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حمايت از فرزندان استان
 1- توســعه مديريت و منابع انســانى 
موضوع مهمى در توســعه پايدار اســت.

در واقع زمانى جامعه اى به توســعه پايدار 
خواهد رسيد كه از توسعه مديريت و منابع 
انسانى برخوردار و اين نوع از توسعه در آن 

رخ داده باشد...

 2021 آگوســـت    31   1443 محـــرم   22   1400 شـــهريورماه   9 شـــنبه   ســـه 
ــان  ــا   5000 تومـ ــه +نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4115  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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بيش از 
174 خانه هالل 
در همدان 
فعاليت مى كنند

45 فرصت 
سرمايه گذارى 
در همدان 
شناسايى شد

پاسكارى پاس 
بين متوليان

بخشى از عدالت 
با انتخاب 
مديران كارآمد 
محقق مى شود
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ون  ه را ا هللا و ا ا

حبيب ا... شهنوازيان

جناب آقاى

 على فاضل همدانى
پيشكسوت محترم خبرنگاران 

استان همدان
مصيبت هجران برادرتان و همسر محترمشان را خدمت 
شما و خانواده محترمتان تسليت و تعزيت عرض نموده و 
براى آن عزيزان سفركرده علو درجات و براى جنابعالى و 

ساير باز ماندگان صبرى جميل مسألت دارم.

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

چشمه ملك 
ملى شد 
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان:
تاكنون گزارشى از قارچ سياه 

در همدان نداشته ايم
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رقابت گروه هاى سياسى و رجال استان براى انتخاب استاندار به كجا مى رسد؟

كانديداهاى كاخ سبز همدان
در بى برنامگى و بى توجهى مسئوالن 

شرايط آب در كبودراهنگ 
فوق بحرانى مى شود



Y K

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

سه شنبه  9 شهريور ماه 1400  شماره 4115

2

يـادداشت روز

كوتاه از استان

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

حمايت از فرزندان استان
 1- توسعه مديريت و منابع انسانى موضوع مهمى در توسعه پايدار 

است.
در واقع زمانى جامعه اى به توســعه پايدار خواهد رسيد كه از توسعه 
مديريت و منابع انســانى برخوردار و اين نوع از توســعه در آن رخ 

داده باشد.
بــه ديگر ســخن آنكه جامعه از مديران آشــنا به مفاهيم توســعه و 
توسعه گرا و پيگير توسعه پايدار كه در آن محيط زيست و منابع زيستى 

حفاظت شده اند، برخوردار باشد.
2- اســتان همدان را استانى داراى مردمانى مستعد در تمام زمينه ها از 

جمله در مديريت مى دانند.
اين خاك پر رمز و راز مديران بســيارى را بــه جامعه ايران و جهان 
معرفى كرده كه در اين محيط زيسته و استعداد آنها شكوفا شده است.
3- در سال هاى اخير استعدادهاى مديريتى استان در پرورش يا آنچه 
كادرسازى مديريتى خوانده مى شــود با سد مديران غيربومى مواجه 

شدند.
سدى كه دليلى شد تا در اعتراض به اين وضعيت بسيارى جبهه گرفته 
و حتى به كنايه در نوشــته هاى خود نام استان را به خاطر حضور بيش 

از حد مديران غيربومى از استانى همجوار به آن استان شبيه كنند.
4- اين روند در دولت مردمى تا به اينجاى كار اصالح شده و انتخاب 
3 وزير از استان همدان نشــانگر اعتقاد و باور رئيس جمهور به توان 

مديريتى فرزندان استان است.
هرچند اين رقم هنوز قطعى نشــده و امــكان افزايش تعداد مديران 
همدانى در دولت كرامت وجود دارد كه اين امكان توان منابع انسانى 

استان و مديران آن در سطح ملى را اثبات مى كند.
5- در چنين شــرايطى كه دولت مردمى با بهره گيرى از توان مديران 
اســتان ها به ويژه منابع انسانى استان به دنبال ساخت ايران قوى است 
در استان نيز بايد ساخت همدان قوى با مديران و منابع انسانى استان 

پيگيرى شود.
به اين منظور حمايت از فرزندان اســتان در انتصابات و پيشگيرى از 
نااميدى و دلســردى آنها و بهره گيرى حداكثرى از اين منابع در استان 

و به نفع استان راهكارى است كه الزم است موردتوجه قرار گيرد.
6- اكنون در 2 موضوع انتخاب شــهرداران به ويژه شــهردار همدان 
و اســتاندار شــاهد ايجاد و شــكل گيرى فضاى حمايتى از ســوى 

تصميم گيران و عناصر ذى نفوذ نيستيم.
در بحث شهردار همدان مديرانى توسط شورا از روند انتخاب شهردار 
حذف شــده اند كه هر يك توانايى اداره نه تنها شهردارى همدان كه 
شهردارى كالنشــهرهاى واقعى را دارا هستند، اما با نگاه غيراصولى 
اعضاى شورا مواجه شده و به راحتى كنار گذاشته شده اند و اكنون خبر 

مى رسد كه شورا به دنبال گزينه هاى غيربومى رفته است!
7- در موضوع انتخاب استاندار همدان نيز استان هاى ديگر به راحتى 
با بهترين نيروهاى اســتان  كه مى توانند استاندار همدان شده و تغيير 
و تحول در اســتان را توســط نيروى بومى كارآمد، شايسته، باتجربه 
و پاســخگو ايجاد كنند، وارد رايزنى و مذاكره مى شــوند و خبرها از 
نزديك شــدن اين اســتان ها به تفاهم نهايى با فرزندان شايسته استان 

حكايت دارد.
حال آنكه، اكنون كه شرايط براى جهش استان در شاخص هاى توسعه 
و پيشبرد توسعه پايدار فراهم شده انتظار است، نيروهاى پر توان استان 
حمايت و حفظ شــده و در اســتان امكان خدمت يافته و در راستاى 

دستيابى به همدان قوى تالش كنند.

اجراى طرح غربالگرى بينايى سنجى كودكان
در شهرستان كبودراهنگ

 كبودراهنگ خبرنگار همدان پيام: رئيس بهزيستى شهرستان كبودراهنگ از 
اجراى طرح كشورى بينايى سنجى كودكان زير 6 سال در اين شهرستان خبر داد.

رضا جعفرى نيكو با اشاره به طرح كشــورى بينايى سنجى كودكان زير 6سال 
گفت: عمده ترين دليل ضعف بينايى كودكان، تنبلى چشــم است و اجراى اين 

طرح اهميت زيادى در سطح كشور خواهد داشت.
وى با توجه به اقدامات انجام شده در سطح شهرستان افزود: طرح بينايى سنجى 

و غربالگرى تنبلى چشم از ابتداى مردادماه سالجارى با اطالع رسانى گسترده در 
سطح شهرستان و روستاها آغاز و كارشناسان در پايگاهاى  دائمى مراكز مثبت 
زندگى در شهر كبودراهنگ و بخش شيرين سو و گل تپه در تمام نقاط شهرى و 

روستايى آماده ارائه خدمات هستند. 
جعفــرى با تأييد جزئيات اين طرح بيان كرد: با توجه به اينكه بخشــى از اين 
شهرســتان داراى محله هاى كم برخوردار است و برخى از والدين از انجام اين 
طرح آگاهى ندارند اطالع رسانى ضرورى است و غربالگرى تنبلى چشم در تمام 
نقاط شــهرى و روستايى با مبلغ 3 هزار و500تومان هزينه و براى خانواده هاى 
بى بضاعت به صورت رايگان انجام مى شــود. رئيس بهزيســتى شهرســتان 

كبودراهنگ افزود: والدين كودكان 3 تا 6ساله مى توانند با همراه داشتن شناسنامه 
كودك به پايگاهاى دائمى پيشــگيرى از تنبلى چشم در شهرستان كبودراهنگ 
بــه آدرس هاى: بلوار بعثت، جنب پارك الله مركز مثبت زندگى، خيابان مدنى، 
روبه روى مركز پليس 10+، خيابان امام(ره) جنب بانك رفاه كوچه گل ها و در 
بخش شيرين ســو چهارراه نگارآباد و بخش گل تپه به بهزيستى گل تپه مراجعه 

كنند يا براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 35222355 تماس بگيرند.
وى در پايان با اشاره به تعداد كودكان شركت كننده در اين طرح بيان كرد: تعداد 
كودكان شركت كننده در طرح بينايى سنجى شهرستان كبودراهنگ پس از اتمام 

طرح اعالم مى شود.

افتتاح طرح  آبخيزدارى با حضور 
فرماندار شهرستان بهار

 در هفتمين روز از هفته دولت، پروژه بندهاى كنترل سيل و رسوب 
حوزه جعفرآباد شهرســتان بهار با حجم  هزار و 600 مترمكعب و با 
اعتبار10هــزار ميليون ريال با حضور فرماندار و رئيس منابع طبيعى و 
جهادكشاورزى شهرستان بهار، معاون آبخيزدارى منابع طبيعى استان، 

جمعى از مسئوالن و اهالى منطقه افتتاح شد.
به گزارش اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان، احسان قنبرى با 
گراميداشــت ياد و خاطره شهداى دولت و تبريك هفته دولت گفت: 
بابت همه تالش ها و فعاليت هاى صورت گرفته براى خدمت رســانى 
به مردم كه بخشى از آنها امروز آغاز مى شود يا به بهره بردارى مى رسد 
از يكايك مسئوالن و كارگزاران دولت و همراهى مردم تقدير و تشكر 
مى كنيــم.  وى افزود: اقدامات آبخيزدارى كه با هدف كنترل ســيل و 
رسوب در حوزهاى آبخيز شهرستان انجام مى شود بسيار حايز اهميت 

و تأثير گذار در حفظ آب وخاك است.
فرمانــدار بهار اجراى پروژه هاى آبخيزدارى را در كنترل ســيالب و 
كاهش خســارت هاى احتمالى بسيار مؤثر دانست و در اين خصوص 
بيــان كرد: اجراى اين گونه پروژه ها تاكنون توانســته تأثير زيادى در 
كنترل سيالب و جلوگيرى از خســارت به مناطق پايين دست داشته 
باشــد.  وى به ديگر مزاياى اقدامات آبخيزدارى و آبخوان دارى اشاره 
كرد و گفت: اين اقدامات عالوه بر كنترل ســيالب و فرسايش خاك، 
موجب تقويت سفره هاى آب زيرزمينى و بهبود پوشش گياهى و رونق 

كسب وكار مى شود.

منتظر واكسيناسيون دانشجويان هستيم
 رئيس دانشگاه بوعلى ســينا استان همدان از تكميل واكسيناسيون 
پرسنل اين دانشگاه خبر داد و بيان كرد: ليست دانشجويان را به وزارت 

علوم ارسال كرده ايم.
يعقــوب محمدى فر در گفت وگــو با همدان آنالين گفــت: با اعالم 
ســتادملى كرونا بنا بــر اين بود كه تمــام دانشــجويان از ماه مرداد 
واكسيناسيون شــوند، اما تاكنون فقط پرســنل اين دانشگاه، واكسن 

دريافت كرده اند.
وى افزود: اسامى دانشجويان طبقه بندى و به وزارت علوم ارسال شده 

است تا طبق رده هاى سنى دانشجويان نيز واكسن دريافت كنند.

سارق 2 ميلياردى در مالير دستگير شد
 فرمانده انتظامى مالير از دستگيرى سارق 2ميليارد ريالى از طريق 

مأموران پليس آگاهى اين شهرستان خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدباقر سلگى گفت: به دنبال 
وقوع يك فقره ســرقت در يكى از شــهرك هاى اطراف شهرســتان 
مالير و ربوده شدن مقدار قابل مالحظه اى طال به مبلغ 2ميليارد ريال، 
بررسى موضوع به شكل ويژه در دستور كار مأموران پليس آگاهى اين 

شهرستان قرار گرفت.
 وى افــزود: با تحقيقات دقيق و انجــام كار اطالعاتى و تخصصى و 
هماهنگى با دســتگاه قضائى متهم دستگير و در تحقيقات فنى و ارائه 

شواهد و قرائن، به سرقت طال ها اعتراف كرد.

ظرفيت تكميل است، براى بسترى شدن 
اصرار نكنيد

 رئيس بيمارســتان فرشچيان سينا گفت: ظرفيت تمامى تخت هاى 
بيمارســتان تكميل شده، به دنبال ايجاد فضايى در محوطه بيمارستان 
براى ارائه خدمات به بيماران هســتيم و از مــردم تقاضا داريم براى 

بسترى شدن، تجمع و اصرار نكنند چون ظرفيت بيشترى نداريم.
به گزارش ايلنا، مهدى رضوان بيان كرد: با توجه به اينكه بيمارســتان 
سينا، سانتركرونا است و بخش عفونى در اين بيمارستان وجود دارد، 
بيمــاران مبتال به كوويد19 از مراكز درمانى ديگر به اين بيمارســتان، 

ارجاع مى دهند.

ايجاد 414 فرصت شغلى براى بانوان 
سرپرست خانوار همدان

مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) در استان همدان از ايجاد 414 مورد 
فرصت شغلى براى زنان سرپرست خانوار خبر داد.

محمدرسول شيخى زاده در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه اشتغالزايى 
و كمك به خودكفايى از اولويت هاى كميته امداد است، گفت: به منظور 
ايجاد اشتغال براى زنان سرپرســت خانوار، تسهيالت قرض الحسنه 
اشــتغالزايى با همكارى بانك هاى عامل براى طرح هاى كشــاورزى، 

دامدارى، صنايع دستى و مشاغل خانگى در نظر گرفته شده است.

1 - شوراى شــهر همدان به ســراغ گزينه غيربومى براى شهردارى 
همدان رفته است. گويا پس از پسند نشدن گزينه هاى بومى كه تاكنون 
در شــورا برنامه ارائه داده اند، ديگر گزينه هاى بومى تمايلى به گزينه 
شهردار شدن نشان نداده اند. گفتنى است، گزينه غيربومى مدنظر شورا 

سابقه شهردارى در كرمانشاه را داراست.
2- وزير كشور شــاخص هاى الزم براى انتصاب استانداران را اعالم 
كرده اســت. گويا وحيدى در توئيتر اين شاخص ها را كه بسيار كلى 
اســت اعالم كرده است. گفتنى است، شايســتگى، دارا بودن تجربه، 
پاســخگويى و اولويت با جوانان شايســته شاخص هاى مدنظر وزير 

كشور براى انتصاب استانداران است.
3- بازديد از غار عليصدر بازهم ممنوع شد. گفتنى است اين تصميم 
به دليل مشــكالت مديريتى اين شركت  و مديرعامل پس از انتخاب 
مجيدى به عنوان شــهردار بهار است تعلل هيات مديره براى انتخاب 
مديرعامل عليصدر را به تعطيلى كشاند اين در حالى است كه باز هم 
كرونا بهانه تعطيلى اين جاذبه گردشگرى پر مخاطب در استان اعالم 
شده است. اينبار ادامه فعاليت شركت سياحتى عليصدر هم گويا از اين 

پس در هاله اى از ابهام است.
4- نقــش اقتصادى چين در كشــور با حمايت نماينــدگان افزايش 
مى يابد. گويا با طرح نمايندگان قرار است شركت هاى چينى  در ايران 
معافيت مالياتى بگيرند. گفتنى است، 59 نماينده مجلس طرحى را با 
عنوان «حمايت از سرمايهگذاري خارجي ضدتحريمي» امضا كرده اند 
كه در صورت تصويب شــركت هاى چينى براى فعاليت در ايران، هم 
معافيت مالياتى مى گيرند و هم مشمول برخى از مشوق ها مى شوند و 
در مقابل بازگشت شركت هاى اروپايى به بازار ايران مشروط به تعهد 

و جبران خسارت است و بايد جريمه بدهند.
5- پرداخت وام وديعه مســكن درحال متوقف شــدن اســت. گويا  
بانك ها مى گويند درباره پرداخت وام وديعه دستورالعملى به آنها ابالغ 
نشــده و يا بودجه به پايان رسيده اســت. گفتنى است، وام وديعه از 
منابع قرض الحسنه تأمين مى شود و به نظر منابع بانك ها در اين زمينه 

تمام شده است.

 ويروس كرونا با جهش ها و عالئم متفاوتى 
خود را نشــان داده اســت از آبريزش بينى و 
تنگى نفس گرفته تا ناراحتى هاى گوارشى، اما 
اكنون به گفته برخى از متخصصان، قارچ سياه 
در افرادى كه بيمارى زمينه اى و نقص سيستم 

ايمنى دارند با ابتال به كرونا ديده شده است.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى همدان 
گفت: تاكنون هيچ مورد مثبتى از قارچ سياه در 

همدان گزارش نشده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ابراهيم 
جليلى، بيان كرد: خوشبختانه تاكنون هيچ  يك 
از مبتاليان به كرونا در همدان به عفونت قارچ 

سياه درگير نشده اند.
وى گفت: روند آمار بسترى مبتاليان به كرونا 
همچنان صعودى بوده، اما شيب پذيرش كه در 
روزهاى گذشته تند بود كمى كندتر از قبل شده 
و تمامى اين موارد به رعايت دستورالعمل هاى 

بهداشتى توسط مردم بستگى دارد.
جليلى بيان كــرد: در مورد اينكه چه زمانى از 
قله پيك پنجم عبور كنيم، قابل پيش بينى نبوده، 
اما تمامى اين موارد بستگى به رفتار مردم دارد 
كه تا چه اندازه به فاصله فيزيكى توجه داشته 
باشند و در صورت ضرورت براى حضور در 

اجتماع از ماسك استفاده كنند.
وى گفــت: با توجه به اينكه ســرايت پذيرى 
كرونادلتا بسيار باالست ممكن است در صورت 

كوتاهى شهروندان به رعايت دستورالعمل هاى 
بهداشتى مدت زمان بيشترى در پيك بمانيم.

همچنين نيز يك متخصص بيمارى هاى داخلى 
در گفت و گو با ايســنا، عفونت قارچ ســياه يا 
موكورمايكوزيس را عفونت نادرى دانست كه 
سال ها قبل از شيوع بيمارى كرونا وجود داشته 
است، گفت: اين عفونت معموالً در افرادى كه 
به هر دليلى نقص ايمنى دارند، مشاهده مى شود.

حميدرضا اميرذهنى افزود: به طور مثال افرادى 
كه شــيمى درمانى انجام دادند يــا افرادى كه 
به هر دليلــى از جمله ديابت بــاال داروهاى 
سركوب كننده سيســتم ايمنى مانند كورتون با 
ُدز باال دريافت مى كنند، ممكن است در موارد 

نادر به اين عفونت مبتال شوند.
 موارد ابتال به قارچ سياه نادر است

وى بــا بيــان اينكه مــوارد ابتال بــه "قارچ 

سياه"نادر است و مردم نگران نباشند، گفت: 
در بيماران مبتال به كرونــا گاهى داروهايى 
ماننــد انــواع كورتون هــا، دگزامتــازون و 
متيل پردنيزولــون براى مهار سيســتم ايمنى 
بدن و جلوگيرى از آســيب به ريه ها تجويز 
مى شــود كه ممكن است با سركوب سيستم 
ايمنــى بدن، زمينه براى ابتال به قارچ ســياه 

فراهم شود.

295 ماينر غيرمجاز 
در مالير جمع آورى 

شد
  مالير- زهرا اميرى- خبرنگار همدان پيام: 
295 ماينر غيرمجاز در مالير از سال گذشته تا 

به امروز جمع آورى شده است.
مديــر توزيع نيــروى برق ماليــر در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به جمع آورى 295 ماينر 
غيرمجاز گفت: با توجه به مشكالت و كمبود 
بارش ها امســال در حوزه برق  سال سختى را 

تجربه كرديم.
رضا شيردره با اشاره به اينكه تقريباً خاموشى ها 
از ارديبهشــت ماه گريبانگيــر شــد، افــزود: 
خاموشــى ها به خاطر برخورد توليد و توازن 
بود و همه تالش ما در مديريت برق شهرستان 
بر ايــن بود كه زمــان خاموشــى ها به مردم 
اطالع رسانى شود و در اين زمينه اطالع رسانى 
خاموشــى ها به صورت بازه زمانى و جدول از 

طريق رسانه ها به مردم اعالم مى شود.
وى گفت: اگر خاموشــى خارج از زمان بندى 
و بــدون اطالع قبلى بوده مربوط به اتصاالت، 
حفاظت شبكه ها و... است كه در زمان مناسب 

نسبت به رفع مشكل اقدام شده است.
شــيردره در ادامه با اشــاره به اقدامات انجام 
شده مديريت نيروى برق مالير افزود: با توجه 
بــه وضعيت موجود و شــرايط بيمارى كرونا 
همچنان اپليكيشــن برق من نيز با 44خدمت 
درحال خدمت رســانى به مــردم به صورت 
غيرحضورى است و خدمات به مشتركان ارائه 

مى شود.
وى بــا بيان اينكه در حــوزه ماينر غيرمجاز 
295دســتگاه از ابتداى ســال 1399 تاكنون 
در شهرســتان جمع  آورى داشتيم، گفت: از 
اين تعداد 200دســتگاه در ســال گذشته و 
95دســتگاه نيز از ابتداى امسال جمع  آورى 

شده است.
مدير توزيع نيروى بــرق مالير از جمع  آورى 
491 مورد انشــعاب و برق غيرمجاز از ابتداى 
امســال در ســطح شهرســتان مالير خبر داد 

و افــزود: همچنيــن با توجه بــه كمبود برق 
بازديدهاى شبانه از اماكن تجارى شهرستان نيز 
درحال انجام است كه از ابتداى امسال تاكنون3

هزار و 380 مورد بازديد انجام شده است.
وى در ادامه گفــت: همچنين در حوزه نماى 
تزئينى ســاختمان نيز با توجــه به كمبود برق 
181مــورد واحدتجــارى و 120مــورد برق 
تزئينى نماى ســاختمان هاى مســكونى قطع 
شــده تا بتوانيم در راستاى مديريت مصرف و 

جلوگيرى از مصرف بى رويه گام برداريم.
شــيردره با تأكيد بر همكارى و همراهى مردم 
در راســتاى صرفه جويــى، مديريت مصرف، 
استفاده بهينه از برق و وسايل پرمصرف افزود: 
اين فرهنگ ســازى بايد از ســوى خود مردم 
انجام شــود تا بتوانيم اين روزهاى سخت را 

پشت سر بگذاريم.
وى در ادامه با اشاره به اينكه ما امسال 2 هدف 
عمــده را در اولويت  كارى خود قرار داده ايم، 
بيان كرد: اصالح و بهينه ســازى شــبكه هاى  
فشارضعيف شهرى و روستايى در فاز نخست 
به ميزان 50كيلومتر و همچنين مقاوم ســازى 

شبكه هاى فشارمتوســط به ميزان 40 كيلومتر 
از جمله برنامه هاى مديريت برق مالير است.

شــيردره همچنين با اشــاره بــه اينكه مركز 
ديســپانچينك ماليــر با اعتبــارى بالغ بر 3/5
ميليارد تومان در آينده نزديك افتتاح مى شود، 
گفت: اين مركز با هدف خدمت رسانى بهتر به 
مردم بــوده كه در حال حاضر دارى 90 درصد 

پيشرفت فيزيكى است .
مديرتوزيع نيــروى برق مالير با بيان اينكه در 
هفته دولت امســال نيز 10پروژه برق رســانى 
و... بــا اعتبارى بالغ بر11ميليارد و 130ميليون 
تومان افتتاح شــد، افزود: همچنين يك پروژه 
كلنگ زنى شــامل برق رســانى به مسكن مهر 
ده چنار نيز با اعتبارى بالغ بر 800 ميليون تومان 

در هفته دولت انجام شد.
 وى در پايان با تقدير از همكارى دادســتانى، 
شــوراى تأمين، ســپاه و بســيج در راستاى 
همكارى بــا مديريت برق ماليــر بيان كرد: 
اميدواريــم بتوانيم با همراهــى و همكارى و 
مشــاركت مردم خدمات بهتــرى را در حوزه 

برق شهرستان داشته باشيم.

 نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 
همــدان با تأكيد بر اينكه بخشــى از عدالت 
با قانــون و انتخاب مديــران كارآمد محقق 
مى شــود، گفــت: آنچه مى توانــد عدالت و 
رضايتمندى را در جامعــه ايجاد كند، مدير 

توانمند است.
 به گزارش ايرنا، حجت االســالم والمسلمين 
حبيب ا... شعبانى موثقى در آيين گراميداشت 
شهيدان رجايى و باهنر در استاندارى همدان 
افزود: اميدواريم دولت ســيزدهم با انتخاب 
مديران توانمند و كارآمد بتواند در عرصه هاى 

مختلف موفق عمل كند.

وى بيان كرد: مديران بايد قدردان فرصت هايى 
كه خداوند به آنها عنايت كرده، باشــند و تا 
آخرين روز مسئوليت از آن نيز به نحواحسن 

استفاده كنند.
امام جمعــه همدان بــا بيان اينكــه يكى  از 
اقداماتــى كه در دولت ســيزدهم بايد انجام 
شود، كوركردن و بستن سرچشمه هاى فساد 
در كشور است، گفت: آنچه در دنيا و آخرت 
ماندنى است ميزان خدمتى است كه به مردم 

مى شود.
شعبانى موثقى افزود: منشأ خيلى از مشكالت 
كشــور كه در فضاى سياسى ايجاد مى شود، 

فاصله  گرفتن از عقالنيت است.
وى با اشاره به مشكالت فراوان مردم به ويژه 
در بخش اقتصادى بيــان كرد: مديران بايد با 
ارائه راهكارهاى مؤثر در پى رفع مشــكالت 

جامعه باشند.
نماينــده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى نيز گفت: حق مردم اين است 
كه مطالبه گر باشند و در مقابلش نيز بايد پاسخ 

مشخص دريافت كنند.
حميدرضــا حاجى بابايــى افــزود: بيش از 
250شبكه فارسى زبان بين المللى به صورت 
شــبانه روز عليه جمهورى اســالمى فعاليت 

مى كننــد. وى گفــت: همه مــا موظف به 
اطالع رسانى و تبيين اقدامات دولت و نظام به 
مردم هستيم چراكه مردم توقع بيان دستاوردها 

از نظام جمهورى اسالمى هستند.
نماينده مــردم همدان در خانه ملت بيان كرد: 
دولت ها اجاره نشين نظام  هستند و همه بايد 

به دنبال خدمت به مردم باشند.
ــراى  وى گفــت: همدلــى و اتحــادى كــه ب
توســعه اســتان در بيــن اركان نظــام وجــود 
ــم  ــت و اميدواري ــى اس ــل قدردان دارد، قاب
مــردم  مشــكالت  از  جديــد  دولــت 

كنــد. گره گشــايى 

 معاون هماهنگى اموراقتصادى استاندارى 
همــدان گفت: هــزار و 600 ميليــارد تومان 
اعتبــار براى اجــراى طرح هاى اشــتغالزا در 
استان تخصيص يافته كه بايد نسبت به معرفى 
طرح هاى داراى توجيه اقتصادى براى دريافت 

اعتبار اقدام شود.
به گزارش ايرنا، ظاهر پورمجاهد در جلســه 
كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى استان همدان، 
افزود: ســهم تسهيالت همدان از محل تبصره 
18 قانون بودجه، هزار ميليارد تومان است كه 

به طرح هاى اشتغالزا و داراى توجيه اقتصادى 
پرداخت مى شود.

وى بيان كرد: دستگاه هاى اجرايى استان همدان 
طرح هاى داراى توجيه اقتصادى و اشتغالزا را با 

در نظر گرفتن اولويت احصا كنند.
معاون اســتاندار همــدان گفــت: دبيرخانه 
تبصــره18  قانــون بودجه كشــور در اداره 
اموراقتصادى و دارايى همدان مســتقر شده و 
نظارت كار نيز به استاندارى محول شده است، 
اما همچنان معرفى طرح ها به سازمان باالدستى، 

حلقه مفقوده در فرايند كار است.
پورمجاهد، از مسئوالن خواست دستورالعمل 
تبصره 18 به ويژه مواد 4، 5 و 6 را تشريح كرده 
و طرح هاى اشتغالزا را عالوه بر وزارتخانه به 

مقامات مربوطه در استان نيز معرفى كنند.
وى بيان كرد: با توجه به گذشت 6ماه از سال 
براى تداوم ايجاد اشــتغال، جذب تسهيالت 
و تســريع در افتتاح پروژه ها، بايد طرح ها را 
پااليش كنيم تا تعداد طرح آماده اخذ تسهيالت 

مشخص شوند.

معاون اســتاندار همدان گفــت: عالوه بر اين 
500 ميليارد تومان تسهيالت 4 درصد براى 2

نهاد بهزيستى و كميته امدادامام خمينى(ره) نيز 
پيش بينى شــده كه در صورت معرفى طرح با 
اولويت خانواده شهدا و ايثارگران، به متقاضيان 

وام كم بهره پرداخت مى شود.
وى افزود: همچنين 53ميليارد تومان تسهيالت 
در قالب مشــاغل خانگى در اختيــار اداره كل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان براى 

توزيع شهرستانى قرارگرفته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان:

تاكنون گزارشى از قارچ سياه 
در همدان نداشته ايم

امام جمعه همدان: 

بخشى از عدالت با انتخاب مديران كارآمد محقق مى شود

هزار و 600ميليارد تومان به طرح هاى اشتغالزاى استان همدان پرداخت مى شود

www.hamedanpayam.comwww.hamedanpayam.com
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خبـر يادداشت شهرستان

تپه هاى باستانى درگزين نيازمند توجه
حبيب شرفى صفا»

 اين روزها آثار باستانى شهرستان درگزين حال و روز خوشى 
ندارد. يكى از نقاطى كه در ســال هاى اخير ناديده گرفته شــده، 
وضعيت تپه هاى باســتانى درگزين قديم اســت كه در همين چند 
ســال گذشــته بود كه ابراهيم زارعى عضو گروه باستان شناســى 
دانشــگاه بوعلى سينا و هيأت همراه در كاوش هايى(1391) آثارى 
از دوره اشــكانيان و مجموعه هاى ارزشــمندى از دوره اسالمى 
را در آن كشــف كردند، اما متأســفانه اين محدوده 400 هكتارى 
زمين هاى باســتانى درگزين كه امروزه در دو سوى شرق و غرب 
جــاده رزن به قــروه قرار گرفتــه و بخش هايى از آن از ســوى 
كشاورزان كشت شــده و بخش هايى هم محل تخليه پسماندهاى 
ســاختمانى و كشاورزى گرديده اســت، همچنين انتقال كالنترى 
درگزين در ســال هاى اخير موجب شــده تا ميــزان حفارى هاى 
غيرمجاز در اين محل هر روز بيشــتر و بيشــتر شود، به طورى كه 
حفارى ها در اين تپه هاى باســتانى تا پاى جاده نيز كشيده شده كه 

جاى بسى شگفتى است.
 افزون بر اين ساخت وســازها در مجاورت تپه انجام مى شود كه اين 
امر موجوديت قسمت هاى مختلف آن را تهديد مى كند، اما آنچه بيش 
از تمامى اين موارد دل هر انســان دغدغه مند را به درد مى آورد تخليه 
پسماندهاى شهرى و خانگى در ضلع شرقى تپه است كه متأسفانه با 
وزش باد حجم بسيار بااليى از كيسه هاى پالستيكى را در اطراف اين 
تپه ها جاى مى دهد كه چهره اين مجموعه بسيار ارزشمند را نامناسب 

ساخته است.
 اميد اســت كه با اســتقرار ميراث فرهنگى در شهرســتان درگزين و 
حمايت هاى مســئوالن مربوطه بتوان قدم هاى مثبتــى را در حفظ و 

حراست از اين آثار ارزشمند برداشت. 

شهردار سابق نهاوند مدير شايسته سال 
1399 شد

 استاندار همدان در لوحى از محمد حسين پور شهردار سابق نهاوند 
به عنوان مدير شايسته سال 1399 قدردانى كرد.

در نشســتى با حضور فرهاد فرزانه، معاون عمرانى استاندارى همدان،  
لوح انتخاب محمد حســين پور مدير شايسته ســال 1399 اهدا و از 
تالش هــاى وى در ارائه خدمات و فعاليت به عنوان شــهردار نهاوند 

تجليل شد.

كسب رتبه نخست نهضت سوادآموزى 
نهاوند در استان همدان

 اداره ســوادآموزى نهاوند مطابق شــاخص هاى عملكردى در بين 
ادارات استان همدان توانست مقام نخست را به دست آورد.

مدير آموزش وپرورش نهاوند گفت: در ســالتحصيلى گذشــته حجم 
ابالغى از سوى استان در 3دوره ســوادآموزى، انتقال و تحكيم، 550 
سوادآموز بود كه شهرستان نهاوند موفق شد از حجم ابالغى نيز فراتر 

رفته و 582 سوادآموز را شناسايى و تحت پوشش قرار دهد.
محمدحســين دارايى افزود: امتحانات دوره هاى ســوادآموزى، انتقال 
و تحكيم در بازه زمانى ارديبهشــت ماه تا تيرماه برگزار شــد كه 478 
سوادآموز، معادل 30/82 درصد در امتحانات شركت كردند كه از اين 
تعداد، 344 سوادآموز معادل 81/71 درصد موفق به كسب نمره قبولى 

در امتحانات پايانى شدند.
وى با قدردانى از همراهى و مشــاركت ســوادآموزان و ساير ادارات 
شهرســتان جهت برپايى دوره ها گفت: طبق ارزيابى توســط معاونت 
ســوادآموزى اداره كل آموزش وپرورش اســتان از عملكــرد ادارات 
ســوادآموزى اســتان كه در 5 شاخص آموزشــى، جذب، برنامه هاى 
كيفيت بخشى، مسابقات و اموراجرايى انجام شد، نهاوند با كسب 281 

امتياز، موفق به كسب رتبه نخست استان شد.

طرح افزايش سرعت اينترنت روستاى 
سنگران كوه و منوچهر افتتاح شد

 درگزين-خبرنــگار همــدان پيام: با حضــور فرماندار درگزين، 
بخشدار شاهنجرين و مســئوالن مخابرات شهرستان، طرح افزايش 
ســرعت اينترنت روســتاى منوچهر با اعتبارى بالغ بر يك ميليارد 

تومان افتتاح شد. 
همزمان با اين طرح، طرح هاى توسعه و افت ولتاژ روستاى منوچهر 

نيز با اعتبار 300 ميليون تومان به بهره بردارى رسيد.
 طرح افزايش ســرعت اينترنت روستاى سنگران كوه 

افتتاح شد
ــدار درگزيــن، بخشــدار شــاهنجرين  ــا حضــور ناظرى پــور فرمان ب
و مســئوالن مخابــرات شهرســتان، طــرح افزايــش ســرعت اينترنــت 
روســتاى ســنگران كوه بــا اعتبــارى بالــغ بــر يــك ميليــارد تومــان 
ــك واحــد  ــت، ي ــه دول ــه مناســبت هفت ــن ب ــاح شــد، همچني افتت
مرغــدارى 20 هــزار قطعــه اى بــا اعتبــارى بالــغ بر3ميليــارد تومــان 

در شهرســتان درگزيــن افتتــاح شــد.
على اصغر ناظرى پور در اين مراســم  گفت: اين واحد توليدى كامًال 
مكانيــزه و صنعتى مى باشــد و صنعت  پرورش مرغ شهرســتان به 

سرعت در حال گسترش است.
وى افزود: ســطح توليد مرغ شهرستان از ســاليانه 150 هزار قطعه 
به بيش از يك ميليون قطعه رســيده و درگزين به يكى از مهمترين 

قطب هاى توليد مرغ در استان تبديل شده است.

تحويل 4 آمبوالنس مجهز به بيمارستان هاى نهاوند
 در يــك ســال گذشــته بــا پيگيــرى نماينــده مــردم شهرســتان و مســئوالن حــوزه 
ــد شــده  درمــان اســتان 4آمبوالنــس مجهــز و مــدرن تحويــل بيمارســتان هاى نهاون

اســت.
مديــر شــبكه بهداشــت ودرمان نهاونــد از تحويــل 4 آمبوالنــس مجهــز بــه 

داد. خبــر  شهرســتان  بيمارســتان هاى 
ــاى  ــته آمبوالنس ه ــال گذش ــه در 13س ــه اينك ــه ب ــا توج ــت: ب ــور گف ــيامك دانش س
بيمارســتان هاى نهاونــد بــه لحــاظ فرســودگى مشــكالتى را بــراى بخــش درمــان ايجــاد 

كــرده بودنــد، طــرح نوســازى آنهــا در يــك ســال گذشــته در دســتور كار قــرار گرفت و 
بــراى جــذب آمبوالنــس جديــد رايزنــى از طريــق اســتان بــه عمــل آمــد.

وى از تحويــل آمبوالنس هــا بــه بيمارســتان  هاى آيــت ا... عليمراديــان و شهيدقدوســى 
خبــر داد و در ادامــه بــا اشــاره بــه جــذب ديگــر تجهيــزات بيمارســتانى افــزود: بــا 
ــان دچــار فرســودگى  ــتان عليمرادي ــزات بيمارس ــه اينكــه بخشــى از تجهي توجــه ب
ــال  ــه دنب ــا ب ــاران نداشــت م ــه بيم ــات الزم را ب ــه خدم ــت ارائ ــود و قابلي ــده ب ش
ــا پيگيرى هــاى الزم ايــن كار عملــى شــد. ــم كــه ب ــزات بودي ــن تجهي نوســازى اي

دانشــور گفــت: از آنجــا كــه بيمارســتان تــازه تأســيس شهيدقدوســى فاقــد تجهيــزات 
بــه روز بــود و قــادر بــه ارائــه خدمــات پزشــكى و درمانــى به ويــژه در ايــام كرونــا 

بــه مراجعــان نبــود هميــن مســأله نارضايتــى شــهروندان را بــه دنبــال داشــت.
ــته  ــال گذش ــك س ــتان در ي ــتان و شهرس ــئوالن اس ــالش  مس ــا ت ــزود: ب دانشــور اف
تجهيــزات پزشــكى ماننــد دســتگاه بيهوشــى، «ام.آر.آى»، «سى.تى.اســكن»، دســتگاه 
ونتيالتــورس، دســتگاه اكسيژن ســاز، دســتگاه راديولــوژى، دســتگاه ســنجش تراكــم 
اســتخوان، ســى آرم جــذب و خوشــبختانه بيمارســتان شهيدقدوســى نيــز فعــال شــد.

ــن شهرســتان عــالوه  ــه اينكــه بيمارســتان هاى اي ــا توجــه ب ــان گفــت: ب وى در پاي
بــر مراجعــان بومــى تعــدادى از بيمــاران شــهرهاى اطــراف را نيــز پذيــرش مى كنــد 
ــه روز دارد كــه اميدواريــم ايــن مســأله موردتوجــه مســئوالن  ــزات ب ــه تجهي ــاز ب ني

امــر قــرار گيــرد.

الوندى-خبرنگار  وحيــد  تويســركان-   
همــدان پيام: اكنــون در شــرايطى كه مردم 
تويســركان از مجموع عملكرد منتخبان خود 
در شوراى شهر پنجم، ذهنيت چندان خوبى 
ندارند و طعم تحوالت چشمگير و بزرگ در 
روند مديريت امورشــهرى را به رغم برخى 
تالش ها آن گونه كــه بايد نديده اند، انتخاب 
كارآمد،  و  تحول گرا  متخصص،  شهردار  يك 
آزمونى بزرگ را پيش روى شــوراى شــهر 

ششم تويسركان قرار داده است.
انتخاب شــهردار جديد براى تويســركان از 
چند جهت از اهميت باال و ويژه اى برخوردار 
اســت و مى تواند بســته به نــوع انتخاب و 
عملكرد شورانشــينان شــهر به روند توسعه 
شهرى تويســركان شتاب و توازن بدهد و يا 
در اين زمينه تويســركان را به جاى پيشرفت 

به عقب براند.
اكنون به زمانى رســيده ايم كه شــوراى شهر 
تويسركان مى تواند با انتخاب شهردار جديد 
عيار كارآمدى خود را نشان دهد و با معرفى 
يك شهردار مقتدر و كارآمد، توانمندى خود و 
رعايت اصل شايسته ساالرى را در عمل نشان 
دهد و يا با انتخاب يك شهردار غيرمتخصص 

و به دور از اصل شايسته ســاالرى و براساس 
زد و بندهاى شــخصى و گروهــى به همه 
اثبات كند كه همانند شوراى پنجم بايد شاهد 
ناكارآمدى شوراى شهر ششم تويسركان نيز 

باشيم.
بــدون ترديد مردم تويســركان خواهان يك 
شــهر زيبا، پويا و رشــديافته در حوزه ارائه 

خدمات شــهرى هســتند و نبايد تفكرات و 
ســاليق گروه هــاى خاص را كه يــا با نگاه 
سياســى و يا به نيت تأميــن اهداف و منافع 
زياده خواهانه و احيانًا رانتى به مقوله انتخاب 
شهردار نگاه مى كنند بر خواست عموم مردم 

ترجيح داد.
براى قرار گرفتن تويسركان در مسير توسعه، 

رشــد و بالندگى مديريت امورشــهرى بايد 
ويژگى هايى ماننــد تخصص و دانش مرتبط 
اجرايــى، تعهد كامل به قانون مدارى و پرهيز 
از زدوبندها و منفعت طلبى هاى شــخصى و 
گروهى مورد كنكاش دقيق شورانشينان شهر 
قرار بگيرد تا شــاهد تأميــن منافع يك عده 

خاص و تضييع حقوق عموم مردم نباشيم.

 مالير- زهرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: حضور 
سرپرست شهردارى مالير، رئيس شوراى اسالمى 
شهر مالير، مسئول كميسيون فرهنگى شوراى شهر 
و معاونان بخش هاى مختلف شــهردارى مالير و 
اصحاب رســانه از تعــدادى از پروژه هاى عمرانى 
شهردارى مالير كه در حال احداث و تكميل هستند، 

بازديد كردند.
 سرپرســت شــهردارى مالير در بازديد از پروژه 
شهيدكاملى با اشاره به اينكه پروژه شهيدكاملى در 
4 طبقه به مســاحت  هزار و 350 مترمربع درحال 
تكميل است، گفت: در اين پروژه بسيار مهم واحد 
شهرسازى  و ساختمانى، مديريت شهرى و سيستم 
بايگانى شهردارى را تجميع كرديم، همچنين تالش 
شده اســت تا واحد درآمد شــهردارى كه شامل 
بايگانى اصناف بايگانى، نوســازى و شهرســازى 
است در اين مركز  تجميع شوند تا مراجعه كنندگان 
از بروكراسى ادارى در امان بمانند و همه اموراتشان 

در اين مركز انجام شود.
حسين بابايى با بيان اينكه در قراردادى با پيمانكار، 
 كل ســطح شــهر مالير درحال مميزى شــدن و 
پالك كوبى است، افزود: عمًال بستر ديجيتال كردن 

شهردارى درحال  انجام شدن است.
وى بــا بيان اينكه با مميزى شــدن كدپســتى، كد 
نوسازى و... مقدمه اى براى برون سپارى  شهردارى 
الكترونيكــى و ايجــاد يك بانــك اطالعاتى رقم 
مى خورد، بيان كــرد: در اين صورت خدمات دهى 

به شهروندان سهولت و سرعت مضاعفى مى گيرد.
سرپرســت شــهردارى مالير در ادامــه بازديد از 
پروژه هاى شهردارى در جمع خبرنگاران در بازديد 
از پروژه  سازمان مديريت حمل ونقل، بار و مسافر 
شــهردارى مالير گفت: يكى از بحث هايى كه در 
اين دوره مدنظر ما بود، موضوع  ســاماندهى مراكز 
ادارى شــهردارى و تجميع انبارها به منظور حفظ 
و نگهدارى  تجهيزات شــهردارى و از سوى ديگر 

مديريت منابع انسانى بود.
بابايى با اشــاره به اينكه يكــى از معضالتى كه ما 

داشتيم فرسودگى  ماشين آالت سنگين شهردارى بر 
اثر تغييرات جوى بود، بيان كرد: در محل ســازمان 
مديريت و حمل ونقل بار و  مســافر ديواركشــى 
صورت گرفت و به منظور نگهدارى ماشــين آالت 

سنگين، چند سايه بان احداث شد.
وى  گفت: همچنين به منظــور مديريت بحران در 
مواقــع حــوادث غيرمترقبه، محلى براى اســكان 
نيروهاى انسانى و كارگران در محل مركز مديريت 

 بحران احداث شد.
بابايى با بيان اينكه واحد موتورى شهردارى در مركز 
واحد مديريت خدمات شهرى متمركز  شده است، 
بيان كرد: خدمات اين پروژه به صورت چندمنظوره 
مورداســتفاده قرار مى گيرد و تاكنون يك ميليارد و 

300 ميليون تومان  در اين حوزه هزينه شده است.
در ادامه بازديد از  پروژه هاى شــهردارى مالير، از 
پارك منطقه اى شقايق با مساحت 18هزار مترمربع 
بازديــد به عمل آمد، اين پروژه تاكنون يك  ميليارد 
تومــان هزينه دربرداشــته و 50 درصد پيشــرفت 
فيزيكى دارد و پيش بينى مى شود در صورت تأمين 

اعتبار سال آينده به  بهره بردارى برسد.
 سرپرست شــهردارى مالير  در حاشيه اين بازديد 
با بيان اينكــه اين پروژه از محــل منابع داخلى و 

بازآفرينى به طــول هــزار و200 مترمربع درحال 
انجام اســت، بيان  كرد: فعــًال 400 مترمربع از اين 
فضا پوشيده شــده و 4 ميليارد تومان هزينه صرف 

شده است.
وى با بيان اينكــه اين كانال به رودخانه حاجى آباد 
وصــل مى شــود و از آنجا كه فاضــالب كانال به 
تصفيه خانه فاضالب به حاجى آباد رسيده و تصفيه 
مى شود، گفت: اين كانال 2منظوره بوده و در  زمان 
جارى شدن ســيل مى تواند آب هاى سطحى را به 

خارج از شهر هدايت كند.
بابائى بيان كرد: اين كانال ســاليانه 2 يا 3 بار توسط 
 شــهردارى اليروبى شــده و زباله هــاى داخل آن 

جمع آورى مى شود.
وى در حاشيه بازديد از پروژه چندمنظوره مجتمع 
تجارى- فرهنگى جويبار به مســاحت هزار و500
مترمربــع در 3  طبقه با 7 دهنه مغازه و پيشــرفت 
فيزيكى 50 درصد، افــزود: تاكنون 3ميليارد تومان 
هزينه بــراى اين پروژه شــده  اســت و آموزش 
شهروندى، توانمندسازى، احداث كتابخانه و ايجاد 
فضاى مناسب براى سرگرمى و آموزش كودكان در 

اين مجموعه  مدنظر قرار گرفته است.
بابايــى گفت: اين پــروژه در مرحلــه نازك كارى 

اســت و سبك نماى آن قرار است سنتى كار شود، 
همچنين پروژه  مجتمع تجارى بهارستان با زيربناى 
13هزار مترمربع شامل بخش هاى مختلف درحال 
احــداث بوده و قرار اســت  در ايــن مركز، مركز 
فرماندهى آتش نشــانى، مركز آمادگى جســمانى 
نيروهاى آتش نشانى، مركز اسكان موقت شهرستان 

در مواقع  بحرانى و نمايشگاهى احداث شود.
سرپرست شــهردارى مالير با بيان اينكه تاكنون 3
ميليارد تومان اعتبار ثبت شــده اســت و 2ميليارد 
تومان ديگر نيز اعتبار براى اتمام آن  موردنياز است، 
افزود: پروژه رستوران غار و پروژه رستوران سنتى 
بام مالير نيز از ديگر پروژه هاى كليدى شــهردارى 

است.
وى بــه آغاز عمليــات طعمه گــذارى عليه موش 
در سطح شــهر مالير براى نخســتين بار، با توجه 
به افزايش جمعيت موش در ســطح شــهر به ويژه 
در كانال هــا، انهار، پارك ها و بوســتان ها توســط 
شــهردارى اشــاره و بيان كرد: شهردارى به منظور 
كنترل جمعيت اين جانور اقــدام به آغاز عمليات 
طعمه گذارى با 2نوع ســم (ويژه نقاط مرطوب و 
خشك) اقدام كرد، اين عمليات كه براى نخستين بار 
به طور گسترده در سطح شهر انجام مى شود در طول 

سال در چند نوبت تكرار مى شود.
بابايى از جمله  پروژه هاى درحال تكميل شهردارى 
مالير، به بازســازى پروژه  پارك بانوان 2، درحال 
احداث بودن  مجموعه تفريحى توريستى مينى ورلد، 
اشــاره كرد و گفت: ســاخت بنــاى تاج محل به 
مساحت 200 مترمربع و يك هشــتم ابعاد واقعى، 
ســاخت  بناى آرامگاه فردوسى در ابعاد يك چهارم 
ابعاد واقعى، ساخت بنايى ديوارچين به طول 115

متــر عرض 3 و ارتفاع 5 متر، ســاخت  بناى اهرام 
ثالثه مصر به مساحت 125 و ابعاد واقعى، ساخت 
بناى كاخ خورشــيد به مســاحت 250 مترمربع و 
يك دوم ابعاد واقعى و  ساخت بناى گنبد قابوس به 

ارتفاع 18متر و 14 مبناى واقعى صورت پذيرفت.
وى افزود: ساخت بناى دروازه قرآن به طول 13متر، 
ساخت بناى باغ مشاهير  به مساحت  3هزار و500
مترمربع، ســاخت بناى باغ دولت آباد به مساحت 
200 مترمربع، ســاخت بناى قلعه فلك االفالك به 
مســاحت 700  مترمربع و تكميل آن به مســاحت 
700 مترمربع، آمفى تئاتر به طول 65 متر و شعاع 30

متر، ســاخت بناى آرامگاه بوعلى  به مساحت 135
مترمربع، بازســازى بناى آكروپليس و برج پيزا به 
ابعاد 130 مترمربع،  ساخت بناى دروازه براندنبورگ 
به طول 10متر ارتفاع يازدهم و مســاحت تقريبى 
14هزار متر ديواركشى و احداث بناى طاق بستان 

به ابعاد يك دوم ابعاد واقعى انجام شد.
سرپرست شهردارى مالير به احداث بناى چغازنبيل 
به مســاحت 100 مترمربع، تكميــل ميدان يادبود 
شــهدا، تكميل تنديس باغ مشــاهير، سنگ چينى 
 سيل بند به طول 100 مترمربع در ارتفاع 6متر و قطر 
2متر ساخت و نصب فالورباكس به تعداد 5 هزار 
عدد اشاره كرد و گفت: در بام مالير تكميل پروژه 
رستوران سنتى به مساحت 230 مترمربع و تكميل 
 پروژه رستوران جزيره با مساحت 590 مترمربع را 

در دستور كار داريم.
وى به احداث مجموعه متل ها به مســاحت  هزار 
و500 مترمربع و با 500 متر  طول، ديواركشــى به 
تكميل مجموعــه جويبارهاى مصنوعى به طول 3
هزار متر و آبرســانى به كوه گرمــه مالير به طور  
هزار و200  مترمربع اشــاره كرد و در رابطه با ساير 
پروژه هاى شــهردارى مالير افزود: احيا و بازسازى 
آبنما و پيــاده راه بلوار پارك به  طــول 900 متر و 
عرض 7 متر، ســاماندهى بلوار حاج محمد ماليرى 
به طول 3 هزار متر، ســاماندهى بلوار حاج طوسى 
به طول2هزار و500 متر، ساماندهى بلوار كريم خان 
زند به مســاحت 10 هزار مترمربع و گازرسانى به 
كارخانه آسفالت شــهردارى با هزينه اى  افزون بر 

10ميليارد ريال رقم خورد.
سرپرســت شــهردارى مالير بيان كرد: ديواركشى 
نهالســتان شــهردارى به مســاحت 2 هزار و400

مترمربع، احيا و بازســازى ميهمانســراى پارك به 
 مســاحت 700 مترمربع، تكميل بوستان شقايق به 
مســاحت 18 هزار مترمربع، ســاخت ديوار حائل 
كنار اســتخر كوثر به طول 200  مترمربع و احداث 
ســايبان در مجموعه خدمات شهرى به مساحت 2

هزار مترمربــع از جمله اقدامات صورت گرفته در 
سال هاى اخير به  شمار مى آيد.

بابايى با بيان اينكه امروز مردم از شعار دادن خسته 
شــده اند و عمل مى خواهند، گفت: هركسى كه در 
رأس مجموعه شهردارى قرارمى گيرد با توجه به 2

برند جهانى مالير برنامه ريزى و اقدام كند.

 مالير-زهرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: بزرگترين 
مركز اورژانس غرب كشــور با 32 تخت بسترى در 
بيمارستان امام حسين(ع) مالير به بهره بردارى رسيد. 

 استاندار همدان در آيين بهره بردارى از مركز اورژانس 
32 تختخوابى شهرستان مالير گفت: يكى از اقدامات 
شــاخص و قابل توجهــى كه در اســتان همدان در 
سال هاى اخير انجام شــده، توجه به حوزه سالمت 
و ايجاد زيرســاخت هاى بهداشــتى و درمانى است. 
اورژانس بيمارستان امام حسين(ع) با 32 تخت بسترى 
در ماليــر يكى از بزرگترين مراكز اورژانس در غرب 

كشور است. سيد سعيد شاهرخى در ادامه افزود: در 
حوزه بهداشت با بيش از 350 واحد بهداشتى كه در 
روستاهاى سراسر استان ساخته شده نياز منطقه تا 30 

سال آينده از فضاهاى فيزيكى تأمين شده است.
وى بيان كرد: در حوزه تخت هاى بيمارســتانى بيش 
از 700 تخت به ظرفيت درمانى اســتان اضافه شده 
و امروز هم شــاهد افتتــاح اورژانس 32 تختخوابى 

بيمارستان در شهرستان مالير هستيم.
اســتاندار همــدان گفــت: بــه همت دانشــگاه 
علوم پزشــكى همــدان و حمايت هــاى مســتمر 

حجت االســالم آزاديخواه نماينــده مردم مالير در 
مجلس شــوراى اســالمى تجهيزات موردنياز اين 

 مركز اورژانس تأمين شده است.
شاهرخى دستگاه «سى.تى.اسكن» و آنژيوگرافى را از 
نيازهاى ضرورى اورژانس مالير عنوان و بر تأمين اين 

تجهيزات در اسرع وقت تأكيد كرد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان نيز در اين آيين 
گفت: اورژانس مالير در 10هــزار مترمربع طراحى 
شــده كه فاز نخست آن با 32 تختخواب و 3 هزار و 

200 مترمربع احداث و به بهره بردارى رسيده است.
رشيد حيدرى مقدم افزود: براى افتتاح فاز نخست اين 
اورژانس 50 ميليارد تومان اعتبار هزينه شد كه از اين 
مبلغ 40 ميليارد تومان براى ساخت فضاى فيزيكى و 
10 ميليارد تومان نيز مصرف خريد تجهيزات درمانى 

شده است.

وى گفت: فاز دوم اين مركز 
اورژانس در فضايى به وسعت 
 هــزار و 400 مترمربــع و با 
پيشــرفت فيزيكى 60 درصد 

درحال احداث است.
علوم پزشكى  دانشگاه  رئيس 
همدان با بيان اينكه اورژانس 
مالير نياز به دســتگاه «سى.

تى.اسكن» دوم و آنژيوگرافى 
دارد، افــزود: اقدامــات اوليه 

بــراى خريد آنژيوگرافى انجام شــده تــا بتوانيم در 
اسرع وقت اين بخش را فعال كنيم.

حيدرى مقــدم گفت: براى خريد دســتگاه «ســى.
تى.اســكن» دوم نيز تمهيدات اوليه انجام شــده كه 
پيگيرى هاى اســتاندار همدان، نمايندگان و فرماندار 

مالير در اين زمينه قابل تقدير است.
وى افزود: بدون شــك اورژانــس مالير با تجهيز 
آخريــن و به روزترين امكانات مى تواند پشــتوانه 
بسيار خوبى براى ارائه خدمات درمانى فوريتى در 

سطح منطقه باشد.

انتخاب شهردار كارآمد
 آزمون شوراى شهر تويسركان

سرپرست شهردارى مالير:
شرايط براى ارائه خدمات بر بستر ديجيتال مهياست

بزرگترين مركز اورژانس غرب كشور
 در مالير به بهره بردارى رسيد

همدان پیام در کنار شامست!
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سخنگوى وزارت امورخارجه:
تصميمات خوب براى واردات واكسن

■ برجام نياز به ميانجى ندارد
در جلسه مشترك وزارت خارجه و وزارت بهداشت تصميمات خوبى 

براى تسريع واردات واكسن كرونا از نقاط مختلف جهان گرفته شد.
سخنگوى وزارت امورخارجه كشورمان در نشست هفتگى خود كه با 
حضور رسانه هاى داخلى و خارجى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه 
با توجه به برخى از اظهارات مقامات عراقى در جريان نشست بغداد آيا 
قرار اســت بغداد و يا كشورى بين ايران و آمريكا در ارتباط با موضوع 
برجام ميانجى گرى كند، گفت: موضوع برجام نياز به ميانجى ندارد. ما 
با آمريكا در وين و يا جاى ديگر گفت وگوى مســتقيم و غيرمستقيمى 

نداريم و گفت وگوها در وين بين ايران و 1+4 انجام شده است.
ســعيد خطيب زاده با بيان اينكه آنچه كه اكنون از ســوى دولت آمريكا 
صورت گرفته پافشــارى بر سياست هاى شكست خورده دولت ترامپ 
اســت، افزود: ما متأسفانه هيچ تغييرى از سوى دولت واشنگتن در رفتار 
مشاهده نكرده ايم و آنها با تكرار همان رفتارها و سياست هاى دولت قبل 
آمريكا به دنبال رســيدن به نتايج بهترى هستند. آنها بايد در رفتار خود و 
اعمال فشــار حداكثرى عليه ملت ايران كه در واقع تروريسم اقتصادى 
اســت تجديدنظر كنند و در آن صورت است كه خواهند ديد كه مسير 
گفت وگوها در وين به خوبى طى مى شــود. آنچه كه در مذاكرات وين 
باقى مانده به خاطر لجبــازى و رفتارهاى غيرمنطقى طرف آمريكايى و 
غربى است و اگر تغيير رفتارى صورت بگيرد برجام قابل احيا خواهد بود.

به گزارش ايرنا، وى همچنين در پاســخ به اين پرسش كه آيا بن بستى 
در مذاكرات ايران و عربســتان صورت گرفته كــه اين مذاكرات ادامه 
پيدا نكرده يا اينكه ادامه اين مذاكرات نيز منتظر ادامه تغييرات در ايران 
و اســتقرار دولت جديد اســت، بيان كرد: عربستان همسايه ما در اين 
منطقه است. ما و عربستان نقاط اشتراكى زيادى براى صلح و ثبات در 
اين منطقه داريم. ايران هيچ گاه دســت دوستى خود را از رياض دريغ 
نكرده است و هرگاه در عربستان اين اراده ايجاد شده است كه براساس 
سازوكار منطقه اى عمل كند و در اين مسير حركتى داشته باشد با استقبال 

ايران روبه رو شده است.
سخنگوى وزارت امورخارجه بيان كرد: هيچ بن بستى ميان اين دو كشور 
بزرگ نيســت كه قابل حل نباشــد و تنها به اراده سياسى و به اقدام در 

پايتخت هاى دو كشور نياز دارد و اين امر مى تواند كمك كننده باشد.
خطيب زاده در اين نشســت در پاســخ به اين پرسش كه چرا ايران در 
اجالس منطقه اى حمايت از عراق در ســطح رئيس جمهور شــركت 
نكــرد و آقاى اميرعبداللهيــان به عنوان نماينده ايــران در آن اجالس 
حضور داشت، گفت: در مورد هر اجالس بين المللى، سطح و تركيب 
شركت كنندگان توسط كشورها براساس جزئيات برگزارى و براساس 
آمادگى موجود در كشورها تصميم گرفته مى شود. اينكه رئيس جمهور يا 
وزير خارجه در اجالسى شركت كند براساس سطح شركت كنندگان و 
برنامه هاى رئيس جمهور محترم و مسائل اينچنينى تصميم گرفته مى شود 
و تفاوتى در عمل در اين حوزه وجود ندارد به ويژه در مورد عراق چراكه 
ايران يك سياست اصولى در مورد عراق دارد و بارها آن را اعالم كرده 
اســت. ما از هر ابتكار و حركتى كه به صلح و ثبات و آرامش عراق و 
تقويت نقش منطقه اى اين كشور كمك كند استقبال مى كنيم و در كنار 

عراق هستيم.
وى همچنين افزود: پيش از اين آقاى رئيسى سفر بسيار موفقى به عراق 
داشتند. گفت وگوهاى خوبى با مقامات اين كشور انجام دادند و انشاءا... 

در آينده نيز اين سفر انجام خواهد شد.
ســخنگوى وزارت خارجه در پاسخ پرسش خبرنگارى مبنى بر اينكه 
بــا توجه به صحبت هاى اخير مقام معظم رهبرى آيــا ايران، طالبان را 
به رسميت مى شناســد، بيان كرد: آنچه كه مقام معظم رهبرى فرمودند 
سياســت هاى قطعى ايران در مورد افغانستان در 40 سال گذشته بوده 
است. ما همواره در كنار مردم افغانستان بوده ايم و اولويت ما تأمين صلح 
و ثبات و پيشرفت افغانستان بوده و هست. افغانستان همسايه عزيز ما 
اســت. در حوزه تمدنى ما قرار دارد و در بيانيه اى كه من نيز در جلسه 
سخنگويى وزارت خارجه هفته گذشته به عنوان بيانيه وزارت خارجه 
خواندم تأكيد شــده بود كه جان و ناموس و مال مردم افغانســتان بايد 
توسط همه گروه ها در اين كشور رعايت شود. آنچه كه ما فكر مى كنيم 
براى افغانستان صلح و ثبات مى آورد تشكيل دولتى فراگير در اين كشور 

كه بازتاب دهنده تركيب قوميتى و جمعيتى افغانستان باشد، است.
خطيب زاده افزود: در اين مســير مسئوليت پذيرى دولت آتى افغانستان 
و تعهدپذيــرى به انجام تعهدات قطعى شــان كمك مى كند و ما منتظر 
مى مانيم كه در عمل تشــكيل دولت فراگير و تعهد آن دولت به اجراى 
مسئوليت هايش را مشاهده كنيم و بر آن اساس ايران و جامعه بين الملل 

تصميمات خود را اتخاذ خواهد كرد.

قطع برق در روز هاى آينده 
به صفر مى رسد 

 قرار بود خاموشــى ها كاهش داشته باشــد، اما 500 مگاوات خاموشى در 
بخش هاى غير مصارف خانگى داشــتيم كه ظــرف روز هاى آينده اين رقم به 

صفر خواهد رسيد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران على اكبر محرابيان در بازديد از ديسپاچينگ ملى 
جديد برق گفت: صنعت برق در كشــور ما بالنده است و توسعه خوبى بعد از 

انقالب در اين صنعت داشته ايم.
وى بيــان كــرد: احــداث نيروگاه هــاى تجديدپذيــر يكــى ديگــر از برنامه هــاى 
مــا در آينــده بــراى كاهــش خاموشــى هاســت، مديريــت مصــرف و تقاضــا 
يكــى ديگــر از برنامه هــاى مــا در ايــن موضــوع اســت كــه قــرار اســت در 

ايــن رابطــه طرحــى را بــه دولــت و يــك اليحــه بــه مجلــس ارائــه دهيــم.

واكنش قاليباف به تاييد طرح جهش توليد مسكن 
از سوى شوراى نگهبان

 رئيــس مجلــس شــوراى اســالمى روزگذشــته در فضــاى مجــازى بــه 
تاييــد طــرح جهــش توليــد مســكن از ســوى شــوراى نگهبــان واكنــش 

نشــان داد. 
محمدباقــر قاليبــاف در مطلبــى در صفحــه توييتــر خــود نوشــت: يكــى از 
اولويــت هــاى مجلــس از زمــان آغــاز بــه كار، حــل مشــكل مســكن بــود كه 
تاييــد طــرح جهــش توليــد مســكن از ســوى شــوراى نگهبــان، ظرفيت هــاى 
ــيزدهم  ــت س ــازى در دول ــق نهضــت مسكن س ــراى تحق ــى الزم را ب قانون

فراهــم كــرد.
وى در پايــان نوشــت: اميــدوارم دولــت بتوانــد بــا برنامــه اى زمان بندى شــده 

و دقيــق ايــن مطالبــة بــه حــق مــردم را بــرآورده ســازد.

آغاز به كار رئيس جديد 
سازمان انرژى اتمى

 محمــد اســالمى بــا اســتقبال علــى اكبــر صالحــى وارد ســازمان انــرژى 
اتمــى شــد.

به گزارش تسنيم، محمد اســالمى روز يك شنبه با حكم سيد ابراهيم رئيسى، 
رئيس جمهور به عنوان رئيس جديد سازمان انرژى اتمى معرفى شد.

ــه  ــر كارش ب ــل دفت ــان تحوي ــرژى اتمــى در جري رئيــس اســبق ســازمان ان
اســالمى گفــت: وقتــى اســم شــما مطــرح شــد خــدا شــاهد اســت كــه يــك 
آرامشــى گرفتــم و گفتــم الحمــدهللا كار بــه دســت يــك انســان فرهيختــه و 

كاردان رســيد. 
ــازمان  ــرد: س ــار ك ــالمى اظه ــه اس ــاب ب ــه خط ــن در ادام صالحــى همچني

ــت. ــر اس ــه باالت ــك وزارتخان ــش از ي ــگاه و اهميت ــى جاي ــرژى اتم ان

اطالعيه

   تاريخ انتشار: 1400/06/09
اسالمى  تبليغات  سالن  محل  در  مورخ 1400/06/28  يكشنبه  روز  ساعت 10  در  ايثارگران  مسكن  تعاونى  شركت  فوق العاده  طور  به  عادى  عمومى  مجمع 
شهرستان رزن برگزار مى گردد. لذا از تمامى اعضا و يا وكالى آنها (طبق اسناسنامه) دعوت مى شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به دستور جلسه در اين مجمع 

حضور بهم رسانند. الزم به ذكر است جهت تأييد وكالتنامه ها قبل از برگزارى مجمع به دفتر هيأت مديره مراجعه گردد.
داوطلبان تصدى بازرسى موظفند حداكثر مدت 7 روز پس از انتشار آگهى مجمع عمومى درخواست كتبى خود را مطابق فرم به دفتر تعاونى تحويل نمايند.

(همراه داشتن ماسك و دستكش الزامى است).
دستور جلسه:

1-گزارش هيأت مديره و بازرس از عملكرد تعاونى در سال 97 و 98 و 99
2-طرح تصويب صورت هاى مالى منتهى به 97/12/29 و 98/12/29 و 99/12/29

3-انتخابات اعضاى اصلى و على البدل و بازرسين 
4-طرح تصويب تعيين خط مشى تعاونى براى سال 1400

5-طرح تصويب خريد انشعاب برق، آب و همچنين واريز هزينه هاى پروژه جدول گذارى، اصالح و مرمت معابر و آسفالت و مشخص كردن هزينه انتقال سهام 
هيأت مديره شركت تعاونى مسكن ايثارگران شهرستان رزن به اعضاء جديد و واگذارى شهرك به شهردارى 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت تعاونى 
مسكن ايثارگران شهرستان رزن (نوبت اول)

آگهي مزايده عمومى شماره 5000050345000001 
(شماره مزايده مرجع) 140005050143035

 سازمان مديريت و مهندسى شبكه حمل و نقل شهردارى همدان

مدت موضوع
ظرفيت  نشانىاجاره

(جاى پارك)
مبلغ ضمانت  شركت 

در مزايده (ريال)
قيمت پايه اجاره 

ماهيانه (ريال)
قيمت كل اجاره 
يك سال (ريال)

اجاره پاركينگ 
كيش

12 ماه 
شمسى

خيابان باباطاهر، 
5050/000/00072/000/000864/000/000كوچه جراح ها

* متقاضيان مى توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (www.setadiran.ir) و جهت كسب اطالعات بيشتر به نشانى 
اينترنتى http://ets.hamedan.ir  مراجعه نمايند.

* برگزارى مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد و تمامى مراحل فرايند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده درصورت 
وجود هزينه مربوطه)، پرداخت تضمين شركت در مزايده(وديعه)، دريافت اسناد مزايده،ارسال پيشنهاد قيمت، بازگشايى الكترونيكى پاكات، اعالم برنده، 

واريز وجه مزايده در بستر سامانه از اين طريق امكان پذير مى باشد.
* اصل اسناد تضمين شركت در مزايده (وديعه) مى بايست به صورت پاكت الك و مهر شده تا قبل از روز بازگشايى مزايده به دبيرخانه سازمان به نشانى: 
همدان-ميدان رسالت-بلوار واليت- روبروى كالنترى 15- ساختمان شهردارى-طبقه دوم-سازمان مديريت و مهندسى شبكه حمل و نقل شهردارى همدان 

تحويل و رسيد دريافت نمايند.
* واريز مبلغ 50/000/000 ريال بابت تضمين شركت در مناقصه به  صورت نقدى  به حساب 74081134708383 نزد بانك مهر ايران، ضمانت نامه بانكى به 

نفع و بنام سازمان مديريت و مهندسى شبكه حمل و نقل شهردارى همدان و يا اوراق مشاركت مى باشد
* پيشنهاد مى گردد قبل از ارائه پيشنهاد از محل موضوع مزايده بازديد به عمل آيد. 

* بهاى پيشنهادى بايد از حيث مبلغ مشخص، معين و بدون ابهام تسليم شود.
*شركت در مزايده و دادن پيشنهاد قيمت به منزله ى قبول شرايط و تكاليف سازمان حمل مى باشد. 

*سپرده نفرات اول تا دوم تا هنگام عقد قرارداد با نفر اول نزد سازمان باقى مى ماند.
*چنانچه برنده اول يا دوم مزايده اعالم انصراف نمايند، مبلغ تضمين شركت در مزايده آنان ضبط خواهد شد.

*تمامى هزينه هاي مزايده اعم از هزينه كارشناسي و درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد . 
*به پيشنهادات فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

*سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهاد ها مختار است .
*برنده مزايده مكلف است قبل از عقد قرارداد و پس از اطالع از برنده شدن در مزايده معادل 2 ماه اجاره ماهيانه پيشنهادى( مربوط به دو ماه اجاره پايانى 
قرارداد مى باشد) خود را، به حساب سازمان حمل و نقل و ترافيك واريز نموده، رسيد آن را به سازمان ارائه داده و ضمانت نامه بانكى تحت عنوان حسن 

انجام تعهدات معادل 10 ماه اجاره پيشنهادى و ده فقره چك به مبلغ اجاره هر ماه ارائه نمايد. 
*عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى ( توكن) با شماره هاى ذيل حاصل فرمايند:

مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه 021-41934
*اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش«ثبت نام/پروفايل مزايده گر» موجود است.

*جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 9- 38215317  داخلى 105 تماس حاصل نماييد.
*آخرين مهلت اخذ و  قبول پيشنهادات در سامانه ستاد: تا ساعت 13 روز سه شنبه  23 /06/ 1400

*زمان و تاريخ بازگشايى پاكات:  1400/06/24 راس ساعت 17
*تاريخ انتشار آگهى در روزنامه و سامانه ستاد: 1400/06/09

(م الف 795)

سازمان مديريت و مهندسى شبكه حمل و نقل همدان در نظر دارد در راستاى انجام وظايف قانونى خود، نسبت به اجاره ى 
پاركينگ طبقاتى كيش با مشخصات ذيل و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت 

مزايده  رساند،  به  الكترونيكى  صورت  140005050143035به  سيستمى)  (شماره   5000050345000001 مزايده  شماره  )با   www.setadirn.ir)
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نمايند.  اقدام 

سازمان مديريت و مهندسى 
شبكه حمل و نقل شهردارى 

همدان

محمد ترابى »
 بنابر اظهارات مقامات كشورى و استانى از تعامل اين دوره وزارت كشور با مجلس، استاندار 
همــدان بومى خواهد بود. اگر عســگرى يكى از گزينه هاى مجمع باشــد، وحيدى او را براى 

استاندارى انتخاب خواهد كرد. 
با تغيير دولت، همواره شاهد تغيير مديران در سطوح مختلف بوده ايم. يكى از اين تغييراتى كه در 
سطح استانى حايز اهميت بوده، تغيير استاندار است. از آنجايى كه استاندار عالى ترين و باالترين 
مقام دولتى در استان به حساب مى آيد و از اختيارات زيادى برخوردار است، مى تواند تأثير بسزايى 

در توسعه و حل مشكالت استانى داشته باشد. 
استاندار از طرف وزير كشور به هيأت دولت پيشنهاد مى شود و پس از تأييد انتصاب وى در هيأت 
دولت، حكم استاندارى با امضاى رئيس جمهور و وزير كشــور صادر مى شود. حال پس از آنكه 
احمد وحيدى به عنوان وزير كشور از نمايندگان مجلس رأى اعتماد گرفت، از اواخر هفته گذشته 

گمانه زنى ها و برخى فعاليت هاى براى انتصاب استانداران آغاز شده است. 
در چند روز گذشــته چندين ليســت از نام گزينه هاى احتمالى استاندارى استان هاى كشورمان 

منتشر شده است. 
ــران  ــم و همــواره مدي ــت اصولگــرا بســر مى بري ــه در دول ــى ك ــه از آنجاي ــى اســت ك گفتن
ــداى  ــد، از ابت ــرى برخــوردار بوده ان ــوذ بهت ــال و نف ــى در دولت هــاى اصولگــرا از اقب همدان
ــه  ــدان ب ــران هم ــاالً برخــى از مدي ــه احتم ــود ك ــن ب ــر اي ــا ب ــيزدهم گمانه زنى ه ــت س دول
عنــوان اســتاندار انتخــاب شــده و حتــى اســتاندار همــدان نيــز بومــى باشــد. البتــه گفتنــى 
ــوان حمــل  ــه خوزســتان را مى ت اســت كــه برخــى از ســخنان رئيس جمهــور در ســفرش ب

ــه گزينش هــاى بومــى دانســت.  ــر ســليقه وى ب ب
نماينده مردم همدان در مجلس اوايل هفته جارى در جلســه اى با حضور مســئوالن و مقامات 
شــهرى و اســتانى در رابطه با انتصاب استاندار بيان كرد: قرار شــده است باهماهنگى تمامى 
تشكل هاى استانى با ارائه افراد توانمند و نظرات خود در مجموع با جمع بندى مجمع نمايندگان 
استان و با همكارى ساير افراد مؤثر تعداد 3 يا 5 نفر را جمع بندى و به وزير كشورمعرفى نمايند.

  همدان يك استاندارى در تراز استان نياز دارد
حاجى بابايى نماينده استان در مجلس  نيز پيش از اين  در گفت وگويى با همدان پيام بر انتخاب 
اســتاندار بومى تاكيد كرد و گفت: در جلسه اى كه هفته گذشته توسط مجمع نمايندگان استان 
برگزار شد مصوب گرديد كه هيچ نماينده اى به صورت انفرادى دنبال مسائل استاندارى نباشد و 

با هماهنگى همه اعضاى مجمع نمايندگان استان باشد.
وى در ادامه گفت: قرار شده است با هماهنگى تمامى تشكل هاى استانى با ارائه افراد توانمند و 
نظرات خود در مجموع با جمع بندى مجمع نمايندگان استان و با همكارى ساير افراد موثر تعداد 

3 يا 5 نفر را جمع بندى و به وزير كشور معرفى نمايند.
وى با اشاره به شاخص هاى استاندار آينده تاكيد كرد: براى همدان يك استاندارى در تراز استان 
نياز داريم كه بتواند قدرتمندانه استان همدان را از نظر توسعه در رقابت با ساير استان ها در تراز 
ملى و منطقه اى رشــد دهد. وى با تقدير از حمايت مديران فعلى استان گفت: همدان با وفور 
پروژه هاى مختلف مواجه است و مديرانى در دولت جديد نياز داريم كه اين پروژه ها را به نتيجه 
برســاند. حميدرضا حاجى بابايى همچنين در اين مراسم خبر داد كه براى جمع بندى گزينه هاى 

مطروح، پنجشنبه هفته جارى جلسه مجمع نمايندگان تشكيل مى شود. 

 مجمع نمايندگان 5 گزينه به وزارت كشور معرفى مى كند
از همين رو، در رابطه با جلســه آخر هفته مجمع نمايندگان اســتان بــراى انتخابات گزينه هاى 

استاندارى با رئيس مجمع نمايندگان ارتباط گرفتيم.
حجت االسالم احمدحسين فالحى در رابطه با گزينه هاى مطرح براى استاندارى گفت: تقريباً 8 
الى 10 نفر براى تصدى استاندارى رزومه فرستاده و يا از آنها خواسته ايم كه رزومه خود را تحويل 

دهند، كه اين رزومه ها در روز پنجشنبه در مجمع بررسى خواهد شد. 
نماينده مردم همدان در مجلس در رابطه با معرفى گزينه هاى اســتاندارى از ســوى مجمع 
نمايندگان به وزارت كشــور افزود: در اين دوره وزارت كشور يكسرى فرم هايى را فرستاده 
كه بر اســاس اين فرم ها به گزينه هاى مطرح شده براى اســتاندارى نمره داده شود. پس از 
آن بر اســاس نمراتى كه به رزومه و برنامه هاى اين افراد داده مى شــود، 5 نفر را مى بايست 
مجمع نمايندگان به وزارت كشور پيشنهاد و معرفى كند و وزارت كشور از ميان اين گزينه ها 

استاندار همدان را انتخاب مى كند.
وى در رابطه با اسامى گزينه ها گفت: نام برخى از گزينه هاى استاندارى در ليست هاى منتشر شده 
از سوى رسانه ها به چشم مى خورد، با اين حال برخى مديران جوان و با سابقه هم به عنوان گزينه 

مطرح هستند كه البته نامى از آنها در اين ليست هاى منتشر شده وجود ندارد. 
رئيس مجمع نمايندگان اســتان در پاســخ به اين پرسش كه آيا گزينه غيربومى براى استاندارى 
وجود دارد؟، بيان كرد: خير در ميان گزينه هاى اســتاندارى همه افراد بومى هستند و گزينه غير 
بومى وجود ندارد، البته هستند افرادى كه چند سالى است كه در همدان حضور ندارند، ولى اين 
افراد همگى بومى هستند.  فالحى در پايان درپاسخ به اين پرسش كه آيا وزارت كشور حتماً از 
گزينه هاى مجمع نمايندگان انتخاب خواهد كرد؟ احتمال دارد كه وزارت كشور گزينه غيربومى 
و خارج از ليست گزينه هاى مجمع نمايندگان استاندار را انتخاب كند؟، گفت: بنا بر همين است. 
خود وزارت كشــور به تمامى مجامع نمايندگان اين فرم ها را داده تا نمايندگان استان ها 5 گزينه 
را براى استاندارى به وزارت كشور معرفى كنند و نوع تعامل وزارت كشور با نمايندگان در اين 

دوره به اين شكل است. 

 حواشى و شنيده ها
طبق ليست هاى منتشــر شــده و گمانه زنى هايى كه صورت گرفته، نام برخى از افراد همچون 
خسرو سامرى، حميد عسگرى، عباس صوفى، اســكندر صيدايى، مجيد درويشى و اسماعيل 

طبق گفته فالحى نماينده همدان گزينه هاى ديگرى هم 
در ميان است كه در اين گزارش به معرفى گزينه هايى كه 

نام آنها مطرح است مى پردازيم:

زارعى كوشــا در اين ميان براى تصدى استاندارى همدان 
مطرح اســت. در ادامه به ذكر برخى از حواشى و شنيده ها 

پيرامون گزينه هاى استاندارى مى پردازيم: 
- از آنجايى كه چند روز پيش اســماعيل زارعى كوشــا 
توســط عبدالملكــى وزيــر جديــد تعــاون، كار و 
رفاه اجتماعى به سمت مشــاور اين وزارتخانه منتصب 
شــد، نسبت به ساير گزينه ها براى تصدى استاندارى از 
شانس كمترى برخوردار اســت. گفتنى است تا قبل از 
انتصاب زارعى كوشا به عنوان معاون وزير كار، او يكى 

از گزينه هاى اصلى استاندارى به حساب مى آمد. 

- در ميان اين گزينه ها گفتنى است كه سامرى و عسگرى 
به عنوان گزينه هاى پست استاندارى همدان در دوره هاى 

قبل نيز مطرح بودند. 
- برخى به علت ارتباط و همكارى عسگرى و وزير كنونى 
كشور در وزارت دفاع، او را گزينه اصلى تصدى استاندارى 

همدان مى دانند. 
- صيدايــى تا چندى پيش به عنوان گزينه اســتاندارى 
اســتان هاى كهگيلويه وبويراحمد، ايالم و كرمانشــاه به 
حســاب مى آمد كه در حال حاضــر از نام وى به عنوان 

گزينه استاندارى همدان ياد مى شود. 

- يكــى از گزينه هاى مطرح براى اســتاندارى همدان در 
ارتباط با خبرنگار ما اظهار كرد كه تاكنون مجمع نمايندگان 
از افراد درخواست رزومه نكرده اند و اين خود افراد هستند 

كه رزومه به مجمع ارسال كردند. 
گفتنى اســت در بين گزينه هاى اســتاندارى همدان اين 

اسامى نيز ديده مى شود. 
مجيد سجادى پناه، حسن مرادى ، محمدرهبري فرد، مجيد 
درويشــى، مجيد هنرور، سيد عليرضا شيرازى، على قائد 

رحمتى ،پيمان فلسفى.

خسرو سامرى
مدرك تحصيلى:  فوق ليسانس مكانيك

سوابق:
شهردار همدان

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
معاون ادارى مالى و معاون فرهنگى شهردارى

معاون برنامه ريزى استاندارى 
معاون عمرانى استاندارى 

حميد عسگرى
سن: 61 ساله 

مدرك تحصيلى: كارشناسى ارشد علوم قضائى
سوابق:

رئيس ستاد لشگر 55 ويژه شهدا
رئيس ستاد سپاه استان همدان 

سرپرست فرماندهى سپاه استان 
مسئول برنامه وبودجه نيروى زمينى سپاه پاسداران انقالب اسالمى 

در كشور 
مسئول انتصابات و ارزشيابى بسيج كل كشور 

رئيس بازرسى بنياد تعاون بسيج كل كشور 
مديركلى حوزه استاندارى 

معاون سياسى و امنيتى استاندارى
مشاور حقوقى وزير دفاع و جانشين معاونت حقوقى و امور مجلس 

وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح 

اسكندر صيدايى
سن: 62 ساله

مدرك تحصيلى: دكتراى برنامه ريزى شهرى
- معاون دانشگاه هنر اصفهان

- معاون دانشگاه شهركرد
- مديركل آموزش و پژوهش استانداري اصفهان

- مشاور برنامه ريزي استاندار اصفهان
- مدير مطالعات توســعه اي مناطق گردشــگري استان 

اصفهان و چهارمحال وبختياري
- معاون برنامه ريزي استانداري البرز

- مســئول مطالعه و تهيه برنامه هاي 5 ســاله، ســند 
چشم انداز توسعه، آمايش منطقه اي (صنعتي، اقتصادي، 

اجتماعي، زيربنايي)
- مدير تهيه سند راهبردي علوم جغرافيايي كشور در افق 

1404 براي وزارت علوم
- عضو كميسيون دائمي پژوهشگاه مواد و انرژي

- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايالم
- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان

مجيد درويشى
دانشــجوى  تحصيلى:  مدرك 

MDA دكتراى
سوابق: 

- شهردار تويسركان
- شهردار نهاوند

- معاون گردشگرى استان
- شهردار منطقه 4 همدان

- معاون خدمات شــهرى در 
شهردارى همدان

- عضو شوراى شهر تويسركان
- سرپرســت شركت سياحتى 

عليصدر 
- فرماندار اسدآباد

- مدير كلى دفتر امور شــهرى 
و شوراها

ــت. دقيــق ايــن مطالبــة بــه حــق مــردم را بــرآورده ســازد. ــر اس ــه باالت ــك وزارتخان ــش از ي ــگاه و اهميت ــى جاي ــرژى اتم ان

رقابت گروه هاى سياسى و رجال استان براى انتخاب استاندار 
به كجا مى رسد؟

كانديداهاى كاخ سبز همدان
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نيش و نـوش

خبـر

تفاهم نامه همكارى ستاد ديه و صندوق بازنشستگى 
امضا شد

 با هدف پيشــگيرى و آزادى جمع 191 نفرى بازنشســتگانى كه هم اكنون در بند 
زندان ها حضور دارند، تفاهم نامه همكارى ســتاد ديه كشــور و صندوق بازنشستگى 

به امضا رسيد.
به گزارش فارس، در اين سند همكارى كه تسهيالت مالى آن از طريق جزئى از سهميه 
ابالغ شــده صندوق بازنشستگى كشورى به بانك صادرات و اداره كل اعتبارات، تأمين 

مى شود تعداد 190 مرد و يك خانم محبوس موردحمايت قرار مى گيرند.

ــون در  ــه هم اكن ــى ك ــد زندانيان ــدود 90 درص ــت: ح ــه گف ــتاد دي ــل س مديرعام
كســوت بازنشســته در ســطح زندان هــا داريــم، مســتمرى بگير تأمين اجتماعــى 
ــدوق  ــز تحــت پوشــش صن ــوده و تعــداد اندكــى شــايد حــدود 22 نفــر آنهــا ني ب

ــتند. ــورى هس ــتگى كش بازنشس
اســدا... جواليى بيان كرد: تفاهم نامه ســتاد ديه و صندوق بازنشستگى كشورى قدم 
خيرى براى بازنشستگان است كه در شرايط ويژه اى زندگى مى كنند و كمك صندوق 

مى تواند راهگشاى زندگى اين عزيزان باشد.
وى گفت: بازنشستگان كه ميانگين سنى آنها حدود 60 سال است با نيات خير و بعضًا 
براى ضمانت از بســتگان نسبى يا سببى اقدام به ضمانت مى كنند كه در ادامه به داليل 

متعدد همين عزيزان دچار مشكل حقوقى شده و على رغم داشتن عروس، داماد و نوه 
سر از زندان درمى آورند.

جواليى افزود: در اين زمينه صندوق بازنشستگى كشورى در فرايند سپردن ضمانت به 
بانك با توجه به اينكه حقوق بازنشستگان را در اختيار دارد كمك بزرگى براى وصول 
تعهدات و ضمانت هاى بانكى بازنشســتگان مى تواند داشته باشد و با اقدامات مدون 

خود از بروز بسيارى از مشكالت قضائى پيشگيرى نمايد.
طبق تفاهم نامه، تسهيالت اهدايى به بازنشستگان دربندى كه ميانگين سنى آنها 60 سال 
اســت، پس از تأييد و صدور معرفى نامه ستاد ديه صورت گرفته و پرداخت اقساط آن 

نيز از محل منابع صندوق پرداخت مى شود.

آنچه از سر فوق العاده ويژه فرهنگيان گذشت
 موضوع «پرداخت فوق العاده ويژه فرهنگيان تا سقف 50 درصد» از 
ارديبهشت ماه در شبكه هاى اجتماعى و رسانه اى مطرح شده و تناقضات 
و اختالفاتى پيرامون آن بيان مى شد؛ درنهايت پس از توافقات حاصله، 
رئيس سابق سازمان برنامه وبودجه در نامه اى به وزير آموزش وپرورش، 
اعمال فوق العاده ويژه معلمان كشور به ميزان حداقل 21 و حداكثر 27

درصد از ابتداى فروردين ماه را بالمانع دانسته و قرار شده بود اين مبلغ 
محاسبه و با حقوق مردادماه پرداخت شود كه اكنون با موانعى روبه رو 

شده و همچنان اجرايى نشده است.
در نهايــت محمدباقــر نوبخت در روز 8 تيرمــاه 1400 اعالم كرد كه 
فرهنگيان مانند همه كارمندان و كاركنان دولت مشمول فوق العاده حقوق 
مى شوند، اما با توجه به مسئوليتى كه دارند، بايد براى آنها رتبه بندى نيز 

در نظر گرفته شود. 
 صدور مجوز اعمال فوق العاده ويژه معلمان بين 21 تا 27

درصد
وى در روز 24 تيرمــاه نيز در نامه اى به وزير آموزش وپرورش، اعمال 
فوق العاده ويژه معلمان كشــور به ميزان حداقــل 21درصد و حداكثر 
27درصد از ابتداى فروردين ماه را بالمانع دانست. بر اين اساس ضرايب 
جديد فوق العاده ويژه معلمان از ســوى محمدباقر نوبخت به محسن 
حاجى ميرزايى ابالغ شد كه براى مشــموالن طرح طبقه بندى مشاغل 
معلمان كشــور، به ميــزان حداقل 21 و حداكثــر 27درصدى از يكم 
فروردين ماه 1400 به شــرح زير اعالم شــد: «فوق العاده ويژه معلمان 
در بدو استخدام 21 درصد، در طبقه بندى مقدماتى، پايه، ارشد ضريب 
21درصد، خبره ضريب 24درصد و عالى ضريب 27درصد محاسبه و 

در احكام حقوقى فرهنگيان اعمال مى شود.»
 مراجع حقوقى: مصوبه قابليت اجرا ندارد

اين درحالى بود كه در روز ششــم مردادمــاه، رئيس مركز برنامه ريزى 
منابع انسانى وزارت آموزش وپرورش با اشاره به صدور مجوز افزايش 
فوق العاده ويژه معلمان گفت كه مجوز افزايش فوق العاده ويژه معلمان 
براساس نظر مراجع حقوقى قابليت اجرا ندارد و در انتظار رفع اشكاالت 
مجوز فوق از ســوى سازمان برنامه وبودجه براى صدور احكام معلمان 

هستيم.
 توافق جديد: فوق العاده ويژه با حقوق مردادماه 

پرداخت مى شود
به گزارش ايســنا، با اين وجود، ســليمان زاده در روز يازدهم مردادماه 
اعــالم كرد كه «فوق العاده ويژه معلمان» محاســبه و با حقوق مردادماه 
پرداخت مى شود. وى در اين باره گفت كه با پيگيرى مجدانه مقام عالى 
وزارت و موافقت آقاى نوبخت؛ رئيس ســازمان برنامه وبودجه كشور، 
احكام «فوق العاده ويژه معلمان» در ســقف تعيين شــده در مصوبات 
مذكور، اصالح و مابه التفاوت آن از ابتداى سالجارى محاسبه و با حقوق 
مردادماه، پرداخت مى شود. پيش از اين، «فوق العاده ويژه معلمان» تحت 
عنوان «رتبه بندى» پرداخت مى شــد و از اين پس براســاس «سنوات 

خدمت» پرداخت مى شود.
 سنگ تازه جلوى پاى اعمال فوق العاده و ايجاد محدوديت 

براى اجراى احكام جديد 
جالب آنكه ابهامات همچنان برقرار بود و در روز ســوم شــهريورماه 
سليمان زاده اعالم كرد كه «ابهامات پرداخت حقوق مردادماه فرهنگيان» 

گمانه زنى و فاقد اعتبار و وجاهت قانونى است.
اين بار پاى ديوان محاسبات كشور به ميان آمده بود. وى درخصوص خبر 
ايجاد محدوديت ديوان محاسبات كشور براى اجراى احكام فوق العاده 
ويژه، بيان كرد: پيام هاى ارسالى تحت عناوين مختلف، موردتأييد نبوده 
و هيچ محدوديت و ممانعتى از سوى مراجع نظارتى و ديوان محاسبات 

كشور درباره اعمال فوق العاده ويژه معلمان وجود نداشته است.
 آب پاكى رئيس جديد سازمان برنامه وبودجه روى دست 

آموزش وپرورش
با اين حال رئيس جديد سازمان برنامه وبودجه آب پاكى را روى دست 
وزارت آموزش وپرورش ريخت و با اشــاره به موضوع همسان سازى 
حقوق و فوق العاده شغل فرهنگيان گفت: همسان سازى حقوق معلمان 
خالف قانون بود و  هزار و800 ميليارد كسرى بودجه آورديم. من خودم 
معلم هستم و خيلى عالقه مندم كه معلمان را حمايت كنم، ما يك تعهدى 
داريم، بايد جلوى بى انضباطى را بگيريم، اگر موضوع را مديريت نكنيم، 

فشار اصلى به بخش ضعيف از جمله معلمان مى آيد.
وى افزود: در آموزش وپرورش با مجوزى رو به رو هســتيم كه مغاير با 
قوانين بود، بنابراين جلســه گذاشتيم تا راه حل پيدا كنيم و گفته شد كه 
پرداخــت صورت مى گيرد، اما 3 روز طول مى كشــد تا احكام اصالح 
و مطابق با قانون شــود، براى اينكه در اين مسير دچار مشكل نشويم، 
فايل هاى ماه هاى قبل را آماده داشتند و بالفاصله فايل هاى ماه هاى قبل را 

پرداخت كرديم تا فاصله ايجاد نشود.
 آخرين تصميم: پرداخت فوق العــاده ويژه فرهنگيان، 

نيازمند اخذ مجوز از دولت و سازمان برنامه
آخرين اظهارنظر مطرح شــده در اين باب نيز به هشــتم شــهريورماه 
بازمى گردد كه معاون برنامه ريزى و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش 
پرداخــت فوق العاده ويژه فرهنگيــان را نيازمند أخذ مجوز از دولت و 
ســازمان برنامه وبودجه دانســت و گفت: فرهنگيان توجه داشته باشند 
احــكام صادره تغيير نكرده و ما به دنبال مجوز افزايش قانونى و پايدار 

فوق العاده ويژه فرهنگيان خواهيم بود.

فارس: تركيه توان پذيرش پناهجو از افغانستان را ندارد
 اى بابا چه بد، حاال عيب نداره يك مدتى بيان ايران

همشهرى: خاموشى ها به صفر مى رسد
 اين صفر محبوب!

آرمان: ذخاير ايران آب مى شود
 قرص چربى سوز خوردن چيزى نيست نگران نباش

آسيا: بينوايان دارند بيشتر و بيشتر مى شوند
 از بس تراژدى پر طرفداريه

آفتاب: نظارتى بر مراكز واكسيناسيون هست؟
 شما سرت به كار خودت باشه فضولى نكن

ابتكار: جاماندگان دولت روحانى در پاستور
 باألخره كوپن اينا هم اعالم مى شه غصه نخور

اعتماد: تشديد طبقاتى شدن محله ها
 عيبى نداره مردم دقتشون باالتر مى ره

ايران: مأموريت تيم اقتصادى دولت
 ممنوع كردن فروش هويج

جام جم: يك ميليون نفر در صف تعويض پالك
 كرونا هم البد مهمون ويژه شونه!
جوان: قهر معنادار جوانان با دانشگاه

 از بس بيكار موندن
خراسان: تقويم وعده هاى دولت

 ديگه انشاءا... براى 14001 چاپش كنيد 4، 5 ماه بيشتر نمونده 
به پايان سال

دنياى اقتصاد: منبع تورم مسكن در مرداد
 نشتى داده نگران نباش

شرق: مشق قدرت يك نخست وزير
 مداد داره حاال؟

قضات به اسناد تاريخى حقوقى 
دسترسى پيدا مى كنند

 قضات به پرونده ها و اســناد حقوقى قوه قضائيه در آرشيو ملى با 
هدف كاهش اطاله دادرسى دسترسى پيدا مى كنند.

به گزارش ايرنا، تفاهم نامه همكارى بين ســازمان اســناد و كتابخانه 
ملى و پژوهشگاه قوه قضائيه در راستاى رفع نيازهاى علمى كشور و 

نظام جمهورى اسالمى امضا شد.
در مراســم امضاى تفاهم نامــه كه  رئيس پژوهشــگاه قوه قضائيه و 
مديركل خدمات آرشيوى سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران برگزار 
شــد، طرفين با تأكيد بر نقش اسناد در پژوهش هاى تاريخ حقوق و 
اســتعالمات مكرر مراجع قضائى از اسناد تاريخى قوه قضائيه كه در 
آرشــيو ملى نگهدارى مى شــود، بر ايجاد همكارى علمى فى مابين 

تأكيد كردند.
سـيد حجـت ا... علم الهـدى، رئيـس پژوهشـگاه قوه قضائيـه نيـز بر 
عـزم راسـخ پژوهشـگاه قوه قضائيـه بـر اسـتفاده از اسـناد تاريخى، 
حقوقـى و قضائـى بـه عنوان يـك منبع قابـل اتـكا در پژوهش هاى 
حقوقـى بـا هـدف رفـع معضـالت دسـتگاه قضـا تأكيـد كـرده و 
تأسـيس مركـز اسـناد حقوقى در پژوهشـگاه در 2 سـال اخيـر را با 

هميـن هـدف بيـان كرد.
همچنيــن مديركل خدمات آرشــيوى ســازمان اســناد و كتابخانه 
ملى ايران به فقدان پژوهش هاى روشــمند تاريــخ حقوق و به تبع 
آن اســتفاده نكردن از اســناد تاريخى در روند تحقيقات حقوقى و 
همچنين فقدان مطالعات و مركزى جهت پژوهش هاى تاريخ حقوق 

اشاره كرد.
در اين مراســم، همچنين تسهيل دسترسى پژوهشگران و قضات به 
پرونده ها و اســناد حقوقى قوه قضائيه در آرشيوملى با هدف كاهش 
اطاله دادرسى مورد تأكيد قرار گرفت و موافقتنامه راه اندازى «سامانه 

اسناد حقوقى كشور» ميان طرفين امضا شد.

كارت دانشجويى به نام پيمان رحيم بخش، فرزند اكبر، به شماره 
ملى 3860868012 و شماره دانشجويى 9412165021 ،رشته 
مهندسى مكانيك در مقطع كارشناسى دانشگاه بوعلى سينا 

همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام زهره مومنى، فرزند حسن، به شماره ملى 
4020298416 و شماره دانشجويى 9312440031 ،رشته مهندسى 

مكانيك بيوسيستم در مقطع كارشناسى دانشگاه بوعلى سينا 
همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام فاطمه خانلرى، فرزند مجيد، به شماره 
ملى 3861008742 و شماره دانشجويى 9512107028 ،رشته 

زيست شناسى علوم گياهى در مقطع كارشناسى دانشگاه بوعلى 
سينا همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مناقصه 

شركت مسكن و عمران قدس رضوى

شركت مسكن و عمران قدس رضوى
 پيمانكار زيرسازى قطعه يك راه آهن 

همدان-سنندج
در نظــر دارد بخشــى از اجــراى عمليــات خاكــى 
ــرى، بخــش و كمپكــت)  (برداشــت،حمل و بارگي
را از طريــق پيمانــكار واگــذار نمايد.لــذا از 
پيمانــكاران واجــد شــرايط دعــوت بــه همــكارى 

مى نمايــد.
 آدرس: همــدان- شهرســتان بهــار- بلــوار 

كشــاورز- نرســيده بــه فرمانــدارى 
تلفن: 09185452371

 جمعيت هالل احمر استان همدان در قالب 
سازمانى مردم نهاد در مقاطع مختلف به صورت 
داوطلبانــه به ايفــاى نقش مى پــردازد. اين 
جمعيت عالوه بر ورود به مخاطرات طبيعى 
نظير سيل و زلزله و امثال آن در حوزه حوادث 
انسان ساخت نظير حوادث و سوانح جاده اى 
ورود پيدا مى كند تا از بروز خسارت و آسيب 

جلوگيرى و يا ميزان حوادث را كنترل كند. 
مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان گفت: 
معاونت هــاى پنجگانــه؛ امدادونجات، امور 
و  آموزش وپژوهش  امورداوطلبــان،  جوانان، 
معاونت بهداشــت، درمان و توانبخشى تمام 
توان خــود را به كار بســته اند تا مخاطرات 
طبيعــى و انســانى كمترين آســيب را براى 

هموطنان ايجاد كنند. 
به گزارش روابط عمومى جمعيت هالل احمر 
اســتان، على سنجربگى با تبريك هفته دولت 
با اعالم آمار حوادث و خدمات امدادى شعب 
به تفكيك نــوع حادثه، بيان كرد: بيشــترين 
اعــزام نيروهاى عملياتى در حــوزه جاده اى 
بوده اســت كه پيرو آن 118عمليات جاده اى 
انجام شــده اســت. از ميان حوادث رخ داده 
در 5ماهه نخست ســال كه جمعاً 118مورد 
بوده؛ 50درصد مربوط بــه حوادث جاده اى 
بوده است، خوشبختانه در مدت مذكور هيچ 
حادثــه اى در زمينه برف و كــوالك و اعزام 

نيروها به چنين حوادثى نداشته ايم.
وى گفت: در مجمــوع 225حادثه در مدت 
مذكــور رخ داد كه منجر به اعــزام 261 تيم 
عملياتــى شــد. در اين ميــان 36 حادثه در 
كوهستان هاى استان رخ داده است كه در پى 
آن 45 تيــم عملياتى به محل اعزام شــدند و 
19مصدوم توســط تيم امداد به مراكزدرمانى 

منتقل شدند. 
سنجربگى با يادآورى اينكه 225حادثه دركل 
اســتان رخ داد كــه منجر به اعــزام 261تيم 
عملياتى شــد، افزود: در ايــن حوادث 353
نفر دچار مصدوميت شدند و 124مصدوم به 
مراكزدرمانى منتقل شــدند. همدان و مالير به 
ترتيب با 27 و 26درصد از حوادث بيشترين 
ميزان اعــالم حوادث و اعــزام تيم عملياتى 
را داشــتند، همچنين مالير بــا 110مصدوم 
بيشترين آمار مصدومان را به خود اختصاص 

داده است. 
اين مقام مســئول بيان كرد: عــالوه بر موارد 
ياد شــده معاونت امداد و نجات فعاليت هاى 
شــاخص ديگرى داشته اســت. تيم واكنش 
همدان  اســتان  هالل احمر  جمعيت  ســريع 
بــا دانش كلــى درباره حــوادث مختلف به 
صورت شــبانه روزى آماده خدمات رسانى به 
هم استانى ها هستند و اقدامات شاخصى را در 
اين مدت انجام داده اند. يكى از اين اقدامات 
شــاخص عمليات امدادرســانى تيم واكنش 
سريع به مصدوم حمله قلبى و انتقال با بالگرد 
از دره مرادبيگ به بيمارستان فرشچيان بود كه 

خوشبختانه با موفقيت انجام شد.
مديرعامل جمعيت هالل احمر گفت: همچنين 
از جملــه مأموريت هــاى ديگــر مى توان به 
عمليات جست وجوى فرد مفقودى توسط تيم 
دانست و تيم واكنش سريع در منطقه اطراف 
سداكباتان، انجام عمليات امدادرسانى توسط 
تيم واكنش ســريع و انتقال فــرد مصدوم از 
پناهگاه يخچال به بيمارستان بعثت، همكارى 
با ساير ادارات و ارگان ها جهت جست وجوى 
فرد غريق در ســدكالن مالير، انجام عمليات 
كوهســتان توســط تيم واكنش سريع پيست 

اسكى و ساير عمليات مشابه اشاره كرد.
 عملكرد مطلوب معاونت جوانان

در عرصه بشردوستى
سنجربگى افزود: معاونت جوانان با تأكيد بر 
فعاليت هاى بشردوستانه اقدامات مطلوبى انجام 

داده است. از جمله اين فعاليت ها مى توان به 
اجراى ويژه برنامه هاى مناسبتى و بشردوستانه 
نظير هفته منابع طبيعى و روز درختكارى، هفته 
جوان، اهداى خــون، ماه رمضان، هفته هالل، 
رحلــت امام خمينى (ره)، هفته مبارزه با مواد 
مخدر، ويژه برنامه عيد غديرخم، هفته ازدواج، 
هفته حجاب و عفاف با شركت 2هزار و805

نفر عضو مشاركت كننده و 15هزار و145 نفر 
بهره ور، همچنين برنامه هاى پيشگيرى از كرونا 
شامل نذرسالمت همراه با خادمان حسينى(ع)

هالل با شركت 961 نفرروز 
خدمات  ارائــه  و  عضــو 
و640 به 46هزار  بهداشتى 
نفر از عزاداران حسينى(ع)، 
ناظــران  طــرح  اجــراى 
ســالمت با شــركت 418
نفــرروز عضــو و 6 هزار 
و628 نفــرروز بهــره ور و 
ياران  ايران  طرح  همچنين 
جوان با شركت 162نفرروز 
و مشــاركت جوانــان در 
مراكز واكسيناسيون و ارائه 
خدمات به 81 هزار و535

نفر اشاره كرد.
معاونت  ايــن  گفت:  وى 
در برگزارى جشــنواره ها، 
مســابقات  پويش هــا، 

مشــاركت فعال داشته و خوشبختانه توانسته 
اســت رتبه هاى برتر كشورى را كسب كند. 
راه انــدازى پويــش عيد نو عهد نــو (براى 
بيشتر،  انســانيت  مجازى  پويش  لبخندش)، 
جشــنواره صلح ودوستى، مسابقه نهال كارى، 
مســابقه شــكوه حقيقت، (كســب رتبه در 
جشــنواره  انقــالب-  دوم  گام  جشــنواره 
حضرت على اكبر(ع)- جشــنواره دانشجوى 
هاللــى) از جمله اين موارد اســت كه اين 
جشــنواره ها با مشــاركت  هزار و581 نفر 

عضو برگزار شده است.
 آموزش 75 هزار نفر

 از طريق جمعيت هالل احمر
معاونــت  درحــوزه  افــزود:  ســنجربگى 
آموزش وپژوهش هــزار و 128دوره تعريف 
شد شامل كمك هاي اوليه 22ساعته حضوري 
تا آموزش هايى نظير: كمك هاي اوليه15ساعته 
نيمه حضوري، حمايت حياتى  پايه(3ساعته)، 
يك روزه كمك هاى اوليه(6ســاعته)، 2روزه 
داوطلبى،  پايه  اوليه(12ســاعته)،  كمك هاى 
دادرس، مخاطــرات حضــورى، مخاطرات 
غيرحضورى، توليد و انتشار محتوا در فضاى 
مجازى، ارســال پيامك، برگزارى مسابقات، 
آموزش همگانى مبتنى بر نيازمحلى، آموزش  
خانه هاى هالل، عمومى امداد، عمومى نجات، 

تخصصــى، بازآمــوزى، ضمن خدمت ارائه 
شــود. در طى اين مدت  هزار و128 دوره، 

نزديك به 75 هزار نفر آموزش ديدند.
 بهره مندى 25 هزار نفر از خدمات 
معاونت داوطلبــان جمعيت هالل احمر 

استان
در عرصه فعاليت هاى معاونت امور داوطلبان 
جمعيــت هالل احمر كه با مشــاركت هزار 
و500 نفــر داوطلب، بالغ بر 42 ميليارد ريال 
صرف و 25هزار نفر از خدمات اين معاونت 
بهره منــد شــدند در اين 
راســتا برنامه هايــى نظير 
معيشتى  بســته هاى  تهيه 
هماى  طرح هاى  قالب  در 
رحمت، فرشتگان رحمت 
و كمك هاى مؤمنانه، طرح 
حاميان سالمت و كرامت، 
اجراى  سالمت،   مدافعان 
داوطلبــى  پروژه هــاى 
مختلف،  محروميت زدايى 
طــرح نيابــت، اجــراى 
ســالمت،  كاروان هــاى 
اهداى خــون، برنامه هاى 
مناســبت هاى  در  مذهبى 
برگــزارى  و   مختلــف 
برنامه نذر آب 4 مى باشد.
برنامه هاى  ديگــر  از  وى 
اجرايى اين معاونت را ارائه خدمات حمايتى 
دارو و درمان بــه بيماران نيازمند و كرونايى 
و همچنين تحويل تجهيزات پزشــكى بانك 
امانات به صورت امانى بخصوص  كپســول 
اكســيژن و اكسيژن ســاز در ايــن روزهاى 

كرونايى به صورت رايگان عنوان كرد.
 معاونــت بهداشــت، درمــان و 

توانبخشى 
ســنجربگى افزود: معاونت بهداشت، درمان 
و توانبخشــى نيز فعاالنــه در عرصه جامعه 
حضور داشته است و در حوزه هاى ارتوپدى 
گفتاردرمانى،  داروخانــه،  فيزيوتراپى،  فنى، 
متخصــص  پزشــك عمومى،  كاردرمانــى، 
متخصص   توانبخشــى،  و  فيزيكــى  طــب 
چشم پزشــك، دندانپزشــك، پاراكلينيــك، 
مامايى، مشــاوره انجام خدمت كرده است. 
عــالوه بر خدمــات فوق الذكــر در عرصه 
كرونا، تحــت عنوان درمــان اضطرارى نيز 
به ارائه خدمــت پرداخته اســت. مكاتبه و 
هماهنگــى جهت واكسيناســيون كاركنان و 
واحدهاى  مرتــب  گندزدايى  نجات گــران، 
ادارى و درمانى ســاختمان ســتاد، تشكيل 
جلســه اضطرارى دبيرخانــه كرونا، نظارت 
بر رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در تمامى 
برنامه هــا؛ حضور در آزمــون ايثار به عنوان 

تيم  پزشــكى و دبيرخانه كرونا؛  معرفى يك 
تيم 10نفره جهت نظــارت بر پروتكل هاى 
بهداشــتى در صندوق هاى اخذ رأى و يك 
تيم جهت صندوق سيار در انتخابات- مكاتبه 
با معاونت بهداشــتى و جمعيت مركز جهت 
انجام واكسيناسيون كاركنان و داوطلبان فعال 
جمعيــت و هماهنگى انجام واكسيناســيون 
اولويــت اول و دوم به تعداد800 دز، اضافه 
شدن  شــيفت كارى داروخانه تا 10 شب و 
فعاليــت در روزهاى تعطيلــى، همكارى در 
واكسيناســيون عمومى با اســتفاده از نيروى 
داوطلب، توزيع ماســك بين كاركنان استان 
260 بســته، برپايى بيمارســتان صحرايى از 
تاريــخ 25مردادماه در محوطه بيمارســتان 
بعثــت با تجهيــزات بيمارســتانى از جمله  
17تخت؛ وسايل معاينه؛ دستگاه اكسيژن ساز 
و تجهيــزات احيا به درخواســت معاونت 
درمــان دانشــگاه علوم پزشــكى؛ با حضور 
روزانه 8 نفر از نجات گران و پرســتاران در 
2شيفت 12ساعته جهت كمك به امر درمان 
بيمــاران كرونايى در بيمارســتان صحرايى 
بيمــاران ســرپايى كرونايى خدمــات اوليه 
گرفته و ترخيص مى شوند كه فعاليت آن در 

حال حاضر ادامه دارد.
 فعاليت 174 خانه هالل در استان 

براساس مصوبه شوراى عالى مديريت بحران 
كشور در قانون 5 ساله ششم با موضوع افزايش 
تاب آورى جوامع محلى، جمعيت هالل احمر 
نسبت  به راه اندازى خانه هاى هالل در راستاى 
تقويــت و ايجاد زمينه حضور و مشــاركت 
واقعى آحاد مختلــف جامعه در فعاليت هاى 
امــدادى و بشردوســتانه و ارائــه خدمات 
اجتماعــى و عام المنفعه بــا رويكرد تقويت 
فرهنگ  ترويج  با  داوطلب محور  ساختارهاى 

وقف صلح و نوع دوستى مى باشد.

مرورى بر عملكرد 5 ماهه هالل احمر به مناسبت هفته دولت

بيش از 174 خانه هالل در همدان 
فعاليت مى كنند

بيشترين اعزام نيروهاى 
عملياتى در حوزه جاده اى 
بوده اســت كه پيرو آن 
جاده اى  118عمليــات 
از  است.  شــده  انجام 
داده  رخ  حــوادث  ميان 
سال  نخست  5ماهه  در 
118مورد  جمعــاً  كــه 
بــوده؛ 50درصد مربوط 
بوده  جاده اى  حوادث  به 

است

1-ارتقــاى ســطح آمادگى عمومى 
جامعه در برابر سوانح و فعاليت هاى 

بشردوستانه
در  محلى  جوامع  آمادگى  2-افزايش 

برابر سوانح
3-كاهــش آســيب پذيرى در برابر 

سوانح با رويكرد تاب آورى
4-توســعه ظرفيت هاى داوطلبانه در 

جوامع محلى
در اســتان همــدان 174 خانه هالل 
شــكل گرفته كه حــدود  10 هزار 
و868 داوطلــب عضو ايــن خانه ها 
هســتند. يادآورى مى شود 504 دوره 
براى اعضا تعريف شــد كه منجر به 

آموزش 4 هزار و511 نفر شد.
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توليد برق در نيروگاه شهيدمفتح همدان 
13درصد افزايش يافت

 معاون توليد نيروگاه برق شهيدمفتح همدان گفت: توليد خالص برق 
اين نيروگاه در5ماهه امســال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 
13درصد افزايش يافته است. پژمان اخترى افزود: توليد 5 ماهه امسال 
اين نيروگاه به بيش از 3 ميليارد و 200 ميليون كيلووات ســاعت رسيد 

كه اين ميزان توليد در مقايسه با سال هاى گذشته بى سابقه بوده است.
وى بــه ايرنا، گفــت: از اين ميزان انرژى توليــدى حدود 700 ميليون 

كيلووات ساعت سهم برق توليدى مردادماه امسال بوده است.
اخترى افزود: اين نيروگاه در تيرماه امســال نيز بيش از 700 ميليون 
كيلووات ســاعت انرژى خالص در اختيار شبكه توزيع نيروى برق 
قــرار داد. وى با بيــان اينكه نيروگاه برق شــهيدمفتح توان توليدى 
هزار مگاوات انرژى را دارد؛ بيان كرد: اين توان توليدى به طور دقيق 
با مگاوات نصب شــده آن برابر اســت. معاون توليــد نيروگاه برق 
شــهيدمفتح همدان با بيان اينكه هر تجهيزى پس از گذشت نزديك 
به 27سال از نصب و عمر آن؛ با افت كاركرد مواجه مى شود، گفت: 
تجهيزات با افت راندمان و فرسودگى؛ توان اوليه را نخواهند داشت. 
اخترى بيان كرد: نيروگاه برق شهيدمفتح همدان از توان متخصصان 
داخلى و باتجربه بهره گرفته اســت و بــا توجه به بهره مندى از اين 
امتياز توانسته با انجام تعميرات دوره اى، نيمه اساسى و اساسى توسط 
اين متخصصان شادابى و ســالمت تجهيزات را حفظ كند. نيروگاه 
حرارتى شــهيدمفتح همدان با ظرفيت توليد هزار مگاوات در دشت 

كبودراهنگ در كيلومتر 45 جاده همدان - تهران، قرار دارد.

جريمه 46 ميلياردى يك كارخانه سيمان در همدان
 مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان از جريمه 46 ميلياردى يك كارخانه سيمان در همدان خبرداد و گفت: گرانفروشى 45 تن 

سيمان دليل جريمه ميلياردى اين كارخانه سيمان بود .
داريــوش جودكى بيان كرد: اين كارخانه در هر تُن ســيمان 500 هزار ريال گرانفروشــى كرده بود كــه در تعزيرات حكومتى همدان 
محكوم شد. وى افزود: حسب گزارش سازمان صمت همدان مبنى بر گرانفروشى يك واحد توليدى سيمان مشخص شد از تاريخ 22 
فروردين ماه امسال بدون اخذ مجوز قانونى اقدام به افزايش قيمت سيمان پاكتى به ميزان هر تُن 500 هزار ريال كرده كه اين كار افزايش 

نرخ سيمان در بازار مصرف و اخالل در نظام عرضه اين محصول را به همراه داشته است.
جودكى گفت: شعبه هيأت بدوى اين اداره كل اتهام ياد شده را محرز تشخيص و اين واحد را به پرداخت مبلغ 46 ميليارد و 800 ميليون 
ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم كرد كه پس از تأييد رأى در شعبه تجديدنظر استان پرونده هم اكنون در اجراى احكام 

اداره كل درحال اجراست.

ردپاى قطعى برق در قطعى اينترنت
 مديركل ارتباطات وفناورى اطالعات استان همدان بيان كرد: قطعى مكرر برق، موجب آسيب زدن به تجهيزات سايت هاى تلفن همراه 
و در نتيجه قطعى و ضعف اينترنت در اســتان شــده است. مجتبى ساكى در گفت وگو با ايسنا، گفت: سايت هاى تلفن همراه به گونه اى 

طراحى شده كه فقط توانايى مديريت حداقل 4 ساعت، قطعى برق در ماه را دارد و ما با قطعى هاى مكرر برق به مشكل برخورديم.
وى بيان كرد: براساس داده هاى موجود، سايت هاى تلفن همراه بايد پس از قطعى برق، 2 ساعت شارژ نگهدارند، اما به  دليل قطعى هاى 
مكرر برق، باترى ها فرصت نمى كنند به صورت كامل شارژ شوند از طرفى همين قطعى ها مانند همه تجهيزات الكترونيكى موجب آسيب 

رسيدن به تجهيزات زيرساختى و سايت هاى تلفن همراه مى شود.
ساكى با اشاره به فرسودگى باترى سايت هاى تلفن همراه در استان، گفت: اپراتورها موظف هستند كه براى سايت هاى تلفن همراه باترى 
تأمين كنند، اما در برخى موارد ما با مســأله دزدى باترى ها مواجه هســتيم و چند روز پس از نصب باترى، اپراتورها متوجه مى شــوند 

باترى به سرقت رفته است.

 مديــركل امور اقتصادى و دارايى اســتان همدان 
در سومين جلسه شــوراى هماهنگى مديران استانى 
وزارت امــور اقتصــادى و دارايى در اســتان همدان 
گفت: از ابتداى امسال مذاكراتى با سرمايه گذارانى از 
كشورهاى چين، كانادا و امارات درخصوص احداث 

نيروگاه گازسوز صورت گرفته است.
سيد ناصر محمودى افزود: انجام مذاكره درخصوص 
هلدينگ  الوان ثابــت،  شــركت  گلخانــه،  احــداث 
جاده ابريشــم، كارخانه فروســيليكو با سرمايه گذارى 
به مبلغ 30ميليون يــورو به صورت فاينانس و پروژه 
گردشگرى با ســرمايه گذارى از كشــورهاى قطر و 
سوئيس، همچنين طرح توليد فرنچ فراير(سيب زمينى 
فرآورى شده) با مبلغ 11/7ميليون يورو سرمايه گذارى 
خارجى مصوب و پيشــرفت فيزيكــى 70 درصد از 

ديگر اقدامات اين اداره كل مى باشد.
وى در ادامه بيان كرد: 45 فرصت ســرمايه گذارى در 
اســتان در سال 1399 شناسايى، بررسى و نهايى شده 

است.
محمودى در اين جلسه گفت: بزرگترين سرمايه گذارى 
استان همدان با ســرمايه گذارى از كشور تركيه سال 

گذشته به تصويب رسيد. 
وى خطــاب به معــاون وزير افزود: اين شــركت 
تركيــه اى بــا نام "ام كا تلــى"، با مبلــغ 72ميليون 
دالر ســرمايه گذارى خارجى مصوب، قصد احداث 
پروژه باغ ويال را در اين اســتان دارد كه متأســفانه 
در حوزه شــهردارى با مشــكالتى روبه رو شده كه 
اميدواريــم با تدبيــر جنابعالى اين پــروژه بزودى 

نهايى و احداث گردد.
مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان گفت: با 
ابالغ از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى، اطلس 
سرمايه گذارى استان همدان درحال نهايى شدن است 
و ما نخســتين اســتان در كشور هســتيم كه موضوع 
تأمين منابع مالى را آغاز و موضوع برگزارى نخستين 

همايش سرمايه گذارى در كشور را بررسى كرديم.
 محمودى بيان كرد: 14 پروژه سرمايه گذارى در استان 
همدان مصوب شــده است كه تعداد 4 پروژه مربوط 
به 2 شهرســتان بهار و كبودراهنگ مى باشد و امروز 
از پروژه هاى اين شهرســتان ها بازديــد مى كنيم. اين 
مطالعات كامًال به صورت اســتانى انجام شده و نظر 

كارشناسى كارشناسان استانى را به همراه دارد.
وى گفــت: در حــوزه كســب وكار اســتان همدان 
نيــز، تمامى مديــران و اعضاى شــوراى هماهنگى 
همكارى هــاى الزم را داشــته اند كه ايــن همكارى 
موجب شد استان همدان رتبه برتر كسب وكار كشور 

را كسب نمايد. 
محمــودى افزود: 70 مورد قوانين مخل كســب وكار 

اســتان همــدان را شناســايى كــرده و بــه هيأت 
مقررات زدايى ارسال كرده ايم. 

 وى با بيان اينكه اين اداره كل موفق شــده در 6 سال 

گذشــته، رتبه نخست جشنواره شهيدرجايى را كسب 
كند، گفت: خوشبختانه تاكنون يك ريال از هزينه هاى 

عمرانى در محل جارى هزينه نشده است. 
محمودى با اشــاره به فروش اموال مازاد استان بيان 
كرد: پيگيرى موضوع امــوال مازاد كه از اولويت هاى 
دولت مى باشد، توسط اين اداره كل همواره انجام شده 

است. 
وى گفت: تقريبــًا 100درصد اموال مازاد اســتان را 
شناسايى كرده ايم و توانســته ايم مبلغ 4ميليارد تومان 
امــوال مازاد را در ســال 1400 تــا 1398 به فروش 
برســانيم، كه درنهايــت اين مبلغ به بودجه اســتانى 

تزريق شده است. 
نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس شــوراي 
اسالمي هم در اين جلســه بيان كرد: مجموعه استان 
همدان در سال هاى گذشــته، اقدامات سازنده زيادى 
انجام داده اســت، اما به دنبال توزيع عادالنه امكانات 
و بودجه در اســتان هســتيم، چراكه توزيع ناعادالنه 
موجب نارضايتى عمومى مى شــود، بنابراين مسئوالن 
استانى و رؤساى ســازمان برنامه وبودجه بايد تناسب 

در توزيع بودجه و امكانات را در نظر بگيرند.
فتح ا... توســلى خطــاب به مديركل امــور اقتصادى 
و دارايى اســتان همدان گفت: متأســفانه شهرســتان 
كبودراهنگ به شــدت عقب مانده اســت و نيازمند 
اقدامات اساســى است. اين شهرســتان واقعًا يكى از 
محروم ترين شهرســتان هاى استان همدان است و اين 

درحالى است كه ظرفيت هاى بسيار خوبى به ويژه در 
حوزه گردشــگرى، صنعت ومعدن و جذب توريست 

دارد.

وى خطاب به موسوى معاون وزير و رئيس كل سازمان 
سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران افزود: 
ايشــان از نزديك 2 شهرســتان بهار و كبودراهنگ را 
بازديد كرده اند و اميدواريم در هدايت سرمايه گذاران به 

اين 2 شهرستان توجه الزم را داشته باشند.
ســازمان  خارجــى  ســرمايه گذارى  مديــركل    
ســرمايه گذارى و كمك هاى اقتصــادى و فنى ايران 
گفت: وضعيت ســرمايه گذارى انجام شده در استان 
همــدان در زمينه هــاى نيــرو و صنايع غذايى به ويژه 
در شهرســتان هاى بهار و كبودراهنگ، نشــان دهنده 
ايــن  در  ســرمايه گذارى  انجــام  در  تنوع پذيــرى 

شهرستان هاست.
كوده ئى افزود: احداث پروژه باغ ويال، همچنين درصد 
تحقق پروژه و نســبت جذب شــده همگى حاكى از 

توان باالى استان در جذب سرمايه گذارى است. 
وى گفت: نخســتين اســتانى كه نقشــه راه و اطلس 
ســرمايه گذارى را پيگيرى و نهايى كرده است استان 

همدان است.
ســازمان  رئيــس كل  و  وزيــر  معــاون  موســوى، 
ســرمايه گذارى و كمك هاى اقتصــادى و فنى ايران 
هم افزود: استان همدان در مقايسه با ساير استان هاى 
كشور از بسيارى لحاظ در شــرايط خوبى قرار دارد 
چه به لحاظ كســب رتبه نخست كسب وكار در سطح 
كشــور، چه در بحث خزانه دارى و راه اندازى اطلس 

سرمايه گذارى.

 كبودراهنــگ- اكــرم حميــدى- خبرنــگار 
همدان پيام: شهرستان كبودراهنگ از جمله مناطقى 
است كه با معضل فروچاله ها روبه رو است و منابع 
آب و خاك در دشــت كبودراهنــگ دچار بحران 
اســت و با نبود مديريت صحيح اوضاع اين منطقه 

فوق بحرانى شده است.
نخســتين فروچاله در استان همدان در سال 1371 
در همه كســى قهاوند و پــس از آن فروچاله هاى 
زيادى در استان همدان به ويژه دشت كبودراهنگ، 
رزن و قهاوند ايجاد شد و در چندسال اخير حدود 
30 فروچاله به ثبت رسيده است كه 15مورد آن در 
دشت كبودراهنگ اتفاق افتاده است و از اين تعداد 

8 مورد در اطراف روستاى كردآباد بوده است.
اواخر مردادمــاه 1397 نيز فروچاله اى به عمق 25 
الى 30 و قطر حدود 40 متر در نزديكى روســتاى 
كردآباد از توابع بخــش مركزى كبودراهنگ ايجاد 
شد و اين فروچاله موجب ترس و وحشت مردمان 

اين منطقه شد.
اين فروچاله ها به آهســتگى و به تدريج گسترش 
مى يابند و خســارت هاى ناشى از وقوع فروچاله ها 
ترميم ناپذير و پر هزينه و مخرب هســتند به طورى 
كه اگر دشــتى دچار فرونشســت شــد، به دليل 
فشــردگى خاك و نفوذ نداشتن آب به داخل خاك 

حاصلخيزى خود را از دست مى دهد.
فروچاله هايى كه در دشت كبودراهنگ ايجاد شده 
بيشــتر در اطراف روستاهاى كردآباد، بابان، آق تپه، 
نورآبــاد و خان آباد اســت و اين مســأله تهديدى 
بزرگ براى ســاكنان اين روستاست كه اميدواريم 
ديگر شاهد وقوع چنين پديده اى در دشت هاى اين 

شهرستان نباشيم.

 فروچاله ها تهديدى بزرگ 
براى كبودراهنگى ها 

كارشناســان مى گوينــد عوامــل انســانى ماننــد 
احداث نيــروگاه، بهره بــردارى از چاه هاى عميق 
و نيمه عميــق در منطقــه و بهره بــردارى بيش از 
حد آب هاى زيرزمينــى و مصرف بى رويه آب در 
بخش كشــاورزى، وجود چاه هاى غيرمجاز و... از 
مهمترين عواملى هستند كه موجب بروز فروچاله ها 
در دشــت كبودراهنگ شــده است.متأسفانه وقوع 
فروچاله ها به دشت هاى كبودراهنگ خسارت هاى 
چشــمگيرى وارد كرده كه شايد جبران آن در هيچ 
شرايطى ممكن نيست و مسئوالن هم در اين سال ها 

تالش چندانى براى رفع اين مشكل نداشته اند.
در ايــن شــرايط فوق بحرانى آب در شهرســتان 
كبودراهنــگ در چند روز اخيــر در هر ثانيه 250 

ليتر آب از روســتاى 
ايــن  خالــق وردى 

شهرســتان بــه همدان انتقــال يافتــه و بى خيالى 
مسئوالن در اين خصوص موجب نارضايتى شديد 
مردم شده اســت و مى گويند مسئوالن نبايد اجازه 
مى دادند كه حتى يك قطره از آب شهرستان خارج 
شــود چراكه مردمان روســتاهاى كبودراهنگ اين 
روزها به شــدت از كمبود آب رنــج مى برند و به 
22روســتا اين شهرستان با تانكر آبرسانى مى شود، 
بنابراين به جرأت مى تــوان گفت: پديد آمدن اين 
فروچاله ها گوياى اين اســت كه تاكنون مديريت 

درستى از منابع آب در شهرستان نشده است.
در هرحال جان مردمان اين منطقه در خطر اســت 
و كســى هم جوابگوى اين همه سوء مديريت ها و 
ناكارآمدى ها نيســت و مردم هم به ناچار در انتظار 
فردايى بهتر روزهايشــان را سپرى مى كنند تا شايد 
دولت جديد و مســئوالن جديــد بتوانند چراغ راه 

تارشان باشند.
درحالــى كه شهرســتان كبودراهنگ به شــدت با 
مشكل آب دست وپنجه نرم مى كنند و به 22روستا 
با تانكر آبرسانى مى شود و برخى از روستاها هم در 
طول شبانه روز فقط يك ساعت آب دارند در غياب 
مسئوالن شهرستان مسئوالن استانى از آب گل آلود 

ماهى گرفته اند و با اجراى طرح اضطرارى آبرسانى 
به همدان و با بهره بردارى از چاه هاى حفر شده در 
روســتاهاى خالق وردى كه حدود سال 1393حفر 
شــده اند آب را از كبودراهنــگ به همــدان انتقال 
داده اند و اگرچه مســئوالن استانى ادعا مى كنند كه 
از 5 حلقه چاه حفر شده در حال حاضر 2 حلقه آن 
فعال است، ولى حفر 3 حلقه ديگر هم گوياى اين 
است كه دير يا زود با اين بحران آب اين چاه ها نيز 
فعال مى شوند و خسارتى جبران ناپذير را براى اين 

شهرستان به دنبال خواهد داشت.
از يــك طرف نيروگاه شــهيدمفتح آب اين منطقه 
را مى بلعد و ســفره هاى آب هاى زيرزمينى را نابود 
كرده اســت و موجب ايجاد فروچاله هايى عظيم و 
ديگر مشــكالت شده اســت و از طرفى هم حفر 
اين چاه ها در روســتاى خالــق وردى و انتقال آب 
آن به همدان شــرايط آب شهرســتان كبودراهنگ 
را فوق بحرانى خواهد كرد و متأســفانه مســئوالن 

شهرستان سكوت اختيار كرده اند!!!
اعتراض نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس 
شوراى اسالمى هم در اين خصوص به جايى نرسيد 
و يك دست هم صدا ندارد و گويا اطالعى ندارند 

كه در هر ثانيه 250 ليتر آب از اين روستا به همدان 
منتقل مى شود. گر چه با اعتراض نماينده، مسئوالن 
اســتانى گفته اند كه از اين 5حلقه چاه 2حلقه براى 
تأمين آب شهرســتان كبودراهنگ خواهد بود، ولى 
مردم با اين شرايط حاد و بحرانى آب راضى نيستند 

حتى يك قطره آب هم از شهرستان خارج شود.
پس مســئوالن و مديران شهرســتان كــه از پول 
بيت المال حقــوق مى گيرند بايد خــدا را در نظر 
بگيرند و اداى دين كنند و دســت به دســت هم 
دهند و اجازه ندهند حتى ذره اى از حقوق مردمان 
شــهيدپرور اين شهرستان پايمال شــود. و اين را 
بدانند كه ســكوت آنها خيانتــى بزرگ براى مردم 

شهرستان كبودراهنگ خواهد بود.
ناكارآمدى هاى مسئوالن  وقتى ســوء مديريت ها و 
شهرســتان موجب شده كه درآمدهاى غارعليصدر 
ريالى در شهرســتان هزينه نشــود و ايــن غار به 
نام كبودراهنــگ و به كام همدان باشــد، بنابراين 
مسئوالن اســتان نيز از اين فرصت استفاده مى كنند 
و چرخ توســعه و پيشــرفت را به ســمت مركز 
اســتان مى چرخاننــد و كبودراهنــگ همچنان نام 

عقب ماندگى را بر دوش مى كشد.

در بى برنامگى و بى توجهى مسئوالن 

شرايط آب در كبودراهنگ 
فوق بحرانى مى شود

مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان:

45 فرصت سرمايه گذارى در همدان شناسايى شد
■ معاون وزير: همدان در جذب سرمايه گذار تنوع پذير است
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ايـران و جهـان روى خط پاراالمپيك

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

خسروانى چهارمين طالى ايران 
در پاراالمپيك را تصاحب كرد

 نماينــده ايران در مــاده پرش طول بازى هــاى پاراالمپيك توكيو 
چهارمين مدال طالى كاروان ايران را در اين مسابقات به دست آورد.
در آغاز ششــمين روز بازى هاى پاراالمپيك، مســابقات پرش طول 
كالس T12 با حضور 10ورزشــكار از كشــورهاى آذربايجان، كوبا، 

سوئد، ازبكستان، آلمان، بالروس و ايران برگزار شد.
در اين مســابقات كه به ميزبانى ورزشگاه المپيك توكيو برگزار شد، 
امير خسروانى با ثبت ركورد 7 متر و 21 سانتيمتر به مدال طال دست 
پيــدا كرد. وى در پرش اول خــود خطا كرد، اما در پرش دوم با ثبت 
ركورد 7 متر و 21 ســانتيمتر هم ركورد شخصى اش را شكست و هم 

به مدال طال رسيد.
ساوون پينه دا از كوبا هم با ثبت 7 متر و 16 سانتيمتر توانست به مدال 
نقره برســد. مدال برنز هم به سعيد نجف زاده از جمهورى آذربايجان 

رسيد كه 7 متر و 3 سانتيمتر پريد.
كاروان ورزشــى ايران تاكنون 4 طال و 4 نقــره در پاراالمپيك توكيو 
به دســت آورده و در رده چهاردهم جدول توزيع مدال ها قرار گرفته 

است.

رضى به مدال برنز پاراوزنه بردارى رسيد
 ملى پوش پاراوزنه بردارى ايران با مهار وزنه 231 كيلوگرم به مدال 

برنز بازى هاى پاراالمپيك در دسته 107 كيلوگرم رسيد.
روز آخر رقابت هاى پاراوزنه بردارى با مســابقات دسته 107كيلوگرم 
در ســالن «اينترنشــنال فروم» شهر توكيو دنبال شــد و سامان رضى 
نماينده ايران با ورزشكارانى از مغولستان، مالزى، مكزيك، آذربايجان، 
ازبكســتان، عراق، گرجســتان و آمريكا براى رســيدن به ســكوى 
پاراالمپيك رقابت كرد. ســامان رضى با 35 سال سن يكى از اميدهاى 
كسب مدال براى كاروان ايران در پاراالمپيك توكيو به شمار مى رفت. 
وى در دوميــن حركت وزنه 231 كيلوگرمى را به  راحتى مهار كرد تا 
مدال برنزش قطعى شــود.  ملى پوش دسته 107كيلوگرم در حركت 
سوم پشت وزنه 233 كيلوگرم قرار گرفت، اما در مهار آن ناموفق بود
در اين دســته «انخبايارين» ورزشكار مغولســتانى با مهار وزنه 245
كيلوگرم ركورد اين دسته را در بازى هاى پاراالمپيك از آن خود كرد.

 «جان يى كى» از مالزى نيز با مهار وزنه 237 كيلوگرمى در جايگاه دوم 
قرار گرفت و به مدال نقره رسيد.

صعود ايران 
به رده چهاردهم پاراالمپيك 2020

 ايران در جدول مدالى بازى هاى پاراالمپيك 2020 توكيو با كسب 
4 مدال طال، 4 نقره و يك مدال برنز در رده چهاردهم قرار گرفت.

در ششمين روز از شانزدهمين دوره رقابت هاى پاراالمپيك توكيو امير 
خســروانى در دووميدانى موفق به كسب مدال طال و سامان رضى در 
وزنه بردارى موفق به كسب مدال برنز شدند تا ايران در جدول مدالى 
بازى ها 2 پله صعود كند. اكنون ايران با 4 مدال طال، 4 نقره و يك برنز 

در جدول مدالى در رده چهاردهم قرار دارد.
تاكنون روح ا... رســتمى در وزنه بردارى، وحيد نــورى و خيرا...زاده 
در جودو و امير خســروانى در دووميدانى موفق به كسب مدال طال 

شده اند.
امــان ا... پاپى و عليرضا مختــارى در دووميدانــى و امير جعفرى و 

مصلحى فرد در وزنه بردارى موفق به كسب مدال نقره شدند.
از روز سه شنبه دوم شهريورماه برگزارى مراسم افتتاحيه به طوررسمى 
آغاز شــد. كاروان ايران در اين دوره از بازى هاى پاراالمپيك با 62
ورزشــكار و 21 نفر كادرفنى در 10رشته ورزشى پاراوزنه بردارى، 
پاراتكواندو، پارادوچرخه ســوارى،  پارادووميدانى،  پاراتيروكمــان، 
واليبال نشسته، بسكتبال با ويلچر، پاراكانو، پاراجودو و پاراتيراندازى 

حضور دارد.

شكست ختافه مقابل بارسلونا در نوكمپ
 تيم فوتبال بارسلونا موفق شد در ديدار خانگى به برترى برسد.

در ادامه بازى هاى آخرين شب از هفته سوم الليگا، تيم فوتبال بارسلونا 
در ورزشــگاه نوكمپ ميزبان ختافه بود و با نتيجه 2 بر يك ميهمانش 

را شكست داد.
در اين بازى بارســا خيلى زود و در همان دقيقه دوم توســط سرخى 
روبرتو پيش افتاد. ســاندرو راميرس مهاجم سابق بارسلونا در دقيقه 
18 گل تســاوى را براى ميهمان مادريد به ثمر رساند، اما در دقيقه 30 

ممفيس دپاى دوباره گل برترى آبى و  انارى هاى كاتالونيا را زد.
با اين نتيجه بارسلونا دومين پيروزى اش در اين فصل را كسب كرد و 
7 امتيازى شد، اما به خاطر تفاضل گل كمتر نسبت به 3 تيم 7 امتيازى 

باالى جدول در رده چهارم قرار گرفت.

برترى شياطين سرخ مقابل ولورهمپتون
 منچستر يونايتد پيروزى مقابل ولورهمپتون را كسب كرد.

هفته ســوم ليگ برتر فوتبال انگليس، با يك بازى به پايان رســيد كه 
در اين بازى تيم فوتبال منچستريونايتد ميزبان خود ولورهمپتون را با 

نتيجه خفيف يك بر صفر شكست داد.
تنها گل اين بازى در دقيقه 80 توســط ميسون گرينوود به ثبت رسيد 
تا به اين ترتيب دومين پيروزى فصل شــياطين ســرخ رقم بخورد و 
مردان اولگنار سولسشاير با 7 امتياز و تفاضل گل بهتر نسبت به چلسى 
و ليورپول و تفاضل گل كمتر نســبت به وستهام در رده سوم جدول 

قرار بگيرد.

حامد پاكدل به پرسپوليس پيوست
 مهاجم مدنظر پرسپوليس با اين تيم قراردادش را امضا كرد.

حامد پاكدل مهاجم فصل گذشــته آلومينيوم اراك با عقد قراردادى به 
عضويت پرسپوليس درآمد.

اين بازيكن 29ســاله، پــس از مذاكره و توافق با جعفر ســميعى، با 
قراردادى 2 ساله، پرسپوليسى شد.

وى در فصل بيســتم يكى از مهاجم هاى باكيفيت و گل زن اســت كه 
مورد توجه كادرفنى قرار گرفت. 

احتمال حضور هافبك استقالل در پديده
 اين احتمال وجود دارد هافبك استقالل كه در ليست تمديدى هاى 

اين تيم قرار نگرفته به تيم پديده بپيوندد.
داريوش شــجاعيان يكى از هافبك هاى اســتقالل كه پس از 5 فصل 
حضور در اين تيم از سوى مجيدى در ليست تمديدى ها قرار نگرفت 
و بايد فصل بيســت ويكم ليگ برتر را در تيمى به جز استقالل بازى 
كند احتمال اينكه به تيم پديده مشهد بپيوندد و شاگرد مهدى رحمتى 

شود زياد است.
تيم پديده به لحــاظ مديريتى و مالكيتى يكى از عجيب ترين تيم هاى 
حال حاضر فوتبال ايران است كه اخيراً نيز مهدى رحمتى سرمربى اين 

تيم از وضعيت مديريت در آن گاليه داشت.
پديــده تاكنــون 2 خروجــى داشــته كــه يــك مدافعــش بــه 
پرســپوليس و يــك مهاجمــش بــه اســتقالل پيوســته اســت و 
هنــوز آنهــا بازيكــن جديــدى بــه خدمــت نگرفته انــد ايــن امــكان 
ــا آغــاز نقل وانتقــاالت آنهــا، شــجاعيان يكــى از  وجــود دارد كــه ب

ــد. ــم باش ــن تي ــاى اي خريده

ليست نهايى تيم ملى اعالم شد
 با تصميم كادرفنى تيم ملى فوتبال بزرگســاالن اســامى بازيكنان 

دعوت شده به تيم ملى فوتبال اعالم شد.
اســامى بازيكنان دعوت شــده به تيم ملى براى بازى مقابل سوريه و 
عراق در انتخابى مرحله سوم مقدماتى جام جهانى 2022 قطر از سوى 

كادرفنى به شرح زير اعالم شد:
عليرضا بيرانوند، امير عابدزاده، پيام نيازمند، شجاع خليل زاده، حسين 
كنعانى زادگان، ميالد محمــدى، اميد نورافكن، صادق محرمى، جعفر 
سلمانى، صالح حردانى، سياوش يزدانى، عارف آقاسى، ميالد سرلك، 
احمد نوراللهى، محمد كريمى، ياسين سلمانى، زبير نيك نفس، عليرضا 
جهانبخش، ســعيد عزت اللهى، وحيد اميرى، ســامان قدوس، مهدى 
ترابى، على قلى زاده، كريم انصارى فرد، مهدى قائدى، ســردار آزمون، 

مهدى طارمى.

جودوكاران نابيناى ايران در توكيو خوش 
درخشيدند

 ملى پوشان جودو نابينايان ايران با كسب 2 نشان طال در رقابت هاى 
اين رشــته در بازى هاى پارالمپيك 2020 خوش درخشــيدند و پرچم 

كشورمان را در سالن مسابقات برافراشتند.
ســالن«نيپون بودوكان» شــهر توكيو شــاهد هيجانى از جنس ايرانى 
بود؛ هيجانى كــه 2 جودوكار نابينا و كم بيناى ايــران خالق آن بودند؛ 
ورزشكاران نابينا و كم بينايى كه توانستند با اقتدار2 مدال طال در اوزان 

منهاى 90 كيلوگرم و به  اضافه 100كيلوگرم را از آن خود كنند.
در ايــن رقابت ها ابتدا وحيد نورى در دور نخســت رقابت ها با قرعه 
استراحت روبه رو شد، ســپس در دور دوم سليوا از برزيل را با اقتدار 
شكست داد. نورى در نيمه نهايى اين رقابت جودوكار فرانسوى با امتياز 

طاليى را شكست داد و راهى فينال شد.
هرچند كه بســيارى از كارشناســان منتظر رقابت نــورى و نازاينكو 
اوكراينى در فينال بودند، اما باخت نفر نخست رتبه بندى وزن منهاى 90

كيلوگرم به نماينده بريتانيا موجب شــد تا نورى با خيال آسوده تر خود 
را براى فينال آماده كند. جودوكار اوكراينى كه نفر نخست وزن منهاى 

90 كيلوگرم است نتوانست در نيمه نهايى بر نماينده اوكراين غلبه كند.
استوارت اليوت هرچند در نيمه نهايى نازارينكو نامدار را شكست داده بود، 
اما در فينال نتوانســت بيشتر از 2دقيقه برابر قهرمان ايرانى دوام بياورد و 
درنهايت با امتياز ايپون ضربه فنى شد تا نورى نخستين طالى پاراالمپيكى 
خود را كســب كند، اما اقتدار محمدرضا خيرا... زاده در سالن بودوكان 
بيش از ديگر جودوكاران نابينا بود. ملى پوش وزن به  اضافه 100كيلوگرم 
ابتــدا حريفى از جامائيكا را مغلوب كرد و در ادامه نماينده كره جنوبى را 
از پيش رو برداشــت. وى در فينال نيز نماينده گرجستان را با امتياز ايپون 

شكست داد تا تمامى حريفان خود را با امتياز ايپون مغلوب كرده باشد.

 تيــم فوتبــال پاس همــدان حال وروز 
چنــدان خوبى ندارد و اين روزها مثل بچه 
ســرراهى است كه كسى مســئوليت آن را 

نمى پذيرد.
اين تيم پرافتخار آســيا آنقدر بى كسى و يار 
شــده كه براى ادامه حيات بــه دنبال قيم و 
سرپرســت مى گردد، اما گويا در اين اســتان 
ديگر كسى حاضر نيســت مسئوالن اين تيم 

را بپذيرد و آن را به حال خود رها كرده اند.
دســتگاه ورزش اســتان و هيأت فوتبال اين 
تيم را بين خود پــاس كارى مى كنند، هيأت 
فوتبال متولى پــاس را اداره ورزش وجوانان 
اســتان مى داند و در آنسو نيز دستگاه ورزش 
با تكيه بر قوانين خود را تبرئه كرده و مدعى 
است كه متولى تيم هاى فوتبال هيأت فوتبال 

استان است.
در اين هفته ابتدا ســراغ عباس صوفى رئيس 
هيأت فوتبال استان رفتيم و از وى درخصوص 
شــرايط و آينده پاس پرسيديم كه وى اعالم 
كرد متولى پاس اداره ورزش وجوانان است و 

هيأت تنها هماهنگ كننده است.
روز گذشته نيز مديركل اداره ورزش وجوانان 

در گفت وگــوى اختصاصى بــا خبرنگار ما 
مدعى شد كه با توجه به قوانين دولت دستگاه 
ورزش نمى تواند متولى تيم فوتبال پاس باشد 
و تنها از نظر ســخت افزارى مى تواند كمك 
كند و زمين و ورزشــگاه در اختيار اين تيم 
بگذارد، البته با نوشــتن قــرارداد و دريافت 

اجاره زمين اين كار امكان پذير است.
حميد ســيفى در اين گفت وگو مدعى شــد 
كه پاس بايــد زيرنظر هيأت فوتبال مديريت 
شود هيأت فوتبال بايستى براى مسائل مالى 
به دنبال اسپانســر براى پاس باشد اگر هيأت 
اين مســئوليت را قبول نمى كند در حق تيم 

پاس جفا مى كند.
وى افــزود: اين تفكر دوگانگــى قابل قبول 
نيست شــهردارى و پاس هر 2 بايد حمايت 
شــوند و بين اين 2 تفاوت نبايد گذاشــت. 
نام پاس به شــهداى استان مزين است و اگر 
هيــأت نمى تواند پــاس را مديريت كند به 
طوررسمى اعالم كند تا ما فكرى ديگر كنيم.

نام پاس يك برند اســت اين تيم قهرمانى در 
آســيا را در كارنامه خود دارد و بايد حمايت 
شود. صوفى رئيس هيأت فوتبال است و بايد 

براى اين تيم اسپانسر جذب كند اداره ورزش 
نمى توانــد تيمــدارى كند و تنهــا مى توانيم 

مشاوره بدهيم.
ســيفى درخصوص اقدامــات اداره ورزش 
براى جذب اسپانســر كه از ماه ها پيش خبر 
آن را اعالم كرده بود گفت: با چند شــركت 
صحبت هايى شد، ولى به خاطر شرايط كرونا 
و وضعيــت اقتصادى هنوز موفق نشــديم و 
اين شركت ها براى پذيرفتن مسئوليت رغبت 
نشان نمى دهند. ســرمايه داران به دليل بدهى 
پاس و برخى مسائل ديگر فرارى مى شوند و 

قدم به جلو نمى گذارند.
وى افزود: از آنجا كه باشگاه پاس هيچ امالك 
و مســتغالتى ندارد و تنها يــك نام را يدك 
مى كشــد كسى مســئوليت نمى پذيرد و بهتر 
اســت كه فدراســيون ليگ را تعطيل كند تا 
باشگاه ها سروسامان بگيرند. با توجه به شيوع 
كرونا بايد ليگ تعطيل شود چراكه كسب وكار 
تعطيل مى شــود، اما ليگ ادامه دارد، ليگ را 
تعطيل كنند و پس از ريشــه كن شدن كرونا 

دوباره برگزار شود.
به راســتى سرنوشــت پاس چه خواهد شد 

آنطور كه از شــواهد پيداســت اين تيم در 
فصل جــارى نيز حرفى بــراى گفتن ندارد 
و بين مسئوالن پاســكارى مى شود. مقامات 
ارشــد اســتانى هنوز سرگرم پســاانتخابات 
هســتند و به دنبال ابقاى خود مى باشــند و 
پاس جايگاهــى در برنامه هــاى آنها ندارد. 
هيأت فوتبال و دســتگاه ورزش نيز هر كدام 
ديگرى را متولى پــاس مى دانند و تا روزى 
كه اين داســتان ادامه دارد بايد به حال پاس 
قهرمان آســيا واقعًا گريست. پاس كه اكنون 
از پرونده تبانى روســفيد بيرون آمده بايستى 
هرچه زودتر انســجام خــود را پيدا كند و با 
شــناخت مديرعامل، هيأت مديــره اقدام به 

معرفى كادرفنى و جذب بازيكن نمايد.
 اين تيم بايد منابع مالى تعريف شــده داشته 

باشد.
متأســفانه مديــركل اداره ورزش وجوانــان 
ماه هاســت كه سخن از تعريف ساختار براى 
پاس مى كند، اما عمًال حركتى انجام نشده و 
تنها حــرف آن زده مى شــود. كمتر از 2 ماه 
ديگــر فصل رقابت ها آغاز مى شــود و پاس 

همچنان اندرخم يك كوچه است.

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت اول)

روابط عمومى اداره كل زندانهاى استان همدان

اداره كل زندانهــاى اســتان همــدان در نظــر دارد فعاليــت هــاى حجمــى بهداشــت و درمــان زندانهــاى اســتان را بــراى مــدت 6 مــاه شمســى از 
مورخــه 1400/07/01 الــى 1400/12/29 از طريــق مناقصــه عمومــى واگــذار نمايــد.

 لــذا از  شــركت هــاى تعاونــى بهداشــتى و درمانــى واجــد شــرايط كــه داراى ســوابِق مرتبــط در ايــن زمينــه و صالحيــت الزم از مراجــع رســمى كشــور 
مــى باشــند، دعــوت بــه عمــل مــى آيــد جهــت دريافــت اســناِد مناقصــه از ســاعت 8 صبــح روز ســه شــنبه  مورخــه 1400/06/09 تــا ســاعت 8 صبــح 
روز يكشــنبه مورخــه 1400/06/21 بــه آدرس http://setadiran.ir مراجعــه و اســناد مناقصــه را دانلــود نماينــد واز ســاعت 8 صبــح  همــان روز تــا 
چهارشــنبه  مورخــه 1400/06/31 ســاعت 8 صبــح پيشــنهاد قيمتــى خــود را در ســامانه فــوق بارگــذارى و پاكــت الــف مناقصــه را بــه صــورت دســتى 

بــه دبيرخانــه اداره كل بــه آدرس: ابتــداى خيابــان هنرســتان – اداره كل زندانهــاى همــدان تحويــل نماينــد .
شــايان ذكــر اســت كــه ارائــه پــاكات ب و ج صرفــًا بــه صــورت مهــر و امضــاء الكترونيكــى مــى باشــد،در غيــر ايــن صــورت ترتيــب اثــر داده 

نخواهــد شــد .
زمان بازگشايى اسناد مناقصه: ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخه 1400/06/31  مى باشد.

مبلغ برآورد اوليه: 35,182,500,000  ريال 
اطالعــاِت فــوق در پايــگاه ملــى مناقصــات بــه آدرس htpp.iets.mporg.ir   ثبــت شــده اســت و جهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــه آدرس: 
ابتــداى خيابــان هنرســتان - ا داره كل زندانهــاى اســتان همــدان مراجعــه و يــا بــا شــماره 08138273721  و يــا شــماره 08138252884 داخلــى 

214 (واحــد بهداشــت و درمــان) تمــاس حاصــل فرماييــد. 
(م الف 791)

در تاريــخ 16 مــرداد 1400 نــوزاد پســر يــك ماهــه پيچيــده شــده در پتــوى چهارخانــه 
آبــى - كــرم در مقابــل اداره بهزيســتى شهرســتان همــدان رهــا شــده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــى بهزيســتى اســتان وســايل همــراه شــامل ســاك مشــكى 
ــه  ــد.با توج ــى باش ــك م ــان و نم ــدارى ن ــير و مق ــه ش ــك، شيش ــوى شيرخش محت
بــه  اينكــه چنيــن نوزادانــى در محيــط خانوادگــى عــادى مــى تواننــد نهايــت رشــد و 

پيشــرفت حتــى بيشــتر از كــودكان معمولــى را بدســت آورنــد،از والديــن نامبــرده درخواســت دارد جهــت برخــوردارى از حمايــت هــاى ويــژه 
مالــى- مشــاوره اى  بهزيســتى بــه نشــانى: همدان-ميــدان بعثــت- خ شــهيد قهرمانى-شــيرخوارگاه عتــرت مراجعــه و يــا جهــت اخــذ هرگونــه 
ــى اداره  ــط عموم ــا  09208171295 رواب ــرت ي ــيرخوارگاه عت ــد 081 ش ــا 38227086  ك ــماره هاى 38243611 و ي ــا ش ــورت ب ــات و مش اطالع

ــد.  بهزيســتى شهرســتان همــدان تمــاس بگيرن
(م الف 788) 

 اطالعيـــه
 نـوزاد رهـا شده

روابط عمومى اداره كل بهزيستى استان همدان     

شكست بسكتبال با ويلچر ايران 
مقابل آلمان

با  بســكتبال  ملى  تيم   
ويلچر ايران نتوانســت به 
جمع 8 تيم برتر بازى هاى 

پاراالمپيك راه پيدا كند.
تيم ملى بسكتبال با ويلچر 
ايران در پنجمين مســابقه 
خود هم شكســت خورد 
تا شانس صعود به جمع 8
تيم برتر اين مسابقات را از 

دست بدهد.
تيم ملى بسكتبال با ويلچر 

ايران در مســابقه آخر خود به مصاف تيم ملى آلمان رفت و براى اينكه بتواند شــانس صعود 
خود را حفظ كند بايد حريفش را شكست مى داد، اما اين كار مهم را نتوانست انجام بدهد و 

درنهايت 56 بر 53 شكست خورد.
تيم ملى بســكبتال با ويلچر در گروه B با تيم هاى آلمان، آمريكا، الجزاير، استراليا و انگليس 

همگروه بود كه با 4 شكست و يك پيروزى مقابل تيم الجزاير پرونده خود را بست.

 PSG پيروزى
در شب رونمايى از مسى

در  ســن ژرمن  پارى   
نخستين بار  براى  حالى كه 
گرفت  بهــره  مســى  از 
در  رنس  برابر  توانســت 
ليگ فرانســه به پيروزى 

دست پيدا كند.
اين بازى كه در ورزشگاه 
خانگى رنس برگزار شد با 
2 گل به سود تيم پاريسى 
به پايان رســيد. هر 2 گل 
كيليان  را  سن ژرمن  پارى 

ام باپه به ثمر رساند.
مســى در اين بازى براى نخستين بار پارى سن ژرمن را همراهى كرد و به ميدان رفت. وى در 

دقيقه 66 به جاى نيمار به ميدان رفت.
پارى سن ژرمن با پيروزى كه در اين بازى به دست آورد 12امتيازى شد تا به تنهايى در صدر 

جدول رده بندى قرار گيرد.

چرا هيچ كس مسئوليت پاس را نمى پذيرد؟

پاسكارى پاس بين متوليان
يام
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

عكس روز

عكس: اميرحسين تركمن نمايشگاه آثار خوشنويسى در ميدان امام خمينى 

تجربه پياده روى فضايى 
با كمك عينك واقعيت مجازى

 يك اســتوديو فيلمســازى تصاويرى 360 درجه و سه بُعدى از 
محيط خارجى ايســتگاه فضايى ثبت كرده است تا تجربه  پياده روى 
فضايى را براى عالقه مندان فراهم كند.به گزارش ايســنا، بسيارى از ما 
نمى توانيــم از فضا بازديد كنيم و احتمال آنكه بتوانيم پياده روى فضايى 
انجام دهيم حتى كمتر است. ميلياردرهايى كه توانايى مالى سفر به فضا 
را دارند نيز تنها مى توانند فضا را از درون فضاپيما مشــاهده كنند. براى 
آنكه رؤياى پياده روى در فضا تحقق يابد استوديوى فيلمسازى"فليكس و 
پاول"  يك دوربين واقعيت مجازى را شخصى سازى كرده و آن را به ربات 
"كانادارمCanadarm)" 2 متصل كرده است تا تصويرى سه بعدى و 360 

درجه از محيط خارجى ايستگاه فضايى بين المللى ثبت كند.

پهپادهايى كه به پيك دوران قرنطينه
 تبديل شده اند!

 شركت زيرمجموعه "آلفابت" در دوران قرنطينه، پهپادهاى خود 
را براى ارسال كاالهاى گوناگون به خانه مشتريان به كار گرفته است.

به گزارش ايسنا، ساكنان شهر لوگان در نزديكى بريزبن مى توانند همه 
چيز از قهوه و مرغ سرخ شــده گرفته تا تجهيزات سخت افزارى را به 

واسطه پهپادها جلوى در خانه خود تحويل بگيرند.
مردم ساكن اين شــهر 300 هزار نفرى در 8 ماه گذشته، بيش از 50 
هزار مورد ارسال با پهپادهاى شركت "وينگ"(Wing) داشته اند كه 
زيرمجموعه شركت آلفابت"(Alphabet) به شمار مى رود. وينگ 
در نظر دارد كه آمار ارســال را تا چنــد روز آينده به 100هزار مورد 

برساند.

رديابى تكامل ويروس كرونا 
با يك آزمايش خون

محققان شوراى تحقيقات ملى اسپانيا در مطالعه اخيرشان به رهبرى 
"خاوير ســائز والرو"(Javier Sáez-Valero)  اعالم كرده اند 
بــا كمك يك آزمايش خون مى توان تكامل عفونت كروناويروس را 

رديابى كرد.
به گزارش ايســنا، بــه گفته محققان يك آزمايش خــون كه قادر به 
اندازه گيــرى پروتئين "ACE٢"( كه نقش مهمــى در اجازه ورود 
ويروس كرونا به سلول ايفا مى كند و اجزاى اين پروتئين كه در نتيجه 
تعامل با ويروس كرونا توليد مى شــوند) است مى تواند روشى ساده 
و مؤثر براى نظارت بر عفونت كروناويروس ســندرم حاد تنفسى 2 

باشد.

تغيير پاسخ نورون ها به محرك ها 
به مرور زمان

 محققان دانشــگاه "واشنگتن" در سن لوئيس در مطالعه اخيرشان 
بيان كرده اند نورون هاى قشر بينايى مغز با گذشت زمان پاسخ خود به 

محرك ها را تغيير مى دهند.
به گزارش ايســنا، گرچه انتظار مى رود فعاليت عصبى مغز به مرور 
زمان و در حين يادگيرى و تجربه تغيير كند، اما موضوع شگفت انگيز 
كــه اخيراً توجه محققان را به خود جلب كرده، اين اســت كه حتى 
اگــر تغييرى در يادگيرى يا تجربه  نيز صورت نگيرد، باز هم فعاليت 
عصبى تغيير مى كند.يافته هاى مطالعه اخير محققان دانشگاه واشنگتن 
در ســن لوئيس حاكى از آن است كه پاسخ نورون هاى قشر بينايى با 

گذشت زمان به محرك هاى يكسان تغيير مى كند.

شنيدن صداى مادر
 درد نوزاد را كاهش مى دهد

 پژوهشگران سوئيسى در بررسى جديدى نشان داده اند كه شنيدن 
صــداى مادر مى تواند درد نوزاد را كاهش دهد. به گزارش ديلى ميل، 
يك پژوهش جديد نشــان مى دهد هنگامى كه نوزادان نارس تحت 
مراقبت هاى ويژه قرار مى گيرند، در صورت شنيدن صداى مادر خود، 
درد كمترى را احســاس مى كنند. نوزادان نارس كه پيش از هفته 37 
متولد مى شوند، روزها تا هفته ها از زندگى خود را در دستگاه موسوم 
بــه "انكوباتور"incubator) مى گذراننــد و در اين مدت، مراحل 
گوناگون پزشــكى را طى مى كنند. ايــن مراحل مى تواند جمع آورى 
نمونه هاى خون براى آزمايش، قرار دادن لوله هاى تغذيه و لوله گذارى 

براى نوزادانى را شامل شود كه به تنفس نياز دارند.

وزير فرهنگ وارشاد اسالمى خبر داد
آغاز واكسيناسيون هنرمندان

 وزير فرهنگ وارشاد اسالمى با تسليت درگذشت 
تعدادى از اهالى هنر و رسانه در روزهاى اخير، از آغاز 

واكسيناسيون هنرمندان خبر داد.
به گزارش ايســنا، محمدمهدى اسماعيلى در حاشيه 
جلسه روز يكشــنبه هيأت دولت گفت: در روزهاى 
گذشته متأسفانه شاهد درگذشت تعدادى از خبرنگاران 
و هنرمندان بر اثر ايست قلبى و بيمارى كرونا بوديم 
و ارتحال اين عزيــزان را به اصحاب فرهنگ، هنر و 
رسانه كشور و نيز خانواده آنها تسليت عرض مى كنم.

وى افزود: مرحــوم محمدنقى خلج زمانى، نفيســه 
شــرفى فر، صولت فروتن و سيد مهدى حاجى آبادى 
از اصحاب رسانه و مرحوم صادق صفايى از هنرمندان 
ســينما و تئاتر دارفانى را وداع گفتند و هفته تلخى به 
ســبب فقدان آنها براى جامعه ادب و هنر كشور رقم 

خورد.
وزير فرهنگ وارشــاد اســالمى همچنين درباره آغاز 
واكسيناســيون هنرمنــدان گفت: طبــق هماهنگى 
وزارت فرهنگ وارشاد اســالمى و وزارت بهداشت، 
درمان وآموزش پزشــكى، براساس سامانه نوبت دهى 
واكسيناسيون براى هنرمندان باالى 40 سالى كه كدملى 
آنها از ســوى صندوق اعتبارى هنر به مركز فناورى 
اطالعات وزارت بهداشت ارسال شده است، باز شد.

اسماعيلى بيان كرد: براساس اطالعيه وزارت بهداشت، 
از هم اكنون اين هنرمندان مى توانند با مراجعه به سامانه 
salamat.gov.ir ثبت نــام و محل و زمان تزريق 
واكســن كرونا را انتخاب كنند و اميدواريم به مرور، 

تمامى هنرمندان واكسينه شوند.
وزير فرهنگ وارشــاد اســالمى گفت: ثبت نام و اخذ 
نوبت از اين سامانه ضرورى است و افراد نبايد بدون 

ثبت نام به پايگاه هاى تزريق واكسن مراجعه كنند.
اســماعيلى در پايان افزود: اميدواريم با واكسيناسيون 
تمامى هنرمندان شــاهد حفظ بيش از پيش سالمت 
آنها و تداوم حضور مؤثرشــان در عرصه فرهنگ و 

هنر باشيم.

2 رمان براى نوجوانان منتشر شد
 ترجمه رمان هاى «كمى تا قسمتى معمولى» نوشته 
باربارا دى و «من شماره چهار هستم» نوشته پيتاكوس 

لور براى نوجوانان منتشر شد.
به گزارش ايســنا، رمان «كمى تا قســمتى معمولى» 
نوشته باربارا دى با ترجمه محبوبه نجف خانى در 304 
صفحه با شــمارگان  هزار و100 نسخه و قيمت 55 

هزار تومان در نشر افق عرضه شده است.
در پشــت جلد كتاب نوشته شده است: هيچ اشكالى 

ندارد بگويى نمى خواهم درباره اش حرف بزنم!
نورا لوى پس از 2ســال دســت وپنجه نرم كردن با 
ســرطان خون، آماده برگشتن به «دنياى واقعى» يعنى 
دبيرستان است، اما هم كالسى هايش با او طورى رفتار 

مى كنند كه انگار هر لحظه قرار است بشكند.
وى سپس با گريفين آشنا مى شود كه تازه به مدرسه شان 
آمده. گريفين هم مثل نورا عاشق نقاشى و اسطوه هاى 
يونانى است. نورا تصميم مى گيرد راز بيمارى اش را از 
گريفين پنهان كند، ولى در مدرسه اتفاقى مى افتد كه 
ديگر امكان ندارد بتواند رازش را حفظ كند، اما چطور 
مى تواند چيزى را كه توضيحش براى خود هم سخت 

است، براى ديگرى توضيح دهد؟
همچنين رمان «من شــماره چهار هســتم» نوشــته 
پيتاكــوس لور با ترجمه پيمان اســماعيليان در 456 
صفحه با شــمارگان هزار و100 نسخه و قيمت 75 
هزار تومان در نشر ياد شده در دسترس نوجوانان قرار 

گرفته است.
در نوشــته پشت جلد كتاب مى خوانيم: نُه نفر بوديم 

كه  آمديم.
 ما شبيه شما هستيم.

 ما مثل شما حرف مى زنيم.
ما ميان شما زندگى مى كنيم؛ اما از شما نيستيم.

ما قدرت هايى داريم كه فقط در خواب مى بينيد.
ما ابرقهرمان هايى هستيم كه در فيلم ها و قصه هايتان 

آنها را ستايش مى كنيد، ولى غيرواقعى نيستيم.

چشمه ملك ملى شد 

 چشمه ملك واقع در شهرستان همدان، بخش مركزى، دهستان ابرو، 
روستاى ديويجين(ديوين) به شماره 686 وارد ليست آثار ملى شد.

يك عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا در گفت وگو با همدان پيام، در 
زمينه اهميت ملى شدن آثار طبيعى گفت: حفظ آثارملى، معرف اصالت، 
هويت و تمدن هر كشورى محسوب مى شود به گونه اى كه اين موضوع 
امــروزه در جوامع مترقى اهميت ويژه اى دارد. در اين ميان حفظ آثارملى 
همدان به عنوان استانى كهن كه از سابقه تاريخى وااليى برخوردار است 
بايد از دغدغه ها و اولويت هاى همه دســتگاه ها، نهادها، مسئوالن و مردم 
باشد.صاحب محمديان منصور با اشاره به شرايط جغرافيايى منطقه چشمه 
ملك همدان بيان كرد: اين منطقه از جمله مناطق خوش آب وهوا و مفرح 
و در عين حال مأمنى اســت براى كوهنوردان و عالقه مندان به طبيعت و 
انسان هايى كه مى خواهند ساعاتى از دغدغه هاى شهر و شهرنشينى به دور 
باشند.وى گفت: فاصله اين منطقه تا مركز شهر، 7 كيلومتر است. چشمه اى 
گوارا و استراحتگاهى آرام براى كوهنوردانى كه قصد صعود به ارتفاعات 
4 قله و بخشى از خط الرأس الوند را دارند و همچنين چمنى زيبا با هزاران 

و بلكه با ميليون ها سال قدمت و زندگى.
محمديان منصــور همچنين افزود: مجموعه هــاى آثارملى و تاريخى هر 
كشورى، نشانه تمدن آن جامعه و شناسنامه اى براى بيان موجوديت تاريخ 
به شمار مى رود كه نشانگر حركت انسان در طول زمان و شناسايى هويت 

و خط فرهنگى هر سرزمينى است.
وى افزود: به منظور حفظ و نگهدارى بيشــتر از اين آثار ارزشــمند در 
12 آبان ماه 1309 خورشيدى مجلس شوراى ملى قانون و نظام نامه حفظ 
آثارملى را در 20ماده به تصويب رســاند كه مطابق آن تمام آثار صنعتى و 
ابنيه و اماكنى كه تا پايان دوره سلسله زنديه در ايران احداث شده اعم از 
منقول و غيرمنقول جزء آثار ملى ايران محسوب مى شد و تحت حفاظت 

و نظارت دولت قرار گرفت.
محمديان منصور همچنين بيان كرد: امروزه در جوامع مترقى موضوع حفظ 
آثار ملى از اهميت ويژه اى برخوردار اســت. اين موضوع براى ايران كه 
داراى يكى از كهن ترين فرهنگ و تمدن هاى جهان است بايد از ضروريات 

همه دستگاه ها، نهادها، متوليان و مسئوالن باشد.
گفتنى است، طلوع هاى زيباى چشمه ملك كم از طلوع قله الوند ندارد و 
خوابيدن شبانگاهى در فضاى پر از آرامش خودش تسكينى براى فرار از 

شلوغى شهر و زياده خواهى شهرنشينانش است.
طبيعت چشمه ملك در شب يك چشم انداز عالى از شهر همدان دارد كه 
چراغ هاى آن از دور شــبيه ستاره هستند. در اين منطقه حيوانات و انواع 
گياهان متنوعى نيز يافت شــده است و همچنين مى تواند محيطى بسيار 

آرام بخش و مفرح براى سفر گردشگران عزيز باشد.

ثبت مسجد روستاى توچغاز شهرستان مالير 
در فهرست آثار ملى كشور 

 مســجد روســتاى توچغاز از توابع بخش مركزى شهرستان مالير به 
شماره 302 در فهرست آثار ملى كشور به ثبت رسيد. 

 رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى شهرستان مالير 
بيان كرد: اين بخش ها از نظر كاربرى به صورت يكپارچه عمل مى كنند.

ابراهيم جليلى در گفت گو با ايســنا، با بيان اينكه ساختمان مسجد از نظر 
معمارى به 2بخش قديمى و نوســاز تقسيم شــده است، گفت: بخش 
تاريخى كه متشكل از ستون هاى قطور و طاق هاى به هم پيوسته زنجيره اى 

است، با مالت گچ اندود شده است،
وى بيان كرد: مســجد اين روستا به شماره 302 در تاريخ دوم شهريورماه 
ســالجارى در فهرست آثارملى كشور به ثبت رسيد و با ثبت اين مسجد، 

تعداد آثار ثبتى شهرستان به 214 اثر رسيد.
در شهرســتان ماليــر 6 مســجد ثبتى وجــود دارد كه به جز مســجد 
صاحب الزمان كه در دوران صفويه ســاخته شــده اســت، باقى مساجد 
مربوط به دوران قاجار است.جليلى گفت: تاكنون 3 مسجد سيف الدوله، 
عاشورا و حاج قاسم در شهر مالير، حسينيه حاج منتصرالملك در روستاى 
آورزمان و مسجدباب الحوائج در روستاى ننج در فهرست آثار ملى كشور 
به ثبت رسيده است.رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
شهرســتان مالير مســجد روســتاى توچغاز را هفتمين مسجد ثبتى در 
شهرستان دانست و افزود: پرونده ثبت مسجد امامزاده خاتون نيز تهيه و به 

منظور بررسى و تأييد به وزارتخانه ارسال شده است.

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن
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نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام
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تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

در كار خير، خود را به زحمت اندازيد و در اين راه با هوا و هوس خود مبارزه كنيد، زيراطبيعت 
انسان به بدى تمايل دارد..        

[الفقيه، ج 4، ص 334، ح 5718]

فاطمه كاظمى »
 نخستين موزه تخصصى«كودك و هيجان» كشور 
وابســته به بنياد كودك و خانواده افشارلر و زيرنظر 
صنايع دستى  و  گردشگرى  ميراث فرهنگى،  اداره كل 

استان در همدان افتتاح شد.
زنده ياد «زهره افشارلر» يكى از دوستداران كودك و 
رئيس انجمن كودك همرهان، ايده اوليه احداث اين 
موزه را با هدف رشــد همه جانبه كودكان و آموزش 
در بستر زندگى براى همه كودكان را در سر داشت. 
پس از درگذشت وى، فرزندان و دوستانش تصميم 
گرفتند با ايجاد اين موزه ادامه دهنده راه 39 ساله اش 

باشند.
 اهميت ورود بخش خصوصى 

به موزه دارى
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
اســتان همدان در آيين افتتاحيه اين موزه كه در تپه 
هگمتانه راه اندازى شده، گفت: براى ميراث فرهنگى 
3 وظيفه اساسى شــامل حفاظت، مرمت و معرفى 
تعريف شــده و يكى از بســترها و ابزارهاى مهم 
معرفى ميراث فرهنگى، موزه ها هستند كه مى توانند 
در حــوزه آموزش و آشــنايى بــا ميرا ث فرهنگى 

اثربخش باشند.
على مالمير با بيان اينكه عنــوان موزه ذهن ما را به 
ســمت موزه هاى تاريخى مى برد، افــزود: اما افراد، 
سازمان ها و نهادهاى مختلف مى توانند با راه اندازى 
يك موزه، اشــيا و اســناد واجــد ارزش خود را به 
نمايش بگذارند. امروزه خالقيت در حوزه راه اندازى 
موزه ها نيز بيشتر شــده و هم به لحاظ شكل و هم 
به لحاظ محتوا، شــاهد ارائه ايده هاى جديد هستيم 
و يكــى از وظايف ميراث فرهنگى تشــويق بخش 
خصوصى و دستگاه هاى مختلف به راه اندازى چنين 

موزه هايى است.
وى گفــت: بــراى شــهرى ماننــد همــدان بــا 
پيشــينه اى كــه دارد، ايجــاد مراكــزى تحــت عنــوان 
ــأن  ــى هم ش ــاخصه فرهنگ ــوان ش ــه عن ــوزه ب م
بــا ايــن شــهر ضــرورى اســت، امــا هنــوز 
ــهر،  ــن ش ــگاه اي ــا جاي ــب ب ــته ايم متناس نتوانس
موزه هــاى تخصصــى راه انــدازى كنيــم و اميــدوارم 
ــى در  ــش خصوص ــگ بخ ــور پررن ــاهد حض ش

حــوزه راه انــدازى موزه هــا باشــيم.

 موزه كودك، عامل حفاظت 
از ميراث فرهنگى

مالميــر بــا بيــان اينكــه مهمترين بخــش براى 
سرمايه گذارى براى معرفى و حفاظت ميراث فرهنگى، 
كودكان هســتند، افزود: اگر بستر آشنايى كودكان با 
ميراث فرهنگى و ظرفيت هاى تاريخى فراهم شــود، 
اين آشــنايى زمينه ساز حفاظت از ميراث فرهنگى و 
آثار تاريخى توســط كودكان در آينده خواهد شد، 
كودكانى كه با زندگــى در آپارتمان ها و محيط هاى 
كوچك، فرصتى بــراى كودكى كردن ندارند و نياز 
اســت بدهى خود را به نسل كودكان پرداخت كنيم 
و بسترى فراهم كنيم تا آنها زمينه بهترى براى رشد 

داشته باشند.
و  گردشــگرى  ميراث فرهنگــى،  مديــركل 
صنايع دســتى اســتان همدان دربــاره راه اندازى 
مــوزه تخصصى كــودك و هيجان گفــت: نيت 
پاك زنده ياد «زهره افشــارلر» اين زمينه را فراهم 
كرد تا به بهانه بزرگداشــت اين بانوى همدانى و 
پاسداشت فعاليت هاى ارزشــمند فرهنگى كه در 
حوزه كودكان انجام داد، شاهد يك كار جديد در 
سطح كشــور باشيم و نخستين موزه تخصصى در 

چهارچوب كــودك را افتتاح كنيم. اميدواريم اين 
اتفاق سرفصل جديدى براى ايجاد چنين مراكزى 
باشد كه هم وظايف ميراث فرهنگى انجام شود و 

هم ما بدهى خود به كودكان را بپردازيم.
 ادامه راه مادر

مؤسس موزه تخصصى كودك و هيجان نيز در اين 
مراســم افزود: از آنجايى كه نخستين اولويت مادرم 
رشــد كودكان بود، بنا شدم تا ادامه دهنده اين مسير 
باشم و چون متأســفانه عمر اجازه ادامه فعاليت به 
مادرم نداد، بنابراين تصميم گرفتم اين پروژه عظيم 
را با كمك دوستان مادرم و انجمن كودك همرهان 

ادامه دهيم.
آزاده پارســايى گفت: از آنجايى كه نخستين هدف 
اين موزه آموزش اســت و كودكان از طريق كشف 
و تجربه اســت كــه ياد مى گيرند، برآن شــدم تا با 
بهره بردن از علم جديد مــوزه دارى، موزه اى براى 
كشــف و تجربه كودكان ايجاد كنم تا در اين مكان 
به فعاليت هاى مشاركتى و تعاملى با والدين و اولياى 
مدرســه بپردازند و درگير مفاهيم مربوط به هيجان 
شوند و اين امكان براى آنها ايجاد شود تا در جهت 

شناخت، بيان و مديريت احساس رشد كنند.

 اهداف بلند
وى افــزود: هــدف مــا خلــق مــوزه اى بــود كــه ماننــد 
مجتمــع آموزشــى و پژوهشــى مورداســتفاده همگان 
قــرار بگيــرد و هدفــى باالتــر از نمايــش آثار انســانى 
ــش  ــى و دان ــطح آگاه ــردن س ــه آن باالب ــتيم ك داش
همــه بازديدكننــدگان اســت. از جملــه اهــداف ايــن 
ــودك  ــى ك ــوزه تخصص ــتين م ــاد نخس ــوزه ايج م
در ايــران، شــناخت 6 هيجــان اصلــى شــادى، غــم، 
خشــم، تــرس، تعجــب و انزجــار و شــناخت حواس 
ــات و  ــناخت هيجان ــزار ش ــوان اب ــه عن ــتگانه ب هش
دنيــاى پيرامــون، پــرورش هــوش هيجانــى كــودكان 
بــه وســيله حضــور در ايــن مــوزه تخصصــى 
و درنهايــت جــذب گردشــگر بــا حضــور در 

ــوزه اســت. ــاى تخصصــى آموزشــى م رويداده
پارســايى بيان كرد: در اين موزه قرار است كودكان 
عواطف خود را به وســيله فعاليت هاى بدنى كشف 
كنند و از مســير بازى و پرداختن به داســتان هاى 
كهن در ادبيات كشــورمان و بســيارى فعاليت هاى 
شــگفتانگيز، بتوانند به درون و هيجاناتشان دست 
پيدا كنند تا در آينده بزرگســاالنى خالق، اجتماعى 

و بردبار داشته باشيم.

افتتاح نخستين موزه تخصصى
 كودك و هيجان كشور در همدان 

دستورالعمل مركز 
اطالعات گردشگران

 ابالغ شد
 معــاون گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى از ابالغ دستورالعمل 
نظارت بــر تأســيس و فعاليت مراكــز اطالعات 

گردشگران به ادارات كل استانى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى معاونت گردشگرى، ولى 
تيمورى گفت: دســتورالعمل نظارت بر تأسيس و 
فعاليت مراكز اطالعات گردشگران در داخل كشور با 
استناد به ماده 3 آيين نامه اجرايى قانون توسعه صنعت 
ايرانگــردى و جهانگردى مصــوب 1373/4/15 و 
اصالحات بعدى دستورالعمل نظارت بر تأسيس و 
فعاليت مراكز اطالعات گردشگران در دفتر توسعه 
گردشــگرى داخلى تدوين و به ادارات كل استانى 
صنايع دستى  و  گردشگرى  ميراث فرهنگى،  وزارت 
كشــور ابالغ شــد. وى بيان كرد: مراكز اطالعات 
گردشگران يكى از اجزا و مؤلفه هاى مؤثر در تأمين 
اطالعات موردنياز گردشگران است. با توجه به نقش 
و اهميت اين مراكز، صنعت گردشــگرى ايران نيز 
براى پاســخگويى به نيازهاى اطالعاتى گردشگران 
عالقه مند و نيز معرفى جاذبه ها و امكانات گردشگرى 
كشور در سطوح داخلى و بين المللى به استقرار تعداد 

معينى از اين مراكز نياز دارد.


