرينى كنند.
نماينــده مــردم همــدان در مجلس در 
گفت وگو با تسنيم با اشــاره به در پيش 
بودن انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و 
روستا و رياست جمهورى اظهار داشت: 
مــردم هنگام راى دادن به افراد به ويژه در 

انتخابات رياســت جمهورى بايد بينى و 
بين اهللا به شخص اصلح راى داده و براى 
راى خود در پيشگاه خداى متعال حجت 
محكمى داشته باشند. حجت االسالم احمد 
حسين فالحى بيان كرد: مردم توجه كنند 
اطالعاتى كه در شبكه هاى مجازى منتشر 
مى شود به تنهايى منبع خوبى براى تحقيق 
درباره افراد و  ارزيابى آنها نيســت گفت: 
امسال بار ديگر مردم براى چهار يا هشت 
ســال اداره امور كشور را به دست كسى 
مى سپارند كه الزم است اين فرد صالحيت 
و توانمندى الزم براى اداره كشور را داشته 
باشد پس بايد مراقب انتخاب خود باشند.

نماينده مردم همــدان در مجلس درباره 
لــزوم روى كار آمدن دولت جوان حزب 
اللهى بيان كرد: دولت جوان حزب اللهى 
دولتى پرتحــرك، با تجربه و با تخصص 

است و اگر بتوانيم چنين دولتى را تشكيل 
دهيم آن وقت كشــور و مسير پيشرفت 
آن نيز مشــخص مى شــود. وى با اشاره 
به اينكه براى تحقــق دولت جواِن مومِن 
انقالبى و حزب اللهى لزوماً رئيس جمهور 
منتخب نبايد جوان باشــد اظهار داشت: 
در اصــل رئيس جمهــور و دولت بايد 
مجموعه كارى جوان و پر تحركى باشــد 
اين افراد مى توانند افرادى ميانســال اما با 
روحيه جوان و پرتحرك باشند. سخنگوى 
كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس 
مطرح كرد: نخبگان وظيفه دارند در حوزه 
انتخاب اصلح و نحوه تشكيل دولت جوان 
حزب اللهى شــرايط را براى مردم تبيين 
كرده و روشنگرى الزم را داشته باشند تا 
مردم نيز بر اساس آنچه مى دانند انتخاب 

درستى را داشته باشند.
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مناسبت

مهمتريــن مشــكل ما 
تبديل وضعيت اســت و 
انتظار داريم مســئوالن 
هر چه ســريعتر به اين 
نيروهاى  جــدى  مطالبه 
شــركتى پاسخ درستى 

بدهند

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 1962-99/12/26 هيأت پنجم موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اكبر حجتى فرزند 
ميرزاآقا به شماره شناســنامه 164 صادره از بهار در اعيانى سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 202/59 مترمربع پالك 11663 فرعى از 
139 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 955 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش 
چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقايان محمدآقا 
فرزند شيخ رضا و شيخ محمدحســين فرزند شيخ باقر محرز گرديده است. لذا 
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد. (م الف 79)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/25
هادى يونسى عطوف 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار
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نيش و نـوش

نسخه نويسى الكترونيكى  گامى در جهت تكميل پرونده 
الكترونيك سالمت شهروندان

 مديركل بيمه سالمت استان همدان با بيان اينكه صدور نسخه الكترونيك و ارائه خدمات 
بيمه ســالمت به صورت الكترونيكى طرح بزرگى در جهــت تكميل پرونده الكترونيك 
ســالمت شهروندان اســت و اجراى كامل آن به همراهى مردم، پزشكان و مراكز درمانى 

نياز دارد. 
به گزارش روابط عمومى اداره كل بيمه سالمت استان، سعيد فرجى افزود: اجراى اين طرح 
ممكن اســت در مراحل اوليه با مشــكالتى همراه باشد به همين دليل از پزشكان و مراكز 
طرف قرارداد بيمه سالمت مى خواهيم كه در اين مسير همكارى و سعه صدر داشته باشند.

وى با تاكيد بر اينكه هرگونه تغيير در ابتدا با مقاومت يا مشكالتى همراه است، اظهاركرد: 

مردم هيچگونه نگرانى در زمينه حذف دفترچه هاى بيمه سالمت نداشته باشند و اگر دفترچه 
آنها تمام شد مى توانند با ارائه كارت ملى خدمات درمانى را دريافت كنند و اگر پزشكى 

نتوانست نسخه الكترونيك صادر كند مى تواند آن را روى سربرگ مطب تجويز كند.
فرجى توضيح داد: آموزش هاى گسترده اى در اين زمينه به بخش هاى مختلف از جمله 
مطب ها، بيمارستان هاى خصوصى و دولتى و مديران مالى آنها ارائه شده است . مديركل بيمه 
سالمت همدان ادامه داد:  طى چند ماه اخير در مبحث استقرار نسخه نويسى الكترونيكى در 
مطب هاي طرف قرارداد ، استان همدان رتبه اول تا سوم كشور را داشته است كه اين موضوع 
حائز اهميت است. فرجى با بيان اينكه بيمه شدگانى كه دفترچه بيمه آنان هنوز برگه سفيد 
دارد مى توانند تا پايان شهريور 1400 از آن استفاده كنند، گفت: با اتمام دفترچه هاى موجود 
و با توجه به اينكه از اين به بعد دفترچه جديد چاپ نمى شود، بيمه شدگان مى توانند با ارائه 

كارت ملى يا صفحه نخســت دفترچه خود ( صفحه مشخصات) از خدمات بيمه سالمت 
بهره مند گردند. وى بيان كرد: مردم و موسسات درمانى مى توانند هرگونه پرسش يا مشكلى 
كه در اجراى طرح حذف دفترچه بيمه دارند را از طريق شماره تلفن 1666 مطرح نمايند. 

مديركل بيمه ســالمت استان همدان خاطر نشان كرد: مردم توجه داشته باشند كه در زمان 
دريافت خدمات (پزشكى، پاراكلينيك و ...) پيامك مربوطه به شماره تلفن همراه آنها ارسال 
مى گردد، لذا در صورت عدم دريافت پيامك نسبت به پيگيرى و اصالح شماره تلفن همراه 
خود در سيستم بيمه سالمت از طريق دفاتر پيشخوان طرف قرارداد اقدام نمايند و همچنين 
بيمه شدگان محترم دقت نظر داشته باشند كه در صورت دريافت پيامك مربوط به ويزيت و 
دريافت خدمات پزشكى بدون مراجعه ايشان به مراكز درمانى اين موضوع را به اداره نظارت 

اداره كل بيمه سالمت استان اطالع دهند.

صنعت دخانيات
 تهديدى براى سالمت همگانى

 هر ساله به مناسبت گراميداشت روز جهانى بدون دخانيات در تاريخ 
31 ماه مى، اقدامات هماهنگ و گسترده اى در سراسر جهان براى تنوير 
افكار عمومى در خصوص مضرات استعمال دخانيات، ترفندهاى صنايع 

دخانى و اهميت ترك دخانيات انجام مى شود.
روز جهانى بدون دخانيات اولين بار در ســال 1987 توســط سازمان 
بهداشت جهانى به رسميت شناخته شــد و سعى داشت توجه جهان 
را به شيوع استعمال دخانيات و جلوگيرى از اين اپيدمى مرگ بار قابل 
پيشــگيرى جلب نمايد. از آن زمان تاكنون اين روز هر سال داراى يك 
شعار ويژه بوده كه در طى همان سال مورد توجه و عنايت خاصى قرار 
مى گرفت. هدف اصلى روز جهانــى بدون دخانيات نه تنها محافظت 
نســل فعلى و آينده در برابر خطرات ناشى از مصرف دخانيات است، 
بلكه محافظت در برابر مشكالت اجتماعى، اقتصادى محيطى ناشى از 

مصرف و مواجهه با دود دخانيات است.
امسال نيز در روز جهانى بدون دخانيات، هدف ما ايجاد شرايطى مناسب 
براى كمك به ترك حداقل 100 ميليون نفر مى باشــد. سازمان جهانى 
بهداشــت با همكارى مســتقيم با دولت ها، در تالش است امكانات و 
منابع مورد نياز ترك را در اختيار مصرف كنندكان دخانيات قرار دهد و 

دسترسى مردم را به خدمات موثر ترك گسترش دهد.
هيچ وقت براى ترك دخانيات دير نيســت. با اين پويش همراه شويد. 

امروز شروع كنيد و براى ترك، متعهد شويد.»
به گزارش ايرنا، شعار سازمان جهانى بهداشت در سال جارى با عنوان 
«تعهد براى ترك دخانيات»  اعالم شده است و در اين راستا مقرر است، 
فعاليت ها و اقداماتى براى افزايش آگاهى عمومى، به خصوص جوانان، 
در خصوص تاثيرات مضر مصرف دخانيات، از سرطان تا بيمارى هاى 
تنفســى مزمن، اهميت كاهش و ترك مصــرف دخانيات و همچنين 

خطرات مواجهه با دود دست دوم و سوم، تمركز يابد.
اهميت ترك دخانيات در زمان همه گيرى كوويد-19 مهمتر از گذشته 
اســت، زيرا سيگار كشيدن عامل خطرناك شناخته شده در عفونت هاى 
تنفسى اســت و شــدت اين بيمارى را افزايش مى دهد. ويروس اين 
بيمارى در مرحله اول به ريه ها حمله مى كند و سيگار كشيدن عملكرد 
ريه ها را مختل  و بدن را براى مقابله با كروناويروس و بيمارى هاى ديگر 

با مشكل روبرو مى كند.
 شعار ملى امسال «تعهد من، ترك قليان»  

تعيين شده است
بر همين اساس، با توجه به اپيدمى كوويد 19 و اهميت ترك مواد دخانى 
به ويژه قليان در ارتقاى سالمت مردم، همچنين اجراى برنامه شهرها و 
روستاهاى بدون دخانيات با تاكيد بر ممنوعيت پايدار عرضه قليان، شعار 

ملى امسال «تعهد من، ترك قليان»  تعيين شده است.
 عوامل اجتماعى گرايش به سيگار

فراوانى سيگار در بازار، جذابيت هاى ظاهرى نظير شكل، رنگ، طعم و 
پاكت هاى سيگار، تبليغات، ديدن صحنه هايى از سينما و تلويزيون و 
تقليد از هنر پيشه ها، آگاه نكردن جوانان از خطرات و مضرات سيگار از 
سوى مسئوالن و نيز پشت كنكور ماندن، از جمله عوامل اجتماعى مؤثر 

در روى آوردن جوانان به سيگار است.
 عوامل موثر در گرايش جوانان به سيگار

مســئله اعتياد، از مسائل مهم اجتماعى اســت كه در بيشتر كشورها به 
صورت مشــكل عمده اى مطرح مى شود. سيگار، قبح اجتماعى مواد 
مخــدر را ندارد و خيلى راحت در دســترس جوانان قرار مى گيرد. به 
همين دليل، آنها به آسانى به مصرف سيگار روى مى آورند و به كشيدن 
سيگار عادت مى كنند. البته با توجه به تحقيقات، مصرف مداوم اين ماده 
مخدر، عامل بسيارى از بيمارى هاى كشنده است. شناخت عواملى كه 
ســبب مى شود شخص سالم به مواد دخانيات پناه ببرد، يكى از اركان 

اساسى مبارزه با دخانيات است.
همچنين براساس آمارهاي شركت دخانيات ايران، ساالنه 26 ميليارد نخ 
ســيگار به كشور قاچاق مي شود، در حالي كه در بهترين حالت فقط 6

درصد از اين بازار قاچاق، كشف و معدوم مي شود.

صبح: 13 درد سر براى رئيس جمهور آينده هفت
 ديگه يكارى نكنيد ازهمون راهى كه اومدن برگردن!!

ايران: مسير نفت، آب و برق در دولت آينده
 فقط براى هركدوم يه كروكى بكشيد اشتباهى وارد نشين!!

جام جم: آسيب هاى اجتماعى چگونه به حاشيه رفت؟
 احتماال دو تا يكى از ير دستشون در رفته!!

هاى انتخاباتى  ابتكار: بازار داغ وعده
 االن تا تنور داغ بايد نون رو چسبوند!!

روزگارما: تورم زدايى در 100 روز اول 
 فقط صد سال اول كه سخته؛ نگران نباشين!!

جمهور: تير خالص برپيكر فعاليت هاى سوداگران بخش مسكن
 تركش همه چى اول بايد به مسكن بخوره!!

رو نوآوران: خطر خيز دوباره كرونا در تعطيالت پيش
 باز كرونا بارو بنديلش رو بست اول همه زنبيلش رو گذاشت!!

كيمياى وطن: خواسته هاى خودروسازان 
 نزديك و دست نيافتنى؟!!

امتياز: زمزمه هاى افزايش قيمت لبنيات
 فعال يه اولتيماتومى ميدن كه يدفعه شوك نشين!!

اسكناس: مسير بازسازى اقتصاد ايران
 مثل اينكه ميخوان بكوبن از نو بسازن!!

اصفهان امروز: چهره شهر انتخاباتى شد
 حواستون باشه زير ماسك ها گم نشه فقط!! 
اقتصاد آينده: سرنوشت مرغ در انتظار گوسفندها

 پس باالخره پرش به پشم گوسفندها خورد!!
اقتصادآينده: وعده يارانه در بحران اقتصادى

 الوعده وفا!!
اقتصادملى: كاهش تورم با افزايش توليد و اشتغال

 قراره كه بكوبن از نو بسازن!!

مهارت آموزى و كار آفرينى اولويت اصلى 
نظام آموزش وپرورش كشور است

 مديــركل دفتر آموزش هــاى فنى، حرفــه اى و كاردانش وزارت 
آموزش وپرورش؛ «مهارت آموزى» و «كار آفرينى» اولويت اصلى نظام 

آموزش وپرورش كشور دانست.
سيد مصطفى  آذركيش با اشاره به برگزارى مطلوب امتحانات نهايى و 
هماهنگ در استان همدان، تصريح كرد: سياست ها و اقدامات هماهنگ 
در ســطح اســتان همدان و مناطق بــراى برگزارى منظــم امتحانات 

قابل تقدير است.
بــه گزارش مهر، وى با تأكيد بر تقويت جايگاه «شــوراى مدرســه» 
به عنــوان مهم ترين مرجع قانون گذارى در واحد آموزشــى، بيان كرد: 
يــك مدير موفق هم بايد از منابع، به صورت بهينه اســتفاده كند و هم 
برنامه هاى واحد آموزشــى را توســعه دهد تا تربيت دانش آموزان در 

«تراز سند تحول بنيادين و تربيت تمام ساحتى» محقق شود.
مديــركل دفتر آموزش هــاى فنى و حرفــه اى و كاردانــش وزارت 
آموزش وپرورش با اشــاره به روند فعاليت هاى آموزشــى و پرورشى 
در شــرايط كرونا، گفت: يكى از مزيت هاى كرونا تسريع در استفاده 
از فن آورى هــاى نوين بود كه با توجــه به تأثير آن بر آموزش، به نظر 
مى رسد در ســال تحصيلى آتى، چرخش هاى تحولى در رويدادهاى 

(ياددهى- يادگيرى) را شاهد باشيم.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود با تأكيد بر جايگاه رشته هاى فنى 
حرفه اى و كاردانش در دستگاه تعليم و تربيت، گفت: مهارت آموزى از 
اولويت دارترين سياست هاى وزارت آموزش وپرورش است. در همين 
راســتا افزود: على رغم شــرايط كرونايى، ثبت نام در اين رشته ها در 

استان همدان رو به افزايش است.

آگهى مناقصه واگذارى بيمه مازاد هزينه هاى درمانى پرسنل شهردارى همدان 

شهـردارى همـدان

شهردارى همدان در نظر دارد نسبت به واگذارى بيمه مازاد هزينه هاى درمانى پرسنل از طريق مناقصه عمومى به شركت هاى بيمه واجد شرايط كه 
داراى شرايط ذيل مى باشند اقدام نمايد:

1-داشتن سرپرستى در مركز استان 
2-داراى توانگرى مالى سطح يك

3-شروع بيمه نامه درمان تكميلى پرسنل مى بايست از تاريخ 1400/03/13 لغايت 1401/03/13 باشد. 
لذا از شركت هاى بيمه داراى صالحيت دعوت به عمل مى آيد.

ضمناً شهردارى تمام مساعى خود را جهت امور بيمه اى خود و سازمان هاى زير مجموعه (شامل بيمه هاى عمر،ثالث، بدنه، آتش سوزى و...) را نزد شركت  برنده 
مناقصه بكار خواهد بست. لذا از شركت هاى متقاضى درخواست مى شود شرايط خود را در زمينه بيمه هاى مذكور به صورت مكتوب در برگه اى جدا اعالم نمايند.

خالصه شرايط شركت در مناقصه:
*حداكثر مهلت دريافت اسناد و ارسال پيشنهادات از تاريخ انتشار اين آگهى تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه 1400/03/23 خواهد بود و به پيشنهاداتى كه بعد از 

مهلت مذكور تسليم گردند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
*طبق ماده 19 آيين نامه معامالت شهردارى تهران چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد، سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد شده 

و سپرده ساير پيشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
*مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه به مبلغ 500/000/000 ريال مى باشد كه مى بايست به صورت اسناد خزانه و يا ضمانت نامه بانكى و يا واريز نقدى به شماره 

حساب 100785561712 شهرد ارى همدان نزد بانك شهر شعبه همدان پرداخت گردد.
*تمامى هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

*ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
*شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار مى باشد.

*شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه معامالت شهردارى تهران با اصالحات مى باشد. 
*متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه مى بايست از سرپرستى شركت معرفى نامه ارائه نمايد.

*بهاى پيشنهادى بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام و قلم خورگى باشد.
*زمان و مكان بازگشايى پاكت ها روز دوشنبه مورخ 1400/03/24 ساعت 17 در محل شهردارى مركزى خواهد بود. (حضور نمايندگان شركت كنندگان در اين 

جلسه بالمانع است)
* براى كسب اطالعات بيشتر و دريافت اوراق و اسناد مناقصه به اداره رفاه و خدمات عمومى واقع در ميدان آرامگاه بوعلى-شهردارى مركزى همدان-اداره رفاه 

و خدمات عمومى مراجعه نماييد و يا با شماره تلفن 38278586 تماس حاصل فرماييد.
www.hamedan.ir
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آگهي مناقصه (نوبت اول)  

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

  - سحريوســفى  ماليــر-   
خبرنــگار همدان پيــام: بيش از 
يك سال اســت كه كرونا مهمان 
اين  در  هاســت  زمينى  ناخوانده 
روزها و شــرايط سخت كرونايى 
كه  بودند  ســالمت  مدافعان  اين 
تمام قد در مقابل بحران ايستادند ، 
جان خود را بر كف دست گذاشته 
انــد و در راه خدمــت به جامعه 
جانفشــانى مى كنند. اما بسيارى 
از اين فرشــتگان سپيدپوش سايه 
سنگين تبعيض را باالى سر خود 
احســاس مى كنند با اينكه سطح 
ارائه خدمات پرســتاران شركتى 
و رسمى تفاوتى ندارد اما حقوق 
دريافتى آنها با هم تفاوت فاحشى 

دارد و اين به چالشــى بزرگ براى آنها مبدل 
شده كه ســبب رنجش و دلسردى آنها از كار 
شده است. آنها اين تبعيض را اجحاف در حق 
نيروهاى شــركتى مى دانند و از اين شــرايط 

خسته شده اند.
 اختالف حقوق بين پرستاران شركتى 

و رسمى عادالنه نيست
 پرستار شركتى يكى از بيمارستان هاى مالير 
در اين باره در گفتگو با همدان پيام گفت: پا به 
پاى نيروهاى رسمى به بيماران خدمات ارائه 
مى دهيم و از لحاظ مسئوليت در قبال بيمار ، 
فرقى بين ما نيست اما تبعيض زيادى از لحاظ 
حقوق و امتياز بين  نيروهاى شركتى و رسمى 

وجود دارد.
وى كــه تمايلى به معرفى نام خود نداشــت؛ 
عنوان كرد:تفاوت حقوق بين پرستاران شركتى 
و رســمى اصال عادالنه نيست و اين اختالف 
دريافتى ســبب كاهش انگيزه كارى ما شــده 
است. اين پرستار با بيان اينكه سالهاى گذشته 
تفاوتى بين حقوق ما و نيروهاى رسمى نبود، 
افزود:با شيوع كرونا و افزايش فشار كار  روى 
پرستاران ، مقرر شد حقوق هايمان50 درصد 
افزايش يابد اما در عمل اين افزايش شــامل 
حال نيروهاى پيمانى، قراردادى و طرحى شد 
و براى نيروهاى شــركت حــدود 25 درصد 

اضافه كردند.
بــه گفته وى همچنين فوق العاده ويژه ايى كه 
به احكام حقوقى پرستاران اضافه شده است به 

نيروهاى شركتى تعلق نگرفته است.
اين مدافع سالمت با اشــاره به اينكه چندين 
سال اســت كه به صورت شركتى مشغول به 
خدمت اســت بيان كرد:يــك نيروى طرحى 
كه به تازگــى آغاز به كار كرده اســت پايان 
ماه حقوقش بــا اضافه كار و كارانه حدود 10 
ميليون و500 هزار تومان مى شــود اما من با 
چندين سال سابقه كار كه عالوه بر بيمارهايى 
كه پرســتارى مى كنم بايد حواســم به بيمار 

نيروى طرحى هم باشد ، با همان ساعت كارى 
و با همان شرايط حقوقم با اضافه كار و كارانه 

نهايت 6 ميليون و 500 هزار تومان مى شود.
وى در باره تبديل وضعيت نيروهاى شــركتى 
تصريح كرد:از ابتداى سال 99 موضوع تبديل 
وضعيت نيروهاى شركتى مطرح شده اما هنوز 
به نتيجه نرسيده و اجرايى نشده است در واقع 
بين آنچه گفته مى شود تا عمل فاصله زيادى 

است.
وى با بيــان اينكه گفته شــد در آزمون هاى 
استخدامى نيروهاى شركتى در اولويت هستند 

اما در عمــل هيچ امتيازى 
براى ما قايل نشدند ، تأكيد 
كــرد: از متوليــان  اين امر 
انتظار داريم تبديل وضعيت 
نيروهاى شركتى را پيگيرى 
و به نتيجه برسانند تا ما نيز 
مانند ساير نيروها از حقوق 
و مزاياى مناسبى برخوردار 

شويم.
 نيروهاى شــركتى 

دچار نااميدى شدند 
پرســتار ديگرى نيز با بيان 
اينكه ســال گذشته حقوق 
نيروى شــركتى 3ميليون و 
700 هــزار تومان بود و از 

امسال 5 ميليون و 600 هزار تومان شده است، 
افزود :تفاوت حقوقى ما به رغم يكسان بودن 
حجم كار با ديگر نيروها زياد اســت به عنوان 
مثال يك نيروى طرحى كه تازه شروع به كار 

كرده است دو برابر ما دريافتى دارد.
وى گفت : نيروهاى شركتى با حجم كار زياد 
امــا دريافتى ناچيزى دارند و بــا اين تورم و 
شرايط سخت اقتصادى دچار نا اميدى شده اند.

وى در عين حــال تأكيد كرد:با وجود اين بى 
مهرى ها اما از زمان شــيوع كرونا و افزايش 
فشــار كار هيچ كدام از همكاران شيفت شان 

را ترك نكردند و در راه سالمت مردم خدمت 
كردند.

 تبديــل وضعيــت مطالبــه جدى 
پرستاران شركتى

اين پرســتار در ادامه با اشاره به اينكه بسيارى 
از بندهايى كه در حكم رســمى ها مى خورد 
به شــركتى ها تعلق نمى گيرد گفت:مهمترين 
مشكل ما تبديل وضعيت است و انتظار داريم 
مســئوالن هر چه سريعتر به اين مطالبه جدى 

نيروهاى شركتى پاسخ درستى بدهند.
 دانشگاه علوم پزشكى همدان خلف 

وعده كرد 
عضو شــوراى عالى نظام 
پرستارى كشور به خبرنگار 
ما گفت:حقــوق نيروهاى 
پوشش  تحت  پرســتارى 
شركت هاى پيمانكار تأمين 
نيروى انسانى تا قبل از سال 
1400 تقريبا نصف حقوق 
پرســتاران رســمى بود و 
تبعيض زيادى در اين بين 

وجود داشت.
افزود:بر  رحيمى  يوســف 
بخشــنامه  ابالغ  اســاس 
معاون توســعه مديريت ، 
منابع و برنامه ريزى وزارت 
بهداشــت ، درمان و آموزش پزشكى در دى 
ماه 99 مقرر شــد فوق العــاده ويژه به احكام 
حقوقى پرســتاران رسمى و مبلغ يك ميليون 
و 200 هزار تومان به حقوق نيروهاى شركتى 

نيز افزوده شود.
وى با بيان اينكه در اجراى بخشنامه به صورت 
ســليقه ايى عمل شــد و برخى استان ها اين 
افزايش حقوق را اعمال نكردند ، تصريح كرد: 
متأسفانه دانشــگاه علوم پزشكى همدان جز 
دانشگاه هايى بود كه خلف وعده كرد و على 
رغم دستور معاون توســعه وزارت بهداشت 

به بهانه هــاى مختلف اين افزايش 
حقوق را اعمال نكرد.

رحيمى با اشاره به اينكه به دنبال اين 
پرستارى  نظام  سازمان  در  موضوع 
رايزنــى هاى متعددى بــا وزارت 
بهداشت و سازمان برنامه و بودجه 
انجام داديم ، گفت:تعريف جديدى 
براى ساختار حقوقى پرستار شركتى 
صورت گرفــت و حقوق آن ها با 
توجه به افزايش حقوق ساليانه و در 
نظر گرفتن فوق العاده ويژه 7ميليون 

و 950 هزار تومان تعيين شد.
وى بيان كرد:پرستاران شركتى اين 
انتظار را دارند كه بخشنامه ايى كه 
توسط معاون توسعه مديريت ، منابع 
و برنامــه ريزى وزارت بهداشــت 
ابالغ شده است هرچه سريعتر عملياتى شود و 

كام پرستاران شركتى را هم شيرين كند.
شرايط  اين  از  شــركتى  پرستاران 
خسته اند و تحملشــان به سر رسيده 

است
 عضو شــوراى عالى نظام پرستارى كشور با 
خطاب به دانشگاه علوم پزشكى همدان تأكيد 
كرد:پرستاران شركتى از اين شرايط در استان 
خسته شده اند و تحملشان به سر رسيده است 
، بازى كردن با روح و روان اين پرســتاران كه 
در ايام كرونا هم از نظر جســمى و هم از نظر 
روانى بسيار تحت فشار هستند كار پسنديده 
ايى نيســت. رحيمى گفت:از رياست دانشگاه 
علوم پزشكى و معاونان او تقاضا مى كنم هر 
چه ســريعتر اين اقدام را در دستور كار قرار 
دهند تا پرستاران اســتان همدان هم بتواند از  
ثمرات ايــن مصوبه كه بــا پيگيرى و تالش 
سازمان نظام پرستارى بدست آمد استفاده كنند.
 توپ در زمين دانشگاه علوم پزشكى 

همدان است
وى با تأكيد بر اينكه ، توپ در زمين دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان اســت و همه چشم 
انتظارند ببينند احكام پرســتاران به چه شكلى 
صادر مى شود يادآورى كرد:پرستاران شركتى 
، طرحى و رسمى ، همه آماده خدمتگزارى به 
مردم عزيز هستند اما وقتى ببينند پرداخت ها 
در استان ديگرى به شكل بهتر انجام مى شود 
ســبب رنجش آن ها مى شود و حتى ممكن 

است منجر به از دست دادن نيروها شود.
رحيمــى دربــاره تبديل وضعيــت نيروهاى 
شــركتى گفت:در دهمين جلسه شوراى عالى 
نظام پرســتارى كه پنجم خرداد مــاه برگزار 
شد ، رئيس كل سازمان نظام پرستارى كشور 
گزارش دادند كه اين طرح مراحل بسيار خوبى 
را طى كرده اســت ، اميد داريم در شــش ماه 
نخست سال تبديل وضعيت نيروهاى شركتى 

و قراردادى انجام گيرد.

پرستاران شركتى از تبعيض حقوقى 
خسته شده اند 



Y K

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

دوشنبه  10 خرداد ماه 1400  شماره 4048

6

مدير عامل شركت آب و فاضالب كشور: 
با افزايش مصارف و كاهش بارندگى ها ممكن است اتفاقات تازه اى بيفتد

خبـر

معاون اقتصادى استاندار: 
نان گران نمى شود

■  رئيس اتحاديه: هزينه  نانوايى ها را كاهش دهيد
 مدتى اســت زمزمه گرانى قيمت نان نقل محافل شــده تا جايى 
كه برخى از اســتان ها اين افزايش قيمــت را اعمال كردند اما چندى 
نگذشــت كه مشخص شــد تصميم افزايش 50 درصدى قيمت نان 

خودسرانه بوده و از سوى مراجع رسمى اعالم نشده است.
معــاون اقتصادى اســتاندار همدان در اين بــاره گفت: در حال 
حاضــر جامعه از لحاظ اقتصادى كشــش افزايــش قيمت نان را 
ندارد از طرف ديگر هم نانوايى ها دچار افزايش قيمت مواد اوليه 
و دستمزد كارگر شــدند از همين رو امروز با اين موضوع دست 

هستيم. گريبان  به 
ظاهر پورمجاهد افزود: اگر نانوايان تقاضاى افزايش قيمت نان را دارند 

منطقى است چراكه هزينه تمام شده آنها بيشتر از قبل شده است.
وى بــه فارس گفت: در حال حاضر هيچ اســتانى اطراف همدان در 
غرب كشــور افزايش قيمت نان نداشــته و تغيير قيمت 50 درصدى 
ناشى از تصميم خودسرانه برخى از نانوايى ها در برخى از استان ها يا 
تهران بوده كه با ابالغ بخشــنامه دولت مبنى بر خوددارى از افزايش 

قيمت نان مواجه شده  است.
وى بــا تأكيد بر اينكه مردم انتظار افزايش قيمت نان را ندارند يادآور 
شــد: راهكارى كه براى كاهش هزينه تمام شــده نان توســط استان 
اجرايى شــده شــامل توليد خميرمايه نان در داخل استان و افزايش 

سهميه آرد نانوايان بدون تخلف بوده است.
پورمجاهد خاطرنشــان كرد: با بررســى هاى صورت گرفته توســط 
كارشناسان و دستگاه هاى متخصص قيمت نان كارشناسى شده است 
اگرچه در برخى از موارد شــاهد نبود كيفيت مورد نظر نان در همدان 

هستيم.
وى با بيان اينكه گاهى برخى از واحدهاى صنفى حداقل حقوق تعيين 
شــده كارگران را پرداخت مى كنند به طــورى كه به ندرت نانوايى ها 
ســقف حقوق را مى پردازند بيان كرد: بحــث آرد و نان و نانوايى ها 

پيچيدگى خاصى دارد.
 اجاره مجوز نانوايى ها خالف قانون است

معاون اقتصادى استاندار همدان به مجوزهاى اجاره اى در همدان اشاره 
كرد و گفــت: گاهى مجوز نانوايى  بين 10  تا 15 ميليون تومان مورد 
معامله و اجاره ماهيانه قرار مى گيرد كه خود عاملى در افزايش قيمت 

تمام شده و خالف بر قانون است.
وى متذكر شــد: تنها صاحب نانوايى و يا مباشــر اين واحد صنفى با 
تاييد اماكن مجاز به فعاليت هســتند و اين مهم چندين بار در شوراى 
آرد و نان مطرح شده اما در حال حاضر شاهد 30 فقره مجوز اجاره اى 

در همدان هستيم.
پورمجاهد با تأكيد بر اينكه مشــكالت پس پرده آرد، نان و نانوايى ها 
وجود دارد كه اقدامات و تصميمات در اين حوزه را دشــوار مى كند 
ادامــه داد: به منظور جلوگيرى از اجاره مجــوز نانوايى ها و خريد و 
فروش آرد به عنوان اولين اســتان در كشور تحويل آرد از طريق رمز 
پويا در ســامانه بانك سپه پيگيرى شــد به نحوى كه رمز پويا تنها به 

صاحب نانوايى تحويل داده شود.
وى با بيان اينكه متاســفانه اين اقدام هم بازدارنده نبود و رمز پويا به 
مستاجر داده مى شد تصريح كرد: آرد و نان بركت خداوند است و نبايد 

در اين حوزه خدشه اى وارد شود.
معاون اقتصادى استاندار همدان يادآور شد: چند مدت پيش بازرسان 
متوجه خانمى شدند كه در همدان مبادرت به واسطه گرى و خريد و 
فروش آرد مى كند اين خانم از اســتان گلستان به همدان آرد مى آورد 
و واســطه گرى مى كرد در حالى كه كارخانه هاى آرد اســتان ظرفيت 

توليد دارد.
وى خاطرنشــان كرد: در تالش هستيم با مصوبات كارشناسى شده و 

اقدامات به روز اين حوزه را ساماندهى كنيم.
 تغيير قيمت نان ساالنه انجام شود

رئيس اتحاديه نانوايان همدان نيز با بيان اينكه نرخ نان نبايد 3 ســال 
يكباره تغيير كند اظهار كرد: تغيير 3 سال يكبار نان شوك به جامعه و 
مصرف كننده وارد مى كند در حالى كه پذيرش افزايش ساالنه بر اساس 

تورم ساده تر خواهد بود.
ابــوذر گل محمدى با تأكيد بــر اينكه همه مردم پذيرفتن هر ســاله 
ارديبهشــت ماه كرايه تاكسى بر اســاس تورم افزايش مى يابد به نظر 
قيمت نان نيز بايد چنين ساز و كارى داشته باشد اضافه كرد: خميرمايه 
نان 10 كيلويى 2 سال گذشته 140 هزار تومان بود در حالى كه امروز 

به 500 هزار تومان رسيده است.
وى در ادامه از افزايش 130 درصدى بيمه در دو ســال گذشــته ياد 
كرد و افزود: متاســفانه كارگران خبره نانوايى به شهرها و استان هاى 
ديگر مهاجرت كردند بنابراين شــاهد تهيه و توزيع نان با آن كيفيت 

مورد نظر نيستيم.
 چالشى به نام نبود كارگران خبره در پخت نان

رئيــس اتحاديه نانوايان همدان در ادامه به معضل نبود كارگران خبره 
اشاره كرد و گفت: نانوايان توان پرداخت حقوق و مزاياى كارگران را 

ندارند پس با كمبود كارگر مواجه شديم.
وى خاطرنشــان كرد: هر ســال هزينه هاى جارى نانوايى ها اعم 
از مواد اوليه و حامل هاى انــرژى چندين درصد افزايش قيمت 
پيــدا مى كند، چه طور مى توان انتظار داشــت نان با قيمت ثابت 

برسد. فروش  به 
وى يادآور شــد: مســكن هاى مقطعى دردى از نانوايان دوا نمى كند 
بنابراين تنها درخواست ما از مسؤوالن استانى توجه به صنف نانوايان 
اســت چراكه اين قشــر هم مانند بقيه مردم با تورم امروزى زندگى 

مى چرخانند و برخى نيز اجاره خانه پرداخت مى كنند.
رئيس اتحاديه نانوايان همدان متذكر شــد: اگر گران شدن نان ممكن 
نيســت مســئوالن تدبيرى براى كاهش هزينه هاى اين صنف در نظر 
بگيرند تــا دخل و خرج نانوايى ها با هم بخوانــد و نان با كيفيت به 

دست مصرف كننده برسد.

تعاونى هاى توليد موظف به مبارزه با پوره سن 
در سطح استان هستند 

 مدير ســازمان تعاون روستايى اســتان همدان در جلسه ويديو  كنفرانسى هماهنگى 
مبارزه با پوره سن و كانونكوبى سن در حوزه شركت هاى تعاونى توليد در سطح استان با 
حضور معاون توليدات گياهى، مدير حفظ نباتات جهاد كشــاورزى استان همدان ،رييس 
نظام بهره بردارى تعاون روســتايى و مديرعامل اتحاديه تعاونى توليد روستايى استان  با 
روسا ادارات تعاون روستايى شهرستانها و مديران عامل شركت هاى تعاونى توليد برگزار 
شد؛ گفت: با توجه به وضعيت ويژه گسترش پوره سن در سطح استان مبارزه با پوره سن 

توسط تعاونى هاى توليد بويژه در اراضى تحت پوشش تعاونى ضرورى است.

مجيد مســلمى راد گفت: زمان مبارزه با پوره سن بسيار مهم است چرا كه مى تواند سبب 
كاهش ميزان خسارت به كشاورزان شود.

وى گفت: گندم محصول استراتژيك و مهم در تأمين امنيت غذايى است لذا توجه به توليد 
اين محصول و افزايش ميزان توليد از برنامه هاى سازمان جهاد كشاورزى است.

وى از اجراى طرح كانونكوبى سن خبر داد و گفت: برنامه ويژه اى براى كانونكوبى سن 
با اتخاذ سياســت تشويقى در دست اقدام اســت كه بزودى جزييات اين طرح به اطالع 

تعاونى ها رسانده خواهد شد.
در اين جلســه همچنين معاون توليدات گياهى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان از 
تعاونى هاى توليد خواست با جديت وارد عمليات مبارزه با سن غالت شوند و با حضور 

مستمر در مزارع و در كنار كشاورزان باشند.

شهرام پرورش اضافه كرد: امسال به دليل خشكسالى در ابتدا و انتهاى فصل سن بصورت 
گسترده اى در مزارع طغيان كرده است و از سوى ديگر زمان مبارزه حدود 20 روز جلوتر 

افتاده است.
وى ادامــه داد: 50 درصد اراضى گنــدم آبى و 35 درصد گندم ديم در حوزه تعاونى هاى 
توليد اســت اين امر بيانگر اهميت ورود جدى تعاونى هاى توليد در مبارزه با ين در اين 

مزارع است.
در اين جلسه همچنين مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزى نيز پيرامون مباحث فنى 
پوره سن و سن مادر توضيحاتى ارايه كرد، سپس روسا  ادارات تعاون روستايى شهرستان ها 
به بيان گزارش پرداخته و مديرعامل اتحاديه تعاونى توليد و مديدان شــركت هاى تعاونى 

توليد به عملكرد خود اشاره كردند.
اقتصاداقتصاد

 Eghtesad@hamedanpayam.com

آگهي مزايده

شهردارى همدان

شرايط شركت در مزايده: 
1-متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا اوراق 
مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 1400/03/23  تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.

2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت 
را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 

3-برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف هفت روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 90٪ وجه پيشنهادى اقدام و 10٪ الباقى هنگام تنظيم 
سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 

4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهردارى واريز نموده و هيچ گونه تهاترى قابل قبول نمى باشد در صورت عدم واريز نقدى 
وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهردارى ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   

5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 

7-شركت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 
8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 

9- حداكثر زمان انتقال سند از تاريخ برگزارى مزايده يك ماه بوده و برنده مزايده مكلف است ظرف مهلت مذكور جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه (٪10 
باقيمانده) اقدام نمايد در غير اين صورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد.ضمنا سند به نام برنده مزايده و يا هرشخص ديگرى كه 

برنده مزايده وى را كتبا با رضايت نامه محضرى به شهردارى معرفى نمايد انتقال خواهد يافت.
10- پيشنهادات رسيده در تاريخ 1400/03/24  ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 315)

شــهردارى همــدان بــا اســتناد مجوزهــاى اخــذ شــده در نظــر دارد نســبت بــه فــروش پنــج  قطعــه  زميــن مســكونى از طريــق مزايده 
كتبــى اقــدام نمايــد. متقاضيــان مــى تواننــد بــا رعايــت شــرايط ذيــل در مزايــده شــركت نمايند. 

ف
دي
ر

مساحت مشخصات ثبتىنوع ملك و كاربرى
مبلغ سپرده شركت كل مبلغ كارشناسى (ريال)(مترمربع)

آدرسدر مزايده (ريال)

زمين مسكوني1
شهرك مدني - پشت آتش نشاني000500/000/000 / 000 / 413/ 121529820 / 13 قطعه 36 شمالي

زمين مسكوني 2
شهرك مدني - پشت آتش نشاني000500/000/000 / 000 / 850/ 122330020 / 13قطعه 44 جنوبي

زمين مسكوني 3
شهرك مدني - پشت آتش نشاني000500/000/000 / 000 / 850/ 122430020 / 13قطعه 45 جنوبي

زمين مسكوني4
جاده چشين - شهرك معلم000500/000/000 / 000 / 000 / 87720013 / 8 معبر 10 متري

زمين مسكوني 5
جاده چشين - شهرك معلم000500/000/000 / 000 / 000 / 86620016 / 8معبر 18 متري

 چندى پيش مدير عامل شركت آب و فاضالب 
كشور در مورد احتمال قطعى آب در 101 شهر قرمز 
خبر داد كه همدان جزو يكى از 7 شــهر اول بود و 
طبق برخى گفته ها، با روند فعلى مديريت قطعى آب 

چندان دور از ذهن نيست. 
براســاس پيش بينى صورت گرفته تعداد شهرهاى 
داراى تنش آبى امســال نســبت به سال گذشته كه 
وضعيت بارش مناسب بود، افزايش يافته و به بيش 
از 210 شهر رسيده است كه از اين تعداد 101 شهر 
در وضعيت قرمز هستند و بيش از 20 درصد كمبود 
دارند كه همين مسأله آژير خطر تأمين آب را نيز به 

صدا درآورده است.
گفته مى شود سدهايى كه آب شرب تأمين مى كنند 
نسبت به ســال گذشــته 40 درصد كمبود ذخيره 

دارند، كمبود اين مقدار آب در ســد اكباتان نيز به 
تأييد مسئوالن آبى اســتان هم رسيده است؛ با اين 
حال طبق گفته  هــاى حميدرضا نيكداد معاون آب 
وفاضالب اســتان همدان و همينطــور مدير عامل 
شــركت آب و فاضالب كشــور، قطعى آب جزو 
سياست هاى مجموعه نيست. آنطور كه عنوان شده 
حتى شــهرهايى كه ميزان تأمين و مصرف آن باهم 
برابر نيســت قطعى اعمال نمى شــود اما با توجه به 
طول شــبكه و تعداد زياد تأسيســات ممكن است 

مشكالتى حادث شود. 
بــه گفته حميدرضا جانباز، از 5 ســال گذشــته با 
مديريت فشار تأمين يكنواخت آب مشتركين فراهم 
مى شود و اكنون در دنيا در شبكه توزيع قطع آب و 
جيره بندى از دستور كار خارج شده است. هدف ما 

نيز اين است كه مديريت فشار داشته باشيم مگر در 
شــهرهايى كه مجبور شويم و يا حادثه اى رخ دهد. 
101 شــهرى كه اعالم كرديم وضعيت قرمز دارند 
و احتماال با مشــكل مواجه شوند اما برنامه اى براى 

قطع آب نداريم.
همانطور كه معاون توسعه بهره بردارى از آب شركت 
آب و فاضالب اســتان همدان تأكيد كرده: در حال 
حاضر شركت آب و فاضالب كشور هيچ برنامه اى 
براى قطعى آب در اســتان ها ندارد اما در تابستان با 
افزايش مصارف و كاهش بارندگى ها ممكن اســت 

اتفاقات تازه اى بيفتد.
نيكــداد با تأكيد بــر اينكه فعًال برنامــه قطعى آب 
براى استان پيش بينى نشــده است، گفت: فقط 60 
درصد حجم سد اكباتان آب دارد بنابراين همكارى 
مشــتركين به منظور مديريت مصرف آب ضرورت 
دارد. وى بــا اشــاره به كاهش نــزوالت جوى در 
ســال جارى مطرح كرد: متأســفانه به علت كاهش 
شديد بارش ها، ذخاير سد اكباتان كه در اوايل سال 
34/5 ميليون مترمكعب بود، هم اكنون به 21 ميليون 
مترمكعب رسيده كه اين موضوع نگران كننده است.

نيكداد با اشــاره به اينكه متوسط مصرف آب توسط 
هر ايرانى روزانه چيزى در حدود 190 ليتر اســت 
كه اين رقم 40 ليتر بيش از استاندارد جهانى است، 
تصريح كرد: در راستاى مديريت شرايط فعلى، تهيه 
و نصب فشارشــكن در مكان هاى مورد نياز، انجام 
عمليات نشــت يابى، منع اســتفاده آب شــرب در 
فضاى سبز، شناسايى انشعابات پرمصرف و تعويض 

كنتورهاى معيوب در دستور كار قرار گرفته است.
همدانى ها 60 ليتر بيش از سرانه آب مصرف مى كنند
معاون توســعه بهره بردارى شركت آب و فاضالب 
اســتان همدان با بيان اينكه در استان همدان سرانه 
توليد آب 250 ليتر براى هر نفر در شبانه روز است، 
خاطرنشان كرد: اين رقم اختالف فاحش 60 ليترى 
با ســرانه مصرف استاندارد دارد كه به همين منظور 
بايد تغيير رفتار جديدى از ســوى مصرف كنندگان 
صورت پذيرد و مديريت مصرف جدى گرفته شود.

وى با اشــاره به برخى راهكارهاى مديريت مصرف 
آب، گفت: از شــهروندان و هم اســتانى هاى عزيز 
تقاضا داريم با كاهش زمان استحمام به هشت دقيقه، 
نصب ســردوش هاى كاهنده مصرف، اســتفاده از 

فالش تانك هاى دو زمانه، بستن شير آب در فواصل 
شستشــوى دست ها و يا وضو گرفتن، بهره گيرى از 
حداكثر ظرفيت ماشين هاى لباسشويى و ظرف شويى 
همكاران ما را در ارائه مديريت شرايط بحرانى يارى 

كنند.
 مشتركين پرمصرف استان 

درحال احصاء هستند
نيكداد با اشــاره به اينكه از روزهاى آينده با گرم تر 
شدن هوا اســتفاده از كولرهاى آبى در استان بيشتر 
خواهد شد، يادآور شد: كولرهاى آبى به اندازه يك 
فــرد پرمصرف در شــبانه روز آب مصرف مى كنند، 
بنابراين با اســتفاده از ايجاد سايه بان براى كولرها، 
نشت يابى لوله هاى تغذيه كولر و وارسى و سرويس 

منظم آنها بايد در مصرف آب صرفه جويى شود.
معاون توســعه بهره بردارى شركت آب و فاضالب 
اســتان همدان در پايان با تأكيد بر اينكه 75 درصد 
از نياز آبى شهر همدان از سد اكباتان تأمين مى شود 
كه كاهش ذخاير آبى اين ســد نگران كننده اســت، 
اظهار كرد: مشتركين پرمصرف استان درحال احصاء 

هستند.

 شــاخص قيمــت مصرف كننــدگان شــهرى و 
روســتايى ارديبهشــت 1400 را بــه تفكيــك اســتان ها 
ــر اســاس ايــن شــاخص، اســتان  اعــالم كــرد كــه ب
ــدول  ــدر ج ــد در ص ــورم 49/4 درص ــا ت ــدان ب هم

ــورم روســتايى كشــور ايســتاد. ت
ــت  ــه ارديبهش ــى ب ــه منته ــورم 12 ماه ــرخ ت ن
ــه  ــور ب ــتايى كش ــاى روس ــراى خانواره 1400 ب
ــرخ  ــترين ن ــه بيش ــيد، ك ــدد 43/2 درصــد رس ع
تــورم 12 ماهــه مربــوط بــه اســتان همــدان 
بــا 49/4 درصــد و كمتريــن آن مربــوط بــه 
ــا  ــالن ب ــتان و گي ــتان و بلوچس ــتان هاى سيس اس

38/3 درصــد اســت.
براســاس گــزارش مركــز آمــار، نــرخ تــورم 12 ماهــه 
ــم  ــه پنج ــا 44/4 درصــد رتب ــز ب ــدان ني ــتان هم اس
كشــور اســت. ميانگيــن تــورم 12 ماهــه كشــور 41

ــدان  ــورم هم ــد ت ــان مى ده ــه نش ــت ك ــد اس درص
3/4 درصــد بيشــتر از ميانگيــن كشــور اســت.

 برايــن اســاس كردســتان بــا 46/2 درصــد رتبــه اول 
ــا 37/5 درصــد رتبــه آخــر تــورم 12 ماهــه  و قــم ب

را داراســت.
ــاخص  ــدد ش ــن در ارديبهشــت ماه 1400، ع همچني
كل بــراى خانوارهــاى كشــور بــه 308/4 رســيد كــه 
ــان  ــش نش ــد افزاي ــل 0/7 درص ــاه قب ــه م ــبت ب نس

مى  دهــد.
 همــدان در صدر جدول تورم روســتايى 

كشور ايستاد
ماهانــه  تــورم  نــرخ  بيشــترين  مــاه،  ايــن  در 
خانوارهــاى روســتايى مربــوط بــه اســتان هرمــزگان 
ــرخ  ــش ن ــن افزاي ــش و كمتري ــد افزاي ــا 5 درص ب
تــورم ماهانــه مربــوط بــه اســتان كهگيلويــه و 

ــن  ــم درصــد اســت، هم چني ــا 2 ده ــد ب ــر احم بوي
ــه  ــوط ب ــه مرب ــورم ماهان ــرخ ت ــترين كاهــش ن بيش
ــا 9 دهــم درصــد كاهــش اســت. اســتان همــدان ب
ماهانــه  تــورم  نــرخ  بيشــترين  مــاه  ايــن  در 
خانوارهــاى كشــور مربــوط بــه اســتان هرمــزگان بــا 
3/9 درصــد افزايــش و كمتريــن افزايــش نــرخ تــورم 
ماهانــه مربــوط بــه اســتان كرمانشــاه بــا يــك دهــم 

ــت. ــد اس درص
ــوط  ــز مرب ــه ني ــورم ماهان ــرخ ت بيشــترين كاهــش ن
بــه اســتان هاى همــدان و اردبيــل بــا 3 دهــم درصــد 

كاهــش نســبت بــه فرورديــن 1400 اســت.
ــر شــاخص  ــاه 1400، درصــد تغيي در ارديبهشــت م
كل نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل (تــورم نقطــه 
ــراى خانوارهــاى كشــور 46/9 درصــد  ــه نقطــه) ب ب

بــه ثبــت رســيد.

معاون آب و فاضالب استان:

فعًال برنامه قطعى آب در استان نداريم

راه اندازى يك خط توليد
 كارخانه كيوان همدان

 معاون صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان درباره آغاز فعاليت كارخانه 
كيــوان اعالم كرد: مواد اوليه كارخانه كيوان به اندازه كافى تأمين و يك خط توليد آن فعال 

شده است.
حميد بهزادى شريف در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه اين خط توليد 3500 كارتن در روز 
ظرفيت اســمى دارد كه در حال حاضر فعال شده است، درباره تعداد كاگران اين كارخانه 
نيز مطرح كرد: فعًال 52 نفر در اين كارخانه فعاليت دارند اما تعدادى نيز فرم اســتخدام پر 
كرده اند. معاون صنايع ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در ادامه با اشاره به 

رشد صنعتى استان همدان، از صدور 108 پروانه بهره بردارى در اين استان خبر داد.
وى با بيان اينكه سال 98 در استان همدان 80 پروانه بهره بردارى صادر شد، اظهار كرد: در 
سال گذشته 108 پروانه بهره بردارى براى واحدهاى صنعتى استان صادر شد. بهزادى شريف 
با تأكيد بر اينكه امسال برنامه داريم 130 پروانه بهره بردارى در استان صادر شود، خاطرنشان 

كرد: در حال شناسايى واحدهاى در حال توليد هستيم تا پروانه بهره بردارى صادر كنيم.

شكر به طور 
رسمى گران شد

 اگرچه برخى مسئوالن دولتى افزايش 
قيمت شكر از حدود يكماه قبل را تكذيب 
مى كردند اما ابالغيه تازه شركت بازرگانى 
دولتى ، افزايش رسمى قيمت شكر را تاييد 

مى كند.
به گزارش مهر، حســن حنان عضو هيأت 
مديــره و قائم مقام مديرعامــل و معاون 
بازرگانى داخلى شــركت بازرگانى دولتى 
ايران در نامه اى به اداره كل غله و خدمات 
بازرگانى اســتان ها گرانى شكر خانوار را 

ابالغ كرد.
در ايــن نامه آمده اســت: در اجراى ابالغ 
معــاون محترم بازرگانــى داخلى وزارت 
متبوع و دســتور معاون وزير و مديرعامل 

شــركت طى نامه شــماره 2869/2 مورخ 
1400.3.1 با توجه به تغيير نرخ چغندر و 
افزايش قيمت شكر توليد داخل و نيز پايان 
طرح توزيع شــكر خانوار ويژه ماه مبارك 
رمضان با هــدف افزايش حجم عرضه در 
سطح شبكه هاى توزيع براى كليه مصارف 
شــكر به ميزان تقاضاى بازار به قيمت هر 
كيلوگــرم 115,000 ريال عرضه مى گردد. 
لذا از تاريخ 1400.3.1 كليه خريدارانى كه 
مجوز خروج كاال براى آنها صادر نگرديده 
است مشــمول پرداخت مابه التفاوت نرخ 

شكر مى باشند.
الزم به ذكر اســت قيمت 11 هزار و 500

تومان، نرخ تحويل درب انبار اســت كه 
پس از اعمال هزينه هاى مترتب، شكر در 
بســته هاى يك كيلوگرمى براى مصارف 
خانوار با نرخ 15 هــزار تومان به فروش 

خواهد رسيد.
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

همدان؛ ميزبان جام بزرگ 
ورزش هاى قدرتى كشور

 فدراســيون ورزش روســتايى و بازى هاى بومى محلى در حال 
برنامه ريــزى براى برگــزارى جام ورزش هاى قدرتى كشــور ويژه 

روستاييان و عشاير در استان همدان است.
رئيس فدراسيون ورزش روستايى و بازى هاى بومى محلى در مجمع 
عمومى ســاليانه هيات استان همدان با اعالم اين مطلب گفت: هفته 
آينده كارگروه تخصصى ورزش هاى قدرتى در فدراســيون تشكيل 
جلســه خواهد داد تا براى برگزارى يك جام با شــكوه برنامه ريزى 

مناسب انجام شود.
محمد تقى اميرى خراســانى افزود: باتوجه به اينكه همدان پايتخت 
تاريخ و تمدن ايران زمين اســت و از پتانسيل بااليى در ورزش هاى 
قدرتى برخوردار است، اين استان را شايسته ميزبانى و برگزارى جام 

با شكوه ورزش هاى قدرتى كشور مى دانيم.
وى تصريــح كرد: در همين راســتا 3 رويداد مهم ملى و بين المللى 
متنوع گردشــگرى ورزشى با رويكرد ورزش هاى سنتى و بازى هاى 
بومى محلى را در سال جارى به ميزبانى همدان برگزار خواهيم كرد.
ازجمله نخســتين دوره مسابقات بين المللى چوب كشى به ميزبانى 

استان همدان كه در سال جارى انجام خواهد شد. 
گفتنى اســت مجمع عمومى ســاليانه هيات استان همدان با حضور 
اعضاى مجمع برگزار و عملكرد فنى و مالى توسط مهرداد نادرى فر 
رييس هيات تشــريح شد كه در اين مجمع ، گزارش عملكرد هيات 

استان از اعضاى مجمع راى اعتماد گرفت. 

ايستگاه دائمى بازى هاى 
بومى محلى كشور در درگزين 

 نخســتين ايســتگاه دائمى بازى هــاى بومى محلى كشــور در 
شهرستان درگزين از توابع استان همدان ايجاد شد.

رييس هيات ورزش هاى روستايى و بومى محلى استان با اعالم اين 
مطلب گفت: اين ايســتگاه در راستاى همگانى تر شدن ورزش هاى 

سنتى و بازى هاى بومى محلى راه اندازى شد.
مهرداد نادرى فر بيان كرد: شهرستان درگزين به عنوان آزمونه (پايلوت) 
در پارك ها و بوســتان ها ايستگاه هاى دائمى بازى هاى بومى محلى را 
ايجاد كرد كه با استقبال چشــمگير خانواده ها مواجه شد و به زودى 

ساير شهرستان ها و مركز استان نيز از اين مهم بهره مند مى شوند.
وى خاطرنشــان كرد: در اين ايســتگاه هاى دائمى بازى هاى بومى 
محلــى ورزش هايى براى آمــوزش و ســرگرمى و اوقات فراغت 
تعريف شــده كه ماهيت خانوادگى دارند و در واقع اين فرصت به 
وجود آمد تا رســم و رسوم ايرانى و آداب و فرهنگ نيز از نسلى به 

نسل ديگر منتقل شود.
مزيت بازى هاى بومى محلى اين است كه ابزار پيچيده اى نمى خواهند 
و به ســادگى قابل اجرا است و براين اساس در ايستگاه هاى دائمى 
درگزيــن بازى هاى چون طناب كشــى، هفت ســنگ، الختر، دژبال، 

طناب زنى، يه قل دوقل براى عالقه مندان درنظر گرفته ايم.

فوتبال روستايى در تويسركان

 تيم اتحاد روستاى فريازان مقام قهرمانى جام روستايى تويسركان 
زا تصاحب كرد.

مسابقات فوتبال جام نوروزى 1400 به ميزبانى شهرستان تويسركان 
با شــركت 32 تيم از 28 روستا كه از 27 اسفندماه 99 آغاز شده بود 

و با مشخص شدن تيم قهرمان به كار خود پايان داد. 
اين مســابقات پرهيجان در 8گروه چهار تيمى برگزار شــد كه در 
پايان دو تيم اتحاد روستاى فريازان و مبل و منبت اشترمل به عنوان 
تيم هاى برترراهى فينال شــدند. در ديدارپايانى تيم اتحاد روســتاى 
فريازان بــا چهار گل حريف خود را شكســت داد وكاپ قهرمانى 
را باالى ســر برد. در اين بازى محمــد عبدالمالكى(دوگل)، ايمان 
ســورى و رضا محمود وند گلزنى كردند و قضاوت اين مسابقه را 
رحمان راستين، احمد احمدوند، رضا جامع بزرگ و محمد فرهمند 
برعهده داشــتند. گفتنى است در مراســم اختتاميه اين مسابقات از 
خيرورزشــى ، دكتر عابدى سازنده استاديوم فوتبال شهر تويسركان 

تقدير به عمل آمد.
رئيس فدراســيون ورزش روســتايى و بازى هــاى بومى محلى در 
مراســم اختتاميه جام فوتبال نوروز 1400 تويســركان گفت: آينده 
فوتبال كشور را همين روســتاييان عزيز و عشاير سختكوش تامين 

خواهند كرد.
محمد تقى اميرى خراســانى گفــت: اگر نگاهى بــه تيم هاى ملى 
بياندازيم، اكثر بازيكنان روســتايى و عشــاير هستند و اين نشان از 

ظرفيت باالى اين عزيزان در حوزه ورزش دارد.
وى تصريح كرد: «ســتارگان آينده» شعار فيفا است و مطمئن باشيد 
با اســتعداديابى مناســب و پرورش آنها قطعا آينده فوتبال ايران از 
دل همين روستاييان و عشــاير تامين خواهد شد.براى مثال عليرضا 
بيرانوند گلر ملى پوش فوتبال، يك نمونه بارز اين استعدادهاســت. 
بازيكنى كه از دل روســتا برون آمد و در حال حاضر در قلب اروپا 

بازى مى كند.

هت تريك چلسى مقابل منچسترسيتى 

 مردان توماس توخل به ســومين پيــروزى متوالى خود در فصل 
21-2020 مقابل منچسترسيتى دست يافتند و قهرمان ليگ قهرمانان 

اروپا شدند.
 فينال ليگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه دراگائوى پورتو بين تيم هاى 
منچسترسيتى و چلسى برگزار شد كه چلسى با پيروزى يك بر صفر 

در اين فينال تمام انگليسى، قهرمان مسابقات شد.
كاى هاورتز در دقيقه 43 دروازه ســيتيزن ها را گشود تا چلسى پس 
از قهرمانى سال 2012، براى دومين بار در تاريخ ليگ قهرمانان اروپا 
تاج گذارى كند. منچسترســيتى پيش از اين جام قهرمانى ليگ برتر 
و جام اتحاديه انگليس را باالى ســر برده بود و به كســب سه گانه 
اميدوار بود، اما پپ گوارديوال ســومين شكســت متوالى خود را در 
اين فصل مقابل چلسى متحمل شد تا پس از دو قهرمانى با بارسلونا، 

در حسرت فتح جام مهمترين عنوان باشگاهى باقى جهان بماند.
چلســى با اين قهرمانى، خاطره تلخ شكســت در فينال سال 2008

مقابل منچســتريونايتد را با غلبه بر تيم ديگر شهر منچستر از اذهان 
پاك كرد.

تيم سامان قدوس ليگ برترى شد
 تيــم فوتبال برنت فــورد با برترى مقابل سوانســى به ليگ برتر 

باشگاه هاى انگليس صعود كرد.
ديدار فينال پلى آف چمپيونشــيپ انگليس در ورزشگاه ومبلى شهر 
لندن برگزار شد و تيم برنت فورد با حضور سامان قدوس ملى پوش 
ايرانى خود برابر سوانســى به برترى دو بر صفر دست يافت و ليگ 
برترى شد.ايوان تونى و امليانو ماركوندس گلزنان اين ديدار حساس 
و تماشــايى بودند. سامان قدوس بازيكن ايرانى برنت فورد از دقيقه 

74 بازى مقابل سوانسى در تركيب تيمش قرار گرفت.
بــا اين اوصاف، برنت فورد پس از 74 ســال به ســطح اول فوتبال 

انگليس رسيد.

10 تيرماه بدرقه كاروان المپيك ايران
 بنا به پيشنهاد ستاد فرهنگى المپيك و با در نظرگرفتن زمان هفته 
المپيك، مراســم بدرقه كاروان اعزامى به بازى هاى توكيو 10 تيرماه 

در اراضى عباس آباد برگزار خواهد شد.
كميته ملى المپيك قصد دارد با همكارى شهردارى تهران و موسسه 
كمك به توســعه فرهنــگ و هنربرنامه هاى هفته المپيك در ســال 
جارى را ويژه تر و گســترده تر از هر سال برگزار كند تا در آستانه 
بازى هاى المپيك، گامى بلند در جهت ايجاد فضاى المپيكى برداشته 

شود.
بر همين اســاس با پيشنهاد ســتاد فرهنگى توكيو كه مجرى فعاليت 
هاى فرهنگى كاروان اعزامى به توكيو اســت، برنامه هاى اين هفته 
به گونه اى پيش بينى شــده كه ُحسن ختام آن بدرقه اين كاروان و 

برگزارى مراسم ويژه براى آن باشد.
23 ژوئن مصادف با 2 تيرماه روز جهانى المپيك است اما بر اساس 
پيشــنهاد مطرح شــده، 5 تا 10 تيرماه ويژه اجراى برنامه هاى هفته 
المپيك در نظر گرفته شده است تا روز پايانى يعنى 10 تيرماه هم به 

برگزارى مراسم بدرقه كاروان ايران اختصاص پيدا كند.
قرار است اين مراسم با حضور ورزشكاران المپيكى و مربيان شان در 
اراضى عباس آباد و در جوار بلندترين برج پرچم ايران برگزار شود. 
اين پرچم كه مشــرف به مقبره الشهدا و باغ موزه دفاع مقدس است 
با ارتفاع 150 متر يكى از ســه پرچم بلند جهان به حساب مى آيد و 
همين مســئله از جذابيت هاى مراسم بدرقه كاروان ايران براى اين 

دوره بازى هاى المپيك خواهد بود.

نخستين پيروزى سروسامان ايران
 تيم ملى واليبال ايران در ســومين روز از مسابقات ليگ ملت ها 

2021 ايتاليا موفق به كسب نخستين پيروزى شد.
ملى پوشــان كشورمان پس از دو شكســت مقابل ژاپن و روسيه در 
سومين ديدار به مصاف هلند رفت .هلندى ها هم دو شكست را در 

كارنامه داشتند در شرايطى برابر مقابل هم قرار گرفتند.
ســعيد معروف كاپيتان تيم ملى پس از بهبودى در تركيب الكنو قرار 

گرفت و بازى با ميدان دارى تيم ايران آغاز شد.
ملى پوشــان كشــورمان برخــالف دو بازى گذشــته در اين بازى 
هماهنــگ تر بودند وهم در دفاع وهــم در حمله خوب كار كردند.
ايران ست نخســت را به راحتى با امتياز 25بر18 به پيروزى رسيد.
در ســت دوم باز هم برترى از آن تيم ايران بود وهلندى ها در اين 
ست بهتر عمل كردندوامتيازات خود را  نزديك كردند اما در نهايت 

سروسامان ايران 25 بر 23 به پيروزى رسيد.
در ست سوم ملى پوشــان برترى خود را حفظ كردند در اين ست 
هلندى ها بازى خوبى را ارائه دادند وپابه پاى ايران تا امتياز 28  باال 
آمد ودر نهايت در يك ست حساس و نفس گير اين  تيم سرو قامتان 
ايــران بود كه 30 بر 28 به پيروزى رســيد تا در مجموع 3 بر صفر 

نخستين پيروزى خود را جشن بگيرد.
ملى پوشــان كشــورمان بازى به بازى بهتر مى شوند ودر روزهاى 

آينده بازيهاى بهتر وزيباترى را شاهد خواهيم بود

مشكالت پاس حل و فصل مى شود
ــه زودى حــل و فصــل  ــال پــاس همــدان ب ــم فوتب  مشــكالت تي

ــود. ــى پرداخــت ش ــان و كادر فن ــه بازيكن ــد مطالب ــود و باي مى ش
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان در ديــدار بــا علــى قربانــى 
ســرمربى پــاس بــا اعــالم حمايــت خــود از پــاس اظهــار داشــت: تيــم 
ــا  پــاس بــه لحــاظ زيرســاخت مشــكل دارد و فصــل آينــده نبايــد ب

ايــن شــيوه مديريــت شــود.
ــات  ــد مطالب ــگاه باي ــل باش ــرد: مديرعام ــه ك ــيفى اضاف ــد س حمي

اعضــاى تيــم را پرداخــت كنــد تــا بتوانيــم فصــل را بــدون حاشــيه 
بــه پايــان ببريــم و اميــر عظيمــى مديرعامــل پــاس نيــز انتظارهايــى از 

ــد حــل شــود. ــه باي مســووالن دارد ك
وى افــزود: تــالش مى كنيــم امــروز مســايل مالــى تيــم حــل شــود و 

بازيكنــان بــه همــدان بازگردنــد.
ســرمربى تيــم پــاس نيــز گفــت: فقــط بــه درخواســت مســئوالن بــه 
ــم مشــكلى  ــد روز ه ــن چن ــفانه در اي ــا متاس ــدان بازگشــته ام ام هم
حــل نشــده اســت. فشــار مالــى روى بازيكنــان بــه خصــوص چنــد 
ــا مخــارج  ــده اســنپ شــده اند ت ــه حــدى اســت كــه رانن بازيكــن ب

زندگــى خــود را تاميــن كننــد.
علــى قربانــى افــزود: اكنــون نمى توانــم بــدون اينكــه مشــكالت مالــى 
تيــم حــل شــود، از آن هــا بخواهــم بــه همــدان بازگردنــد چــرا كــه 
برخــى دريافتــى نداشــته اند، عــده اى هــم تنهــا 35 درصــد گرفته انــد 
و كادر اجرايــى و فنــى هــم درصدهــاى خــود را دريافــت نكرده انــد.

ــه بازگشــت  ــا ايــن شــرايط آن هــا حاضــر ب وى خاطرنشــان كــرد: ب
نخواهنــد شــد چــرا كــه فقــط 6 بــازى تــا پايــان ليــگ باقــى مانــده و 
دريافتــى ناچيــز داشــته اند. و اگــر پرداختــى مالــى بــه تيــم صــورت 

ــراى هميشــه همــدان را تــرك مى كنــم. ــرد، ب نگي
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پيشخـوان

خانه ورزش روستاى 
باباپير افتتاح شد

 خانه ورزش روستاى بابا پير از توابع 
شهرستان تويســركان با حضور رئيس 
فدراسيون و نماينده مردم تويسركان در 

مجلس شوراى اسالمى افتتاح شد.
اين روســتا در دهستان كرزان رود قرار 
دارد و براساس سرشــمارى مركز آمار 
ايران در ســال 1395، جمعيت آن 946 

نفر (408خانوار) بوده است.
در اطــراف اين روســتا كوه هاى به هم 
پيوســته قرار گرفته اســت كه به عنوان 
يك جاذبــه طبيعى – ورزشــى براى 
ورزشــكاران و كوهنوردان مورد توجه 

است. 

مسابقه طناب كشى 
در رزن

 بمناسبت گراميداشت ياد و خاطره 
شــهيدان ســوم خرداد و هفتــه ملى 
دخانيات يكدوره مسابقه طناب كشى در 

شهرستان رزن برگزار شد.
بمناســبت گراميداشــت ياد و خاطره 
شــهيدان ســوم خرداد و هفتــه ملى 
دخانيات يكدوره مســابقه طناب كشى 
با حضور 4 تيــم 5 نفره با هدف ايجاد 
نشــاط از طريق ورزش توســط هيات 
همگانى شهرســتان رزن در محوطه باز 

سالن الغدير شهر دمق برگزار شد.
شــركت كننــدگان به صــورت دوره 
اى و با شــعار تعهد من، ترك قليان با 
يكديگــر به رقابت پرداختند و در پايان 
ســلطانى،بهزاد  دمق (رضا  جوانان  تيم 
عطايى و  احمدى،محسن شيرى،محمد 
امير محمد شريفى) عنوان قهرمانى اين 
دوره از مسابقات را از آن خود نموده و 
با اهداى هديه و لوح تقدير از تيم برتر 

تجليل به عمل آمد.

سرپرست هيات كبدى 
نهاوند منصوب شد

 سيد مصطفى موسوى رئيس هيات 
كبــدى اســتان ، طى حكمــى عباس 
كدخدايى را به عنوان سرپرست هيات 

كبدى شهرستان نهاوند منصوب كرد.
در بخشى از اين حكم آمده است

اميد اســت با اتكال به خداوند متعال و 
ضمن همكارى با اداره ورزش و جوانان 
شهرستان و بهره گيرى از توان فكرى و 
اجرايى اعضاى هيات در توسعه كبدى 
شهرستان نهاوند در بخش هاى همگانى 

و قهرمانى اهتمام داشته باشيد
از  كدخدايى  عبــاس  اســت  گفتنــى 
پيشكســوتان و قهرمانان ورزشى استان 
بوده و طى سال هاى گذشته مسئوليت 
هــاى مختلفــى را در چنديــن هيات 

ورزشى در كارنامه خود دارد.

صعود كوهنوردان  
فامنين به ارتفاعات گرمك

 به مناســبت هفته بــدون دخانيات 
كوهنــوردان شهرســتان فامنيــن بــه 

ارتفاعات گرمك صعود كردند.
به همت هيات كوهنوردى و صعود هاى 
ورزشى شهرســتان فامنين ،كوهنوردان 
اين شهرستان به مناســبت هفته بدون 
دخانيات با شــعار ملى تعهد من ترك 
قليان است به ارتفاعات گرمك از توابع 

شهرستان رزن صعود كردند.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
فامنيــن اظهــار داشــت:وقتى نيروى 
جوان، جامعه ســالم و تندرست باشند 
،آن جامعه در كليه زمينه ها به ســوى 
پيشــرفت رهنمون خواهــد يافت ،از 
ســوى ديگر محصوالت دخانى كامال 
تضاد با ورزش بوده و با ارمغان آوردن 
بيمارى ،شــادى را از مصرف كنندگان 

خود ميگيرد.
حســن ترابى در ادامــه افزود:بهترين 
نــوع مراقبت،پرهيــز از رفتارهاى پر 
خطر مانند اســتعمال دخانيات و بيشتر 
گرايش بــه ســوى ورزش و تحرك 

جسمانى است.

سليمان رحيمى»
 رقابت هاى المپيك 2021 توكيو در حالى 
قرار است از تير ماه در ژاپن كشور آفتاب تابان 
برگزار شــود كه پس از 20 سال اين المپيك 

بدون همدانى ها برگزار مى شود.
ورزش اســتان همدان در حســرت سهميه 
المپيك ســوخت و ورزشكاران استان كه در 
پنج دوره گذشــته نمايندگانى داشتند وحتى 
مدال آور هم بودند امســال بايــد از جعبه 
جادويــى بازى ها را دنبال كنند و نمى توانند 
حضــور فيزيكــى در ايــن رقابــت بزرگ 
جهانى داشته باشد در حالى كه ورزشكاران 
كشورمان براى حضور در بازى هاى المپيك 
2021 توكيو تاكنون بيش از 60 سهميه كسب 

كرده اند.
كمتــر از 2 ماه ديگر تا آغاز بازى هاى المپيك 
2021  توكيو زمان باقى مانده و تقريبا رقابت 
هاى كســب ســهميه روبه پايان است با اين 
وجود ورزش استان همدان در حسرت كسب 
ســهميه المپيك باقى ماند و نتوانست سهميه 
بگيرد و فرصت مهــم حضور در اين رويداد 

بزرگ جهانى را از دست داد.
همدان نسبت به 5 دوره هاى گذشته المپيك، 
ضعيف ترين عملكرد را به لحاظ كسب سهميه 

به ثبت رسانده است.
نخستين حضور استان همدان در اين آوردگاه 
بزرگ، در المپيك 2000 ســيدنى رقم خورد 

و منيژه كاظمى در رشــته تيراندازى به عنوان 
عضو افتخــارى، پرچــم داركاروان ورزش 
كشورمان بود.پس از سيدنى پاى ورزشكاران 
استان همدان به المپيك ها بازشد وقهرمانانى 
چون مه لقا جام بــزرگ در تيراندازى، آرمين 
تشــكرى در واليبال ،حميدرضا زور آوند در 
پياده روى،آرزو حكيمى در قايقرانى ، صادق 
گودرزى، ميثم  مصطفى جوكار، سعيد ابراهيمى 
ومسعود مصطفى جوكار در كشتى حضور پيدا 
كردند كــه حتى صادق گودرزى ومســعود 
مصطفى جوكار دو مدال نقره در كشتى كسب 

كردند.
حاال پــس از چندين دوره حضور مســتمر 
نماينــدگان همــدان در بازى هــاى المپيك، 
كابوس وداع تلخ از كســب ســهميه المپيك 
توكيــو ورزش اســتان را آزار مى دهد وهيچ 
قهرمان اســتان نتوانســت در اين مسابقات 

سهميه كسب كند.
شــروع مدال آورى ورزشــكاران همدانى در 
المپيك ها به ســال 2004 وبه بازى هاى آتن 
يونان بازمى گردد كه مســعود مصطفى جوكار 
در كشتى توانست به نشــان نقره دست يابد 
و نخســتين مدال المپيكى استان همدان را به 

دست آورد.
در المپيك 2008 پكن با وجود اينكه شــانس 
براى مدال آورى ميثم مصطفى جوكار و سعيد 
ابراهيمى باال بود، اين موفقيت حاصل نشــد 

تا دســت همدانى ها از مدال در اين مسابقات 
خالى بمانــد و در المپيك 2012 لندن صادق 
گــودرزى ديگر كشــتى گير اســتان همدان 
توانســت مدال نقره را كســب كند و مه لقا 
جام بــزرگ در تيراندازى چهارم شــد.آرزو 
حكيمى نيز تنها با 17 ســال ســن به عنوان 
المپيك  در  كشــورمان  ورزشكار  جوان ترين 

لندن نام گرفت اما مدالى كسب نكرد.
پرونــده رقابت نمايندگان اســتان همدان در 
بازى هــاى المپيــك 2016 ريــو برزيل نيز 
با ناكامى در كســب مدال بســته شــد.مه لقا 
جام بزرگ تيرانــداز همدانى نيز براى دومين 
دوره پياپى در المپيك حضور داشت و همانند 
المپيك لندن از رســيدن به مــدال بازماند و 
حميدرضا زورآوند نيز براى نخســتين بار در 
پيكارهــاى المپيك حضور يافــت و از نگاه 

كارشناسان عملكرد مطلوبى داشت.
در واقع ويترين المپيكى همدان از سال 2004
تاكنون 2 نشان نقره در ورزش كشتى بود كه 
مدال هاى كسب شــده در اين ورزش هم به 

تاريخ پيوست.
ورزش استان همدان بايد با برنامه ريزى مدون 
به دنبال بازگشــايى مسيرى تازه براى رسيدن 
به المپيك باشد و براى المپيك 2024 امريكا 

خيز بردارد.
المپيك 2021  توكيو قرار است از يكم تا 17

مرداد سال جارى برگزار شود.

 شهرســتان بهار كوهنــوردان با تجربه و 
توانمندى دارد و بايد از ظرفيت و پتانســيل 
آنان در راســتاى اهداف هايت كوهنوردى 

استفاده كرد.
رئيــس هيــات كوهنــوردى و صعودهاى 
ورزشــى اســتان در مراســم معرفى رييس 
هيات شهرســتان بهار با اعــالم اين مطلب 
گفت: شهرستان بهار كوهنوردان با تجربه و 
توانمندى دارد و بايد از ظرفيت و پتانســيل 
آنان در راســتاى اهداف هيات كوهنوردى 

استفاده كرد.
عليرضا گوهرى بــا تقديراز زحمات رئيس 
ســابق هيات كوهنوردى بهار گفت: خيرا... 
چهره گشــا يكى از كوهنوردان پيشكسوت 
شــهر بهار اســت كه بايد در آينــده نيز از 

تجربيات وى استفاده كرد.
رئيس اداره ورزش و جوانان بهارنيز گفت : 
كوهنوردى همواره به عنوان يكى از بهترين 
تفريحات و ورزش هاى مفرح محسوب مى 
شود و طرفداران زيادى دارد و همه ما عضو 

خانواده بزرگ ورزش هستيم.
ــات  ــك هي ــزود : ي ــى زاده اف عليرضــا صف
تيمــى  و  گروهــى  كار  نيازمنــد  خــوب 
اســت و بــا هــم انديشــى اعضــا مــى 
ــى داشــته باشــيم  ــوان صعــود هــاى خوب ت
و از تجربيــات همديگــر بهرمنــد شــويم؛ و 
اميــدوارم بــا انتخــاب رئيــس جديــد شــاهد 
تغييــر و تحــوالت عظيمــى در ايــن حــوزه 

ــد  ــه من ــوان عالق ــان و نوج ــيم و جوان باش
ــم. ــن رشــته ورزشــى را جــذب كني ــه اي ب

وى ورزش را براى سالمتى مهم برشمرد و 
تاكيد كرد : با اجــراى برنامه هاى تفريحى 
ورزشــى بين همه اقشار شور و نشاط ايجاد 
كنيم و جوانان و نوجوانان را در رشــته هاى 
ورزشى جذب كنيم تا اوقات فراغت خود را 

با ورزش پُر كنند.
صفــى زاده گفت : ورزشــكاران بايد مورد 
حمايــت قــرار بگيرند و بــراى حمايت از 
جوانان و نوجوانان كه در آينده مدال آوران 
اين شهر و افتخار شهرستان و استان خواهند 
بود نيازمند جذب اسپانســر و كمك خيرين 
هستيم تا بتوانيم برخى از تجهيزات ورزشى 
را خريدارى و در اختيار ورزشــكاران قرار 

دهيم.
هيئت  جديــد  رئيــس  شــاهبداغى  اميــر 
كوهنــوردى بهــار در ادامــه با اشــاره به 
برخى از مشــكالت در اين حوزه گفت: از 
مهمترين مشــكالت ما كمبــود مربى هاى 
ورزشى اســت و بايد در آينده با همكارى 
اداره ورزش و جوانــان دوره هاى آموزش 
اصول كوهنوردى، كاربرد طناب و گره هاى 
كوهنــوردى و همچنين كالس مهارت هاى 
امداد و نجات برگزار كنيم تا در آينده بتوانيم 
مربيــان توانمندى را تربيت و تحويل جامعه 

ورزشى دهيم.
در پايان اين نشست از زحمات خيرا... چهره 
گشا تجليل و اميرشاهداغى به عنوان رئيس 

جديد اين هيات معرفى شد. 

دومين برد 
بسكتباليست هاى همدان

 مسابقات ليگ دســته دو با كسب دومين برد تيم 
همدان دنبال شد.

تيم خانه بسكتبال همدان در اولين ديدار خود در اين 
رقابت ها به مصاف تيم خانه بسكتبال لرستان رفت و 
در پايان اين مسابقه موفق شد با نتيجه 66 به 57 برنده 

اين بازى شود. همچنين تيم خانه بسكتبال همدان در 
دومين بازى خود موفق شد با نتيجه 59 - 57 تيم خانه 

بسكتبال اردبيل را شكست دهد.
ايــن رقابت ها در دو گروه الف و ب و با حضور 12 

تيم در حال برگزارى است.
استان همدان در اين دوره از رقابت ها با دو نماينده، 
تيم هاى خانه بســكتبال همدان و خانه بسكتبال بهار 

شركت دارد.

پيروزى ُپرگل حريف ايران در ديدارى دوستانه
 تيم ملى فوتبال عراق در ديدارى دوستانه با نتيجه 6 بر دو نپال را شكست 
داد. تيم ملى فوتبال عراق يكى از حريفان ايران در انتخابى جام جهانى 2022 
در ديدارى دوستانه كه در بصره برگزار شد، با نتيجه 6 بر 2 برابر نپال به برترى 
دســت پيدا كرد. تيم ملى فوتبال عراق با 11 امتياز در صدر جدول رده بندى 
گــروه C انتخابى جام جهانى قرار دارد. ايران در اين گروه با 6 امتياز و يك 

بازى كمتر در رده سوم است.

پس از پس از 2020 سال المپيك بدون همدانى ها سال المپيك بدون همدانى ها

بهار كوهنوردان با تجربه و توانمندى دارد
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

برداشت مواد ارزشمند درختان 
با كمك يك ربات

 محققان دانشگاه فنى دانمارك يك ربات كوچك توليد كردند كه 
مى تواند مواد شيميايى ارزشمند را از سلول هاى گياهان برداشت كند.

به گزارش ايسنا، هنگامى كه از گياهان براى برداشت زيست توده آنها 
استفاده مى كنيم، غالباً صرفاً بدنبال يك ماده اصلى هستيم. اين مورد 
در مورد شيره گياه يا عطر گل ها صدق مى كند. با اين حال ما معموالً 
براى انجام اين كار يا به درخت آســيب مى رسانيم يا گياه را كامًال از 
بين مى بريم. اخيرا محققان دانشگاه فنى دانمارك يك ربات كوچك 
ساخته اند كه مى تواند مواد شيميايى با ارزش را از سلول هاى گياهان 
استخراج كند. اين ربات از يك سوزن ميكروسكوپى و سيستم هوش 

مصنوعى براى برداشت ساختار خالص ماده استفاده مى كند.

ايجاد متانول از گاز مضر دى اكسيد كربن 
براى سوخت كشتى ها

 دانشــمندان در بخشــى از پروژه "FReSMe" كه توســط 
اتحاديه اروپا تأمين مالى مى شود، در حال تحقيق درباره امكان توليد 
متانول(ســوخت سازگار با آب و هوا) از گاز مضر دى اكسيد كربن 
هســتند. به گزارش مهر  ،  از دهه 1980 متانول به عنوان ســوخت 
سازگار با آب و هوا در نظر گرفته شده است. اما تاكنون به طور عمده 
در صنايع شيميايى براى توليد موادى مانند فرمالدئيد يا به عنوان يك 

حالل براى رنگ ها استفاده شده است.
تا به امروز متانول به عنوان ســوخت، فقط يك نقش جزئى داشــته 
اســت. اگر امكان توليد متانول از دى اكســيد كربن ايجاد شود، اين 

روند مى تواند در آينده اى نه چندان دور تغيير كند.

سياركى به بزرگى برج ايفل 
در حال نزديك شدن به زمين

 طبق گزارش آژانس فضايى ناسا يك جرم آسمانى به نام  "2021 
KT١" كه در گروه ســيارك هاى به طور بالقوه خطرناك قرار دارد 
در حال نزديك شــدن به زمين است و هفته آينده از كنار زمين عبور 

مى كند.
به گزارش اسپوتنيك، دسته ى سيارك هاى خطرناك به گروهى گفته 
مى شود كه اندازه ى آن ها به قدرى بزرگ است كه در صورت برخورد 

به زمين آسيب جدى ايجاد مى كنند.
KT١" كه بزرگ تر از برج ايفل  به گفته ى ناســا، ســيارك "٢٠٢١
است در تاريخ 1 ژوئن(11 خرداد) در ساعت 10:24 به وقت منطقه 

زمانى شرقى( 18:54 به وقت تهران) به زمين نزديك مى شود.

رقابت هوش مصنوعى با انسان
 در تشخيص كوويد-19

 پژوهشگران كانادايى، يك فناورى مبتنى بر هوش مصنوعى ابداع 
كرده اند كه مى تواند كوويد-19 را با دقتى مشــابه دقت متخصصان 

انسان تشخيص دهد. 
به گزارش ســايتك ديلى، فناورى هوش مصنوعى كه پژوهشــگران 
"دانشــگاه واترلو"(UWaterloo) كانادا ابــداع كرده اند، مى تواند 
شدت كوويد-19 را با دقت اميدواركننده اى ارزيابى كند. پژوهشگران 
در ايــن پروژه كــه با همكارى يك شــركت كانادايى موســوم به 
"DarwinAI" انجام شده است، طورى هوش مصنوعى را آموزش 
دادند كه بتوانــد ميزان عفونت ريه بيماران مبتــال به كوويد-19 را 

براساس تصاوير اشعه ايكس قفسه سينه تشخيص دهد.

آشا، ربات انسان نماى پرستار
 هندى ها موفق به ايجاد يك ربات انســان نما شــده اند. اين ربات 
پرســتار مى تواند دماى بدن افــراد را اندزه گيرى كنــد، كمى با بيمار 
صحبت كند و مشاوره پزشكى نيز به افراد بدهد. عالوه بر اين، اين ربات 
پرستار همچنين حس شوخ طبعى نيز دارد.به گزارش ايسنا، اين ربات 
"آشا"(Asha) نام دارد و شركت "AHAM AVATAR" اين ربات 
انسان نماى پرستار را توسعه داده است و حال با این ربات به مرحله 
نیمه نهایی مســابقات "ANA Avatar XPRIZE" كه جايزه آن 
10 ميليون دالر اســت رسيده است. اين شركت تنها شركت هندى در 
ميان 38 گروه از 16 كشور راه يافته به مرحله نيمه نهايى است.هدف آنها 
از توسعه ربات "آشــا" اين است كه اين ربات بتواند در مكان هايى كه 

انسان نمى تواند به آنجا برود، رفته و كارهايى را انجام دهد.

چرا براى وام كرونا 
مهلت داده نشد؟

 معاون گردشگرى كه حدود دو ماه پيش از امهال 
وام كرونا تا شهريورماه 1400 خبر داده بود، اكنون در 
اظهارات تازه اى علت امهال نشدن اين وام را توضيح 

داد.
به گزارش ايســنا، ولى تيمورى فروردين ماه امســال 
اعالم كرد مهلت بازپرداخت اقساط كرونا طبق تصميم 
ستاد ملى كرونا تا شهريورماه 1400 امهال شده است. 
اين درحالى بود كه بانك ها در يك ماه گذشته زير بار 
چنين تعهدى نرفتند و پرداخت نشدن اقساط، برابر با 
جريمه ديركرد و كسر از حساب ضامن بود. اينك او 
در توضيحاتى كه به تازگى در صفحه شخصى خود 
منتشــر كرده، علت اجرا نشــدن اين مصوبه را ابالغ 

نشدن دستورالعمل آن به بانك ها اعالم كرده است.
معاون گردشــگرى مى گويد: بانك هــا در طول يك 
ماه گذشــته دســتورالعمل مصوبى براى اعمال اين 
امهال نداشــتند و به همين خاطر از امهال تسهيالت 
بانكى فعاالن گردشگرى سر باز مى زنند. ان شاءاهللا با 
ابالغ اين دســتورالعمل در هفته آتى مشكل برطرف 
خواهد شــد. با وجود آن كه بانك ها تاكنون تاخير در 
بازپرداخت اين تســهيالت را مشمول جريمه و كسر 
از حساب ضامن كرده اند، اما تيمورى تاكيد دارد: هيچ 
جريمه و كارمزدى براى امهال تسهيالت بانكى فعاالن 

گردشگرى تعلق نخواهد گرفت.
او يــادآور مى شــود: بــا توجــه بــه اســتمرار 
محدوديت هــاى مربــوط بــه كرونــا در صنعت 
گردشگرى، بسته سوم حمايت هاى بانكى، بيمه اى 
و مالياتى به فعاالن گردشگرى براى بازه هاى زمانى 
ســه تا شش ماهه در كارگروه بررسى آثار اقتصادى 
كرونا تصويب شــده كه ان شاءاهللا با تصويب نهايى 
در اولين نشســت ســتاد ملى كرونا در هفته آينده، 

ابالغ و اجرايى خواهد شد.
ســتاد ملى كرونا در مهرماه 99 پرداخت تسهيالت از 
16 تــا 900 ميليون تومان با نرخ ســود 12 درصد را 
به تمام كسب وكارهاى گردشگرى مصوب كرد. مقرر 
شده بود بازپرداخت اين تسهيالت تا پايان سال 1399 
امهال شود، اما با ادامه تعطيلى سفرها و كسب وكارهاى 
گردشگرى، معاون گردشگرى قول داد تمديد امهال تا 
شــهريورماه 1400 را پيگيرى كند؛ وعده اى كه هنوز 
عملى نشــده است. اگرچه بانك ها در دور قبل امهال 
تسهيالت هم به سختى و با پيگيرى هاى فراوان، زير 
بار مصوبه الزم االجراى ستاد ملى كرونا رفتند و البته 

برخى هم پايبند نماندند.

راه توسعه تويسركان
 از جاده گنجنامه مى گذرد

 تويسركان- وحيد الوندى-خبرنگار همدان پيام-شهرستان تويسركان 
با برخوردارى از طبيعتى بكر، دلنشــين و مسحور كننده و آب و هوا و 
اقليمى دلپذير و بيش از 221 اثر تاريخى، فرهنگى و گردشــگرى يك 

مقصد فرح انگيز و ارزان قيمت براى گردشگران به شمار مى رود .
با اين همه جذابيت و ظرفيت در بن بســت راه هاى ارتباطى محصور 
شــده و بخش زيادى از مردم خوش ذوق ايران زمين را از شــناخت 

زيبايى هاى تويسركان باز نگاه داشته است.
نام تويســركان با محصول چند منظــوره و مرغوب گردويش پيوندى 
اصيل خورده اما اين تنها گردوى تويسركان نيست كه مى تواند ارمغان 

سفر به  اين شهرستان به عنوان بهشت نهان غرب ايران زمين باشد.
بــارگاه حضــرت حبقــوق نبــى(ع)، آرامــگاه ميررضــى الديــن 

آرتيمانى،عمارت مســعودى، بازار تاريخى سرپوشيده، كاروانسراى 
شــاه عباسى فرسفج، مناطق نمونه گردشگرى و دره هاى خرم 
و سرسبز گزندر سرابى، روستاهاى آرتيمان و شهرستانه و تپه 
قلندر سيا در كنار قلعه تاريخى اشتران و طبيعت افسونگر شهر 
ســركان همه و همه جلوه هايى كم نظير از تلفيق تاريخ، هنر، 

فرهنگ و تمدن تويســركان هستند كه هم وطنان عزيز ايران زمين را به 
سوى خود مى خوانند.

آنچه بى شــك در اين ميان از اهميت باال و بى بديلى برخوردار است، 
ســامان دهى راه هاى ارتباطى تويســركان است كه موجب تسهيل در 
روند رفت و آمد گردشــگران به اين مقصد جذاب گردشگرى در ايام 

مختلف سال مى شود.
در چند ســال اخير روند ســامان دهى و چهار خطه كردن جاده هاى 
تويســركان به جوكار و تويسركان به كنگاور به عنوان راه هاى شريانى 
تويســركان در دســتور كار قرار گرفته و از پيشرفت هاى قابل توجهى 

برخوردار شده است.
ايــن تحركات اجرايى اثر بخش در حالى رقم خــورده اند كه از زمان 
دولــت دهــم زمزمه هايى مبنى بــر پيگيرى طرح ســامان دهى جاده 
تويسركان به همدان از مسير گنجنامه از سوى مسئوالن ارشد شهرستان 
شنيده مى شــد اما اين پيگيرى ها تا كنون سبب ساز هيچ اقدام اجرايى 
خاصى نشــده اند. آنگونه كه مفتح نماينده كنونى مردم تويســركان در 
يكى از ســخنانش در مورد اين طرح اظهار نظر كــرده بود، قرار دادن 
طرح ســامان دهى جاده تويسركان به همدان از مسير گنجنامه در دولت 
يازدهم عمًال و تقريباً از چرخه اجرايى و برخوردارى از رديف بودجه 
كنار گذاشته بود اما با پيگيرى هاى مستمر وى طرح مطالعاتى آن دوباره 
مطــرح و از رديف بودجه برخوردار شــد. اين اوصاف طرح مهمى كه 
مردم و مسووالن تويســركان بر لزوم اجراى آن اتفاق نظر دارند، طرح 
سامان دهى جاده تويسركان به همدان از مسير گنجنامه است كه موجب 
كوتاه تر شدن زمان سفر از تويسركان به همدان به عنوان مركز استان مى 
شــود. اين جاده همچنين روستاهاى هدف گردشگرى تويسركان يعنى 
اشــتران، كهنوش و گشانى را بر سر مســير خود دارد و با ساخت سد 

خرمرود بيش از پيش از پيوست گردشگرى برخوردار است.
بى شــك اجراى دقيق و كارشناسانه اين طرح مى تواند گامى اثر بخش 
و مانــدگار در جهــت معرفى توانمندى ها و ظرفيت هاى شهرســتان 

تويسركان و توسعه صنعت گردشگرى در اين شهرستان باشد.
اميد مى رود كه مسئوالن كشورى و ملى نيز همصدا با مردم و مسئوالن 
تويسركان توجه ويژه اى براى به ثمر رسيدن اين طرح و شكوفايى بيش 
از پيش گردشگرى و به دنبال آن اقتصاد و حوزه كسب و كار شهرستان 

تويسركان، داشته باشند.
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باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
عزيزان موسم جوش بهاره                                           چمن پر سبزه صحرا الله زاره
دمى فرصت غنيمت دان درين فصل                                  كه دنياى دنى بى اعتباره
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

 هر كس داد مظلوم را از ظالم بگيرد، در بهشت با من يار و هم نشين باشد.      
[بحاراألنوار، ج 75، ص 359، ح 74]

 شــهرمركزفرصت و محيطى براى ارايه 
مشاركت  اســت  انســانى  بالقوه  تواناييهاى 
مردمى به عنوان عنصرمهم مديريتى درجهان 

امروز مطرح است.
 زيرا مسائل و پيچيدگى هاى شهرى به ويژه 
كالنشهرها به حدى است كه هيچ مديرتيزبين 
و مقتــدرى هم نمى تواند بــه تنهايى آن را 
تحت كنترل درآورد. امروز مفهوم جديدى به 
نام حقوق شهروندى و مشاركت شهروندان 
درجوامع مطرح اســت كه توســعه مديريت 
شــهرى تحول مشــاركتى آموزش تحول و 
پايدارى شهرى و توسعه يافتگى با آن ارتباط 

مستقيم دارد. 
درحالــى كه هنــوز نگاه برخــى مديران به 
شــهروندان نگاهى تكليف مدار اســت و به 
آنان به عنوان ساكنان منفعل نگاه ميشود آنهم 
بدون دخالت دادن آنــان درتصميم گيرى و 
خبررسانى شفاف شــهردار همدان برخالف 
ديگر مديران شــهرى از لزوم مشاركت مردم 
براى توســعه يافتگى شهر ســخن ميگويد 
.  شــايد به همين دليل اســت كه شهروندان 
همدانى بيشــتر نســبت به ديگر شهروندان 
شهرها، شهررا متعلق به خود ميدانند و حتى 
در رفع مشكالت آن چاره اى مى انديشند . 

شهردار همدان معتقد است : مهمترين هدف 

مديريت شــهرى در واقع ارتقاى شرايط كار 
و زندگى جمعيت ســاكن در قالب اقشار و 
گروه هــاى مختلف اجتماعــى و اقتصادى 
و حفاظت از حقوق شــهروندان، تشويق به 
توسعه اقتصادى و اجتماعى پايدار و حفاظت 

از محيط كالبدى شهر است.
عباس صوفى ميگويد : شركت مردم در امور 
شــهرى باعث افزايش عزت نفس، افزايش 
تعامل اجتماعــى، افزايش تجربه و مهارت و 
تقويت خصلت هايى نظير خود رهبرى، خود 
مسئوليت پذيرى مى شــود و زمينه را براى 
تغيير و تحول در جهت تلطيف و پويايى شهر 

آماده مى كند.
 شهردار همدان گفت: شهرى مى تواند توسعه 
پيدا كند كه مشاركت مردم را در اختيار داشته 
باشــد و بدون مشــاركت مردم توسعه شهر 

امكان پذير نخواهد بود.
براى توسعه شهر 

بايد از ظرفيت مردم استفاده كنيم
عباس صوفــى همچنين در ايــن زمينه  در 
نشســت صميمانه با همياران محله آقاجانى 
بيگ با بيان اينكه همياران محالت اتفاق خوبى 
است كه در شهردارى همدان رخ داده است، 
اظهار كرد: بايد براى توســعه شهر از ظرفيت 
خود مردم استفاده كنيم كه همياران محالت 

 شــهر جهانى انگور آيين ها و سنت هاى 
زيــادى را در عرصه باغدارى به خود ديده 
اســت و مردمــان اين ديار بيــش از 700

بهار طبيعت را با ســنت «باغ اِسپار» جشن 
مى گيرند و آوازخوانان براى كســب روزى 
حالل و افزايش محصول به پاى َكرت هاى 

انگور بيل مى زنند.
به گــزارش ايرنا، مالير در اســتان همدان 
قدمت ديرينه اى در باغدارى سنتى دارد و از 
خاك درآوردن باغ هاى انگور پس از پايان 
بارندگى هاى بهاره، هميشــه پر از خاطره و 
لحظه هاى شــيرينى براى كشاورزان، زنان، 
مردان، دختران و جوانان بوده و هست و در 
زنده نگه داشتن اين سنت همواره يكديگر 

را يارى مى كنند.
قدمت «باغ اِســپار» در مالير به ســال هاى 
خيلــى دور برمى گردد، ســنتى كه موجب 
شــد مالير بر بام تاكدارى دنيا تكيه بزند و 
به گفته «سليم ذكرى» كارشناس و نماينده 
فائــو در امور جياس (نظام هاى ميراث مهم 
كشــاورزى جهانى) كه مهرمــاه 97 براى 
بازديد از باغ هاى انگور به مالير سفر كرده 
بود، «خاك كــردن و از خاك درآوردن ُمِو 
انگور» بــراى محافظت باغ ها از ســرما از 
مهمتريــن ويژگى هــا و جذابيت هاى نظام 
توليد انگور مالير براى فائو اســت كه در 

نهايت با پيشــى گرفتن ايــن ويژگى، دهم 
آذر ســال 97، نظام توليــد انگور مالير در 
سازمان جهانى خواروبار و كشاورزى ملل 

متحد(فائو) به ثبت رسيد.
انگور در ذّره ذّره خــاك حاصلخيز مالير 
ريشه دوانيده اســت، از سايت دّره جوزان 
گرفتــه تا دّره چنار، دّره ســيف ســاالر تا 
روســتاى گوراب، مانيزان و بســيارى از 
تاكستان هاى اين شهرستان هر سال در فصل 
بهار بايد بيش از 11 هزار هكتار باغ انگور 
را با اســپار كردن و بيــرون آوردن موهاى 
انگور از خاك، نفســى تازه به باغ هاى شهر 
جهانى انگور بدهند تا حاصل دسترنج آنها 

توليد بيش از 240 هزار تُن انگور شود.
به گفته يك كارشناس فرهنگى درباره سنت 
«باغ اِســپار» مالير، اوايل بهار هنگامى كه 
درخت ُمو از خواب زمستانى بيدار مى شود 
و جوانه هــا جيــك مى زننــد، در صورت 
مســاعد بودن هوا و ِگل نبودن زمين، موقع 
باغ از خاك درآوردن است، يعنى شاخه ها 
و ســاقه هاى مــو را كه بــراى حفاظت از 
ســرمازدگى زير خاك كرده بودند، با بيل 
از زير خــاك بيرون مى آورنــد، طورى كه 
جوانه ها و شاخه ها و ساقه ها آسيب نبينند.

«باغ اِســپار»؛ حيات دوباره شــهر جهانى 
انگور

«عليرضا گودرزى» موعد باغ اسپار كردن را 
اوايل تا اواسط بهار دانست، منوط به اينكه 
زمين ِگل نباشــد و با بيل اسپار، خاك پاى 
درختچه هــاى مو را زيــر و رو مى كنند كه 

داراى خواصى زيادى است.
وى از فوايد باغ اِسپار مى گويد: مواد مغّذى 
ســطحى به عمق خاك مى رود و كار نفس 
كشيدن زمين ســهل تر صورت مى گيرد و 
زمين از حالت ســفت بودن خارج شــده 
و بهتر آب جذب مى كند، همچنين ريشــه 
گياهــان هــرز از بين مــى رود و اگر كود 
پاشيده باشند، كود و خاك مخلوط مى شود.

اين كارشــناس فرهنگى معتقد اســت: در 
باغدارى سنتى، اســپار كردن كارى سخت 
و پرهزينه اســت و امروزه كشــاورز براى 
ســودآورى بهتر بايد به كشاورزى به ديد 
يك صنعت نگاه كند كه بدون شك در اين 
تفكر نو، رويه ها و قواعد سنتى، جايگاهى 

نخواهد داشت.
فوايد باغ اِســپار: مواد مغّذى ســطحى به 
عمق خاك مــى رود و كار نفس كشــيدن 
زمين ســهل تر صورت مى گيرد و زمين از 
حالت ســفت بودن خارج شده و بهتر آب 
جذب مى كند، همچنين ريشه گياهان هرز 
از بين مى رود و اگر كود پاشيده باشند، كود 

و خاك مخلوط مى شود.

در گذشــته بيشــتر مردم اين شهرســتان 
كشــاورز و باغــدار بودنــد و بــه روش 
كمكــى و بالعوض در «باغ اســپاركردن» 
يكديگــر شــركت مى كردند، امــا امروز 
روش كار به صورت نفــر به نفر يا آدم به 
آدم انجام مى شود، كشــاورزان زحمتكش 
و ســخت كوش مالير و روســتاهاى تابعه 
به ويــژه دّره چنــار كه همه ســاله پس از 
چهلم بهار در شهر و برخى روستاها زودتر 
زمين هاى باغ انگور خود را اسپار مى كنند و 
اين اسپاركردن داراى آداب و رسوم خاصى 

است.
گودرزى بيشتر درباره ســنت باغ اسپار و 
ابزار و وســايل آن توضيح داد: ابزار اصلى 
كار در باغ اســپار يك نوع بيل مخصوص 
اســت كه به آن «بيل اسپره دار» مى گويند و 
در كنــار َدم يا تيغه بيل «جاى پايى» چوبى 
يا فلــزى به نام «اســپر» وجــود دارد كه 

مخصوص فشار آوردن به آن است.
ايــن بيل، نوِك  باريك و تيــزى براى بهتر 
شــكافتن زمين دارد و قد(ارتفاع) تيغه بيل 
هم نســبتا زياد است تا به عمق بيشترى از 
زمين برســد، براى اين كــه كار به صورت 
منظم و راحت تر انجام شــود، كشــاورزان 
و باغداران در كنار هم در دســته هاى چند 
نفرى قــرار مى گيرند و در اين شــيوه كار 

امكان گپ و گفت وگــوى دو نفره و چند 
نفره فراهم مى شــود كه معموال دسته هاى 
سه نفرى، مناسب باغ انگور و بيل زدن هر 

َكرت انگور است.
مديــر اداره جهاد كشــاورزى مالير نيز در 
تكميــل صحبت هاى گودرزى گفت: فصل 
زمســتان باغداران براى جلوگيرى از بروز 
تاكستان هاى  انگور،  باغ هاى  به  خســارت 
خود را به دليل سنتى و خوابيده بودن باغ ها 
خــاك مى كنند و همزمان بــا فصل بهار و 
پايان بارندگى هاى بهــاره، باغ هاى خود را 
از خــاك بيرون مى آوردند كــه به آن «باغ 
اسپار» مى گويند . با بيل زدن پاى مو انگور، 
از گســترش علف هاى هرز جلوگيرى و با 
جــذب عناصر خاك، مــو انگور قوى تر و 

محصول باكيفيت ترى توليد مى شود.
«ســيدمهدى ميرباقرى» با بيــان اينكه باغ 
اســپار از اوايل فروردين آغــاز و تا پايان 
بهار ادامه دارد بيان كــرد: در كنار باغ هاى 
ســنتى و خوابيده، طرح فراز نيز اجرا شده 
و طى 2 ســال گذشته حدود 100 هكتار از 
اراضى باغ هاى اين شهرســتان به صورت 
داربستى و آبيارى نوين قطره اى انجام شد 
كه انگور توليدى كيفيت بهترى نســبت به 
باغ هاى سنتى و درآمد بيشترى براى باغدار 

به دنبال دارد.

شهردار همدان مطرح كرد 

شهر توسعه يافته 
در گرو مشاركت مردم
■ رشد متوازن تمام محالت همدان در دستوركار بوده است
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شد.
لديــن 

سراى 
با استفاده از ظرفيت معتمدين محله، 
روحانى، اســتاد دانشگاه، بسيجى و 
تمام اعضاى محله به رشد و توسعه 
و حل مشــكالت محله خود كمك 

مى كنند.
وى افزود: شــهرى مى تواند رشــد 
داشــته باشد كه مشــاركت مردم را 
در اختيــار داشــته باشــد همچنين 
مديريت شــهرى با  از  رضايتمندى 
حضور مــردم در اين عرصه محقق 

خواهد شد.
شــهردار همدان با بيان اينكه 3 سال 
سخت را پشت سر گذاشته ايم، گفت: 
از نظر اقتصادى واقعاً روزهاى بسيار 
سختى را پشت سر گذاشته ايم، چند 
برابر شــدن قيمت ها و عدم درآمد 
كار را در شــهردارى دشوار كرد اما 
همواره بدون توجه به اين مشكالت 
اقدام  مــردم  رضايتمندى  جهت  در 

كرديم.
صوفى خاطرنشان كرد: رشد متوازن 
تمام محــالت همــدان از ابتدا در 
دســتور كار ما بوده است و از سال 
96 تا 1400 بودجه شهردارى همدان 
4 برابر افزايش پيدا كرد  كه ميانگين 
اين افزايش در تمام شــهردارى هاى 
ايــران 2 و نيم برابر بــوده و اعتقاد 
داريم باز هم اين ميزان براى جبران 

عقب ماندگى ها كم است.
وى بــا اشــاره بــه اقدامــات مهم 
شــهردارى همدان بيان كرد: احداث 

پــارك 250 هكتارى، پــارك 100
هكتــارى و پارك هــاى بــزرگ و 
كوچك در محالت، بازگشايى متعدد 
معابر، ايجاد 29 زمين ورزشــى در 
مناطق چهارگانه شهردارى و نهضت 
بزرگ آسفالت ريزى كه 200 هزار تن 
آسفالت در شرايط اقتصادى موجود 
ريخته شــده است از جمله اقدامات 

است.
شهردار همدان عنوان كرد: در منطقه 
2 نيــز پــارك مصلى و تســريع در 
ساخت پاركينگ آقاجانى بيگ را در 

دستور كار داريم.
صوفى با اشــاره بــه علت تأخير در 
احداث پاركينگ آقاجانى بيگ گفت: 
افزايش چنديــن برابرى هزينه اتمام 
پروژه كه پيمانكار انتظار اين افزايش 
قيمت را نداشــت باعث كند شدن 
روند احداث پروژه شــد اما ما تمام 
تــالش خود را انجــام مى دهيم اين 
پروژه ظرف ماه هــاى آينده به اتمام 

برسد.
وى ادامــه داد: در ســال 99 نيــز با 
توجه بــه افزايش قيمت اتوبوس اما 
شــهردارى همدان در همين شرايط 
هم بيشترين حجم نوسازى را داشت.

شهردار همدان با بيان اينكه هدف از 
همياران محــالت كمك به مديريت 
شــهرى در توســعه متوازن شهر و 
افزايــش مطالبه گرى مردم اســت، 
تأكيد كرد: در ساير كشورها مديريت 

شهرى تمام امور شهر از جمله آب، 
برق، گاز و ســاير امور را در دست 
دارد و بســيارى از مباحــث مطرح 
شده در اين نشســت به اين ادارات 
بازمى گردد كه ما ســعى مى كنيم اگر 
هم متولى نيســتيم مشكالت را حل 

كنيم.
صوفى خاطرنشان كرد: اما همياران 
گرى  مطالبــه  جهت  در  محــالت 
مى توانند يك شــب رئيــس اداره 
برق، آب، گاز، بهداشــت و ســاير 
ادارات را بــراى حــل مشــكالت 
خود به مســجد دعوت كنند.وى با 
اشاره به تالش براى حل مشكالت 
محلــه آقاجانى بيگ گفت: اين قول 
را نمى دهيم كه مشــكالت يك شبه 
نيست  امكان پذير  چون  شــود  حل 
اما با همــكارى و تالش خود مردم 
تمام  و بررسى درخواســت ها حل 
مشكالت با اولويت بندى در دستور 
كار شــهردارى همدان قرار خواهد 

گرفت.
شــهردار همــدان افزود: آســفالت  
سازى،  پياده راه  بيگ،  آقاجانى  محله 
پاركينــگ آقاجانــى بيگ و ســاير 
موضوعات به صورت جدى پيگيرى 
خواهد شد. صوفى با ابراز خوشحالى 
از ايجــاد همياران محالت بيان كرد: 
همياران محالت اتفاق مباركى است 
كه باعث مى شود مسائل و مشكالت 

مردم حل شود.

«باغ اِسپار»
حيات دوباره شهر جهانى انگور


