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تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد هادى احمدى

هيأت مديره خانه معدن استان همدان

انتصاب شايسته جنابعالى را به سمت 
معاون محترم امور معادن و صنايع معدنى استان همدان 

صميمانــه تبريــك و تهنيــت عــرض مــى نماييــم و بــر خــود الزم مــى دانيــم از زحمــات 
ارزشــمند جنــاب آقــاى مهنــدس محمــد خاكــى در زمــان تصــدى 
صميمانــه تقديــر و تشــكر نماييــم. اميــد اســت در ســايه الطــاف الهــى همــواره پيــروز و 

ســربلند باشــيد.

تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد هادى احمدى

(شركت معدن كاران نوح اوند - على رضا حسن كاويار) ،( شركت شن وماسه عرفان نهاوند -رضا قياسى)
( شركت كاويان كوه - مجتبى كاويانى)،(  شركت ماسه گستر فيروزان - مهدى كوليوند)

معاون محترم امور معادن و صنايع معدنى استان همدان 
ــرى  ــا بهره گي ــك ب ــم. بى ش ــى  نمايي ــرض م ــك ع ــى را تبري ــته جنابعال ــاب شايس انتص
از تــوان علمــى و تخصصــى خــود موجبــات ارتقــاء و بالندگــى معــادن اســتان را فراهــم 
ــتاريم.همچنين از  ــان خواس ــد رحم ــمارا از خداون ــزون ش ــات روز اف ــد نمود.توفيق خواهي
ــال  ــان تصدى،كم ــى در زم ــد خاك ــدس محم ــاى مهن ــاب آق ــده جن ــات ارزن زحم

ــم. ــر و تشــكر را داري تقدي

تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي

مهندس محمدهادى احمدى 

محمد رضا فيضى منش - مدير منطقه 3 
شهردارى همدان

مهندس
معاون محترم امور معادن و صنايع 

معدنى استان همدان 

بدين وسيله انتصاب شايسته جنابعالى كه نشان 
از مديريت مدبرانه و دلســوزانه شما مى باشد 
را صميمانه تبريــك و تهنيت عرض نموده، 
ســعادتمندى و توفيق روزافزون شــما را از 

درگاه حضرت سبحان مسألت داريم.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمدهادى احمدى 

شركت فيروزه سنگ ده سرخه نهاوند
و دولوميت دره بادام

 معاون محترم امور معادن 
و صنايع معدنى استان همدان

بدين وســيله انتصاب شايسته جنابعالى كه 
نشــان از مديريت مدبرانه و دلسوزانه شما 
مى باشد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض 
شما  روزافزون  توفيق  و  سعادتمندى  نموده، 

را از درگاه حضرت سبحان مسألت داريم.

مهندس

روستايى كه ويال درختان سبزش را مى خورد

ملحمدره در اختيار رانت خواران نگاهى به نقاط ضعف و قوت شوراى پنجم شهر مالير

از استيضاح شهردار 
تا برگزارى 

جلسات غيرعلنى
3

5
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امتحانات حضورى 
به چه قيمت؟

روز
ت 

داش
خطر مشاركت حداقلى ياد

 1- از مفاهيم پر معنى و مهم هر انتخاباتى 
مفهوم و شاخص مشــاركت است. به نحوى 
كه اين شــاخص به عنوان عامــل مهمى در 
بررسى ها و ارزيابى هاى بعدى محسوب شده 

و در تحوالت بعدى نيز موثر خواهد بود...

2

در زندگى مدرن
 حيوانات خانگى جايگزين فرزند شده است!

توضيح اداره راه و ترابرى 
به يك گزارش

 يــك روز ديگر  از برگــزارى امتحانات پايه نهم و 
دوازدهم به صــورت حضورى در 130 حوزه امتحانى 
استان همدان برگزار شــد.به گفته مدير كل آموزش و 

پرورش استان همدان در حوزه هاى امتحانى عالوه بر 
رعايت فاصله 2 مترى صندلى ها، به صورت مستمر و 

روزانه ضد عفونى و گندزدايى انجام مى شود...

مديريت 
شهرستـان 

از حرف تا عمل
■ 3سال و 23روز از آمدن مراد ناصرى 

به عنوان فرماندار نهاوند مى گذرد
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شنيده هـا
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خبر

خطر مشاركت حداقلى 
 1- از مفاهيــم پــر معنى و مهم هر انتخاباتى مفهوم و شــاخص 

مشاركت است.
به نحوى كه اين شــاخص بــه عنوان عامل مهمى در بررســى ها و 
ارزيابى هاى بعدى محسوب شده و در تحوالت بعدى نيز موثر خواهد 

بود.
2- مشاركت در هر انتخاباتى به نوعى تحليل مى شود.

 با اين حال اهميت اين شــاخص در انتخابات رياست جمهورى به 
عنوان انتخاباتى ملى بيشتر از رقابت هاى ديگر انتخاباتى در ايران است.
در واقع توجه رسانه هاى جهانى و كشورهاى رقيب و دشمنان به اين 
انتخابات اســت تا ببينند   آيا اكثريت واجدين شرايط به پاى صندوق 
هاى راى مى آيند و چه راهبردى را براى ادامه مســير كشور انتخاب 
مى كنند؟ اگر اين اكثريت با صندوق رأى قهر كرده اند دليل آن چيست 

و چگونه مى توانند از اين فرصت به نفع خودشان استفاده كنند؟
3- زمانى كه تصميم گرفته شــد براى كاهــش هزينه هاى برگزارى 
انتخابات، فاصله برگزارى را از ســاالنه يك انتخابات به هر دو سال 
دو انتخابات هم زمان تبديل كنند، برخى هم زمانى انتخابات شوراها با 

رياست جمهورى را مناسب ارزيابى نمى كردند.
دليل اين افراد، ماهيت محلى انتخابات شــوراها در كنار ماهيت ملى 
انتخابات رياست جمهورى و قرار گرفتن مباحث كالن در كنار مسائل 

خرد بود.
4- در مقابــل برخى نيز اين اقدام را به لحــاظ تاثير مثبت انتخابات 
محلى بر افزايش مشــاركت در انتخابات ملى، مثبت ارزيابى و با اين 

ادغام موافق بودند.
اما اكنون انتخابات شوراها نيز حالت قومى و قبيله اى خود را از دست 

داده و بازى ائتالف ها جايگزين بازى فاميل ها شده است .
5- نگرانى براى مشــاركت پايين و روى كار آمدن دولتى حداقلى در 
انتخابات رياســت جمهورى زمانى شــكل گرفت كه راهكارها براى 
افزايش مشاركت در انتخابات مجلس نتيجه نداد و مشاركتى در سطح 

پايين در اين انتخابات ثبت شد.
مشاركتى كه در استان همدان حدود 40 درصد اعالم شد تا مشخص 
شود مجلس يازدهم در برقرارى ارتباط با مردم به دليل نبود مشاركت 

حداكثرى در تشكيل آن، با مشكل مواجه خواهد بود.
6- اوج چالش ســازى انتخاب حداقلى در پاســخ يك فرماندارى به 
يك نماينده مجلس، مشخص شد كه اين نماينده را   منتخب حداقلى 
از مردم يعنى  2/8  درصد از واجدين شرايط حوزه انتخابيه معرفى و 

نتيجه نخواستن مردم ارزيابى كرده بودند.
اين نمونه بــه خوبى ثابت كرد كه منتخب يــك انتخاب حداقلى را 
حتى مديران يك شــهر هم تحويل نخواهند گرفت و حال اگر رئيس 
جمهور و دولت محصول مشــاركتى حداقلى باشــند، در جهان نمى 
توانند نماينده اكثريت ملت باشــد و نمــى توانند مطالبات حداكثرى 

را پيگيرى كنند.
7- براى افزايش مشــاركت و رسيدن به مشاركت حداكثرى، الزامات 
و اقداماتى الزم اســت كه برخى از آنها در تعهد  نهادها، ســازمانها و 

دستگاه هاى دخيل در انتخابات است.
بازســازى اعتماد و ســرمايه اجتماعى در كنار مهيا ســاختن شرايط 
انتخاب حداكثرى با تاييد داوطلبانى با ســالئق گوناگون از تعهداتى 
اســت كه مى تواند مشــاركت حداكثرى را به همراه داشته و شرايط 
متفاوتــى براى انتخاب از آنچه در انتخابات مجلس يازدهم رخ داد را 
رقم زده و رقابت ســالئق و جناح ها و نه رقابت درون يك جناح را 

به دنبال داشته باشد.

گروه تلويزيونى سپاه انصارالحسين (ع) همدان توليد مى كند
40 هزارثانيه برنامه در سال

 گروه تلويزيونى ســپاه انصارالحسين (ع) همدان ســاالنه 39 هزار و 600 ثانيه برنامه 
مستند،تيزر و نماهنگ با موضوعات مختلف توليدكرده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، مسئول روابط عمومى سپاه انصارالحسين (ع) استان 
همدان ضمن تبريك هفته ارتباطات و روابط عمومى اظهار داشت: نقش روابط عمومى هر 
نهاد يا اداره اى در پيشــبرد اهداف آن مجموعه بركسى پوشيده نيست به طورى كه روابط 

عمومى، زبان گوياى آن مجموعه است.
على اكبر كريم پور، با بيان اينكه با توجه به اهميت نقش ســپاه در شــرايط حساس امروز 
اين نقش در نهاد انقالبى همچون ســپاه پاسداران دوچندان است، افزود: معاونت روابط 

عمومى سپاه انصار الحسين (ع) سعى داشته با انعكاس فعاليت ها و خدمات سپاه و بسيج 
در قالب هايى همچون اردو هاى محروميت زدايى، راهيان نور، اقتصاد مقاومتى و كارآفرينى 

به پيشبرد اهداف انقالب كمك كند.
مســئول روابط عمومى سپاه انصارالحسين (ع) استان همدان اضافه كرد: به اين منظور با 
برگزارى نشست هاى خبرى با حضور فرمانده و ديگر مسئوالن سپاه استان در مناسبت ها 
و ايام مختلف به تبيين مواضع و روشنگرى پرداخته است كه از حضور پر رنگ رسانه هاى 
اســتان كه با شركت در نشست ها و انعكاس اخبار و مواضع سپاه ياريگر ما بودند تشكر 

مى كنيم.
كريم پور ادامه داد: از ديگر فعاليت هاى اين معاونت به تصوير كشــيدن تالش بخش هاى 
مختلف سپاه استان در قالب مستندات تلويزيونى است كه با عنوان «هم سنگر» و به همت 

گروه تلويزيونى تهيه و به صورت هفتگى جمعه ها بعد از اذان مغرب از شــبكه اســتان 
پخش مى شود.

وى يادآور شــد: گروه تلويزيونى معاونت روابط عمومى توانسته ساالنه 39 هزار و 600
ثانيــه (660 دقيقه) برنامه را در قالب مســتند، تيزر و نماهنگ بــا موضوعات رزمايش، 
اردو هــاى جهادى، شــهداى مدافع حرم، راهيان نور و... تهيه، توليــد و تدوين كند و با 

همكارى صميمانه صداوسيماى مركز استان پخش كند.
مسئول روابط عمومى سپاه انصارالحسين (ع) استان همدان ابراز داشت: خبرگزارى بسيج 
اين معاونت نيز با بهره گيرى از ظرفيت خبرنگاران بسيجى در سطح استان از سال 1393

تاكنون بيش از 30 هزار خبر در زمينه هاى فرهنگى، سياسى و بصيرتى به صورت توليدى 
يا پوششى منتشر كرده كه منبع موثقى براى رسانه هاى استان بوده است.

برگزارى جشنواره "لحظه هاى شفا"
 در همدان

 معاون جوانان جمعيت هالل احمر اســتان همــدان از برگزارى 
دومين جشنواره "لحظه هاى شفا" در همدان خبر داد .

به گزارش فارس، مريم پاك بين با اشاره به برگزارى سراسرى «دومين 
جشنواره لحظه هاى شفا» اظهار كرد: ايجاد بسترى صميمى براى ذكر 
داســتان ها و روايت هاى ناب مردم از تالش هاى درمانگران و جامعه 
پزشكى در دوران كرونا، تامين محتواى دست اول براى انواع توليدات 
فرهنگى و چندرسانه اى از خدمات حرفه مندان پزشكى و ارائه به مردم 
و ايجاد فضاى تعامل اجتماعى بين جامعه پزشــكى و مردم از اهداف 

اين جشنواره است.
وى بيان كرد: تمام مردم ايران مى توانند برش هايى حقيقى از داســتان 
ابتالى خود يا آشــنايان به كرونا و روند درمان و بهبودى با تمركز بر 

خدمات درمانگران فعال در حوزه درمان كرونا را روايت كنند.
معاون جوانان جمعيــت هالل احمر همدان با بيــان اينكه فراخوان 
دريافت آثار 15 اسفند سال 99 مصادف با سالگرد شيوع رسمى كرونا 
در ايران اســت تصريح كرد: مهلت ارســال آثار تا 20 خرداد است و 
اجــراى برنامه اختتاميه 13 و 14 تيرمــاه به صورت آنالين و مجازى 

برگزار خواهد شد.
وى عنوان كرد: متقاضيان شركت در «دومين جشنواره لحظه هاى شفا» 
http://javanan.rcs.ir/heal مى توانند با مراجعه بــه آدرس

بخش تعيين شده جشنواره، نسبت به تكميل فرم ثبت نام اقدام كرده و 
نسخه اى از اثر خود را در سامانه بارگذارى كنند.

پاك بين با اشــاره به اينكه تكميل فرم ثبت نام در سامانه سازمان نظام 
پزشكى براى نهايى شدن ثبت نام ضرورى است گفت: در صورتى كه 
حجم فايل از ســقف قابل قبول در سامانه (10 مگابايت) بيشتر بود، 
متقاضيان مى توانند اثر خود را به شماره همراه 09129424288 تلگرام 
كنند( صرفا ارسال متن و اثر جشنواره) و يا روى نسخه DVD، با ذكر 

مشخصات كامل اثر، به دبيرخانه تحويل دهند.

سهميه گاز نيروگاه شهيد مفتح همدان 
كامال  محقق شد

 مدير عامل شــركت گاز اســتان همدان از تحقــق كامل اهداف 
تخصيص سهميه گاز نيروگاه شهيد مفتح همدان در فصول گرم سال 

از 15 فروردين سال 1400 خبر داد. 
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان همدان : عبدا... با اعالم 
خبر تحقق كامل ســهميه ســوخت فصول گرم نيروگاه شهيد مفتح 
همدان از تاريخ 15 فرورديــن 1400 اعالم كرد: با پيگيرى هاى به 
عمل آمده توسط شركت گاز استان همدان و با مساعدت هاى الزم 
اســتاندار و معاون امور عمرانى اســتاندارى همدان سهميه سوخت 

فصول گرم اين نيروگاه رشد 47 درصدى داشته است. 
وى در خصــوص ميزان مصــرف گاز نيروگاه شــهيد مفتح گفت: 
در نيروگاه شــهيد مفتح همدان از ابتداى ســال 1400 تا ارديبهشت 
ماه ســال جارى به ميزان 240 ميليــون و 520 هزار متر مكعب گاز  
مصرف شده اســت كه اين ميزان مصرف در سال گذشته در همين 

بازه زمانى 163 ميليون و 61 هزار متر مكعب بوده است.  

حمايت بهزيستى از 16 ترنس همدانى
 معاون امور اجتماعى بهزيستى استان همدان از ارائه خدمات اين 

سازمان به 16 فرد ترنس در سال گذشته خبرداد.
ــان اينكــه  ــا بي ــن، ب ــا همدان آنالي ــارى در گفت وگــو ب زهــره بختي
ســازمان بهزيســتى تنهــا درصورتــى نســبت بــه ارائــه خدمــات بــه 
افــراد تــى اس يــا تراجنســى اقــدام مى كنــد كــه آن هــا خــود بــه 
ايــن ســازمان مراجعــه كننــد، تصريــح كــرد: مراجعــه حضــورى و 
مســتقيم افــرادى كــه آشــنايى نســبت بــه رويــه قضايــى ندارنــد و 
ــه  ــه ب ــا انجــام اقدامــات الزم و اولي ــرادى ب ــه اف ــه خدمــات ب ارائ
ــراى حمايــت  ــا 2 راه موجــود ب ــد، تنه ــه كرده ان بهزيســتى مراجع

از ايــن افــراد توســط بهزيســتى اســت .
وى با تاكيدبراينكه بهزيستى حمايت 0 تا 100 از اين افراد را به عهده 
نمى گيرد، عنوان كرد: براســاس قانون و دســتورالعمل هاى موجود، 
اين سازمان به واسطه انجام ارزيابى روانشناختى، آگاه سازى مراجعه 
كننده، خانواده و گروه درمانى در صورت لزوم و انجام مداخالت در 
شرايط بحرانى، به اين افراد خدمات ارائه مى دهد؛ الزم به ذكر است 
بهزيســتى بخشى از مبلغ مورد نياز براى انجام عمل تطبيق جنسيت 
اين افراد را به آن دســته از ترنس هايى كه اقدامات و مراحل قانونى 

را گذرانده اند پرداخت مى كند.
معاون امور اجتماعى بهزيستى استان همدان با اشاره به اينكه حمايت 
از يك فرد تراجنســى ممكن از سال ها به طول انجامد، تصريح كرد: 
سال گذشته اين ســازمان به 16 فرد ترنس خدمات مذكور را ارائه 
كرد؛ الزم به ذكر است اين آمار به معنى ورود افراد جديد به آمار تى 
اس هاى استان نيست چراكه هريك از اين افراد مدت نسبتا طوالنى 

را در كنار مددكاران و روانشناسان مربوطه بوده اند.

1- صف خريد گوشت اولين صف مردمى دولت بعدى خواهد بود. 
گويا  به دليل خشكســالى و كمبود نهاده دامى كه موجب شده كشتار 
دام بى رويه انجام شود، نگرانى جدى براى كمبود گوشت قرمز در نيمه 
دوم ســال، جهش قيمت ها و در نتيجه برگشت صف خريد گوشت 
ايجاد شده است. گفتنى اســت  تعاونى هاى روستايى سهميه اندكى 
بابت خوراك دام به دامداران مى دهند كه اين ســهميه كفاف نيازهاى 
آنها را نمى دهد و دامداران مجبور هســتند دام خود را با وزن پايين به 

كشتارگاه ببرند و حتى به ذبح بره با سن پايين روى آورده اند.
2- ايجاد شــعبات خودرويى اخذ راى به ســتاد انتخابات كشــور 
پيشنهاد شده اســت. گويا اقدام برخى مراكز بهداشتى و درمانى براى 
انجام واكسيناسيون افراد 80 ســال به باال با راه اندازى  واكسيناسيون 
خودرويى دليل اين پيشنهاد بوده است. گفتنى است  محمود صادقى، 

نامزد انتخابات رياست جمهورى اين پيشنهاد را داده است.
3-معدوم سازى محصوالت كشاورزى با وجود بحران آب قابل تامل 
است. گويا در شــرايطى كه بحران آب دوباره چالش ساز شده است،  
خبرهايى از معدوم سازى مزارع هندوانه، پياز و گندم به گوش مى رسد.  
گفتنى اســت اين محصوالت  بسيار آب بر هســتند و اكنون به دليل 

قيمت نازل، خوراك گاو و گوسفندان شده اند.
4- تقاضا از شــوراى نگهبــان براى تاييد رجل سياســى مونث در 
انتخابات رياســت جمهــورى افزايش يافته اســت. گويا ثبت نام 40
داوطلب زن دليل طرح اين تقاضا اســت. گفتنى اســت پيش از اين 
شوراى نگهبان ثبت نام زنان در انتخابات رياست جمهورى را بالمانع 

دانسته بود.
5- برخــى داوطلبان رياســت جمهورى تبليغات خود را با انتشــار 
كليپ هايــى آغاز كرده اند. گويا از نظر شــوراى نگهبان اين تبليغات، 
پيش از موعد و تخلف است. گفتنى است فرصت تبليغات انتخابات 

رياست جمهورى از 7 خرداد آغاز مى شود.

 شــهردار همدان از آغاز تعريض خيابان 
پاسداران با جداره ســازي حسينيه امام(ره) 

خبر داد.
عباس صوفــي  ضمن تبريك عيد ســعيد 
فطــر گفت خيابــان پاسداران(كرمانشــاه) 
همدان يكي از معابــر قديمي و پرتردد در 
شهر همدان اســت كه به واسطه قرارگيري 
حسينيه امام خميني (ره) در آن، شهروندان 
زيــادي از ايــن خيابان عبور مــي كنند كه 
گاهي اوقات شاهد ترافيك در اين محدوده 
هســتيم، در همين راســتا تعريض خيابان 
پاســداران (كرمانشــاه) با جداره ســازي 
حســينيه امام(ره) يكي از اولويت هاي مهم 
در شــهرداري منطقه يك طي ساليان اخير 
بوده اســت كه عمليات عمراني اين پروژه 

گرديد. آغاز 
شــهرداري  تــالش  تمامــي  گفــت:  وي 
بــا  ترافيكــي  مشــكالت  حــل  همــدان 
و  تعريــض  مســتعد،  معابــر  شناســايي 
ــان كرمانشــاه  بازگشــايي آنهاســت كــه خياب

نيــز يكــي از ايــن معابــر اســت.
وي بــا بيــان اينكه تســهيل عبــور و مرور 
شهروندان يكي از اقدامات مهم در شهرداري 
همدان بوده اســت كه طي ســاليان اخير با 
جديت پيگيري شــده اســت عنــوان كرد: 
عمليات تخريب و خاكبرداري اين معبر آغاز 
شده است و به زودي تحويل شهروندان عزيز 

همداني خواهد شد.
يكي از مهمترين اصول در مباحث شهرسازي مدير منطقه يك شهردارى همدان  نيز گفت: 

و نيز به تبع آن فضاهاي شــهري كه ســبب 
سرزندگي و پويايي اين فضاها، افزايش نقش 
اجتماعي آنها و ســهولت در امر جا به جايي 
در دو بخش ســواره و پياده ميشــود اعمال 

ضوابط شهرسازي است.
پاســداران(  خيابان  افــزود:  صابــر  دهباني 
كرمانشــاه) در شــهر همدان نيز از معابري 
محســوب مي شــود كه با توجه بــه ازدياد 
حضور شــهروندان نيازمند اعمــال ضوابط 
شهرســازي از قبيل تعريــض معبر، احداث 

كندرو و پياده رو مي باشد.

  وى با اشــاره به اينكه اين تعريض با اراده 
و خواســت نماينــده ولي فقيه در اســتان و 
امام جمعه همدان و توافقاتي كه با حســينيه 
امام خميني (ره) صورت پذيرفته اســت بيان 
كرد: اين معبر هزار متر مربعي با اعتباري 80 
ميليارد ريالي تملك شده است كه با افزايش 
تعداد ماشــين آالت ســعي داريم تا عمليات 
تخريب هرچه ســريع تر به پايان برســد و  
به محــض تخريب كامل عمليات تســطيح، 
زيرســازي و آســفالت ريزي ايــن معبر نيز 

صورت مي پذيرد.

 به منظور كاهش حجم ترافيك و رفع گره 
كور ترافيكى اجراى فاز دوم پروژه پل غدير در 
مسير منطقه سه راه فرهنگيان و ورودى شمالى 
شهر همدان آغاز شــد. اين نكته اى است كه 

شهردار همدان روى آن تاكيد دارد . 
اصلــى  دغدغه هــاى  از  يكــى  همــواره  
همشهريان در مســير منطقه سه راه فرهنگيان 
و ورودى شــمالى شهر همدان حجم ترافيك 
و گره ترافيكى ســنگين اين منطقه بود كه با 
برنامه ريزى شهردارى اجراى فاز دوم پل غدير 

را رقم خورده است 
ايــن پروژه با هدف بهبود وضعيت ترافيكى و 
روان سازى ترافيك در اين منطقه و همچنين 
ورودى شــمالى شهر همدان كه دروازه منطقه 

غرب كشور نيز به حساب مى آيد.
در اين زمينه ، شهردار همدان از آغاز بتن ريزى 
پل غدير در راســتاى ساماندهى ورودى شهر 
خبر داد و گفت: طول عرشــه مدول يك اين 

پل كه در حال بتن ريزى آن هستيم 113 متر و 
حجم بتن آن 783 مترمكعب است.

عباس صوفى بيان كرد: از ابتداى شــروع اين 
دوره مديريتى در شــهردارى با عزم جدى و 
اراده مصمم در پى انجام پروژه ها برآمديم در 
حالى كــه كارگاه عمرانى برخــى از پروژه ها 

عمال تعطيل شده بود.
شهردار همدان همچنين تأكيد كرد: تحريم ها 
و ديگــر رخدادهاى فجيع اقتصــادى هرگز 
نتوانست در برابر خواسته همكارانم مانع بچيند 
بنابراين عليرغم همه مشــكالت با تمام توان 
كارها پيگيرى شد تا به نحو شايسته و كيفيتى 
در خور و مطابق با معيارهاى كارشناســى اين 

پروژه مراحل احداث خود را طى كند.
وى در پايــان اظهار كرد: در اين پروژه، امكان 
فعاليــت عمرانى در چند جبهه وجود دارد كه 
سعى داريم با لحاظ كردن چارچوب كيفيت، 
سرعت مطلوب به روند پيشرفت كار ببخشيم.

معاون فنى و امور زيربنايى شهردارى همدان 
نيز با اشــاره به مشخصات پل غدير بيان كرد: 
نوع ســازه اين پل عرشــه بتنى در جاريز با 

پايه هاى واى( Y) شكل است.
وحيد على ضمير در اين باره افزود: طول كل 
اين پروژه 634 متر، طول ســه عرشه  پل غدير 
328 متر و عرض عرشــه ها 8,5 تا 15,5 متر 
اســت. وى طول رمپ ها را 306 متر و تعداد 
دهانه ها را 13 عدد دانســت و ادامه داد: تعداد 
شــمع ها 76 عدد و حداكثر ارتفاع تاج پل تا 

زمين 7,05 متر است.
معاون شــهردار همدان بيان كرد: طول عرشه 
مدول يك كه در حال بتن ريزى آن هستيم 113

متر و حجم بتن آن 783 مترمكعب است.
على ضمير با اشاره به اينكه مبلغ اوليه پيمان اين 
پل براى سال 1397، مبلغ 347,000,000,000
ريال بوده اســت، افزود: پيشرفت مالى پروژه 
تاكنون با تعديل 350,000,000,000 ريال بوده 

و مبلغ هزينه هاى جانبى نيز از جمله جابه جايى 
تأسيسات و تعريض 200,000,000,000 ريال 

بوده است.
وى همچنين پيشــرفت فيزيكــى اين پروژه 
را 60درصــد عنوان كرد و ادامــه داد: حجم 
عمليات خاكى اين پروژه 14600 مترمكعب، 
آرماتوربنــدى 750 تــن، بتن ريــزى 7200
مترمكعب و قالب  بندى 4200 مترمربع است.

گفتنى است اجراى فاز دوم پل غدير با هدف 
تسهيل عبور و مرور شهرى و بهبود وضعيت 
ورودى جنوبى شــهر همدان به عنوان دروازه 
منطقه غرب كشور از اهميت بااليى برخوردار 

است.
با ساخت اين سازه عظيم بخش قابل توجهى 
از حجــم ترافيــك موجــود در تقاطع كوى 
فرهنگيان حل شــده و جريان رفت و آمد به 
سمت ميدان چراغ قرمز«تقاطع شهيد همدانى» 

بهبود مى يابد.

 در هشــت ســال گذشــته 26 پايــگاه 
اورژانس در همدان راه اندازى شــده است 
كــه 40 مورد ديگرهم در ســال 92احداث 
گرديده و در حال حاضــر به 66 پايگاه در 
ســال جارى رسيده اســت و سبب شده تا 
در همه مســيرهاى شريانى اســتان همدان 
كه حتى آثارى از ديگر ســازمان ها نيست، 

اورژانس پايگاه داشته باشد.
ــش  ــس پي ــس اورژان ــتا رئي ــن راس در همي
بيمارســتانى و مديــر حــوادث دانشــگاه 
ــر از  ــدان خب ــتان هم ــكى اس ــوم پزش عل
ــرد  ــتقرار بالگ ــال اس ــه دنب ــه ب ــن داد ك اي
پــد   40 ، همــدان  در  نجــات  و  امــداد 
ــا،  ــتان ه ــرد در بيمارس ــرود بالگ ــراى ف ب
ــتايى  ــق روس ــك، مناط ــيرهاى پرترافي مس
و مناطــق گردشــگرى احــداث شــده و 
50 نقطــه ديگــر بــراى احــداث پــد فــرود 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــرد در نظ بالگ
معصومى بــا بيان اينكه به جز بيمارســتان 
هــاى رزن و بهار مابقى بيمارســتان ها پد 

فرود بالگرد دارند اضافه كرد: هزينه ساخت 
پد داخل بيمارســتان به عهده دانشگاه علوم 
پزشــكى و خارج از اين محدوده بر عهده 

فرماندارى و بخشدارى ها است.
وى گفــت: 20 ســاختمان جديــد بــراى 
اورژانس در هشــت ســال گذشته احداث 
شده است و هفت ســاختمان نيمه كاره نيز 
هم اينك وجــود دارد و بنا داريم تا تكميل 
نشــدن اين ســاختمان ها طرح جديدى را 

آغاز نكنيم.
رئيــس اورژانــس پيــش بيمارســتانى و 
ــكى  ــوم پزش ــگاه عل ــوادث دانش ــر ح مدي
ــاختمان  ــرد: س ــه ك ــدان اضاف ــتان هم اس
پايــگاه امــداد جــاده اى اورژانــس در ســد 
ــاده اى  ــگاه ج ــاختمان پاي ــر، س كالن مالي
ــماره  ــهرى ش ــگاه ش ــد، پاي ــان نهاون فارس
ــگاه  ــان  و پاي ــع در جورق ــدان واق 11 هم
ــرداد  ــاريجلو» رزن از اول خ ــس «س اورژان

ــد. ــى كن ــه كار م ــروع ب ش
معصومى يادآورى كرد: سال گذشته هشت 

اورژانس  جديد بــه  دســتگاه آمبوالنــس 
شهرســتان هــاى اين اســتان توزيع شــد 
همچنين ســه پايگاه فرســفج، ســركان در 
تويسركان و صالح آباد در شهرستان بهار در 

دهه فجر راه اندازى شد.
وى بــا بيــان اينكــه تعــداد آمبوالنــس 
از 70 بــه 100 فعــال اورژانــس  هــاى 
ــك  ــن ي ــه همچني ــش يافت ــتگاه افزاي دس
بالگــرد اورژانــس، يــك دســتگاه اتوبــوس 
ــاق  ــوس ات ــتگاه اتوب ــك دس ــس، ي آمبوالن
ــى  ــتان صحراي ــاب بيمارس ــك ب ــل، ي عم
25 تــا 30 تختــه در هشــت ســال گذشــته 
شــده  افــزوده  همــدان  اورژانــس  بــه 
ــالوه  ــالمت ع ــران س ــت: خي ــت، گف اس
ــى  ــز درمان ــر ســاخت بيمارســتان و مراك ب
نســبت بــه ســاخت پايــگاه اورژانــس نيــز 
اقــدام كردنــد و بــه تازگــى يكــى از خيــران 
36 هــزار متــر زميــن بــراى ســاخت ســوله 
بحــران اختصــاص داد و در تويســركان 
ــاده اى  ــس ج ــگاه اورژان ــه پاي ــران س خي

در «ورداورد»، «فرســفج» و «ســركان» در 
مجمــوع بــا پيــش بينــى 2 ميليــارد تومــان 

ــد. ــى كنن ــداث م اح
رئيــس اورژانــس پيــش بيمارســتانى و 
ــكى  ــوم پزش ــگاه عل ــوادث دانش ــر ح مدي
ــه  ــان اينك ــا بي ــن ب ــدان همچني ــتان هم اس
اورژانــس  هــاى  پايــگاه  درصــد   100
تكليفــى همــدان در برنامــه ششــم توســعه، 
ــر  ــت: ه ــار داش ــود اظه ــى ش ــق م محق
ــارد  ــك ميلي ــاالنه ي ــس س ــگاه اورژان پاي
هزينــه دارد در حاليكــه خدمــات اورژانــس 

ــت. ــگان اس راي
معصومــى افــزود: بخــش اورژانــس 14
بيمارستان دولتى اســتان همدان به دوربين 
مجهــز شــد و تصاوير اين دوربيــن ها به 
مركز مانيتوريگ «ام.سى- ام سى» اورژانس 
منتقل مى شود و در صورت نياز انتقال بين 
بيمارستانى بيمار از طريق بالگرد، هماهنگى 
الزم از طريق واحد «ام.سى.ام.سى» صورت 

مى گيرد.

به منظور كاهش حجم ترافيك در ورودى شمالى همدان 

اجراى فاز دوم پل غدير آغاز شد 

شهردار همدان:

خيابان پاسداران تعريض مى شود

اورژانس همدان نيازمند جذب نيرو

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

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.
نيازمنديهاى 

هرروز 

استان همدان
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خبـر

طرح هاى عمرانى نيروى انتظامى مالير 
به بهره بردارى رسيد

 مالير-زهرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: طرح هاى عمرانى نيروى 
انتظامى شهرســتان مالير با حضور ســلمان اميــرى فرمانده نيروى 

انتظامى استان به بهره بردارى رسيد. 
فرمانده انتظامى اســتان همدان روز گذشته در آيين افتتاح طرح هاى 
عمرانى نيروى انتظامى شهرستان مالير اظهار داشت: شهرستان مالير 
خطه 1100 شــهيد واال مقام است و خدمتگزارى به مردم با فرهنگ  
اين شهرستان  براى نيروهاى خدوم نيروى انتظامى و حافظان نظم و 

امنيت افتخارى بزرگ  است.
ســلمان اميرى با اشــاره به اينكه  شهرســتان مالير  در بســيارى از 
شــاخص ها پيشرو اســت ، افزود: با تالش هاى  شــبانه روزى  نيروى 
انتظامى اين شهرستان و هم چنين  فرماندار  مالير در ارتقاى ضريب 

امنيتى، امنيت اين شهرستان در شرايط بسيار خوبى قرار  دارد.
وى با اشــاره به مشــاركت و همراهى خيران امنيت ساز  در ساخت 
طرح هاى عمرانى افزود: خيران امنيت ســاز نمــاد اعتماد و پرچم دار 
مشاركت عمومى در تامين نظم و امنيت هستند كه مى توانند در اين 

زمينه پيشرو و فرهنگ ساز باشند.
فرمانده انتظامى اســتان همدان با اشــاره به اينكــه مردم  بزرگترين 
سرمايه اجتماعى در كنار پليس است ، افزود: بى ترديد بدون مشاركت 
و يارى مردم و حمايت مسووالن، توفيقات امروز نيروى انتظامى حاصل 

نمى شد كه اين تالش خالصانه و فراگير ستودنى است.
 اميرى ارايه خدمات مطلوب به مردم توسط نيروى انتظامى را در گرو 
زحمات مجاهدانه و اثرگذار عقيدتى- سياســى و حفاظت اطالعات در 
حوزه هاى صيانت از كاركنان عنوان كرد و گفت: كســب موفقيت در 
هر حوزه اى، مشاركت و همراهى خوب مردم و مسووالن دستگاه هاى 

اجرايى و نهادها را مى طلبد.
وى در ادامه افزود: اهميت پيشگيرى اجتماعى در كاهش بروز جرائم و 
نزاع ها بســيار مهم است و  در اين رابطه كارگروهى از مسووالن امر به 

منظور شناسايى نقاط مورد اختالف تشكيل شد.
وى هم چنين  از زحمات بى دريغ دستگاه قضايى در راستاى حمايت 
از نيــروى انتظامى در برخورد با ناامن كنندگان زندگى مردم تشــكر 
كرد وافزود: اين اســتان جوالنگاه كوچكترين ناامنى نيســت و پليس 
با هرگونه تعرض به امنيت مردم در اين اســتان و شهرستان به شدت 
برخورد مى كند. اميرى تاكيد كرد: استفاده از ظرفيت هاى نوين مقابله 
با جرم و تدارك اقدامات ساختارى نظم و امنيت در دستور كار پليس 
اســت و به منظور رضايت مندى مردم و افزايش ضريب امنيت از هيچ 

تالشى فروگذار نمى كنيم.
فرمانده انتظامى مالير نيز همكارى مردم و مسووالن اين شهرستان را 
عامل پايدارى توفيقات پليس دانســت و گفت: امنيت در حوزه پليس 
زمانى مانــدگار خواهد بود كه مردم با نيروى انتظامى همراه باشــند 
و در همين راســتا محــور برنامه ريزى ها، اقدامــات و تالش ما، مردم 
و نظرهاى آنان اســت. محمدباقر ســلگى بيان كرد: با حمايت مردم، 
مسووالن و دستگاه قضايى اين شهرستان، زمينه مناسبى براى خدمت 
به شــهروندان در سنگر برقرارى نظم و امنيت مهيا است و براى ايجاد 
امنيــت مورد انتظار مردم از همه ظرفيت ها و توانمندى هاى پليس در 

ميدان خدمت و مقابله با هرگونه ناامنى استفاده مى كنيم.
در پايان گفتنى است : در اين آيين 2 طرح حسينيه پيامبر اعظم(ص) 
و ساختمان اداراى عقيدتى- سياسى نيروى انتظامى شهرستان مالير 
با اعتبار ســه ميليارد تومان و زيربنــاى 640 مترمربع به بهره بردارى 
رســيد كه 2 ميليارد تومان از اين مبلغ توسط خيران امنيت ساز مالير 

تامين شده است.

وضعيت توليد در بهار مطلوب است
ــه آرمان هــاى بلنــد نظــام  ــى از جمل  توليــد ملــى و حمايــت از كار و ســرمايه ايران

اســت و تحقــق عملــى ايــن شــعار برنامه ريــزى دقيــق مــى خواهــد.
فرمانــدار شهرســتان بهــار بــا اشــاره بــه وجــود شــهرك هاى صنعتــى مختلــف در بهــار 
ــن  ــبى در اي ــات مناس ــوب اســت و اقدام ــتان  مطل ــد در شهرس ــت تولي ــت: وضعي گف

زمينــه صــورت گرفتــه اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــى فرمانــدارى شهرســتان بهار،احســان قنبــرى ضمــن تاكيــد 
بــر اينكــه در 5 شــهرك و ناحيــه صنعتــى بهــار شــاهد توســعه بوده ايــم، خاطرنشــان 

كــرد: بــا توجــه بــه شــعار ســال همــه مــا موظفيــم در ارتبــاط بــا نام گــذارى شــعارهاى 
ســال تدبيــر كنيــم.

ــرف  ــور را برط ــتان و كش ــطح اس ــيارى از مشــكالت در س ــق بس ــد موف وى افزود:تولي
مى كنــد.

قنبــرى افــزود: در تمامــى قســمت هاى توليــد موانــع مختلــف و زيــادى وجــود دارد و 
ــه رو مى شــود. ــا تاخيــر روب ــا جابه جايــى دولــت رفــع ايــن موانــع ب احتمــاال ب

وى اضافــه كــرد: در توليــد هــم مديــران ايــن عرصــه و هــم كســانى كــه در آن فعاليــت 
ــراى  ــا همفكــرى هــم ب ــد ب ــد باي ــى كــه دارن ــه و اطالعات ــه واســطه تجرب ــد ب مى كنن

ــد. ــزى كنن ــن مهــم برنامه ري ــود وضعيــت اي بهب

خبرنــگار   - كمالونــد  معصومــه   - نهاونــد   
همدان پيــام: ناصــرى از پيش از آمدنش ســابقه 
فرماندارى در شهرســتان مرزي مهران و آبدانان 

در استان ايالم را داشته است.
او در حالى عنوان مســئول ارشــد شهرســتان را 
عهده دار شــد كه پيش از آن حواشى سياسى در 
شــهر قابل توجه بود و نوع رفتن كريم حميدوند 
فرمانــدار پيــش از او در نهاوند هــم موضوع روز 

شهرستان بود.
تنهــا فرمانــدارى بود كه در اوج خوش شانســى 
چندان مورد نقد رســانه ها واقع نشد براى همين 
هم آســتانه ى تحمل و تقــد پذيرى وى در عين 
اينكه مدعى بود اهل شــنيدن راهكار و مشــورت 

است،پايين بود.
شــايد دليل اين موضوع هم ادعاى رفاقتى بود كه 
به رســانه ها وانمود ميكرد و براى همين رسانه ها 

چندان عملكردش را نقد و تحليل نكردند.
اما كوچكترين نقدى ، واكنش او را بر مى انگيخت 

و به مقابله مى پرداخت.
همين چشــم پوشــى ها براى رســانه يك ضعف 

محسوب مى شد.
ناصرى يك شــروع كننده خوب بــود ورودش به 
مســايل و مشــكالت خيلى خوب بود و اين ناشى 

از شناختش نسبت به موضوعات شهرستان بود.
اما به تناســب اين ورود خوب او به نسبت،  تمام 

كننده خوبى نتوانست باشد.
برخى برنامه ها مدعى اين موضوع اســت،از جمله  
روســتاگردى ها كه وعده هاى بســيارى در قالب 
مصوبه مطرح مى شد و بجز برخى دستگاهها ساير 
مصوبات به فراموشى ســپرده مى شد و هنوز هم 

بسيارى از آنها اجرايى نشده است.
 ديگر تغيير ساعت هاى جلسات در شهرستان بود 

كه در رســانه هاى ملى هم مطرح شــد و هرچند 
با اعتراض كاركنان مواجه شــد و ديرى نپاييد كه 

فراموش شد.
والبته اشتغالى كه خط قرمز اعالم شد و همچنان 

اندر خم شعار و وعده ها گرفتار و حركتى نشد!
حاال اين بدليل ضعف نيروى انســانى بود يا همان 

پيگير نشدن تا رسيدن به نتيجه.
در بحث اشــتغال كه به عنوان شــعار و خط قرمز 
وى مطرح شــد در مدت 3سال حضورش  كمبود 
ســرمايه در گردش و نقدينگى حــدود 12واحد 
توليدى را به تعطيل كشــاند و حداقل واحد هايى 
هم كه فعال شــد 2 يا 3واحد آن هم نه با ظرفيت 

كامل بود.
در بحــث انتخــاب مديــران حــوزه اش چندان 
اختيارى نداشــت و اغلب اجرا كننده بود و مسول 
انتقــال ميز و قدرت از يك مدير به مدير ديگر اما 

انتخاب نكرد و در انتخاب ها هم موثر واقع نشد.
بيشــتر ســفارش پذيــر بــود و حامــى بــراى 

ــه  ــبت ب ــى نس ــش حمايت ــچ نق ــه هي ــرادى ك اف
او نداشــتند و در دايــره مســوليتش هــم نــه 
تاثيــر مثبتــى داشــتند و نــه اينكــه دلســوزش در 

ــد! ــتان بودن ــداف در شهرس ــبرد اه پيش
بسيار سعى داشــت موازنه قدرت را درشهرستان 
در دست بگيرد بطورى كه هيات اجرايى انتخابات 
را از طيف مخالف سياســى نماينده سابق ارنج مى 
كرد و از اين ســو مجوز سخنرانان تند عليه دولت 

را مى داد.
در دوران نماينده ســابق پــروژه ها فعال بود پس 
از آن اغلب به فراموشــى سپرده شد يا تعطيل شد 
حــاال اين بدليل نوع ارتباط با نماينده فعلى بود يا 
كيســه اعتبارات شهرستان ته كشــيد و پروژه ها 

هم تعطيل يا ....
دست آخر هم  معلوم نشد كه مجرى اين پروژه ها 

نماينده مجلس بود يا نماينده دولت!
اقتــدارش  داشــت  تمايــل  اينكــه  على رغــم 
ــا در دوران  ــد ام ــان ده ــد و نش ــه رخ بكش را ب

مديريتــش بســيارى از مديــران 
غيربومــى و قــوى شهرســتان از 
ــه ى مديريتــى شهرســتان  چنت
حفــظ  در  اى  اراده  و  رفتنــد 

ــت. ــا نداش ــردن آنه ك
 از طرفــى هم مديــران پروازى 
دائم در تردد بودنــد و با وجود 
همه ى تذكرها گوشــى بدهكار 

نبود.
3ســال و چند روز از خدمتش و 
ميگذرد  شهرستان  در  حضورش 
و چنــد مــاه ديگر باقــى مانده 
اســت يقينا و مطمئنا در دولت 
آينــده موقعيت مديريتى در اين 
شهرستان نخواهد داشت چرا كه 
در يك سال اخير چندين بار در 

آســتانه تغيير قرار گرفت و با البى هاى سياسيون 
مجدد ابقا شد.

آســتانه  در  گرفتــن  قــرار 
فرصتــى  هــم  انتخابــات  ى 
بــراى  بــود  بــاره  چنديــن 
حــاال  وى،  ابقــاى  و  حضــور 
مانــده كــه آيــا توانســته از ايــن 
فرصــت هــاى چنــد بــاره بــراى 
ــت  ــتان و تقوي ــت شهرس خدم
كيفيــت خدمــات بهــره الزم را 

ــر! ــد ياخي ــرده باش ب
ــد  ــت چن ــن خدم ــر اي از عم
ماهــى باقــى نمانــده اســت 
البتــه  شــود  مــى  تصــور  و 
برخــى  در  رود  مــى  انتظــار 
ــد نظــر شــود  ــه هــا تجدي روي
دوران  در  مديريــت  مثــل  و 
بحرانــى كرونــا نباشــد كــه 
ــت  ــت داش ــكار و حماي ــه راه ــوت ب ــرا دع ظاه

امــا عمــال اتفــاق ديگــرى رخ داد!

 به لحاظ افزايش كمى و كيفى حوزه هاى ويژه 
خدمات رسانى بيشــتر به مراجعين، مصمم شديم 
تــا حوزه ويژه تخلفات راهنمايــى و رانندگى را در 

شهرستان راه اندازى كنيم.
فرماندار شهرستان فامنين با اعالم خبر فوق گفت: 
ســاختمان دفتر امور ادارى و شــعبه رسيدگى به 
جرائم و تخلفات راهنمايــى و رانندگى فامنين در 
فضاى 1080 متر و زيربناى 250 متر مربع به بهره 

بردارى رسيد.
سيد مجيد شماعى افزود:با توجه به حجم روزافزون 
وســايل نقليه در شهرها و آثار زيانبار خسارت هاى 
ناشــى از جرايم و تخلفات رانندگى و كثرت پرونده 
هــاى ناشــى از تصادفات و پراكندگــى واحدهاى 
قضائى رسيدگى كننده به جرايم و تخلفات رانندگى 
و مشكالت ناشــى از عدم استقرار نهادهاى مرتبط 
در جوار اين واحدها، به استناد بند 4 سياست هاى 
كلى قضائى، ماده 130 قانون برنامه توســعه كشور، 
بند 1 چشم انداز پنج ساله برنامه دوم توسعه قضائى 
، بند 3 اهداف كالن برنامه مزبور و با توجه به ماده 
4 اصالحيــه قانون تشــكيل دادگاه هاى عمومى و 

انقالب، دســتورالعمل اجرايى تشكيل مجتمع هاى 
تخصصى رســيدگى به جرايم و تخلفات رانندگى 

ابالغ مى شود.
وى ادامه داد:تشكيل مجتمع تخصصى رسيدگى به 
جرايم و تخلفات رانندگى داراى اهدافى به شــرح 

زير مى باشد:
1.رسيدگى تخصصى به جرايم و تخلفات رانندگى.

2. اســتفاده از تمامى ظرفيت نهادهاى مرتبط، از 
جمله نيروى انتظامى (پليس راهور)، بيمه مركزى 
ايران، وزارت راه و ترابرى و شــهردارى ها به منظور 
ارائه راهكارهاى مناسب در زمينه پيشگيرى از وقوع 

جرايم وتخلفات رانندگى.
3.  ســرعت توام با دقت در رسيدگى به پرونده ها 
به لحاظ مسائل معيشتى و درمانى افراد زيان ديده 

از تصادفات.
4.  سياســت گذارى و برنامه ريزى متمركز ايجاد 
وحدت رويــه در آراء و تصميمات مربوط به جرايم 

و تخلفات رانندگى.
5.ســهولت فرايند رسيدگى با اســتقرار نهادهاى 
مرتبط با جرايم رانندگى از قبيل پزشــكى قانونى، 

نيروى انتظامى، شوراى حل اختالف ويژه راهنمايى 
و رانندگى، بيمه، باجه  بانك و ثبت اسناد.

شايان ذكر است اين افتتاحيه با حضور سيد مجيد 
شماعى فرماندار،  فرماندهى انتظامى استان همدان، 
حجت االســالم والمســلمين مصبــاح امام جمعه 
فامنين و شهردار و اعضاى شوراى شهر برگزار شد.

اين ســاختمان طى تالش هاى چند ساله فرمانده 
نيروى انتظامى شهرســتان و بــا همكارى فرماندار 

، امام جمعه، شــهردار و شــوراى شهر از مالك آن 
خريدارى و به نيروى انتظامى تحويل شد.

55 شــعبه اخذ راى در شهرســتان 
فامنين تعيين شد

شماعى در جلسه تعيين تعداد و محل استقرار شعب 
اخذ راي انتخابات رياســت جمهورى و شــوراهاى 
اسالمى شهر و روســتاى فامنين با حضور اعضاى 
هيات اجرايى و هيات نظارت شهرستان برگزار شد 
گفت: براى شهر فامنين تعداد 13 و بخش مركزى 
21 شعبه، بخش پيشخور 21 شعبه اخذ راى تعيين 

شده است.
نماينــده عالى دولت در شهرســتان با اشــاره به 
انجام تمام تمهيدات در راســتاى برگزارى مناسب 
انتخابات بيان كرد :برنامه انتخابات طبق زمان بندى 
پيش مى رود و تمهيــدات الزم به  منظور برگزارى 
انتخاباتى باشكوه در اين شهرستان انديشيده شده و 
با تعاملى كه بين هيأت هاى اجرايى و نظارت وجود 

دارد برنامه ها به شكل مناسب پيش مى رود.
فرماندار فامنين در ادامه گفت: در فرآيند انتخابات 
همه عوامل اجرايى،نامزدها و هــواداران آن ها بايد 
با رعايت قانــون انتخابات در يك فضاى ســالم و 
قانونمند حماسه اى با شــكوه در پاى صندوق هاى 
راى خلق كنند. وى افزود: تنها شهرستان در استان 
كه هيچ كانديدايى رد صالحيت نشد فامنين بود و 
آن هم به دليل همكارى خوب و موثر اعضاى هيات 

نظارت وهيات اجرايى بود.

 تعداد شــعب اخذ راى در شهرستان 
نهاوند به 187 شعبه افزايش يافت

همچنين فرماندار نهاونــد و رئيس هيات اجرايى 
انتخابات اين شهرســتان در جلسه ستاد انتخابات 
شهرســتان نهاوند كــه  با حضــور اعضاى هيات 
نظارت، هيات اجرايى و هيات بازرســى انتخابات 
شــد  تشــكيل  نهاونــد  شهرســتان  در   1400
انتخاباتى  برگزارى  آماده  نهاوند  گفت:شهرســتان 
پرشــور و ســالم با حضور حداكثرى مردم است و 
تمــام تالش مجريان و عوامل برگــزارى انتخابات 
در اين شهرستان، مهيا كردن بستر حضور پرشور 
مردم در پاى صندوق هاى راى در عين بى طرفى 

كامل و رعايت مر قانون مى باشد .
مراد ناصرى ادامه داد: طبق تصميمات اتخاذ شــده 
با توجه به شــيوع ويروس كرونــا، با افزايش حدود 
هشــت درصدى شــعب اخذ راى تعداد شعب اخذ 
راى در انتخابات 1400 در اين شهرســتان به 187

شــعبه افزايش يافت و به شــعبه هايى با باالترين 
ميزان تعرفه مصرفى و طبق موازين و پروتكل هاى 

بهداشتى اضافه مى شود.
وى افزود: با توجه به شــيوع ويروس كرونا و حفظ 
سالمت مردم، حدود بيش از 90 درصد تبليغات در 
اين دوره از انتخابات به صورت مجازى اســت و در 
اين راســتا نقاطى براى تبليغات شوراهاى اسالمى 
شهر و رياست جمهورى در شهرهاى تابعه نهاوند در 

سطح شهرستان در نظر گرفته شده است.

مديريت شهرستان از حرف تا عمل
■ 3سال و 23روز از آمدن مراد ناصرى به عنوان فرماندار نهاوند مى گذرد

حوزه رسيدگى به تخلفات راهنمايى و رانندگى در فـامنين
 به بهـره بـردارى رسيد

كارت دانشجويى به نام محمد فريد براتى، فرزند فريدالدين
با شماره ملى: 2980995551 و شماره دانشجويى 

9512356007  در رشته ادبيات فرانسه از دانشگاه بوعلى 
سينا همدان مفقود گرديده و از درجه اعتيار ساقط مى باشد.

فرماندار همدان خواستار شد:
تسريع آب منطقه اى 
در اجراى طرح تامين 

ضربتى آب شهر همدان 
 شــوراى حفاطت از منابع آب شهرســتان به 
رياست فرماندار همدان با دستور كار طرح تامين 
ضربتى آب شرب شــهر همدان و بررسى مشكل 

آب شرب تعدادى از روستاها تشكيل شد.

فرمانــدار همــدان بــا اشــاره بــه جلســات و 
هماهنگــى هــاى قبلــى انجــام شــده در خصوص 
اجــراى طــرح تاميــن ضربتــى آب شــهر همــدان 
گفــت : بــا توجــه بــه كاهــش نــزوالت آســمانى 
و منابــع آب در اختيــار طــرح تاميــن ضربتــى آب 
شــرب شــهر همــدان در دســتور كار آب منطقــه 

اى اســتان قــرار گرفــت.
وى افــزود : در ايــن راســتا بــا همــكارى شــركت 
آبفــا 7 حلقــه چــاه جديــد حفــر شــد و انتقــال 
ــك و  ــه دره مرادبي ــا، رودخان ــن چاهه آب از اي

چــاه هــاى اجــاره اى بخــش خصوصــى بعنــوان 
ــت و  ــرار گرف ــر ق ــد نظ ــى م ــرح ضربت ــك ط ي
بــا حمايــت اســتاندار بخشــى از اعتبــارات مــورد 

نيــاز آن تاميــن شــد.
ــريع  ــر تس ــد ب ــا تاكي ــدى ب ــى محم ــد عل محم
ــرح  ــن ط ــراى اي ــتان در اج ــه اى اس آب منطق
يــادآور شــد : بــا توجــه بــه آخريــن مصوبــات و 
هماهنگــى هــاى انجــام شــده ضــرورت دارد كار 
اجرايــى ايــن طــرح آغــاز شــود و آب منطقــه اى 

بايــد در ايــن خصــوص پاســخگو باشــد.

فرمانــدار همــدان بــا اشــاره بــه جديــت موضــوع 
ــرد  ــح ك ــتان تصري ــز اس ــن آب شــرب مرك تامي
ــد  ــى توان ــرح  م ــن ط ــراى اي ــر در اج : تاخي
ــرى شــهر همــدان را از  ــزار نف جمعيــت 700 ه
اوخــر فصــل تابســتان بــا مشــكل قطعــى مكــرر 

ــد. آب مواجــه كن
وى افزود : شــركت آب و فاضــالب همدان نيز 
بايد متناسب با حجم فرسودگى شبكه توزيع آب 
شرب شــهر همدان برنامه مشخصى براى اصالح 

شبكه داشته باشد.

محمدى بــا قدردانى از زحمات و همكارى مدير 
عامل شــركت آبفا استان اضافه كرد : رفع مشكل 
آب شــرب تعدادى از روســتاهاى تحت پوشش 
خدمات شــركت آبفا شهرســتان بــا زمانبندى 

مشخص انجام مى پذيرد.
فرمانــدار همــدان يادآورشــد: شــركت آب و 
فاضــالب براى ارايه خدمات و فروش انشــعاب 
در روســتاهاى فاقد پوشش خدماتى اين شركت 
آمادگــى دارد و اين مهم نيازمند همكارى و اقدام 

از سوى روستائيان مى باشد.

به  كه  اشــتغال  بحث  در 
عنوان شعار و خط قرمز وى 
مطرح شد در مدت 3سال 
سرمايه  كمبود  حضورش  
در گــردش و نقدينگــى 
را  توليدى  12واحد  حدود 
به تعطيل كشاند و حداقل 
واحد هايى كه هم كه فعال 
شد 2 يا 3 واحد آن هم با 

ظرفيت كامل بود

# منـ  ماسكـ  مى زنم
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تا انتخاباتتا انتخابات
 siasat@hamedanpayam.com
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كانديداهاى شوراى شهر 
به وعده هاى توخالى توجه نكنند 

 اين روزها مباحث انتخابات به انحاى مختلف در ســطح جامعه 
دنبال مى شود و در كنار بحث انتخابات رياست جمهورى،  انتخابات 
شوراها نيز كه به طور همزمان برگزار خواهد شد، از جمله موضوعاتى 

است كه در هر كوى و برزنى كم و بيش مطرح شده  است.
در اين ميان افرادى با ســاليق مختلف كه كانديداى انتخابات شوراها 

شده اند، در تدارك برنامه هاى خود براى روزهاى تبليغات هستند.
از ســوى ديگر احزاب، گروهها و تشــكل هاى مختلف سياســى، 
اجتماعى و فرهنگى در ســطح استانى و شهرستانى با زيرشاخه هاى 

گوناگون  فعال شده اند تا به اصطالح ليست انتخاباتى تهيه كنند.
البد در صدر اين ليســت ها نيز بحث آينده شهر و برنامه هاى توسعه 
شهرى مطرح خواهد شــد؛ بدون اين كه تناسبى بين شعارها و افراد 

ديده شود.
در نهايت هم مردم با انبوهى از ليست ها مواجه خواهند شد كه هريك 

به جريان، گروه، كانون، تشكل و يا حتى اشخاصى متعلق باشد.
نكتــه قابل تامل اما فراخوان هايى اســت كه بــا روش هاى خاصى 
صورت گرفته و افراد تاييد شده را  كه تمايل به قرار گرفتن در ليست 
ها دارند، مثال رصد و ارزيابى مى كنند تا به زعم خود شايســتگان را 

برگزينند و به مردم معرفى كنند.
در  فرايند تعريف شده توسط همين گروهها بعضا ليستى از مدارك و 
اسناد به داوطلب ارائه مى شود كه بعضا تهيه و تكميل آنها هزينه اى را 
به شخص تحميل مى كند بدون اين كه چندان ضرورتى داشته باشد.

اين تنها يك مورد از مواردى اســت كه در قالب تشــريفات و روش 
هاى غير ضرور تعدادى از گروهها و تشكل هاى فعال براى انتخاب و 

گزينش افراد براى ليست انتخاباتى شوراهاى شهر است.
آنچه اما در اين فضاى مبهم و نامشخص مغفول مى ماند، اولويت هاى 

مديريت شهرى و ميزان كارآمدى افراد است.
وعده هاى پررنگ اما توخالى بــه قدرى برخى از داوطلبان ورود 
به پارلمان شــهرى را تحت تاثير قــرار داده كه حتى به يك گروه 
و تشــكل اكتفا نكرده و ســعى دارند در ليست هاى مختلف قرار 
گيرند تــا بلكه بتوانند نظر و راى مردم را جلب كنند. در حالى كه 
قرار گرفتن در چنين فرايندى و حركت در مســيرى كه ديگران به 
اســم يك تشكل مشــخص كرده اند و تن دادن به روش هاى غير 
متعارف نه در شــان يك كانديداى انتخابات اســت و نه منجر به 

موفقيت مى شود. 
بر اين اساس كانديداهاى شــوراها بهتر است سنجيده تر عمل كنند 
و تحت تاثير وعده هاى كســانى را كه به اســم يك گروه يا تشكل 
اجتماعى و سياسى به دنبال تحميل هزينه به افراد هستند، قرار نگيرند.

سخنگوى دولت:
ثبت نام اعضاى دولت در انتخابات 

تصميم تشكيالتى نبوده است
 متاســفانه برخى از نامزدها با بــى انصافى و بدون توجه به جنگ 
اقتصادى و تحريم هاى بى ســابقه و فراگيــرى كرونا، برنامه تبليغاتى 
خود را بر پايه حمله و هجمه به هشــت سال گذشته بنا نهاده اند و با 
رويكردى نفى انگارانه به ميدان آمده اند و اميدواريم شاهد برنامه هاى 

ايجابى كانديداها هم باشيم.
ســخنگوى دولت در  نشست خبرى  با اشــاره به انتخابات  1400
اظهار كرد: اين روزها كشــور وارد فضاى انتخاباتى شــده است. در 
مورد انتخابات ابتدا سپاس خود را از بيانات روشنگرانه رهبرى معظم 
انقالب ابزار مى كنم. اين رويكرد بايد سرمشــق همه دســتگاهها و 
نهادهايى قرار گيرد كه به نحوى در فرآيند اتتخابات تاثير دارند. معظم 
له مشــاركت حداكثرى را اولويت اول همه دست اندركاران و ملت 

اعالم كردند.
 همگان بايد به مشاركت حداكثرى متعهد باشيم

وى ادامه داد: همگان بايد به مشــاركت حداكثرى متعهد بوده و تمام 
تــالش خود را براى تحقق آن بكار گيريم، بــه نحوى كه تمام آحاد 
جامعه در يك ســبد انتخاباتى بتوانند خواســت و مطالبه خود را در 
ســيماى نامزدها تجلى يافته ببينند. دولــت همانگونه كه در ثبت نام 
ها مطابق مر قانون اساســى عمل كرد، از اين پس نيز در امتداد همين 
حركت دولت براى فراهم آوردن زمينه حضور مردم در پاى صندوق 

ها و نيز حراست از آرا با شفافيت تمام تالش خواهد نمود.
دولت حداقلى نمى تواند مطالبات حداكثرى جامعه را پيگيرى كند

ربيعى تاكيد كرد: دولت حداقلى نمى تواند و نخواهد توانست مطالبات 
حداكثرى جامعه را پيگيرى كند. اميدواريم كه همه نهادها، سازمانها و 
دســتگاههاى دخيل در انتخابات به الزامات مشاركت حداكثرى مردم 
پاى صندوق هاى راى متعهد باشــند و شــاهد باشيم كه مردم هم در 
پاسخ و با اعتماد به اثرگذارى رايشان براى آينده كشور، سپردن سكان 

كشور را به دست دولتى بدون راى اكثريت بر خود روا بدارند.
 دولت به كسى  نمايندگى براى حضور 

در رقابت هاى انتخاباتى نداده است
ربيعــى ادامه داد: تاكيد مى كنم نه اين افراد خود را نماينده دولت مى 
دانند و نه دولت به كسى،  نمايندگى براى حضور در رقابتهاى انتخاباتى 
داده است. من كارى به سوال شــما در مورد بغض آقاى جهانگيرى 
ندارم اما باور دارم، وقتى شاهد تحميل اين همه فشار بر جامعه بودم 
و در عين حال ضمن آنكه نمى شــد علتها را بيان كرد و انواع تهمت 
ها و قضاوتهاى نارواها نيز شــنيده مى شد ناخودآگاه بغض به سراغ 

هر كسى مى آيد.
سخنگوى دولت در پاسخ به پرسشــى درباره اينكه آيا كانديداتورى 
برخى اعضاى دولت در انتخابات رياســت جمهــورى با هماهنگى 
رئيس جمهور بوده اســت؟ اظهار كرد: مجددا تاكيد مى كنم ثبت نام 
اعضاى دولت در انتخابات تصميم تشكيالتى نبوده و هر كدام از اين 
افراد با عنوان يك خواست شــخصى وارد عرصه انتخابات شدند و 
يقين دارم بــراى ثبت نام نه با هم هماهنگ بوده اند و نه از اقدام هم 

مطلع بوده اند.
سخنگوى دولت تصريح كرد: اميدواريم تمام اركان و رسانه هايى كه 
مستقيم و غيرمستقيم از پول بيت المال استفاده مى كنند در كنار تريبون 
هاى عمومى و نهادها اصل بى طرفى را رعايت كنند. متاسفانه سابقه 

خوبى در اين خصوص در اذهان جامعه وجود ندارد.
سخنگوى دولت يادآور شد: تا امروز نيز به سنت اين 8 سال گذشته، 
مخالفان دولت ، همواره به بيان القائاتى بغض آور پرداخته اند و طورى 
صحبت كرده و منفى انگارى مى كنند كه انگار دولت در بهترين شرايط 
قرار داشــته اســت. آنها تمايل دارند تا به مردم نگويند كه دولت در 
بدترين شرايط تحميل  شده نه تنها در طول تاريخ بلكه در جهان قرار 
گرفته بود اما دولت به همراه ملت شريف، ايستادگى كرد و اجازه نداد 
تا روياى بدخواهان درباره فروپاشى ايران و به استيصال رسيدن مردم 

تا حد انفجار، تعبير شود.
ربيعى با تاكيد بر اينكه همه ما در دولت متعهد بوديم تا مردم كمتر در 
معرض اين ناروايى ها قرار بگيرند، تصريح كرد: اين سه سال گذشته 
به قدرى سخت بود كه آرزو نمى كنم چنين شرايطى براى هيچ دولتى 
تكرار شــود. اما تنها در صورت تكرار آن شرايط مى توان ادعاى آنانى 
را به محك گذاشت و اعتبار سنجى كرد كه در اين 8 سال، حتى يك 
كلمه درباره تحريم صحبــت نكردند؛ آنها تحريم ها را ناديده گرفتند 
و ضمن تبرئــه ترامپ از اقدامات جنايتكارانه اش، حتى بطور عجيبى 

برخى نگران راى نياوردن مجدد ترامپ هم بودند.

دبير شوراى نگهبان:
افرادى كه گناه نمى كنند و متدين هستند 

تاييد صالحيت مى شوند
 مردم شــريف بدانند بار سنگينى را بر دوش داريم، بررسى فردى 
كه صالحيت آن تأييد مى شود به اين معناست كه فردى متدين است و 

واجبات شرعى را انجام مى دهد و دست به گناه نمى زند.
به گزارش ايسنا، دبير شــوراى نگهبان درباره بررسى صالحيت هاى 
داوطلبان رياســت جمهورى گفت: مــا نمى توانيم از خودمان چيزى 
به جز قانون بگوييم و قانون هم شــرايط داوطلبان انتخابات رياست 

جمهورى را معين كرده و شرايط سنگينى است.
آيت ا... احمد جنتى خاطرنشــان كرد: داوطلب انتخابات رياست 
جمهــورى بايــد مدير، مدبــر و با تقوا باشــد و در جاى ديگر 
ماننــد انتخابات مجلــس به عنوان مثال به ياد ندارم شــرط تقوا 

باشد. آمده 
دبير شــوراى نگهبان با تأكيد بر اينكه شــرط تقوا يكى از مالك هاى 
اصلى در بررســى صالحيت داوطلبان انتخابات رياســت جمهورى 
است، گفت: فردى كه تقوا دارد يعنى همه واجبات را انجام مى دهد و 

كار ديگرى انجام نمى دهد.

واكنش ظريف به كمك نظامى آمريكا به اسرائيل
 وزير خارجه كشورمان نسبت به كمك نظامى آمريكا به اسرائيل همزمان با 

بمباران غزه واكنش نشان داد.
به گزارش فارس، محمدجواد ظريف با انتشار تصويرى از ويرانى هاى غزه در 
توئيتر نوشت:  هم زمان با آنكه تسليحات آمريكايى بر سر مردم بى گناه فلسطين 
فــرود مى آيد، اياالت متحده بار ديگر موشــك هاى «نقطه زن» به ارزش 753 
ميليون دالر را به اسرائيل با هدف كشتن شمار بيشترى از كودكان با دقت بيشتر 

و دقيق تر تحويل داده است.
وى در ادامه نوشــت: در عين حال ايــاالت متحده مانــع بيانيه احتمالى 
شــوراى امنيت سازمان ملل با ماليم ترين لحن شده است. جهان در حالى 
نظاره گر اســت كه اســرائيل و حامى آن، چهره كريه خــود را به نمايش 

گذاشته اند.

هشدار قاليباف نسبت به افزايش 
قيمت كاالهاى اساسى

 رييس مجلس شوراى اسالمى نسبت به افزايش قيمت كاالهاى اساسى هشدار 
داد و از وزير صنعت، معدن و تجارت خواست اقدامات الزم را در اين زمينه انجام 
دهد. به گزارش خانه ملت، محمد باقر قاليباف در جلسه علنى روزگذشته مجلس 
شــوراى اسالمى خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اين روزها يكى 
از دغدغه هاى مردم كه به ما منعكس كردند افزايش قيمت برخى كاالهاى اساسى 
است در حالى كه كنترل قيمت در حوزه مسئوليت وزارت صمت است، خصوصًا 
در مورد كاالهاى اساســى كه براى آنها يارانه گذاشته مى شود. وى ادامه داد: آنچه 
كه ما مى گوييم معنايش آسيب به توليد كننده نيست، اما وقتى 8 ميليارد دالر براى 
كاالهاى اساسى يارانه پيش بينى مى شود نه بايد مصرف كننده آسيب ببيند و نه قرار 

است توليدكننده متضرر شود و اين برعهده شما و دولت است.

وزراى صمت و كشاورزى در دادسراى 
ديوان محاسبات حاضر شدند

 جهت پاسخگويى درباره وضعيت نابسامان مرغ و تخم مرغ، وزراى صنعت، 
معدن و تجارت و جهاد كشاورزى در دادسراى ديوان محاسبات حاضر شدند.
به گزارش ايسنا، وزراى صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزى با احضار از سوى 
دادستان و جهت پاسخگويى نسبت به وضعيت نابسامان بازار مرغ و تخم مرغ در روزهاى 
پايانى سال 1399، در دو جلسه جداگانه در دادسراى ديوان محاسبات كشور حاضر شده 
و به سواالت مطرح درباره اين ناهماهنگى ها و ترك فعل ها پاسخ دادند. در اين جلسات، 
دادستان ديوان محاسبات كشور ضمن تشريح وظايف قانونى اين دو وزارتخانه  جهت 
ساماندهى بازار مصرف مردم، عدم هماهنگى ميان وزارتخانه ها را به عنوان مهمترين عامل 
بروز نابسامانى اعالم كرد و رزم حسينى و خاوازى هم ناهماهنگى ها را پذيرفته و وعده 

دادند كه هرچه سريعتر در راستاى رفع مشكالت اقدام كنند.

 مالير-زهرا اميــرى -خبرنگار همدان پيام: 
مديريت شهرى به عنوان رويكرد نوين در حل 
معضالت و مشكالت به وجود آمده در جامعه 
نقش مهمــي به عنوان يك حكومت محلي در 
عرصه زندگي شــهري ايفا مي كند. شوراهاي 
شــهر به عنوان يك عنصر از مديريت شهري 
در اداره شــهرها در سطح محلي نقش مهمي 
را برعهده گرفته اند. تشكيل شوراهاي اسالمي 
شــهرها، مي تواند نقطه عطفي براي مديريت 

مشاركتي در ايران باشد.
در واقع شــوراهاى شــهر به عنوان يك نهاد 
مردمى مى باشــند كــه مى تواننــد بــا اجراى 
كاركردهــاى خــود در زمينه هــاى اجتماعى، 
اقتصادى و زيست محيطى نقش بسيار مهمى را 
در دست يابى به توسعه پايدار شهرها ايفا كنند.

شــوراى شــهر مالير داراى هفت كميسيون 
بهداشــت و خدمات شهرى، فرهنگى، عمران، 
حمل ونقــل و ترافيك، ورزشــى، حقوقى و 
شاهد اســت كه هر كميسيون وظايفى دارد كه 
با كمك كارشناسان و نخبگان بخش خصوصى 
به طور ماهيانه تشــكيل مى شود و مشكالت و 
نقطه نظرات شهر و شهردارى بررسى و مورد 
تصويب در صحن علنى شــورا قرار مى گيرد. 
اين امر يكى از نقاط قوت شــوراى شهر مالير 
به حســاب مى آيد پيشبرد ســريع برنامه هاى 
اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، آموزشى 
و ســاير امور رفاهــى نيز يكــى از مهمترين 
دغدغه هاى شوراى شهر است كه شوراى شهر 
مالير با توجه به فرهنگ عمومى مردم مالير در 
اين امر مهم تا حدودى موفق عمل كرده است.

تأكيــد بر تصويــب پروژه هاى نيمــه تمام و 
اقتصادى در شهر با توجه به ركود اقتصادى به 
وجود آمده پيگيــرى تا حصول نتيجه از ديگر 

اقدامات شوراى شهر مالير بوده است .
اين پروژه ها شامل پروژه هاى پارك كوهسار، 
پروژه هــاى بــام ماليــر، ادامه كانال پشــت 
ناسيونال، احداث خانه محلى و تجارى انتهاى 
قائــم مقامى، پياده رو ســازى، جدول گذارى، 
لكه گيرى آســفالت، محصور كــردن پارك ها 
براى جلوگيــرى از ورود موتورســوارها به 
پارك هــا، احداث كانال دور ميــدان امام زاده 
عبــدا...(ع) و تكميل پروژه تجارى 15 خرداد 
گام قابل قبولى از طرف شــوراى شهر مالير 

در به ثمر رساندن پروژه هاى نيمه تمام شهرى 
بوده است .

هدف از تشــكيل شورا خدمت به مردم است، 
كــه در دل مردم و براى مردم باشــند نه اينكه 
مثل مدير كل پشت ميز نشسته خبرى از مردم 
نداشته و فقط گزارشات را دريافت كنند، بايد از 
نزديك با درد هاى مردم آشنا شود، اعضاى شورا 

نمايندگان مردم هستند.
شورا بايد نارســايى هاى اجتماعى، اقتصادى، 
فرهنگى، آموزشــى، بهداشتى و عمرانى محل 
انتخابيه خود را بررسى كند و راه حل به مقامات 

مسئول ارائه دهد.
 با اين كه در شهر مالير كار هاى عقب افتاده و 
انجام نشده زيادى وجود دارد كه شوراى شهر 
با پيگيرى اين امور مى تواند بخشى از مشكالت 
شهر را حل كند مانند بحث جذب سرمايه گذار 
و مديريت پسماند كه فقط صحبت آن مى شود 

و در حد حرف و وعده باقى مانده است.
انتخاب اعضاى شوراى شهر با راى مردم انجام 
مى شود و وظيفه اعضاى شوراى شهر توجه به 

نظرات و نگاه مردم در مديريت شهرى است.
تا جايى كه شــوراى شهر مى تواند با تصويب 
بودجه، طرح هــا و لوايح ســرمايه گذارى در 

توسعه شهر سهيم باشد.

 انتظــار مردم از شــورا ها افزايش مشــاركت 
عمومــى، اعتمادســازى، و احقــاق حقــوق 

شهروندان از ارگان هاى دولتى است.
شــورايى كه با راى مستقيم براى خدمتگزارى 
به مردم انتخاب شده است و با توجه به بودجه 
عمومى شــهر و روســتا فعاليت خود را انجام 
مى دهند بايســتى در مقابل مردم و رسانه ها به 

عنوان زبان گوياى آن ها پاسخگو باشند و
مهمترين نقدى كه به شــوراى شهر مالير وارد 
است اين است كه جلسات شوراى شهر مالير 
بدون حضور خبرنگاران ومــردم، به صورت 
غيرعلنى برگزار مى شــود كه در اصل بايد به 
صورت علنى باشــد و جلســات به صورت 
هفتگى به همگان اطالع رسانى شود شايد كسى 
تمايل داشــته باشد كه در اين جلسات حضور 
داشته باشد اما متاسفانه شايد شورا در عمر سه 
و نيم ساله خود فقط 4 يا پنج بار اين موضوع آن 
هم نه به مردم بلكه به خبرنگاران اطالع رسانى 

كرده است.
اما مشــكل ديگرى كه در اين دوره بســيار به 
چشــم خورد عدم تعامل و عــدم حمايت از 
شهردار بومى شهر بود و حدود يكسالى بود كه 
بحث سوال از شــهردار را مطرح كردند و اين 
موضوع تا جايى پيش رفت كه شهردار توسط 

شورا استيضاح شد و به دليل اينكه اين استيضاح 
درست صورت نگرفته بود شــهردار بابايى با 
حكم دادستان شهر به دفتر كار خود بازگشت .

الزم به ذكر اســت اكثرا اعضاى شوراى شهر 
فعلى رد صالحيت شده اند اميد است با ورود 
افراد جوان و متخصص به شوراى شهر مالير 
شــوراى ششم به دور از هر حاشيه اى در صدد 
برطرف كردن مشكالت شهر پر پتانسيلى مثل 

مالير پيشگام و پيشقدم باشد.
به هر حال شوراهاى شهر مى توانند در پيشرفت 
شهر خود بسيار اثرگذار باشند كه اين موضوع 
نيازمند عزمى  جدى و تخصص در اين حوزه 

است .
اميدواريــم بعد از انتخابات شــوراى جديد با 
رويكردى تخصصى وارد شوراى شهر شود و 
مالير را با تمــام امكانات منحصر به فردى كه 
در حوزه شــهرى دارد به جايگاه واقعى خود 
برساند اما شوراى چهارم در شهر مالير عملكرد 
بهترى را نســبت به شوراى پنجم به خصوص 
در حوزه اطالع رسانى داشته است و اين شورا 
پس از بررسي آمار و عملكرد اين شورا توسط 
كارشناسان اســتانداري، شوراي اسالمي شهر 
مالير به عنوان شوراي نمونه استان معرفي و در 

همايش شورا تجليل شد.

نگاهى به نقاط ضعف و قوت شوراى پنجم شهر مالير

از استيضاح شهردار 
تا برگزارى جلسات غيرعلنى

 الزم اســت كــه كانديداهاى رياســت 
جمهورى و شــوراهاى شهر و روستا به طور 
دقيق برنامه هاى خود را ارائه كرده و مردم بر 

مبناى برنامه به آنها رأى بدهند.
يــك فعال سياســى و اجتماعى اســتان در 
گفت وگو با همدان پيام اظهار داشت: حضور 
مردم پاى صندوق هاى راى اعالم وفادارى به 
نظام و اركان كشور اســت و غير از آن اين 
حضور در انتخاب افراد اصلح نيز مؤثر است.

قاســم وكيلى تصريح كرد: رسانه هاى بيگانه 
اساساً دلسوز ما نيستند و سعى دارند انتخابات 
را كمرنگ كنند و متأسفانه گاه برخى خواص 
داخلى هم با ايــن زمزمه ها همراهى كرده و 
مردم را از شركت در انتخابات دلسرد مى كنند 
اما با توجه به شــرايط حســاس پسا كرونا و 
مســائل برجام، همگان بايــد دقت كنيم كه 
عليرغــم بهره مندى از حق آزادى اظهار نظر، 
به گونه اى انتقاد نكنيم كه اســاس كشور و 

نظام زير سوال برود.
وى يادآور شد: همه ما اذعان داريم كه شرايط 
از نظر اقتصادى و معيشــتى براى بسيارى از 
مردم ســخت شــده و به واقع مطالبه بهبود 
شــرايط حق مردم اســت اما ابراز اين حق 
نبايد به گونه اى باشد كه مسائل دينى ، ملى و 

امنيتى ما را خدشه دار سازد.
اين فعال سياســى اســتان ابراز داشــت: در 
ســالهاى متمادى و تحت شــرايط مختلف، 
عموما استقبال مردم از انتخابات خوب بوده 
و اميدواريم انتخابات آتى رياست جمهورى 

و شــوراهاى اسالمى شهر و 
روستا نيز پرشور برگزار شود.
وكيلــى در عين حال حضور 
ساليق و نظرگاه هاى متفاوت 
افزايــش  در  را  سياســى 
و  دانســت  موثر  مشــاركت 
گفت: هر چه فضاى انتخابات 
بازتر باشــد پوشش ساليق و 
نظرات مختلف بيشتر مى شود 
و حضور اقشــار مختلف پر 

رنگ تر خواهد بود.
وى در مورد اهميت انتخابات 
شــوراهاى اســالمى شهر و 
روستا نيز ابراز داشت: شوراها 
نبايد سياســى باشد چون اين 
ماموريتى  محلــى  پارلمــان 
مدنى دارد و بهتر اســت كه 
افراد اصلح و كارشــناس در 
مسائل مديريت شهرى بدون 
وابســتگى به جناح هــا وارد 

شوراها شوند.
وكيلى با بيان اين كه ليستى نبودن كانديداهاى 
شــورا منجــر به غنــاى ســطح بحث هاى 
كارشناســى مى شود، متذكر شــد: متفاوت 
بودن آراى كارشناســى اعضاى شورا، سطح 
عملكرد را ارتقا مى دهد و از اين منظر خوب 
است مردم بدون در نظر گرفتن گرايش هاى 
سياسى يا قوميتى و خويشاوندى، افراد خبره 
و كارشناس را براى شوراهاى اسالمى شهر 

و روســتا انتخاب كنند تــا نگاهى كالن بر 
مجموعه مديريت شهرى حاكم شود و تامين 
منافع عموم شــهروندان را وجهه همت قرار 

دهد.
وى در پاسخ به اين سوال كه عملكرد احزاب 
اســتان را چگونه ارزيابى مى كند، گفت:  در 
كشــور ما هر چه تالش مى شود كه احزاب 
حضور قدرتمندى در صحنه داشــته باشند 
اين اتفاق نمى افتد و در عمل احزاب چندان 

كارنامه خوبى ندارند چراكه بســيارى از آنها 
انتخاباتى هســتند و در ايام انتخابات ظهور 
و بــروز يافته و تشــكيالت دائمى و برنامه 

ماندگار ندارند.
انتخاباتى  هــر  كانديداهاى  اينكــه  وكيلى 
ابتدا برنامه خود را بــه احزاب ارائه دهند 
و مطابــق با رايى كه در حزب مى آورند به 
ميدان فرستاده شــوند را مفيد ارزيابى كرد 
و افزود: اگر شخصيت هاى سياسى از فيلتر 
احزابى فعال، كارآمد و داراى تشــكيالت 
حزب  كنند  عبور  مســتحكم  و  كارشناسى 
مى تواند پشــت ايــن افراد بايســتد و در 
اصطــالح عملكرد آنهــا را ضمانت كند و 
در زمان بروز مشــكل هم پاسخگوى مردم 

باشد.
وى تصريح كرد: در غياب احزابى پاسخگو 
، افــراد وعده هــا و شــعارهايى را در زمان 
انتخابات بيــان مى كننــد و از طريق تهييج 
گروه هــاى اجتماعــى راى آورده و وقتى بر 
مصدر كار قرار مى گيرند هيچ پاسخگويى در 

مورد آنچه وعده داده اند، ندارند.
وى در پايان ابراز داشــت: درهرصورت بايد 
مــردم را به راى دادن فــرا بخوانيم و از آنها 
تقاضا كنيم بر مبناى برنامه هاى كانديداها راى 
بدهند و از فــرد مورد عالقه خود هم برنامه 
بخواهند و تا در بحث رياســت جمهورى، 
شــوراها و ميان دوره اى مجلس، افرادى به 
ميدان بيايند كه معضالت را بشناسند و براى 

رفع آن برنامه داشته باشند.

يك فعال سياسى استان:

شعار فايده ندارد، از كانديداها برنامه بخواهيد

تعيين صالحيت ها اگر به تعويق افتد
نتيجه 6 خرداد اعالم مى شود

 اگر بررسى صالحيت ها در مدت 5 روز در شوراى نگهبان به پايان 
برســد، نتايج اعالم مى شــود و در غير اين صورت پنج روز ديگر هم 
تمديد مى شود بنابراين 6 خرداد اسامى نهايى اعالم و از هفتم خرداد ماه 

تبليغات آغاز خواهد شد.
به گزارش ايرنا، رييس ســتاد انتخابات كشور در گفت و گويى با اشاره 
بــه اينكه در اين دوره از انتخابات رياســت جمهورى به دليل فراگيرى 
كرونا محدوديت هايــى وجود دارد، گفت: در تبليغات، برپايى تجمع و 
نشســت نخواهيم داشت و دســتورالعمل ها بر اساس شرايط هر منطقه 
تنظيم خواهد شــد، قرار بر اين است كه تجمعات به صورت حداقلى و 

تبليغات رسانه اى به صورت حداكثرى باشد.
جمال عرف ادامه داد: زمانى كه دســتورالعمل ها تنظيم شــد و در ستاد 
ملى به تصويب رســيد به منزله قانون اســت كه بايد همه آن را رعايت 
كنند، قاعدتاً در شهرهايى كه در آن زمان شرايط قرمز داشته باشند قطعًا 
تجمعات نخواهيم داشت و بنابراين به تناسب شرايط آن مقطع تصميم 

گرفته خواهد شد.
معاون سياســى وزير كشور با تاكيد براينكه نامزدها در اين دوره بايد در 
تبليغات خود از ظرفيت حداكثرى رســانه ها و فضاى مجازى اســتفاده 
كرده و ميتينگ و تجمعات به حداقل برسد، گفت: رسانه ملى برنامه هاى 
ويژه اى براى ارائه برنامه هاى نامزدها خواهد داشت و فضاى مجازى و 

ساير رسانه ها اين امر را دنبال خواهند كرد.

قدرتمند شدن اقتصاد كشور
 درگرو افزايش توليد داخلى با كيفيت است

 دويست و بيســت و ششمين جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت روز 
گذشــته به رياســت رئيس جمهور برگزار شد و در اين جلســه اقدامات و 
برنامه هاى انجام شــده و پيشنهادى در راستاى تحقق شعار توليد؛ پشتيبانى ها، 

مانع زدايى ها مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى در اين جلسه با 
بيان اينكه قدرتمند شدن اقتصاد كشور كه مورد تاكيد مقام معظم رهبرى است، 
تاكيد كرد: افزايش رشد توليد در سال هاى 93 تا 96 شاهد قطعى بر امكان رشد 
پايدار توليد با اتخاذ سياســت هاى مناسب اقتصادى و بهبود روابط بين المللى 
اســت. رئيس جمهور با اشاره به اينكه دولت تا آخرين روز فعاليت خود تمام 
توان و امكاناتش را به حمايت از توليد، توليدكننده و كارآفرينان كشور معطوف 
كرده اســت، گفت: دولت در جهت رفع موانع و حمايت از فعاالن اقتصادى 
و كارآفرينــان همه تالش خود را انجام خواهد داد. بررســى وضعيت تعيين 
قيمت خوراك گاز طبيعى توليدكنندگان اوره در اين جلسه همچنين گزارشى 
از عملكرد شــركت هاى پتروشيمى و رشد توليد و صادرات در اين شركت ها 
ارائه شد و موضوع تعيين قيمت خوراك گاز طبيعى توليدكنندگان اوره، مطرح 
و تصميمات الزم در اين زمينه اتخاذ شد. رئيس جمهور با تاكيد بر نقش پيشتاز 
شركت هاى پتروشيمى در مولد سازى منابع ارزشمند نفت و گاز كشور و تامين 
در آمدهاى ارزى حاصل از صادرات غير نفتى، حمايت از كشاورزان در تامين 

نهاده هاى مورد نياز به ويژه كود اوره را ضرورى دانست.
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طراحى و توليد برچسب خودرو ويژه افراد 
داراى اوتيسم

 انجمن اوتيســم ايران اعالم كرد كه برچسب ويژه افراد داراى اختالل اوتيسم براى 
اطالع رســانى در زمينه حضــور فرد داراى اختالل در خودرو، توليد و توزيع شــد و 
خانواده هاى افراد مبتال به اوتيسم مى توانند با تماس با اين انجمن، اين برچسب را در 

اختيار داشته باشند.
به گزارش ايرنا ، افراد مبتال به اين اختالل ممكن است با شنيدن صداى بوق خودرو، 
ديدن حركات ســريع و مواردى از اين دست دچار بى قرارى شوند، در چنين مواردى 
اين بى قرارى با نگاه خيره ديگران تشــديد شــده و از طرفى باعث استرس خانواده و 

همراه شخص مى شود.

 1973 ميليارد ريال براى نسخه الكترونيك 
در فروردين پرداخت شد

 مديرعامل ســازمان بيمه سالمت ايران روند پيشرفت نسخه نويسى الكترونيك در 
كشور را مناسب ارزيابى كرد و گفت: در فروردين امسال يك هزار و 973 ميليارد ريال 

براى نسخه نويسى الكترونيك پرداخت شد.
به گزارش ايرنا ،  محمد مهدى ناصحى گفت: ســال گذشته، 10 هزار و 796 ميليارد 
ريال در اين زمينه پرداخت شده است يعنى تاكنون در كل 12 هزار و 769 ميليارد ريال 
پرداخت صورت گرفته است.   وى با تاكيد بر اينكه اجراى نسخه نويسى الكترونيك 
الزام و تكليف قانونى است، گفت: بر اين اساس پرداخت هزينه خدمات ارائه شده تنها 

از طريق الكترونيك انجام خواهد شد و بيمه ها مكلف به اجراى آن هستند.

شرايط پيش ثبت نام مدارس غيردولتى
 مديركل مدارس و مراكز غيردولتى وزارت آموزش و پرورش  بيان كرد كه با توجه 
به مصوبه شوراى سياســتگذارى، برنامه ريزى و نظارت بر مدارس غيردولتى به علت 
تمايل اولياء براى مشخص شدن وضعيت ثبت نام فرزندشان، امكان مراجعه به مدرسه 
براى انجام پيش ثبت نام وجود دارد. سعيد صالح در گفت وگو با ايسنا، گفت: مالك 
دريافت شهريه براى پيش ثبت نام تا زمان تعيين و اعالم شهريه سال آتى همان شهريه 
اى است كه براى سال تحصيلى جارى اعالم شده بود.وى گفت: همانطور كه گفته شد 
زمان ثبت نام رســمى مدارس توسط وزارت آموزش و پروش به تفكيك مقاطع اعالم 
مى شــود؛ اگر قبل از آن  اولياء تمايل داشــتند زودتر وضعيت ثبت نام فرزندانشان را 
تعيين تكليف كنند مانعى وجود ندارد و اين كار با توافق اولياء و موسس انجام مى شود.

اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي
 در نهاوند

 فرمانــده انتظامــي شهرســتان 
نهاوند ، از اجراي طرح ارتقاء امنيت 
اجتماعي در اين شهرستان خبر داد. 
به گــزارش پايگاه خبــري پليس،  
احمد ساكي ،در تشــريح اين خبر 
بيان كــرد: مامــوران انتظامي با در 
نظر گرفتن اولويت هاي شــاخص 
در حوزه انواع جرايم و آسيب هاي 
اجتماعي و با هدف افزايش ســطح احســاس امنيت عمومي و به 
منظور پيشگيري از جرايم و برخورد قانوني با معدود هنجار شكنان، 
طــرح ارتقاء امنيــت اجتماعي را با بهره گيــري از توان و ظرفيت 

سازماني در سطح شهرستان نهاوند اجرايي كردند.
ــي  ــرح انتظام ــن ط ــزود: در اي ــه اف ــي در ادام ــام انتظام ــن مق اي
همچــون ديگــر طــرح هــاي عملياتــي و اجرايــي و مراحــل قبلــي 
طــرح ارتقــاء امنيــت اجتماعــي موضــوع اشــرافيت اطالعاتــي و 
كشــف علمــي جــرم بــا تكيــه بــر تــوان و ظرفيــت هــاي موجــود 

در دســتور كار پليــس قــرار گرفــت.
وي در ادامه با مثبت ارزيابي كردن ســطح كيفي طرح اجرا شــده 
در خصــوص نتايــج اين طرح تصريــح كــرد: از مهمترين نتايج 
ايــن طرح مي توان دســتگيري 10نفر معتاد و خــرده فروش مواد 
مخدر،3نفر سارق،11 نفر جلبي،2نفرساير جرائم وكشف 6دستگاه 
موتورســيكلت سرقتي،3فقره سرقت ســيم برق، يك فقره سرقت 

طيور و مقاديري مواد مخدر را نام برد.
فرمانده انتظامي شهرستان نهاوند در پايان اين خبر از شهروندان 
محترم درخواســت كردكه هرگونه موارد مشكوك در حوزه هاي 
مختلــف جرم را از طريق شــماره تماس110بــا پليس در ميان 

بگذارند.

مجوز كميسيون ماده 23 
بيمارستان اسدآباد صادر شد 

 كميســيون ماده 23 بيمارســتان اميرالمؤمنين (ع) براى ساخت 
بيمارستان 128 تختخوابى صادر و طرح ساخت بيمارستان مذكور، 
جايگزين بيمارستان فرسوده شده و در نهايت توسط سازمان برنامه 

و بودجه تصويب شد.
به گــزارش روابط عمومى دانشــكده علوم پزشــكى شهرســتان 
اســدآباد، همچنين جلسه لزوم برنامه ريزى مديريت خشكسالى به 
همت واحد بحران معاونت بهداشــتى شهرستان اسدآباد در تاريخ 
1400/2/27 در سالن جلسات اين معاونت با حضور مسئوالن واحد 

ستادى معاونت بهداشتى برگزار شد.
 پيرو گزارش فروردين 1400مركز ملى پايش و هشدار خشكسالى 
با توجه به پيامد هاى اقتصادى (نظير فقر ،ســوء تغذيه)، پيامد هاى 
اجتماعى (نزاع بر ســر آب و...)، زيست محيطى (ريزگرد ها و ....) 

ميتواند بار بيماريها را افزايش دهد.
دراين جلســه مصطفى هوشمندى مســئول واحد بحران معاونت 
بهداشتى به لزوم به بررسى و بروز رسانى وضعيت اقالم دارويى انبار 
دارويى(سرم رينگر،پودر ORS و.....) پيگيرى موارد كسرى اقالم 
دارويى، بررســى و بروز رسانى محوطه ORT در كليه خانه هاى 
بهداشــت و مراكز جامع سالمت ، بررسى و نظارت آب آشاميدنى 
از محل توزيع و كلر زنى مخازن در روستا ، افزايش مكمل يارى و 
حمايت تغذيه اى گرو هاى آســيب پذير شامل كودكان زير 5 سال 
و مادران باردار و شــيرده و سالمندان ، نامه نگارى به شركت آب و 
فاضالب در خصوص نصب برچســب شناسه در سه جهت مخزن 
حمل آب قابل شــرب/غير قابل شرب، توزيع محيط هاى سواپ و 
ارسال  مطالب آموزشى در طغيان بيماريها و بيمارى هاى منتقله از 

آب در خانه هاى بهداشت تاكيد كرد.

جام: خطر حذف لبنيات از سفره مردم 
  كم كم داريم به سمت فتوسنتز كردن ميريم!!

مهدتمدن: پنجره اى رو به رونق توليد
  شوخيش هم بى مزه اس!!
شهروند: تابستان داغ واكسن

  مهم اينه كه داغش نمونه رو دلمون!! 
كيمياى وطن: رمز ارزها كم ارز شدند

  بدون شرح!!
تفاهم: چين؛ مقصد فوالد ايرانى؟

  تمام راه هاى نفوذى داره طى ميكنه كه باالخره خودشو نزديك 
كنه!!

آفرينش: امتحانات حضورى دانش آموزان در سايه كرونا
  مگه بده اينجورى يه نفرم به جمع مراقبا اضافه شده!!

خريدار: فرصت تبديل ايران به قطب صادراتى لوازم خانگى 
  حواستون باشه يه موقع به تهديد تبديل نشه!!

دنياى جوانان: اقتصاد را فداى سياست كرده ايم
  تايكى نميره اون يكى زنده نميشه!!

راه مردم: طبقه متوسط به سمت فقر مى رود
  در عوض طبقه باال رو توپم نميتونه تكون بده!!

جام جم: تنور انتخابات چگونه گرم مى شود؟
  بانفس هاى گرم نامزدها!!
رسالت: وعده هايى كه جا ماند

  بزاريد تو آب نمك فعال تا خيس بخوره!!
دنياى اقتصاد: بى تفاوتى بورس به فاز حمايتى 

  همينه كه كسى نميتونه بهش بگه باال چشمت ابرو!!
جهان صنعت: فشار رانت خواران به بورس كاال

  مگه با اين همه امكانات تحت فشارم هست!!
اقتصادملى: رنجى كه بازار از بى ثباتى مى كشد

  صد سال اولش سخته!!

مدير روابط عمومى شركت نمايشگاه هاى بين المللى 
استان همدان:

روابط عمومى ها طاليه دار پيشرفت هستند

 مدير روابط عمومى شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان همدان با 
بيان اينكه روابط عمومى ها قادرند در ارتقاى وضعيت كيفى يك سازمان 
داراى نقش برجسته اى باشند و همينطور با افزايش شناخت از تهديدها 
و فرصت هاى سازمان موجبات رشد و پيشرفت آن را رقم زنند، گفت: 

روابط عمومى ها طاليه دار پيشرفت هستند.
عليرضــا روانبخش به مناســبت روز روابط عمومــى و ارتباطات در 
يادداشتى با اشاره به اينكه روابط عمومى ها طاليه دار رونق يك سازمان 
محسوب مى شوند، خاطرنشان كرد: هر يك از نهاد ها و دستگاه هاى 
موجود در ســطح جامعه در راستاى رشد و ارتقاى وضعيت خود، دل 

در گرو تغيير دارند.
وى اينگونه ادامه داد: روابط عمومى ها براى ايجاد تغييراتى كه منجربه 
ارتقاى وضعيت ســازمان شــود يكــى از امكان هايى كــه مى توانند 
درنظرگيرند، افزايش شناخت در تعامل با نگرش هاى عمومى حاكم يا 
افكار عمومى است. البته افزايش شناخت مى بايد مبتنى بر روش هاى 

علمى و پژوهشى باشد.
روانبخش افزود: روابط عمومى منفعل است و تنها شرح وظايف خود 
را در موضوعات دم دستى يا تبليغات خالصه مى كند نمى تواند داراى 

نقشى تحول آفرين و تغيير دهنده شرايط براى سازمان باشد.
وى بيــان كرد:موضــوع ديگر كه روابط عمومــى در برقرارى يك 
ارتبــاط موثر با شــهروندان بايد مــورد توجه قرار دهــد تا بتواند 
تغييرايجاد شده را استمرار بخشــد بهره از تحليل ها يا محتواهاى 
متناسب با تغييرات ايجاد شده براى دستيابى به موفقيت و پيشرفت 
يا حفظ آن اســت. پس يك واحد روابط عمومى موثرو سازنده در 
راستاى ايجاد تغيير و طى كردن مدارج پيشرفت براى سازمان خود، 
همواره در پى اســتفاده از راه هاى ديگرى اســت كه بتواند روند 
پيشــرفت را همچنان فعال و پويا نــگاه دارد و در اين حوزه داراى 

نقشى فعال و اثر گذار است.
مدير روابط عمومى شــركت نمايشــگاه هاى بين المللى استان گفت: 
روابط عمومى كه در پى ايفاى نقشــى سازنده در سازمان يا نهاد خود 
است به صورت مستمر در پى افزايش شناخت  نسبت به امور محيطى 
سازمان به صورت درون سازمانى  و در ارتباط با شهروندان يا مردم در 

قالب برون سازمانى، برمى آيد.
روانبخــش در پايان اين نوشــتار، روز روابط عمومى و ارتباطات را به 
تمامــى مديران و كاركنان اين واحد در دســتگاه هاى مختلف دولتى، 
غيردولتى و بخش خصوصى تبريك گفت  و براى تمامى عزيزان شاغل 

در روابط عمومى ها آرزوى موفقيت و سربلندى كرد.

اطالعيــه

روابط عمومى ميراث فرهنگى،گردشگرى و صنايع دستى شهرستان رزن

عمومى  رسانى  اطالع  عنوان  به  كه  آگهى  اين  به موجب  بدينوسيله 
قانونى محسوب مى گردد، به استحضار عموم مردم شريف و ارجمند 
شهر دمق مى رساند با توجه به اينكه به منظور حفظ،مرمت و احياى 
حمام شهر دمق در سال 1389 اين مكان تاريخى به ميراث فرهنگى 
و  وقفه  بى  هاى  پيگيرى  از  پس  و  گرديد  واگذار  رزن  شهرستان 
بَناى  اين  مورخ 1397/12/20  در  فرهنگى  ميراث  مجموعه  مستمر 
فرهنگى (حمام دمق) به دليل شأن ملى و تاريخى خود در فهرست 

آثار ملى ايران ثبت گرديد. 
لكن مديريت ميراث فرهنگى،گردشگرى و صنايع دستى شهرستان 
رزن به منظور تداوم حفظ و احياى اين مجموعه فرهنگى و تاريخى 
كه از افتخارات ميراث فرهنگى شهرستان محسوب مى گردد در نظر 
دارد حمام تاريخى شهرستان رزن را به شهردارى دمق واگذار نمايد 
تا آن نهاد با بهره گيرى از ظرفيت هاى در اختيار، زمينه ارتقاء هر 
از  بيش  را   مجموعه  اين  حفظ  و  نگهدارى  كيفى  سطح  بيشتر  چه 

پيش فراهم نمايد.
منتشر  دمق  شهر  شريف  مردم  آگاهى  منظور  به  اطالعيه  اين  لذا 
مى گردد و اهالى فرهيخته اين شهر در صورت داشتِن هر گونه نقطه 
تاريخ 1400/02/29 لغايت  از  را  مراتب  توانند  مى  پيشنهادى  و  نظر 
دستى  صنايع  و  فرهنگى،گردشگرى  ميراث  اداره  با   1400/03/01

شهرستان رزن در ميان بگذارند.
(م الف 14)

 يك روز ديگر  از برگــزارى امتحانات 
پايــه نهم و دوازدهم بــه صورت حضورى 
در 130 حوزه امتحانى استان همدان برگزار 
شــد.به گفته مدير كل آمــوزش و پرورش 
استان همدان در حوزه هاى امتحانى عالوه 
بر رعايــت فاصله 2 متــرى صندلى ها، به 
صــورت مســتمر و روزانه ضــد عفونى و 
گندزدايــى انجام مى شــود و مقدمات الزم 
براى تهويه مناسب فضاها در نظرگرفته شده 

است.
 همچنين بــراى دانش آموزانــى كه داراى 
بيمــارى هاى خاص و عالئم مشــكوك به 
كرونا، در حوزه ها اتاق ايزوله ويژه در نظر 
گرفته شده اســت.  در همين راستا تصميم 
گرفتم به سراغ چند تا از حوزه هاى امتحانى  
در ســطح شــهر بروم و از حضورى بودن 
امتحانات نهايى در شرايط اوج گيرى شيوع 

ويروس كرونا در دومين سال ديدن كنم.
بــه گــزارش همــدان پيــام،وارد يكى از 
حوزه هاى امتحانى  شــدم دانش آموزان در 
بدو ورود از سوى 2 نفر مورد استقبال قرار 
مى گرفتند كه يكى از آنها مسئول تب سنجى 
را برعهده داشت، دماى بدن دانش آموزان را 
اندازه گيرى مى كرد و ديگرى نيز مشــغول 
ضدعفونــى و گندزدايى حوزه امتحانى بود، 
هيچ دانش آموز و معلمــى حق ورود بدون 
ماســك و دســتكش را نداشت و هريك از 
دانش آموزان ســر صندلى هــاى خود كه به 
فاصله حدود 2 متر از همديگر چيده شــده 
بودند؛ دانش آموزانى كه بعد از هفت ماه بهم 
رســيدند و هركدام از آنها مشغول صحبت 
بايكديگــر بودند، بســيارى از اينكه دوباره 
وارد محيط مدرســه شده اند احساس خوبى 
داشتند اما برخى ديگر همچنان نسبت به اين 

شرايط معترض بودند.
راميــن يكى از هميــن دانش آموزانى نهمى 
است كه تازه از جلسه امتحان بيروون آمده 
اســت در گفت وگو با خبرنگار ما مى گويد: 
اصال نميدانم چه بگويم بيشــتر از آنچه كه 
فكر مى كنيــد امتحانم را خراب كرده ام و از 
هميــن حاال خودم را براى ســال بعد آماده 

كرده ام.
 مهلت زمان پاسخگويى امتحانات 

را 30 دقيقه اعالم كردهاند
ســپهر صحبت دوستش را قطع مى كند و به 

دستش  در  كه  جزوه هاى 
و  مى كنــد  اشــاره  دارد 
مى گويــد: واقعا در حق 
دانش  آموزان  ديگر  و  من 
دوازدهمــى ظلم شــده 
مجازى  وقتــى  اســت. 
چرا   ايم  ديــده  آموزش 
امتحان  حضــورى  بايد 
بين  كه  درصورتى  دهيم 
امتحانات   سواالت  سطح 
معلمان  تدريس  نحوه  با 
در طى اين چند ماه اخير 
تفاوت بســيارى اســت 
ومعلم ها براى جلوگيرى 
از تقلب بچــه ها، زمان 
را  امتحانات  پاسخگويى 
30 دقيقــه اعالم كرده اند 
كه همين براى ما مشكل 

ايجاد كرده است.
مى افزايد:   ادامه  در  او   
مطمئــن  خــودم  مــن 

هســتم كه نمره قبولــى از اين درس را 
نخواهــم گرفــت مگر اينكــه ارفاقى از 
قبل برايمان در نظر گرفته باشــند اما در 
عذا  ب آور  برايم  شــرايط  اين  هرصورت 
اســت، ترس از مبتال شــدن به كرونا از 

طرف،اســترس  يك 
قبولــى در امتحانات 
سبب  ديگر  طرف  از 
شــدن  چنــدان  دو 
و  مــا  نگرانى هــاى 

مى شود. والدينمان 
 حذف 30 درصد 
كتــاب  محتــواى 
درسى در امتحانات 
اعمال نشده است

دانش آمــوز ديگــرى 
كه تمايلــى به معرفى 
خود ندارد درباره اجرا 
شــدن وعــده حذف 
محتــواى  30درصــد 
كتــاب درســى براى 
مى گويد:  امتحانــات 
از  امتحانى  ســواالت 
تمام كتــاب آمده بود 
و تقريبا از همه دروس 
ســوال طرح شده بود 
و چون از قبل حذفيات كتاب را مشــخص 
نكرده بودنــد. مجبور شــديم تمام مطالب 
كتاب را بــراى امتحان نهايى مطالعه كنيم و 
حذف 30 درصدى محتواى كتاب درســى 

ظاهرا اعمال نشده است.

وحيد هم  كه يك دانش آموز دهمى است و 
به تازگى انتخاب رشــته كرده است از نحوه 
برگــزارى كالس هاى عملى خود اين چنين 
مى گويد: تمامى كالس هاى عملى ما كه بايد 
حضورى برگزار مى شــد اما فقط  در قالب 
يــك فايل pdf  براى ما ارســال كردند كه 
به طور قطع مى توانم بگويم كه هيچ مطلب 
جديــدى را ياد نگرفته ام و مطمئن هســتم 
كه ضربه اش را در زمان شــركت در كنكور 

سراسرى خواهد ديد.
تازگى بازگشــت به مدرســه را مى شد در 
همراهى پدر و مادرها با فرزندشان مشاهده 
كــرد؛ همراهى اى كه در قبــل از كرونا، آن 
هم بــراى دانش آموزان به سن وســال پايه 

دوازدهمى ها كمتر رايج بود.
يكى ديگــر از دانش آموزانى كه به همراه 
مــادرش بــود در گفت وگو بــا خبرنگار 
همــدان پيــام مى گويد: مادرم به شــدت 
مخالــف برگــزارى حضــورى امتحانات 
ماســت. اين نگرانــى را بارها اعالم كرده 
است. ولى خب چاره نداريم و بايد كم كم 
خودمان را با اين شــرايط پيش آمده وفق 
دهيم اما اگر بخواهيم نــگاه جامع ترى به 
حضورى  امتحانات  باشيم  داشته  امتحانات 
بهتر است اما به شــرط آنكه پروتكل هاى 

شود.  رعايت  بهداشتى 

 اسدآباد- كبرى هنرى لطيف پور-خبرنگار 
همدان پيــام: نگهــدارى از حيوانات خانگى 
پديده اى اســت كه اين روزها در ميان مردم 
و به خصوص جوانان باب شــده اســت و 
علل مختلفــى براى آن مى توان برشــمرد، 
البته همواره موافقان و مخالفان خود رانيز در 

برداشته است.
انســان عصر حاضــر بيش از 
هر چيــز از تنهايــى رنج مى 
برد پيچيدگى ها و پيشــرفت 
تكنولوژى باعث شــده انسان 
ها كمتر براى تعامل با يكديگر 
وقــت بگذارنــد، بر اســاس 
رويكرد روان تحليلى، احساس 
تنهايــى كــه از درون فرد و 
اعمــاق وجودش سرچشــمه 
مى گيرد ســبب مى شود فرد 
دوســت  را  خــودش  نتواند 
داشته باشد و يا نتواند از سوى 
ديگران دوســت داشــته شود 
در واقع در راســتاى مطالعات 
شناسى  روان  در  شــده  انجام 
مــى تــوان گفت؛ احســاس 
تنهايى برابر با وجود شــكافى 
ميــان تعامــالت اجتماعى و 
ارتباطــات بين فــردى مورد 
انتظار شــخص بــا آن چه در 
واقعيت موجود است، تعريف 
مى شــود اين مســاله به ويژه 
بيشــتر در ميان جوانان عصر 
حاضر نمود پيدا كرده اســت، 
در اين مواقع بايد گفت انسان 
امروز به داليل مختلف روانى، 
تقاطــع شــخصيتى، فرهنگى 
و اجتماعى در تنهايى اســت.

ارتباطات بين فردى دچار نقصان شده و همه 
اين مســائل نشان از جهانى پر از تناقضات و 
تعارضات درون فردى و ميان فردى است كه 
اين مســائل به خودى خود مى توانند سبب 
بسيارى از آســيب هاى روانى و شخصيتى 

انسان امروز باشد.
انســان براى حل اين مشــكالت و از ميان 
برداشــتن تعارضات عاطفى خود به راه حل 
هاى بسيارى متوسل ميشود شايد يكى از راه 
حل ها تمايل داشتن به برقرارى ارتباط با انواع 
حيوانات خانگى باشــد در عين نكات گفته 
شده در باره علت يابى اين مساله، بايد گفت 
نبايد اهميت  مسائل ساختارى و اجتماعى را 
ناديده گرفت شــايد هم اين مساله مى تواند 
صورتى از ســبك خاص گذرانــدن اوقات 

فراغت باشد.
در اينجــا الزم اســت ابتدا تحليــل جامعه 
شــناختى از اوقات فراغت ارائه شود اوقات 
فراغت و نحوه گذران آن از مباحث تازه اى 
است كه پس از انقالب صنعتى ورشد صنايع 
توجه جامعه شناســان را به خود مشــغول 
كرده اســت. با اين كه كنشگران آزاد هستند 
كه چگونگــى گذران اوقــات فراغت خود 
را انتخــاب كنند اما اين عوامل ســاختارى 
هســتند كه تا حد زيــادى چگونگى گذران 
آن را تعيين مى كنند، در جامعه ســنتى تمايز 
و جدايــى بين كار و اوقــات فراغت وجود 
نداشت ولى تغييرات صورت گرفته در دنياى 
صنعتى ســبب افزايش اوقات فراغت شــده 
است   و همين موضوع است كه تمايل مردم 
را بــه گذراندن اوقات فراغــت افزايش داده 
است كه بدون شــك نحوه اين گذران جدا 
از ســاختارهاى فرهنگى و اجتماعى نيست.

بورديو ســبك زندگى را فعاليت هاى نظام 
مندى مى داند كه از ذوق و ســليقه ناشى مى 

شــود و بيشتر جنبه عينى و خارجى داشته و 
در عين حال كه به صورت نمادين هويت مى 
بخشد در ميان اقشار جامعه  نيز تمايز ايجاد 
مى كند. اوقات فراغت نزديك ترين پيوند را 
با زندگى فرهنگى افراد، شــخصيت و ذائقه 

آن ها دارد.
ســرمايه هاى فرهنگى،اقتصادى،اجتماعى با 
تعييــن چارچوب هايى انتخــاب هاى افراد 
را تحت تاثير قرار داده و ســبب داشتن نوع 
خاصى از سبك زندگى مى شود. مفهوم سبك 
هــا و الگوهاى فراغتى و مباحث مرتبط با آن 
به عنوان يك روش زيستى و بيان كنش فردى 
و اجتماعى جزئى از فرهنگ بوده ودر ارتباط 
با خرده نظام شخصيتى در پى تحقق مطلوبيت 
فردى اعضاى جامعه اســت و كاركرد عمده 
آن،عالوه بــر تامين نيازهاى فراغتگران،نوعى 
كاركرد اجتماعى در راســتاى اجتماعى شدن 
و استقالل ارزش ها ، هنجارها و تامين حيات 
اجتماعــى و ايجاد تعادل و تــوازن در نظام 

اجتماعى است.
در بين جامعه شناســان معاصر كســانى مثل 
گيدنز،وبلــن وبك معتقدنــد افراد با مصرف 
نمايشى به خودشان هويت و معنا مى دهند.اين 
ســبك زندگى خود را در اركان و حوزه هاى 
مختلفى از جمله ورزشى،مطالعه،موسيقى،تئاتر 
و سينما نشان مى دهد.الگوهاى تربيتى وقتى 
در معرض يك ســبك زندگــى خاص قرار 
مى گيرنــد تعيين مى كنند كه افراد چه اوقات 
فراغتى را در پيــش بگيرند. به عقيده بورديو 
ســليقه افراد تحت تاثير جايــگاه، موقعيت 
و منش آنهاســت، به نوعى افراد طبقه پايين 
از مظاهر زندگى طبقه باال اســتفاده ميكنند تا 
فيگــور نجيب زادگى يا طبقه باال بودن را پيدا 
كنند.نگهدارى و مراقبت از حيوانات خانگى 
هم مى تواند بــه عنوان يك فيگور و نمودى 

از طبقه باال و مرفه بودن استفاده شود.در اين 
نوشــتار هدف مذمت مراقبت از حيوانات به 
عنوان بخشى از زيســت بوم ما نيست بلكه 
ايجاد پيونــد عاطفى ضرورتى اســت براى 
گونه انســان تا بتواند آنچــه را كه در آغوش 
اوليه،بقايــش را حاصل كــرده بود،بازنوازى 
نمايد و امنيت ارتباطــى را تجربه كند.پيوند 
عاطفى مذكور فقط جنبه درون گونه اى ندارد 
و مــى تواند بين انســان و جهان اطرافش به 
تمامى،به طريقى دوســويه ومتقابل رخ دهد.

حيوانات آينه اى تمام قد و واضح هستند كه 
به فرد كمك كنند تا بــا دقت به رفتارش در 
ارتباط با آنها،به مســائل كمتر خود آگاه خود 
دست يابد و چه بسا به كشف سركوبى هايى 
از ناخوداگاه نائل گردد.پس مى توان گفت كه 
ارتباط عاطفى كه براى بقا حياتى اســت،تنها 
محدود به روابط دو انســان نمى تواند باشد.

به عقيده من ارتباط عاطفى سالم قطعا جداى 
از افراد انســانى با كليت جهان هستى است.

در اين جا شــايد اين سوال به ذهن خواننده 
بيايد كه چرا به نوعــى از نگهدارى و توجه 
قشر جوان از حيوانات انتقاد صورت ميگيرد؟ 
مســاله قطعا چرايى توجه و داشتن حيوانات 

خانگى است.
در بسيارى از مواقع افراد متمايل به اين رفتار 
دليــل اين رفتار و شــكل و ماهيــت ارتباط 
عاطفى با گونه هاى ديگر را نمى دانند و آن را 
تنها يك فرصتى براى متفاوت بودن مى دانند 
كه خود اين مســاله به زيست بوم و روابط ما 
آسيب زننده است.پس بايد دست به كار شد 
و تالش تخصصى  را براى حل مشــكالت 
عاطفى،ارتباطى و افزايش سواد اجتماعى نسل 
جديد صورت گيرد بر همين اساس آموزش 
هــاى الزم جهت نحوه مواجه و حفظ محيط 

زيست بسيار ضرورى است.

امتحانات حضورى به چه قيمت؟

در زندگى مدرن؛ حيوانات خانگى جايگزين فرزند شده است!

واقعــا در حق من و ديگر 
دانش  آمــوزان دوازدهمى 
وقتى  اســت.  شده  ظلم 
ايم  ديده  آموزش  مجازى 
چرا  بايد حضورى امتحان 
دهيــم درصورتى كه بين 
امتحانات   سواالت  سطح 
با نحــوه تدريس معلمان 
اخير  ماه  چند  اين  طى  در 
تفاوت بســيارى اســت 
جلوگيرى  براى  ها  ومعلم 
زمان  هــا،  بچه  تقلب  از 
را  امتحانات  پاسخگويى 
كرده اند  اعالم  دقيقه   30
مشكل  ما  براى  همين  كه 

ايجاد كرده است

لنا
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جوابيه 

خبـر يادداشت

طبيعت مولد در همدان
 به پول و ويال تبديل مى شود

مهدى ناصرنژاد»
 تقريبا 36 درصد از وسعت يك ميليون و 950 هزار هكتارى 
اســتان همدان شامل اراضى كشاورزى و باغ است. سطح باغات 
استان همدان حدود 5/77 هزار هكتار است كه چنانچه آمار گيرى 
جديدى به عمل آيد وســعت باغات استان به مراتب كمتر از اين 
رقم خواهد بود، چراكه محدوده شهرهاى مختلف استان همدان 
در گذشــته هاى نه چندان دور زير پوشش باغ هاى سبز و خرم و 
رويشــگاه انواع  درختان ميوه بوده است كه با توسعه شهرنشينى 
و رشد ناموزون دامنه شــهرها ، انبوه باغ هاى ميوه و فضاى سبز 
دامنه ها و دشــت ها تبديل به ســاختمان و خيابان و كوچه پس 
كوچه هاى بدون ضابطه شد و اغلب چنين تغيير كاربرى هايى در 
حال حاضر بنام نقاط حاشيه نشــين، مانند ضايعه هاى بدقواره به 

دامن شهرهاى بزرگ و كوچك چسبيده است.
فراموش نكنيم كه به لحاظ ســاختار اقليمى خاص استان همدان 
و بارندگى هاى كم و روبه خشك سالى و همچنين كويرى شدن 
تدريجى برخى نقاط مركزى اســتان، سطح اراضى كشاورزى و 
باغى استان نه تنها قابل توسعه نيست، بلكه بتدريج رو به نقصان 
و تخريب اســت و براســاس آمارهاى موجود بيشتر از 30 هزار 
هكتار از اراضى كشاورزى و مراتع و بيشه زارهاى استان به داليل 
گوناگون از جمله كم آبى و دخالت انســان و تغيير كاربرى ها، از 
دســت رفته اســت و قابل بهره بردارى در بخش هاى كشاورزى 

نيست. 
واما فاجعه بزرگتر زيســت محيطى در استان و بخصوص خود 
شهرستان همدان اين است كه پروســه تخريب و نابودى باغ ها 
در ســال هاى اخير بدامنه روستاها رسيده است و آفتى خطرناك 
و ســيرى ناپذير بنام انسان به جان باغ ها در كناره هاى روستاهاى 

خوش آب و هوا افتاده است.
عوامل گوناگونى و گاه مضحك و دور از عقل و منطق در زمانه 
حاضــر باعث تغيير كاربرى در زمين هاى قابل كشــت كه هيچ، 
بلكه در باغ هاى روستايى مى باشد. يكى از داليل اصلى باالرفتن 
قيمت زمين هاى باغى براى تبديل به ويال اســت كه روستاييان و 
صاحبــان باغ ها را به قطعه قطعه ســاختن و فروش باغ هايى كه 
زمانى منشــا توليد و تأمين معاش روستانشينان و باغداران بوده 

است، ترغيب مى سازد. 
دليل ديگر اين اســت كه اراضى كشــاورزى و باغ ها دير يا زود 
و بطــور متوالى به ورثه صاحبان اصلى رســيده و خرد شــده و 
كمتــر قابل اجراى برنامه هاى زراعى و باغدارى مى شــود. دليل 
ديگرى هم اين است كه نسل هاى جديدى كه در مسير مهاجرت 
به شــهرها و تحصيل و اشــتغال دايمى قرار مى  گيرند، ناگزير 
از فضاى روســتا و توليدات روســتايى و بخش كشاورزى جدا 
مى شــوند و سرنوشــت باغ هــا و زمين هايى كــه روزگارى با 
وســعت بزرگتر و يك پارچه در يد اختيارات صاحبان اصلى و 

روستانشينان باانگيزه قرار داشت، دچار تغيير مى شود.
 با تمام اين احوال، خطرناك ترين عامل تعديل و انقراض اراضى 
باغــى در محدوده روســتاهاى همدان همانا ميل شهرنشــينان 
تازه به دوران رسيده به ويال نشينى و رشد بادكنكى قيمت زمين و 

باغ در روستاها مى باشد. 
عالوه براين هركســى به هر طريقى در روستاهاى خوش آب 
و هواى نقاط شــرقى همدان صاحب قطعه باغ و زمينى شــده 
اســت، اقدام به حصاركشى محدوده باغى خود كرده و به قول 
خــود آلونكى هم داخل باغ ســاخته و خواه نــا خواه بخش 
بزرگى هم از بــاغ تبديل به پاركينگ شــده و اراده باغدارى 
و توليــد محصوالت باغــى نيز كم كم تعديــل مى رود و در 
نهايت مى شود همان باليى كه بر ســر انبوه باغ هاى پيرامونى 
شــهر بزرگ و روزگارى خــوش آب و هواى همدان و ديگر 

شهرهاى استان آمده است.

آغاز به كار مجدد 
پروژه كنارگذر غربى همدان

 نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى اسالمى از شروع مجدد 
پروژه كنارگذر غربى همدان خبر داد و گفت: با پيگيرى هاى صورت 

گرفته اين پروژه تأمين اعتبار شد و مجدداً آغاز به كار كرد.
حجت االســالم احمدحســين فالحى افزود: پس از مذاكراتى كه با 
سازمان برنامه و بودجه انجام شد، اعتبار اين پروژه تخصيص يافت و 

مجدداً پروژه نيمه تمام كنارگذر غربى آغاز شد.
وى به ايســنا خاطرنشان كرد: ماشين هاى ســنگين كه از مبدأ تهران 
به مقصد كردســتان و كرمانشــاه حركت و از همدان عبور مى كنند، 
زيرساخت هاى حمل و نقل جاده اى استان را تخريب مى كنند كه با 
اتمام پروژه كنارگذر غربى از حيف و ميل شدن بيت المال جلوگيرى 

مى شود. 
 فالحى مزاياى اين پروژه را كاهش زمان ســفرهاى برون شهرى، 
كاهــش آلودگى هــاى صوتى، مزاياى زيســت محيطــى، كاهش 
اســتهالك وســايل نقليه عبورى، كاهش تصادفات، آرامش خاطر 
در هنگام ســفر و جلوگيرى از ايجاد گــره ترافيكى، كاهش طول 
مسير و مشكالت ناشى از عبور خودروهاى سنگين در داخل شهر 

همدان دانست.
ايــن پروژه به طول 27 و نيم كيلومتر در حدود 80 درصد پيشــرفت 
فيزيكى دارد كه 19 كيلومتر از اين مسير آسفالت ريزى شده و در ادامه 

با مشكالتى از قبيل تملك اراضى و كمبود اعتبار مواجه شده است.

خروج مشاورين امالك از بازار مسكن
 رئيس اتحاديه مشاورين امالك همدان با بيان اينكه مشاورين امالك كسب و كار خوبى 
ندارند، گفت: به علت افزايش بى رويه قيمت مسكن در همدان بازار مسكن از رونق افتاده 
و در ركود به ســرمى برد به طوريكه از ابتداى سال تاكنون 1150 معامله مسكن در همدان 

به ثبت رسيده است.
ابراهيم جمالى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به خروج واحدهاى صنفى مشاورين امالك 
بــه علت ركود حاكم بر بازار، اظهار كرد: به علت ركود در بازار مســكن تعداد زيادى از 
مشــاورين امالك از اين صنف خارج شدند به طوريكه از ابتداى امسال تاكنون 29 واحد 

صنفى پروانه كسب خود را باطل كردند. وى با تأكيد بر اينكه برخى از مشاورين امالك از 
ابتداى سال تاكنون هنوز هيچ معامله اى نداشتند، تصريح كرد: بعد از افزايش 200 درصدى 
قيمت مســكن در عرض 17-18 ماه باعث شده بازار مسكن از رونق بيفتد و البته برخى 

سازندگان مسكن براى پاس كردن چك هايشان به ناچار قيمت را پايين آوردند.
جمالى با اشاره به ورود برخى افراد سودجو به اين صنف، خاطرنشان كرد: برخى از افراد 
سودجو و سوداگر وارد بازار مسكن شدند كه از چندين محل كسب درآمد دارند. كسى كه 
در كار ساخت مسكن است چرا بايد وارد صنف مشاورين امالك شود؟ به طور قطع چنين 

فردى دنبال فروش امالك خود با باالترين قيمت است.
وى با اشاره به تأثيرات كروناويروس در معامالت مسكن، اظهار كرد: سال گذشته موضوع 

كرونا با جابه جايى مســتأجران مصادف شد كه مسئوالن اين تصميم را گرفتند كه مالكان 
اجازه ندارند بيش از 15 تا 25 درصد به اجاره بهاى مستأجران اضافه كنند كه همين موضوع 

باعث شد قراردادهاى زيردرختى در همدان افزايش يابد.
رئيس اتحاديه مشاورين امالك همدان با بيان اينكه مشاورين امالك با تمكين به اين تصميم 
ســتاد كرونا عمًال مشترى را بيرون كردند، ادامه داد: قراردادهاى زيردرختى ضربه بدى به 
مشــاورين امالك وارد كرد و منجر به كاهش چشــمگير معامالت اين واحدها و از رونق 
افتادن بازار شــد. جمالى با اشاره به كاهش دستمزد مشــاورين امالك، تصريح كرد: حق 
الزحمه مشاورين امالك در گذشته يك درصد بود اما در سال گذشته به 0.08 درصد رسيد 

كه منجر به نارضايتى مشاورين امالك و افزايش دستمزدهاى زيرميزى شد. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان همدان 
آگهى فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاى صنفى

اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار 

على سليمانى - رئيس هيأت اجرايى انتخابات

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى،در نظر است انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار شهرستان 
همدان برگزار گردد.لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل 
مى آيد از روز پنجشنبه مورخ 1400/02/30 لغايت روز شنبه مورخ 1400/03/08 به مدت 10 روز) با مراجعه به سامانه iraninanasnaf.ir (در صفحه اول 
سامانه/ سامانه ساران (انتخابات الكترونيك/ ثبت نام داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاى صنفى) نسبت به ثبت نام و تكميل پرسش نامه و بارگذارى تصاوير 
شناسنامه، كارت ملى، پروانه كسب، مدرك تحصيلى يا اعتبارنامه و عكس پرسنلى و اخذ كد رهگيرى اقدام نمايند و با در دست داشتن مدارك ذيل به 

اتحاديه مربوط مراجعه نمايند.

شرايط داوطلبين:
1-تابعيت جمهورى اسالمى ايران 

2-اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران 
3-عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس 

4- نداشتن سوء پيشينه كيفرى موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر (در اين 
خصوص استعالم مربوطه از سوى هيأت اجرايى صادر مى شود).

5-عدم اشتهار به فساد 
6-داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت 
در هيأت مديره اتحاديه (مدرك تحصيلى و با گواهى نامه معتبر از اداره 

آموزش و پرورش)
7-حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.

8- داشتن پروانه كسب معتبر دائم:پروانه كسب معتبر پروانه كسبى است 
كه تا تاريخ اعتبار آن منقضى نگرديده،صاحب پروانه تغيير شغل نداده و 
واحد صنفى خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده، واحد صنفى فعال و 

مكان آن تغيير نيافته باشد.
9-وثاقت و امانت 

مدارك مورد نياز هنگام مراجعه به اتحاديه:
1-دو قطعه عكس 4×3 جديد 

2-آدرس، تلفن و كدپستى منزل و سابقه فعاليت در رسته مربوطه جهت 
تكميل فرم مربوطه

3- پرينت ثبت نام در سامانه سازان 
وظايف و اختيارات اتحاديه ها برابر ماده 30 قانون صنفى عبارت است از:

الف)ارائه پيشنهاد براى تهيه،تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب 
و انواع پروانه هاى الزم براى مشاغل،به اتاق اصناف شهرستان،ب) اجراى 
مصوبات و بخشنامه هاى هيأت عالى نظارت و كميسيون نظارت،د) صدور 
و  قوانين  رعايت  با  متقاضيان  مدارك  و  تقاضا  دريافت  با  كسب  پروانه 
طبق  كسب  محل  تعطيل  و  كسب  پروانه  ابطال  مربوطه،ه)  مقررات 
ادامه  از  جلوگيرى  و  نظارت  كميسيون  به  اعالم  و  قانون  اين  مقررات 
مى شوند.مطابق  داير  كسب  پروانه  بدون  كه  صنفى  واحدهاى  فعاليت 
تنظيم  مى گردد،و)  باطل  عللى  به  آنها  پروانه  يا  قانون  اين   (27) ماده 
اصناف  اتاق  به  سال  هر  ماه  دى  آخر  تا  آن  تسليم  و  بعد  سال  بودجه 
شهرستان جهت رسيدگى و تصويب،ز) تنظيم ترازنامه ساالنه و تسليم 
آن تا پايان خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براى رسيدگى 
افراد  نياز  مورد  آموزش هاى  براى  الزم  تسهيالت  تصويب،ح)ايجاد  و 
غيردولتى،ط) يا  دولتى  سازمان هاى  كمك  با  يا  مستقل  طور  به  صنفى 
اختالف،بازرسى  شكايات،حل  به  رسيدگى  كميسيون هاى  تشكيل 
هيأت  مصوب  ديگر  كميسيون هاى  و  آموزش  و  فنى  صنفى،  واحدهاى 
از  نمايندگى  به  خدمات  هزينه  و  ماليات،عوارض  وصول  نظارت)  عالى 
دولت،ك)  به  وابسته  سازمان هاى  و  شهردارى ها  وزارتخانه ها،  طرف 
هماهنگى با شهردارى و شوراى شهر به منظور ايجاد شهرك هاى صنفى 
مراكز  و  ميادين  در  فروشى  عمده  معامالت  و  كاالها  تدريجى  تمركز  و 
معين شهرى متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطى كه به 
تصويب كميسيون نظارت برسد،ل) ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ 

كاال و خدمات،حدود صنفى،تعداد واحدهاى صنفى مورد نياز در هر سال 
و  رسيدگى  جهت  شهرستان  اصناف  اتاق  به  كسب  پروانه  صدور  جهت 

تصويب كميسيون نظارت و...
اساسنامه   11 ماده  برابر  اتحاديه  مديره  هيأت  اعضاى  از  يك  هر  وظايف 

الگوى اتحاديه هاى صنفى:
رئيس:

-انجام كليه امور اجرايى اتحاديه و اداره جلسات هيأت مديره، شركت در 
اجالس اتاق اصناف، امضاى كليه اسناد و مكاتبات اتحاديه،ارائه گزارش 
فعاليت و عملكرد اتحاديه به اتاق اصناف هر سه ماه يكبار،گزارش فعاليت و 
عملكرد اتحاديه براى اعضاى اتحاديه به صورت ساالنه،موافقت يا مرخصى 
و مأموريت اعضاى هيأت مديره، كسب موافقت رئيس اتاق اصناف براى 
مرخصى و مأموريت خود،پيگيرى فعاليت هاى توسعه اى اتحاديه از جمله 
آموزش،پژوهش،ارتقا و بهره ورى و بهبود كسب و كار،پيگيرى برنامه هاى 
مدون اتحاديه،انتصاب كاركنان و استفاده از خدمات مشاوره اى و تخصصى 

برابر آيين نامه موضوع بند ب ماده 37 قانون نظام صنفى. 
نواب رئيس: 

به  رئيس  نواب  مأموريت)،  و  مرخصى  (هنگام  اتحاديه  رئيس  غياب  -در 
ترتيب سمت وظايف وى را بر عهده دارند.شركت در جلسات با هماهنگى 

رئيس اتحاديه،پيگيرى و انجام وظايف محوله از سوى رئيس اتحاديه.
دبير:

-تنظيم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هيأت مديره با 
هماهنگى رئيس اتحاديه، هماهنگى امور كميسيون ها تحت نظارت رئيس 

اتحاديه 
خزانه دار: 

خصوص  در  اظهارنظر  اتحاديه،  مالى  عملكرد  بر  نظارت  -مسئوليت 
پيگيرى  اتحاديه،  ساالنه  مالى  صورت هاى  و  ترازنامه  بودجه،  پيش نويس 
جذب منابع مالى و درآمدهاى اتحاديه در چارچوب آيين نامه تبصره 1 ماده 
31 قانون نظام صنفى،ارائه گزارش عملكرد مالى اتحاديه به هيأت مديره 

به صورت ماهانه.
بازرس اتحاديه:

در  اتحاديه  مديره  هيأت  عملكرد  از  گزارش  تهيه  و  -بررسى،بازرسى 
حيطه وظايف محوله در اجراى آيين نامه شرح وظايف بازرسى از جمله: 
نحوه صدور،تمديد،تعويض و ابطال پروانه كسب در اتحاديه،نحوه اجراى 
ماده 27 قانون نظام صنفى در خصوص اقدام اتحاديه براى جلوگيرى از 
فعاليت واحدهاى صنفى فاقد پروانه كسب،نحوه اجراى ماده 28 قانون 
واحدهاى  موقت  تعطيلى  براى  اتحاديه  اقدام  خصوص  در  صنفى  نظام 
بودجه  و  هزينه  درآمد،  از  اعم  مالى  امور  كسبف  پروانه  داراى  صنفى 
مصوب وجوه دريافتى در ازاى خدمات غيرموظف و كمك هاى دريافتى از 
اشخاص حقيقى يا حقوقى و ساير موارد، تشكيل كميسيون ها، برگزارى 
دوره هاى آموزشى، اجراى مصوبات و بخشنامه هاى هيأت عالى نظارت 
صنفى  افراد  از  عضويت  حق  وصول  نحوه  بررسى  نظارت،  كميسيون  و 
توسط اتحاديه ها، بررسى نحوه و زمان واريز سهم بيست درصد از مبالغ 

دريافتى اتحاديه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ايران و...

سپيده راشدى»
 شــدت ويالســازى در باغات روستاهاى 

اسدآباد در چندسال اخير بيشتر شده است.
تا چند ســال پيــش عبور از جــاده پر پيچ و 
خم روستاى ترخين آباد به سمت ملحمدره با 
وجود درختان تنومند كه تا لب جاده قد كشيده 
بودند يادآور جاده چالوس براى ميهمانان بود. 
اما حاال فقط اندكى از فضاى ســبز كنار جاده 
باقى مانده است. ملحمدره جايى كه 5دقيقه با 
شهر فاصله دارد پر است از ويال. باغ ها از چند 
سال پيش درحال ســاخت و كارگران سخت 
مشغول كار هســتند و دانه دانه آجرها را روى 

هم مى گذارند. 
طبــق گفته هاى مالكان مطلــع، برخى از افراد 
داراى مسئوليت اسدآباد در اين منطقه صاحب 

زمين هاى بزرگى هستند.
آنطور كه يكى از مالكان بومى در مسير بازديد 

از روستا توضيح  داد: يكى از همين باغ هاى 
چند هكتارى كه انتهايش مشخص نبود 
مربوط به يكى از مسئوالن شهر است. 
به همين شكل چند باغ ساخته شده را 
نشان داد كه احتمال مى رفت مربوط به 

افراد معمولى نباشد.
در مســير به امالكى مســتقر در آنجا كه 

رســيديم، او بعد از خوش وبش با صاحب 
امالكى گفت: يادت هست كه چند سال پيش 
فالنى با 15 ميليون تومان انشــعاب برق، گاز 
و آب ســاختمان وياليــش را تكميل كرد و 
حاال همــان ويال ميلياردها تومان مى ارزد! وى 
در ادامه مســير درباره افراد بانفوذى صحبت 
كرد كه ويو ابدى اين منطقــه را قبل از اينكه 
ارزش قيمتى آن باال برود به هر شــكلى شده 
براى گذران اوقات فراغت خود انتخاب كرده 

و حتى در آن ساخت وساز كردند.
با تعريض جــاده از روســتاى ترخين آباد به 
روستاى ملحمدره -كه از ميان باغ ها نيز عبور 
مى كــرد- و در ادامه با آســفالت اين جاده در 
ســال 1383 كم كم پاى افراد غير بومى به دره 
باز شــد و باقيمانده باغ هاى انگور آن، از بين 
رفت و ساختمان سازى و ويالسازى جاى آن 
را گرفت و طبيعت زيبــاى دره ترخين آباد و 
ملحمــدره و همچنين"پلكانى" بودن معمارى 
ملحمــدره موجب توجه ميــراث فرهنگى و 
عنوان"روستاى  به  ملحمدره  روستاى  انتخاب 

هدف گردشگرى" شد.
هريــك از مــوارد مــورد اشــاره و فاصله 3

كيلومترى آن تا اســدآباد و حتى نزديك بودن 
آن به همدان موجب شد اين تغييرات سرعت 
گرفته و عالوه بر آسيب به معمارى روستاهاى 
ملحمــدره و ترخين آباد، باغ ها نيز روز به روز 
تغيير كاربرى داده و به تفرجگاهى خصوصى 
تبديل شــوند، اين تغييرات بــا دخالت منابع 
طبيعى، جهادكشاورزى و ... مدتى كوتاه ُكند و 
با احكام قضايى تعدادى از ساخت و سازهاى 
داخل باغ ها، تخريب شد، اما اين موضوع دوام 
چندانى نياورد و با صدور مجوز براى ساخت 

نــه  خا
باغــى - كه 
باتوجــه به متراژ باغ ها متفــاوت بود- مجدد 
تعييرات و ساخت و ســازها سرعت گرفت 

و هر روزه وياليى جديد جاى درختان سبز 
مى شود.

از ديگر ســو باغ ها بــا ديوارهــاى بلند و 
فنس كشى محصور مى شــوند كه عالوه بر 
باغات، آسيبى جبران ناپدير به حيات وحش 
وارد كرده و باقيمانده حيواناتى كه از دست 
شكارچيان جان ســالم به در برده اند، نيز در 
منطقه در حــال از بين رفتن هســتند. دره 
ترخين آباد و ملحمدره به جز شرايط خاصى 
كه اشاره شــد در كنار منطقه حفاظت شده 
"آلمابالغ" واقع شده اند كه مامن حيوانات و 

پرندگان بسيارى است.»
از ديگر آسيب هاى ويالســازى در باغ هاى 
ترخين آباد و ملحمدره مى توان به حفر چاه 
در ميان باغ ها اشــاره كرد كه برخى درست 
در مسير عبورى چشمه ها و حتى تنها قنات 
ترخين آباد، حفر شــده كه موجب كم آب و 
احتماال خشــك شدن آنها خواهد شد. تردد 
ســاير باغداران و ميرآبها براى انتقال آب از 
طريق جوى ها، مشــكل ديگريســت كه با 
محدودسازى باغ ها با ديوار يا فنس به وجود 
آمده و قطعا با ادامه اين روند، مشــكالت و 

درگيرى هايى در پى خواهد داشت.
در اين باره ســليمان نظرى دوست بخشدار 
مركزى شهرســتان اســدآباد بــه خبرنگار 
همدان پيام از ممنوعيت ســاخت ســاز در 
روستاى گردشــگرى ملحمدره خبر داد و 

گفت: در محدوده داخلى روستا مجوز ساخت 
توســط ميراث فرهنگى و بنياد مسكن صادر 
مى شــود و ساخت و ساز در محوطه باغات با 
مجوز منابع طبيعى و امور اراضى انجام مى شود 

و در غير اين صورت خالف مقررات است.
 بهزاد شــاهمرادى رئيس اداره منابع طبيعى و 
آبخيزدارى شهرستان اسدآباد هم از 10 پرونده 
تخريب خبر داد و گفت: همه ويالسازى ها در 
حال حاضر در زمين هاى زراعت است و فقط 
يك فقره احــداث بنا در حوزه منابع طبيعى و 
زمين هاى ملى وجود دارد. 10 پرونده تخريب 
هم كه به مراجع قضايى معرفى شدند شامل 2

هكتار از اراضى ملى بود.
باوجود پيگيرى هاى خبرنــگار همدان پيام اما 
دهيار روســتاى ملحمدره حاضر به مصاحبه 

نشد.
 بنابراين انتظار مى رود دســتگاه هاى متولى 
پيش از تخريب بيشــتر باغ ها، اقدامى عملى 
و مســتمر به كار گرفتــه و بدون اغماض و 
تبعيــض با همــه متخلفين برخــورد كنند. 
پيشنهاد مى شود شــهردارى اسدآباد با توجه 
به نياز شــهر اســدآباد، بخشــى از باغ هاى 
متروكه را خريدارى و با فضاسازى مناسب، 
زمينه حضــور جمعى را فراهم نمايد تا همه 
مراجعه كنندگان بتوانند از زيبايى هاى طبيعت 
منطقه بهره مند شــوند و از خصوصى سازى 
جلوگيرى به عمل آيد. الزم است متوليان امر 
مانع از ســاخت و سازهاى غيرمجاز در اين 
منطقه بكر كه ريه  شهر اسدآباد است، شوند 
تا شــاهد اتفاقى كه بر ســر ديوين، حيدره، 
عباس آبــاد و دره مرادبيگ در همدان افتاد و 
باغات نابود شدند و ريه شهر در حال از بين 

رفتن است حداقل در شهرستان ها نباشيم.

ويال درختان سبزش را مى خورد

ملحمدره در اختيار رانت خواران

 با احترام، در پاســخ به مطالب منــدرج در روزنامه 
همدان پيام به شماره 4030 مورخ 1400/02/19 با عنوان 
«صادرات ســيمان اســتان تعطيل شــد» توضيحاتى در 

خصوص رد مطالب مطرح شده ارايه مى گردد. 
  با اســتناد بــه قوانين و دســتور العمل هاى ابالغى، 
تعييــن نرخ حمــل كاال و ســيمان در ســال جارى 
بر اســاس تن كيلومتــر مطابق مصوبه شــماره 209

شــوراى عالى هماهنگى ترابرى كشور و با هماهنگى 
تشكل هاى صنفى شــركت ها و رانندگان كشور انجام 
شــده كه بروزرسانى شاخص نرخ حمل بر اساس تن 
كيلومتــر باضريب 3136 ريال به ازاى هر تن تعيين و 
از تاريخ نهم ارديبهشــت سال جارى اجرايى شده كه 
به شكل متمركز و ســتادى در سامانه مديريت كنترل 
بارنامه استان ها اعمال و توسط مديركل دفتر حمل و 
نقل كاالى كشــور به تمامى استان ها ابالغ شده است.

اين افزايش بر اساس درخواست هاى تشكل هاى صنفى 
راننــدگان و با در نظر گرفتن افزايش هزينه هاى موثر در 
نگهدارى و فعاليت ناوگان انجام شــده و همه واحدهاى 
توليدى استان ملزم به رعايت نرخ هاى تعيين شده هستند.
در 10 روز گذشــته ارديبهشت ماه سال جارى بر اساس 
آمــار و اطالعات موجود در ســامانه كنترل بارنامه بيش 
از 40 هزار تن انواع ســيمان و كلينكر داخلى و صادراتى 

حمل شده است كه متأسفانه سوء مديريت و عدم تعامل 
كارخانه سيمان در بارگيرى محصوالت و اعالم بار خارج 
از ظرفيــت واقعى بارگيرى و دخالــت در امور حمل و 
نقل و اعمال ســليقه و عدم رعايــت حقوق رانندگان و 
... مشــكالت عديده اى را براى اين بخش ايجاد كرده كه 
بيــش از 500 نفر راننده و همچنين انجمن هاى صنفى از 

اين موضوع ناراضى هستند.
الزم به ذكر است براســاس آمار و اطالعات موجود در 

تمام ايام ارديبهشت حتى يك روز بارگيرى متوقف نشده 
است.

الزم به ذكر اســت با هدف اصــالح تعرفه نرخ حمل 
كلينكــر با دعوت اين اداره كل جلســه اى براى اصالح 
نرخ حمل ســيمان فله و كلينكر بــا حضور نمايندگان 
محترم معاونت هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى و 
سازمان صمت و كارخانجات سيمان و انجمن ها تشكيل 

و نسبت به اصالح تعرفه اقدام الزم به عمل آمد.

توضيح اداره راه و ترابرى به يك گزارش
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

همدان ميزبان المپياد استعدادهاى كشورى  

 همدان در المپياد اســتعدادهاى برتر ورزش كشور در سال جارى 
ميزبان رشته هاى مدال آور مى شود.

 معاون اداره كل ورزش و جوانان استان در نشست هماهنگى برگزارى 
المپياد اســتعدادهاى برتر ورزش كشور در همدان اظهار داشت: اين 
رقابت ها بهمن ماه در تمامى استان ها با تقسيم بندى رشته هاى ورزشى 
انجام مى شــود و ما نيز به دنبال ميزبانى از رشته هايى هستيم كه مدال 

آور باشيم.
محرم روزبه  اضافه كرد: همدان براى ســومين سال ميزبان اين المپياد 
است و هدف ما شناسايى و شكوفايى استعدادهاى برتر ورزشى است. 
در حال حاضر كميته هاى چندگانه اين مســابقات با حضور معاونان 
و مديران اجرايى اداره كل ورزش و جوانان همدان تشــكيل شده و 

رويكرد ما برگزارى كيفى اين المپياد به ميزبانى استان است.
وى با اشاره به تشكيل نشســت هاى تخصصى با روساى هيات هاى 
ورزشى و آموزش و پرورش ابراز اميدوارى كرد: با حمايت هاى همه 
جانبه مسووالن اجرايى بتوانيم ظرفيت هاى ورزشى استان را به خوبى 
معرفى كنيم. و بايد نســبت به دوره گذشته جايگاه استان در جدول 

مسابقات را ارتقا دهيم.

قضاوت داوران استان در ليگ 3
چهار داور استان در هفته پنجم 

ليگ دسته سوم كشور قضاوت مى كنند 
 در ادامه ليگ دســته ســوم و از هفته پنجم ليگ دسته سوم كشور 
امروز يك بازى در كرمانشــاه برگزار مى شــود كه طى آن تيم فوتبال 
بعثت كرمانشاه ميزبان تيم نفت ايرانيان است. كميته داوران فدراسيون 
فوتبال قضاوت اين بازى را به داوران همدانى ســپرده است. در اين 
بازى على اصغر گوهرى با همراهى سيدنعمت ميرغفارى و ابوالفضل 

بيات قضاوت مى كنند و ايمان چگينى نيز داور چهارم است.

«ترشتگن» هم به سرنوشت «زالتان»
 دچار شد

 «مارك آندره ترشــتگن» به دليل جراحى زانو كه در تابســتان سال 
جارى انجام خواهد داد، از حضور در رقابت هاى يورو 2020 ناكام ماند.

دروازه بان آلمانى باشــگاه بارسلونا با انتشار پســتى در اينستاگرام از 
تصميم خود مبنى بر غيبت در يورو 2020 پرده برداشت و نوشت: با 
مشورت تيم پزشكى باشگاه تصميم گرفتم يك جراحى تكميلى انجام 

دهم و از اينكه در يورو شركت نمى كنم ناراحت هستم.
دروازه بان آبى انارى ها از ســوى بســيارى گلر شــماره دو و ذخيره 
«مانوئل نوير» محســوب مى شــد و غيبت وى براى «يوآخيم لو» كه 
در پايان اين تورنمنت از ســمت خود كناره گيرى خواهد كرد، ضربه 
ســنگينى خواهد بود.آلمان در گروه ششــم اين رقابت ها با تيم هاى 

فرانسه، پرتغال و مجارستان هم گروه است.
رقابت هــاى يورو 2020 كه به دليل پاندمى كرونا با تعويق يكســاله 
مواجه شد،  از 11 ژوئن تا 11 جوالى سال جارى(21 خردادماه تا 20 
تيرماه 1400) با حضور 24 تيم در 11 شــهر اروپا با استقبال هواداران 

از 25 درصد ظرفيت ورزشگاه ها برگزار شود.

قايدى جايگزين ابراهيمى در االهلى مى شود

 درخشــش مهاجم اســتقالل در ليگ قهرمانان موجب شد تا يك 
روزنامه قطرى از بازيكن شــماره 10 آبى پوشان به عنوان گزينه مورد 

نظر تيم فوتبال االهلى اين كشور به جاى اميد ابراهيمى ياد كند.
ليگ قطر يكى از مقصدهاى بازيكنان ايرانى به شــمار مى رود و هم 
اكنون چند بازيكنان مطرح و سرشناس كشورمان در ليگ ستارگان اين 
كشــور توپ مى زنند. اميد ابراهيمى، شجاع خليل زاده، على كريمى، 
پژمان منتظرى و  روزبه چشــمى از جمله بازيكنانى هســتند كه در 

سال هاى گذشته از ليگ برتر ايران به ليگ ستارگان قطر رفتند. 
بعد از شايعه امضاى قرارداد محمدحسين كنعانى زادگان با تيم االهلى، 
اكنون رسانه هاى قطرى از مهدى قايدى مهاجم تيم استقالل تهران به 

عنوان يكى از گزينه هاى استخدام اين تيم خبر مى دهند.  
مهدى قايدى در چند ســال گذشــته يكى از ستاره هاى ليگ فوتبال 
ايــران و ليگ قهرمانان بوده و ســطح فنى خوبــى از خود به نمايش 

گذاشته است.

ژاوى جانشين كومان مى شود
 «رونالد كومان» بدون شــك در پايان فصل از نيمكت بارســلونا 

بركنار خواهد شد.
راديو راك وان در گزارشــى اعالم كرد كــه دوران حضور كومان در 
بارســا به سر آمده و مرد هلندى از جلب اعتماد «خوآن الپورتا» ناكام 
مانده و رييس جديد براى كشــاندن گزينه خود به نيوكمپ در فصل 

2021- 2022 هيجان زده است.
باوجود فتح كوپادل رى در سال جارى، شروع نااميد كننده بارسا فصل 
الليگا و زنجيره نتايج ضعيف كه اميدهاى تيم كاتالونيايى را براى فتح 
جام نااميد كرد، در روند تصميم گيرى الپورتا نقشى حياتى ايفا كرده 

و اين در حالى است كه كومان يك سال ديگر با بارسا قرارداد دارد.
آبى انارى ها در حال حاضر در جستجوى جايگزين براى كومان بوده 

و «ژاوى هرناندر» گزينه پيشتاز الپورتا محسوب مى شود.
از جمله ساير نام هايى كه با نيمكت بارسا ارتباط داده شده اند مى توان 
به «يورگن كلوپ»، «ميكل آرتتــا»، «اريك تِن هاگ» و حتى «يوردى 

كرايوف» اشاره كرد.

واكنش ژاوى به جايگزينى كومان
 ســرمربى السد كه در فرودگاه شهر بارسلون ديده شده به احتمال 

جدايى كومان واكنش نشان داد.
بعد از شكســت اخير بارسلونا برابر ســلتاويگو رسانه هاى اسپانيايى 
از اخراج كومان خبر دادند و حتى اعالم كردند كه ســران بارســلونا 
مذاكرات خود را با ژاوى آغاز كرده اند. ژاوى در فرودگاه شهر بارسلونا 

ديده شد تا شايعه حضور او در نيمكت آبى انارى ها جدى شود.
او در اين بــاره گفت: با صراحت بگويم، از چيزى كه مى گويند خبر 
ندارم. من براى پشت سرگذاشتن تعطيالت به بارسلون برگشته ام. من 

چيزى نمى دانم و مذاكره اى هم با باشگاه بارسلونا نداشته ام.
ژاوى درحالــى گزينه اصلى هدايت بارســلونا اســت كه مى خواهد 
قراردادش با السد تا سال 2023 تمديد كند. او توانست تيمش را بدون 

شكست قهرمان ليگ قطر كند.

آگهى مزايده ملك توقيفى 
در پرونده كالسه 9901039 شعبه اول اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان همدان طى دستور ضبط وثيقه معاونت محترم دادسراى عمومى و انقالب همدان 
لذا با توجه به اينكه وثيقه گذار حسين شهبازى (ش.م.3872028413) نسبت به معرفى محكوم عليه محمدعلى تقى پور اقدامى نكرده است. اين اجرا با توجه به صدور دستور 
ضبط معاونت دادسراى عمومى و انقالب همدان اقدام به توقيف 6 دانگ پالك ثبتى 322 فرعى از 17 اصلى بخش 2 ناحيه 99 همدان، شماره ثبت 35484 دفتر 72، صفحه 
382 (همدان، بلوار خوزســتان، ابتداى ورودى خضريان، خيابان وحدت، پالك 9) يك باب منزل مســكونى و دو باب دكان متصل به آن (تجارى نمى باشد) به مساحت 158 
مترمربع با مصالح آجر و آهن ساخته شــده با مالكيت حسين شهبازى فرزند فرامرز به ارزش 15/000/000/000 ميليارد ريال اعالم شده و تاريخ برگزارى مزايده 1400/03/11 
ســاعت 9 تا 9/5 صبح است و 5 روز قبل از مزايده قابل مشاهده است. كسى برنده اســت كه باالترين قيمت پيشنهادى را ارائه و ده درصد را پس از پايان مزايده و الباقى 
را نيز در مهلت يك ماه واريز نمايد در غير اين صورت ده درصد به نفع دولت ضبط مى شــود. محل برگزارى دادسراى همدان ساختمان شماره يك شعبه اول اجراى احكام 

كيفرى مى باشد. (م الف 241)
مدير دفتر شعبه اول اجراى احكام كيفرى دادسراى همدان 

اطالعيه

نظــر بــه درخواســت اصــالح طــول و ابعــاد و مســاحت و صــدور ســند مالكيــت پــالك 273 فرعــى از 8 اصلــى تحــت مالكيــت كاظــم چهاردولــى 
و ديگــر شــركا و برابــر نقشــه ارســالى از نقشــه بردار بــرون ســپار مســاحت مــورد ثبــت از 198 مترمربــع بــه 178/93 مترمربــع كاهــش يافتــه 
اســت و متقاضــى اعــالم مــى دارد بــه مالكيــن مشــاعى دسترســى نــدارد و مجهول المــكان هســتند. لــذا بدينوســيله بــه مالكيــن مشــاعى ابــالغ 
مى گــردد ظــرف مــدت 10 روز جهــت امضــاء صورتمجلــس اصالحــى بــه ايــن اداره مراجعــه نماينــد. ضمنــاً عــدم حضــور مانــع ادامــه عمليــات 

ثبتــى نخواهــد شــد. 
(م الف 239)

موسى حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه 2 همدان 

مسابقات انفرادى پرش با اسب « جام رمضان» 
 مســابقات انفــرادى پــرش بــا اســب « جــام رمضــان» اســتان بــه ميزبانــى باشــگاه 

آذرخــش بهــار برگــزار شــد.
هيــآت ســواركارى اســتان همزمــان بــا فروكــش كــردن مــوج چهــارم شــيوع كرونــا 
ــه  ــومين هفت ــزارى س ــه برگ ــدام ب ــتى اق ــتورالعمل هاى بهداش ــت دس ــا رعاي و ب
ــگاه آذرخــش  ــى باش ــه ميزبان ــان» ب ــام رمض ــا اســب « ج ــرش ب ــاي پ ــت ه رقاب

بهــار كــرد.
ــى  ــاى تمرين ــته در رده ه ــه گذش ــه هفت ــنبه و جمع ــاى پنجش ــابقات روز ه مس

C1 ــران و ــدي ، رده E ، رده D١ اســبهاى زائيچــه اي ــدى ، ســوار مبت ،اســب مبت
ــا حضــور 51 ســواركار از باشــگاه هاى ايثــار ، اكباتــان ، كوثــر  گــروه ســنى آزاد ب
، خوشــه طاليــى ، گشتاســب ، يــال بــه ميزبانــى باشــگاه آذرخــش شهرســتان بهــار 

برگــزار شــد.
ســواركاران و اســب هــاى رده مبتــدي و "مطابــق مقــررات ملى فدراســيون ســواركارى 
ــدى  ــران، مه ــه اي ــاى زائيچ ــاي رده D١ اســب ه ــت ه ــدند و در رقاب ــدى ش رده بن
حمــزه اى بــا اســب هايــرون از باشــگاه ســواركارى كوثــر، محســن حداديــان بــا اســب 
نيكــو از باشــگاه آذرخــش واميــد يگانــه پرســت بــا اســب الكــى لــوك از باشــگاه يــال 

مقام هــاى نخســت تــا ســوم ايــن رده را كســب كردنــد.

ــد  ــزار ش ــال برگ ــه در جــدول داورى دوبخشــى نرم ــنى آزاد ك ــروه س در رده C1 گ
ــا اســب ســرادو زد از  ــان ب ــت تنگاتنگــى داشــتند محســن حدادي و ســواركاران رقاب
ــان  ــام رمض ــژه ج ــدى وي ــزه نق ــام نخســت و كاپ و جاي ــه مق ــگاه آذرخــش ب باش
ــروآ وان دِ از  ــا اســب ليب ــت ب ــدى ثاب ــين احم ــت و اميرحس ــال 1400 دســت ياف س
باشــگاه اكباتــان در جــاى دوم ايســتاد و مهــدى صمــدى بــا اســب ويكتوريــا از باشــگاه 

ــرار گرفــت. ــگاه ســوم ق ايثاردرجاي
ــه در  ــى ك ــن الملل ــاي بي ــتان در رقابت ه ــب اس ــا اس ــرش ب ــب پ ــواركاران منتخ س
ــزار  ــران برگ ــاد ته ــوروز آب ــواركارى ن ــه س ــاه در مجموع ــرداد م ــاى 5 و 7 خ روزه

ــد. ــى كنن خواهــد شــد شــركت م

سليمان رحيمى »
 تيم فوتبال شــهردارى همدان با شكست 
تلخى كه برابر ايرانجوان بوشــهر متحمل شد 
جايگاه خود را در صدر جــدول متزلزل ديد 

و زنگ خطرى براى اين تيم به صدا درآمد. 
هفته هجدهم رقابت هاى فوتبال ليگ دسته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشــور در گروه نخست 
دنبال شــد. در ايــن هفته تيم هــاى مدعى از 
شكست تيم شهردارى همدان نهايت استفاده را 
بردنــد و فاصله خود را با صدر جدول كاهش 

دادند.
در اين هفتــه تيم فوتبال شــهردارى همدان 
صدرنشين رقابت ها ميزبان تيم رده دوازدهمى 
ايرانجوان بوشــهر بود كه با قضــاوت جواد 
نصراللهى،  رضا اسكندرى و  محسن محمدى 
در ورزشــگاه شــهيد حاجى بابايى مريانج به 

مصاف ذهم رفتند.
سرمربى تيم شهردارى در اين ديدار با سيستم 
2-5-3 تيــم خود را مقابل ايرانجوان به ميدان 
فرســتاد و بازيكنانــى چون محمــد صابرى، 
محمد شعبانى، اميرحســين پورقاسمى، ميثم 
زمانى (اميرحســين ســورى 70)، امرابراهيم 
بيگى، (هــادى موثق 80)، مهدى خلج، آرمين 
طالئى منش، پيمان حشمتى، محمدعباس تبار، 
محمد بيرانوند و اميرمحمد نسائى در اين بازى 

بارى شهردارى بازى كردند.
تيم شــهردارى كه با 4 امتياز در صدر جدول 
قرار داشــت براى كســب 3 امتياز خانگى با 
تركيبى هجومى بــازى را آغاز كرد و از همان 
ابتدا بازى دو تيم نشــان دادند كه حرف هاى 
زيادى براى گفتن دارند. بازى با برترى نسبى 
تيم شــهردارى آغاز شــد و تيم ميهمان نيز به 
ضدحمالت دل خــوش كرد، تا بــه حداقل 
امتياز دســت پيدا كند. برترى نسبى شهردارى 
در نيمه نخســت جواب داد و اين تيم به گل 
دســت يافت محمد بيرانوند به دنبال دريافت 
توپ در دقيقه 38 بــازى با ضربه اى زيبا كنج 
دروازه ايرانجوان را نشــانه گرفت و نخستين 
گل بازى را به نام خود ثبت كرد تا شــهردارى 

نيمه نخست را با پيروزى پشت سر بگذارد.
با شــروع نيمه دوم تيم ميهمان كه چيزى براى 
از دست دادن نداشت جلو كشيد و بارها خط 
دفاعــى شــهردارى را آزار داد و در يكــى از 
اين حمالت مدافعين شــهردارى در دقيقه 52

مرتكب خطا شــدند و داور نيز بالفاصله نقطه 
پنالتى را نشــان داد و حميد نادرى موفق شد 
گل تســاوى را به ثمر برساند. پس از اين گل 
شــهردارى براى زدن گل جلو كشيد و تالش 
كرد تا از خط دفاعى چند اليه حريف عبور كند 
اما يك اتفاق تمام معادالت را به هم ريخت و 

شهردارى گل دوم را ناباورانه پذيرفت.
جوان  ايرانجوان  سنگريان  احمديان  سيدميالد 
توپى را بلند به زمين شــهردارى ارســال كرد 
كه اين تيم پس از برخــورد به زمين از باالى 
دســتان محمد صابرى دروازه بان شهردارى به 
درون دروازه غلطيــد و ناباورانــه گل دوم به 
نام ايرانجوان ثبت شــد. اين گل به مانند آب 
ســردى بود بر پيكر تيم شهردارى و كادر فنى 
اين تيم و در ادامه بازيكنان شــهردارى تالش 
كردند خــود را به دروازه حريف نزديك كنند 
كه در دقيقه 85 مهاجم شهردارى درون محوطه 
جريمه ايرانجوان ســرنگون شــد و داور نيز 
بالفاصله نقطه پنالتى را نشان داد. بازيكنان تيم 
ايرانجوان به تصميم داور واكنش تندى نشــان 
دادنــد و چند بار اقدام به هل دادن داور كردند 
كه يك بار داور تعادلش به هم خورد و به زمين 
افتاد. بلواى ايرانجوانى ها تا دقايى ادامه داشت 
كه ســرانجام با كمك نيــروى انتظامى و كادر 
فنــى دو تيم آرامش به بازى برگشــت و داور 
با اخراج احمد فالح بازى را دنبال كرد. آرمين 
طالئى منش كاپيتان شهردارى اين ضربه پنالتى 

را زد كه دروازه بان حريف واكنش نشان داد و 
با دفع توپ دوباره طالئمى مى توانست گلزنى 
كنند كــه با ضربه اى ناقص تــوپ را به اوت 
فرستاد تا بداقبالى هاى شهردارى تكميل شود و 
در دقايق باقى مانده شاگردان طالئى منش كارى 
از پيش نبردند و در نهايت در خانه شكســت 
تلخى را تجربه كردند و صداى پاى مدعيان را 

پشت سر خود احساس مى كنند.
بازيكنــان شــهردارى در اين بــازى فوتبال 
پرانتقادى را به نمايش گذاشتند و نتوانستند از 

مزاياى ميزبانى خود سود ببرند.
شكست شــهردارى به كام ديگر مدعيان شد 
تا بــا غلبه بر حريفان، خــود را به يك قدمى 
شهردارى همدان برسانند. در اين هفته علم و 
ادب تبريز نزديك ترين تيم به شهردارى با يك 
گل مس نوين كرمــان را مغلوب كرد تا خود 
را به يك قدمى شــهردارى برساند. تيم فوتبال 
ويســتا توربين نيز با هدايت فرشاد پيوس در 

يك بازى حســاس با يك گل اسپاد تهران را 
شكســت داد و اين تيم نيز با دو امتياز كمتر از 

شهردارى در جاى سوم قرار گرفت.
در ســاير ديدارهــا اميد گناوه بــا نفت و گاز 
گچســاران يك بر يك مساوى كرد. سپيدرود 
رشــت با يك گل محتشــم تبريز را از سر راه 
برداشــت و به رده چهارم صعــود كرد فوالد 
نوين اهواز مقابل آواالن كامياران به تساوى 2
بر 2 رضايت داد و در نهايت تيم شــهردارى 
بندرعبــاس با يك گل ملى حفــارى اهواز را 

مغلوب ساخت.
در پايــان هفتــه هجدهم گروه نخســت تيم 
شهردارى همدان با 33 امتياز صدرنشين است 
تيــم علم و ادب تبريز با 32 و ويســتا توربين 

تهران با 31 امتياز دوم و سوم هستند.
در انتهــاى جدول نيز محتشــم تبريز، آواالن 
كامياران و نفت و گاز گچساران كابوس سقوط 

را بيش از پيش احساس مى كنند.

A جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته هجدهم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

933+18963189شهردارى همدان 1
1232+18882208علم وادب تبريز 2
831+188731911ويستا تورين تهران 3
327+187651512سپيد رود رشت4
227+187651412مس نوين كرمان 5
425+186751814اسپاد تهران 6
122+185761615اميد پرسپوليس گناوه7
322-186481518شهردارى بندر عباس8
21-184951010ملى حفارى اهواز 9

521-185671722فوالد نوين اهواز10
921-185671625ايرانجوان بوشهر11
320-185581215فرش محتشم تبريز12
618-184681521اواالن كامياران13
1312-184311821نفت وگاز گچساران 14

با شكست تلخ خانگى

زنگ خطر شهردارى به صدا درآمد 

ديدار سيفى با رئيس فدراسيون سه گانه
 مديركل ورزش و جوانان استان استان با با مهدى گودرزى رئيس فدراسيون ورزش سه گانه 

جمهورى اسالمى ايران ديدار وگفت وگو كرد.
حميد ســيفى در خصوص اين مالقات گفت: خوشبختانه در اين ديدار قول هاى مساعدى در 
خصوص توجه ويژه به استان همدان داده شد و مقرر شد در هفته هاى آتى ضمن حضور رئيس 
فدراسيون در اســتان همدان انتخابات هيأت ورزش هاى ســه گانه در استان همدان به صورت 

رسمى برگزار و فعاليت اين رشته در استان آغاز شود.
وى گفت: هيأت ورزش هاى ســه گانه بسيار گسترده اســت و رشته هاى ورزشى فراوانى را در 

دو بخش همگانى و قهرمانى در بردارد كه ورزشكاران مى توانند از بركات آن بهره مند شوند.
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 نماينــده ولى فقيه در اســتان همدان با تاكيد بر 
اينكه ســواد رســانه اى امروز به يك ضرورت در 
جامعه تبديل شده است، گفت: دنياى امروز، جنگ 
بين روايت ها و جنگ شناخت هاست كه در آن همه 
به دنبال تصرف اذهان و فكر مردم هستند، اگر سواد 
رســانه اى وجود نداشته باشد، اهل مكر و خدعه بر 

جامعه حاكم خواهند شد.
بــه گزارش فارس، آيت اهللا حبيب اهللا شــعبانى ظهر 
امروز در ديدار با هيئت رئيســه شوراى هماهنگى 

روابــط عمومى اســتان ضمن تبريــك روز روابط 
عمومــى، با تاكيد بر اينكه در اين عرصه هم نيازمند 
سرعت هستيم و هم نيازمند دقت و رعايت امانت، 
اظهار كرد: تالش مجموعــه روابط عمومى ها بايد 
منجــر به ايجــاد اعتماد در مخاطب شــود، چراكه 
اگــر مخاطب حس صداقت از ما نداشــته باشــد، 
صحبت هاى درست را نيز نمى تواند درست متوجه 

شود.
وى با بيان اينكه ايجاد حس اعتماد در مخاطب كار 

سختى اســت، مطرح كرد: در برخى از موارد مردم 
به نوع گزارش ها اعتماد نمى كنند و الزمه تحقق اين 
مساله و رفع اين مشكل آن است كه مساله امانت در 

اطالع رسانى به درستى رعايت شود.
امام جمعــه همدان با اشــاره به اينكه دســتگاه ها 
در كنار گزارش دســتاوردهاى خــود، بايد به نقاط 
ضعف در همان دســتگاه نيز بپردازند، عنوان كرد: 
يكى از وظايف روابــط عمومى ها احصاء نقص ها 
و مشــكالت و گــزارش آن به دســتگاه براى رفع 

كمبودهاست.
وى افزود: اينكــه يك طرفه گزارشــاتى را اطالع 
رســانى كنيم به نظر كافى نيســت و الزم است كه 
دســتگاه ها و روابط عمومى ها با رصد و نظارت در 
جامعه در جهت رفع آن مشــكل، گزارشــات را به 

دستگاه منتقل كنند.
شــعبانى در بخش ديگــرى از صحبت هاى خود با 
تاكيد بر اينكه سواد رسانه اى امروز به يك ضرورت 
در جامعه تبديل شــده اســت، گفت: دنياى امروز، 
جنگ بين روايت ها و جنگ شناخت هاســت كه در 
آن همه به دنبال تصرف اذهان و فكر مردم هستند.

وى با اشاره به اينكه تصرف جغرافيايى در گذشته، 
امروز تبديل به تصرف و مديريت فكر شده، اظهار 
داشــت: همان طور كه حضرت اميــر(ع) فرمودند، 
اگر امر به معروف نباشــد، اشــرار بر جامعه حاكم 
مى شــوند، امروز نيز بايــد بگوييم كه اگر ســواد 
رســانه اى وجود نداشته باشد، اهل مكر و خدعه بر 

جامعه حاكم خواهند شد.
امــام جمعه همــدان تصريــح كــرد: در ماجراى 
اميرالمومنيــن(ع) و معاويه زمانى كــه مردم گفتند 
حضرت سياســت ندارند و كار بلد نيستند، ايشان 
فرمودند كه، تقوا دست من را بسته و در انجام كارها 

داراى ضوابطى هستم.
وى نتيجه عدم وجود ســواد رسانه اى را حاكميت 
اهل مكر و خدعه بر جامعه دانســت و گفت: كسى 
كه اخالق سياســى را رعايت نمى كند در رسيدن به 
قدرت هيــچ مرزى را رعايت نمى كند و مى تواند با 

رسانه، اذهان را در دست بگيرد.
شــعبانى با بيان اينكه هر چه سواد رسانه كمرنگ تر 
باشــد، فريب ها بيشتر اســت ، مطرح كرد: البته به 
صورت تجربى سواد رســانه اى در بين مردم شكل 
گرفته است، اما نيازمند آموزش آن در سطح جامعه 

به صورت تخصصى هستيم.

وى با اشــاره به نقش روابط عمومى ها و رسانه در 
عرصه مقابله با كرونا، اظهار داشت: اتفاق خوبى كه 
در مقابله با اين ويروس منحوس رخ داد اين بود كه 
فضاى اطالع رســانى ها توانست زمينه ساز همراهى 
مردم باشــد و مهم  ترين آن، همين استفاده از ماسك 
بوده كه در بعضى از گزارشات شاهد رعايت باالى 

80 درصدى مردم بوديم.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان در ادامه با گاليه 
از اينكه برخى از وقايع مهم در همدان، در ســطح 
ملى مطرح نمى شــود گفت: در همدان در 30 مهر 
ســال 57 اتفاق بزرگى رخ داده كه كمتر در ســطح 
ملى به آن پرداخته شــده و يا در روز قدس ســال 
61 در يــك روز نزديك به 18 نفر در بمباران رژيم 
بعث در همدان به شهادت رسيدند كه نزديك به 80 

نفر از شهدا جزو راهپيمايان و نمازگزاران بوده اند.
وى با اشــاره به اينكه در ايــن روز خانواده اى 11 
شــهيد تقديم انقالب كرده اســت، مطرح كرد: در 
ســال هاى گذشته نيز مراسمى همچون يادبود شهيد 
سليمانى و حتى نماز عيد فطر امسال را نيز نتوانستيم 
آن طور كه بايد در ســطح ملــى و كالن همدان را 

معرفى كنيم.
شعبانى با بيان اينكه تعدادى از استان ها در كشور به 
دليل يك اتفاق در سطح ملى مطرح شده اند، مطرح 
كرد: ارتقاى اين مســئله در اســتان، قطعا به ارتقاى 

فرهنگ جامعه كمك خواهد كرد.
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پيشگيرى از ابتال به بيمارى هاى تنفسى 
با دويدن بيشتر

 تعجب آور نيست كه ورزش موجب زندگى سالم مى شود و در حال 
حاضر، محققان جزئيات بيشتر اين سودمندى را شناسايى كردند. محققان 
انجمــن راديولوژى آمريكا گزارش مى دهند كه ورزش با خطر طوالنى 
مدت كاهش برونشكتازى، بيمارى بالقوه جدى مجارى تنفسى مرتبط 
است. به نقل از نيوز، برونشكتازى باعث ايجاد چرخه هاى التهابى متعدد 
و تكرارى مى شود كه مى تواند به مجارى تنفسى آسيب برساند و باعث 
بزرگ شدن، زخم شدن و عدم توانايى پاك كردن مخاط شود. همه اين 
موارد مى تواند بيماران را بسيار مستعد ابتال به عفونت كند و با افزايش سن 
و وجود ساير شرايط زمينه اى مانند فيبروز كيستيك (بيمارى  ارثى غدد 
توليدكننده  مخاط  و ساير غدد برون ريز بدن)   اين خطر افزايش مى يابد. 

سلبريتى ها مى توانند صداى خود را 
"اليسنس"كنند!

 يك فنــاورى جديد "ديپ فيك" يا همان جعــل عميق به افراد 
مشهور اجازه مى دهد صداى خود را مجوز دار كنند.

به گزارش ايســنا ، با وجود نگرانى هــاى فزاينده از اين واقعيت كه 
فنــاورى "ديپ فيك"(deepfake) يا "جعــل عميق" مى تواند به 
شــكل غير قابل تصورى حقيقت را تغيير دهد، برخى از شركت ها 
هنوز هم تالش مى كنند آن را به عنوان يك محصول خوب و مناسب 

براى مصرف كننده معرفى كنند.
يكى از اين شــركت ها "وريتون"(Veritone) نام دارد و به تازگى 
توضيح داده اســت كه قصد دارد افراد مشهور را قادر سازد تا صداى 

خود را اليسن كنند و از اين راه درآمد كسب كنند.

"كايال بارون" فضانورد
 ماموريت كرو-3 شد

 مركز فضايى جانســون ناسا اخيرا در حســاب كاربرى خود در 
اينستاگرام تصويرى از "كايال بارون"(Kayla Barron) فضانورد 
ناسا منتشر كرد و نوشت: كايال بارون در حال آماده شدن براى رفتن 
به فضا اســت. به گزارش مهر ، كايال بارون به عنوان يكى از اعضاى 
ماموريت كرو-3 اسپيس ايكس ناسا انتخاب شده است و قرار است 

اين ماموريت پاييز سال جارى ميالدى پرتاب شود.
 (Raja Chari)"وى  در ايــن ماموريت همــراه با "راجا چــارى
 (Thomas Marshburn)"فضانورد ناسا و "توماس مارش بورن
و همچنيــن "ماتيــاس مــاورر"(Matthias Maurer) فضانورد 

آژانس فضايى اروپا به ايستگاه فضايى بين المللى خواهد رفت.

مشاهده شواهدى مبنى بر ابتالى 
سلول هاى چشم به كوويد-19

 پژوهشــگران آمريكايى در بررسى جديد خود، به شواهدى دست 
يافته اند كه نشان مى دهند كوويد-19 مى تواند سلول هاى چشم را آلوده 
كند.به گزارش نيوزوايز، پژوهش ها حاكى از اين هستند كه كروناويروس، 
عفونت را در دستگاه تنفس فوقانى آغاز مى كند و انتقال مى يابد. به همين 
دليل، استفاده از ماسك در مكان هاى عمومى توصيه شده است. در هر 
حال اين موضوع، نامشخص مانده است كه آيا عفونت مى تواند از چشم 
نيز آغاز شــود يا خير. در صورت مثبت بودن پاسخ، اقدامات محافظتى 
بيشــترى مورد نياز است.پژوهشگران "مدرسه پزشكى آيكان در مانت 
سايناى"(ISMMS) در بررسى جديد خود دريافته اند كه كروناويروس 

مى تواند سلول هاى چشم را مستقيما آلوده كند.

ابداع يك فناورى براى صحبت با شناگران 
در حال شنا

 يك فناورى جديد شامل يك بيسيم در دست مربى و يك گيرنده 
كه توســط شناگر حمل مى شــود، امكان صحبت و آموزش شناگر 
توسط مربى را در حال شنا كردن فراهم مى كند.به گزارش نيو اطلس، 
مربيان شــنا كار دشــوارى دارند، زيرا مجبورند فرياد بزنند تا شايد 
شناگران زير آب و در حال شنا كردن صداى آنها را بشنوند و در اين 
صورت هم ممكن است صداى آنها شنيده نشود. اكنون يك سيستم 
جديد براى حل اين مشكل با استفاده از ارتباطات راديويى يك طرفه 
طراحى شده است. اين سيستم موسوم به "Sonr" توسط "ديميترى 
ولوشين" شناگر و كارآفرين اختراع شده است و توسط يك شركت 

مولداويايى به نام "Simpals" توليد شده است.

فراخوان انتخاب دومين دوره 
«كتاب سال» منتشر شد

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان 
از انتشار فراخوان انتخاب دومين دوره «كتاب سال» 

خبر داد.
احمدرضا احسانى از انتشار فراخوان انتخاب دومين 
دوره كتاب ســال خبر داد و اظهار كرد: اين اداره كل 
با مشــاركت موسســه خانه كتاب و ادبيات ايران و 
به منظور تجليل از خادمان فرهنگ مكتوب، دومين 
دوره انتخاب كتاب سال استان همدان را همزمان با 

هفته كتاب جمهورى اسالمى ايران  برگزار مى كند.
وى ادامــه داد: همــه مولفان، مترجمان و ناشــران 
مى توانند آثار خــود را حضورى به دبيرخانه جايزه 
كتاب سال استان همدان تحويل دهند و يا از طريق 

پست كتاب هايشان را ارسال كنند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان تجليل 
و ارج نهادن به خادمان فرهنگ مكتوب استان، فراهم 
كردن زمينه مناســب براى توسعه و ترويج فرهنگ 
كتاب و كتابخوانى و ارتقاى سطح كمى و كيفى آثار 
منتشر شــده را از اهداف برگزارى اين برنامه عنوان 
كرد و گفت: تمام آثار چاپ اول كه در ســال 1399 
چاپ و منتشر شده باشــند، قابليت حضور در اين 

رويداد فرهنگى را دارند.
وى اضافه كرد: اين رويداد شــامل كتاب هاى كمك 
درســى و كپى بردارى شــده از كتاب هاى خارجى 
نيست و آثار مولفان و پديدآورندگان غير بومى فقط 

با موضوع همدان شناسى قابل پذيرش است.
به گفته احســانى عالقه مندان تا 31 مردادماه فرصت 
دارند دو نســخه از كتاب چاپ شــده خــود را به 
دبيرخانه ارســال كرده و براى تكميل فرم تقاضا به 
 https://hamedan.farhang.gov.irآدرس

مراجعه كنند.

پرده سينما ها منتظر اكران يك فيلم خوب!

 مديركل نظارت بر نمايش فيلــم با ابراز تعجب از وضعيت متفاوت 
سالن هاى خالى سينما با بازارهاى خريِد مملو از جمعيت تاكيد مى كند كه 
بيش از 500 پرده نمايش در سراسر كشور براى ادامه حيات خود نيازمند 

اكران فيلم هاى خوب هستند.
در تمام روزهاى تعطيلى ســينما در ســال گذشــته گله مى شد كه چرا 
"سينما" جزء مشاغلى دسته بندى شده كه مدام با تعطيلى روبرو مى شود در 
حالى كه شرايط سينما در مقايسه با خيلى مكان هاى ديگر مثل رستوران 
و قهوه خانه از ايمنى و خاطرجمعى بيشــترى براى رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى برخوردار است، اما حاال كه سينما به مشاغل گروه دو منتقل شده 
و پيش بينى مى شــود ديگر حتى در صورت قرمز بودن اوضاع كرونا هم 
تعطيل نشود خبرى از رضايت سينمايى ها و عالقه مندى مردم به رفتن به 
سينما نيست، چرا؟ چون هيچ تهيه كننده و سرمايه گذارى بخاطر اطمينان 
نداشتن از موفقيت - حتى نسبى - در گيشه هنوز جرأت اكران فيلم خود 

را ندارد.
اخيرا شوراى صنفى نمايش با بيان اينكه وضعيت سينماها به تثبيت رسيده 
است، از صاحبان فيلم ها دعوت كرد كه فيلم هاى خود را براى اكران ارائه 
كنند تا فيلم هاى روى پرده هم كه مربوط به اكران نوروز بودند جان تازه اى 
بگيرند؛ فيلم هايى كه اگرچه در بهترين نوبت اكران سال نمايش داده شدند 

اما در رقابت با تبعات ناشى از شيوع كرونا شكست سنگينى خوردند.
با وجود آنكه كرونا براى خيلى از مردم عادى شده اما سينما هنوز به سبد 
تفريحى مردم برنگشته  و مهم ترين دليل آن هم در حال حاضر، نبود فيلم 

خوب عنوان مى شود.
در اين باره محمدرضا فرجى - مديركل دفتر نظارت بر عرضه و نمايش 
فيلم سازمان سينمايى- به ايسنا گفت: سازمان سينمايى در عين اينكه بايد 
حواسش به سالن هاى سينما باشد، بايد دغدغه صاحبان فيلم ها را نيز درك 
كند و برهمين اساس نمى تواند فيلمى را براى اكران دعوت كند. اما يك 
نكته مهم اين اســت كه االن بيش از 500 پرده در سراسر كشور داريم كه 
همه به خوراك نياز دارند و اگر مى خواهيم چراغ آن ها روشــن باشــد و 
كاركنان سينماها درآمدى داشته باشند بايد فيلم جديد اكران شود، اما نه هر 
فيلمى بلكه يك فيلم خوب بايد اكران شود كه در اين شرايط مردم دوست 

داشته باشند بابت آن پول بدهند و به سينما بروند.
به گزارش ايســنا ، وى ادامه داد: اما از ســوى ديگر صاحبان فيلم ها هم 
اين حق را دارند كه نگران ســرمايه خود باشــند. شوراى صنفى نمايش 
متشــكل از نمايندگان صنوف بر اساس حضور نماينده هاى سينماداران، 
تهيه كنندگان، پخش كنندگان و كارگردانان به اين نتيجه رسيده مى توان از 
فيلم ها براى اكران دعوت كرد و اميدواريم اين كار عملى شود مخصوصا 
اينكه مى توانيم ديگر چندان نگران تعطيلى سالن ها نباشيم چون سينماها 
در بخش رعايت پروتكل ها هم وضعيت خوبى دارند. از اين رو اصحاب 
رسانه هم بايد كمك كنند تا مردم به جاى امنى مثل سينما دعوت شوند و 
عجيب است كه بازارها و پارك ها همه فعال و شلوغ هستند و هيج خطرى 

ندارند، اما سالن سينما خطر دارد.
فرجى تاكيد كرد:  اكنون بيش از 80 درصد توليدات سينمايى كشور توسط 
بخش خصوصى ساخته مى شود و آن ها نگرانى خود را بابت اكران در اين 
شــرايط دارند، به همين دليل سازمان سينمايى به طور مجزا براى دعوت 
از فيلم ها نمى تواند وارد عمل شــود ولى براى حمايت هر آنچه در ستاد 

كرونا اين سازمان تصويب شود به طور شفاف اعالم و اجرا خواهد شد.
البته حمايت هايى كه تاكنون اعالم شــده نتوانسته خيلى از تهيه كننده ها 
را بــه اكران مجاب كند و ســعيد خانى كه پخش فيلــم «ديناميت» را 
برعهده دارد در اين باره به ايسنا مى گويد: فضاى اكران در حال حاضر با 
بى اعتمادى همراه است و ما در اين دوران كرونا ديگر باتجربه شده ايم. 
سال گذشــته سينما تعطيلى زيادى داشــت و ديديم كه اكران دو فيلم 
خوب «شــناى پروانه» و «خوب، بد، جلف» چه سرنوشــتى پيدا كرد، 
بنابراين تا وقتى واكسيناســيون انجام نشود و مردم اطمينان پيدا نكنند، 

سينما وضع خوبى نخواهد داشت.
وى افزود: دولت هم روزهاى آخر فعاليت خود را پشــت سرمى گذارد و 
بايد منتظر دولت جديد باشيم تا سياست كلى حاكم شود. دولت بايد براى 
اكــران فيلم ها كمك كند چون بخش خصوصى نمى تواند به تنهايى وارد 
شود و بعد هم ضرر كند، به همين دليل به نظرم با توجه به اتفاق تلخ اكران 
نوروزى، ســينما در سه چهار ماه آينده هم كجدار و مريز را ه خود را به 
همين شــكل طى مى كند مگر اينكه در اين روزها بودجه حمايتى خوبى 

براى ترغيب تهيه كننده ها به اكران چند فيلم خوب درنظر گرفته شود.
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مريم مقدم  »
 12 ســال پيش كلنگ ســاخت موزه منطقه اى 
كشــور در همدان به زمين زده شــد تا آثار تاريخى 
منطقه را در معرض ديــد عالقه مندان قرار  دهد اما 

با گذشت اين مدت پروژه هنوز ابتداى راه است.
ساخت موزه منطقه اى غرب كشور پس از 12 سال 
درگيرى براى تأمين اعتبار و پاى كار نبودن پيمانكار 
حاال با اختصاص اعتبار الزم اين پروژه مشكلى براى 
تأميــن منابع مالى ندارد كه بر همين اســاس انتظار 
مى رود در كمترين زمان ممكن به بهره بردارى برسد.
تعــدد آثــار تاريخــى بــا ارزش در كاوش هــاى 
باستان شناسى و قدمت تاريخى و فرهنگى، همدان 
را بــه يكى از بهترين گزينه ها براى ســاخت موزه 
منطقه اى غرب كشــور تبديل كرده و بايد قدر اين 

امتياز را دانست.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع  دستى 
اســتان همدان از اختصاص 34 ميليارد و 500 هزار 
تومان اعتبار به موزه منطقه اى غرب كشــور در سال 

جارى خبر داد.
على مالمير ، بــا بيان اينكه اختصاص اين اعتبار در 
نوع خود بى نظير اســت، افزود: اگرچه اين پروژه از 
ســال 85 آغاز شده، اما قسمت مهم و غالب كار در 
ســال هاى اخير انجام شده و روند آن به سرعت در 

حال پيشرفت است.
وى با بيان اينكه اســكلت ســاختمان بتنى موزه در 
مرحله پايانى اســت، تصريح كــرد: اميدواريم اين 
مرحله امسال به اتمام برسد و با مرحله بعدى اعتبار، 
معمارى داخلى و تجهيزات موزه انجام خواهد شد.

مالمير مطرح كرد: با توجه به افزايش نرخ مصالح در 
دو سه ســال قبل كه پنج يا شش برابر شده، قيمت 
و بــرآورد اعتبارات مورد نيار نيز به همين نســبت 
افزايش پيدا  كرده اســت؛ همچنين اگر پروژه با اين 
شــتاب پيش برود به زودى شاهد اتمام آن خواهيم 

بود.
مديــركل ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع  
دستى اســتان همدان با بيان اينكه معمارى داخلى 

و تجهيزات آن حدود 20 ميليــارد اعتبار نياز دارد، 
اضافــه كرد: تاكنــون حدود نيمى از پــروژه موزه 

منطقه اى غرب كشور پيشرفت كرده است.
وى در ادامه شــرح داد: اســتانى مانند همدان در 
جايگاه پايتخت تاريخ و تمدن ايران و با وجود 23 
هزار شىء موزه اى حاصل از كاوش هاى سال هاى 
قبــل و همچنين وجود اشــياء مــوزه اى در ديگر 
موزه هــا مانند موزه ملى اقتضــا مى كند كه از يك 

موزه استاندارد بين المللى در حوزه باستان شناسى 
برخوردار باشد.

مالمير با اشــاره بــه اينكه وجود دو پــروژه موزه 
منطقه اى و مخزن امن در كنار هم از لحاظ تجهيزات 
و فضا مى تواند به منطقه غرب كشور خدمات ارائه 
 دهد، گفت: مــوزه منطقه اى يك ضرورت فرهنگى 
براى حفظ و مرمت آثار مهم تلقى مى شود و عالوه 
بر شأن فرهنگى بر كيفيت زيرساخت هاى فرهنگى 

براى همدان بسيار مهم است.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع  دستى 
استان همدان درباره تأثير اين موزه بر گردشگرى نيز 
بيان كرد: مــوزه منطقه اى مى تواند به عنوان يكى از 
مهمترين جاذبه هاى گردشگرى استان بر ماندگارى 

گردشگر تأثير بسيار مهمى داشته باشد.  
گفتنى اســت ، اين موزه منطقه اى در كنار سايت 
تاريخى هگمتانه شــهر همــدان در حال احداث 
اســت و در مجاورت آن گنجينــه و مخزن امن 
اشــيا داير شــده تا محل امنى بــراى نگهدارى 
اشــياى تاريخى اين منطقه باشــد. در واقع قرار 
اســت در موزه منطقه اى غرب كشور، كل اشياى 
مكشــوفه از كاوش هاى باستان شناســى شــامل 
ســفال ها، اشــياى مفرغى و ســكه هاى تاريخى 
نگهدارى شــود. اين موزه كه طرح مطالعاتى آن 
از سال 1385 آغاز شده از جمله پيشنهاداتى بود 
كه با ســفر اول هيات دولت به همدان تصويب 
شــد و بر اين اساس، موزه منطقه اى غرب كشور 
كه در مساحت 2000 مترمربع تعريف شده قرار 

است در پنج طبقه نمايان شود.

تعبير روياى 12 ساله موزه منطقه اى غرب كشور 
■ 34/5 ميليارد اعتبار به موزه منطقه اى غرب كشور در سال جارى اختصاص يافت

«سواد رسانه اى» جدى گرفته نشود اهل خدعه بر جامعه حاكم مى شوند

سنگ نگاره هاى كهن
 كوهستان الوند

سنگ نگاره هاى الوند در مساحتى حدود 
و  دوخواهران  دره  در  مربع،  كيلومتر  يك 
دره ى ديوين كوهستان الوند واقع شده اند 
و نشان از تمدن بسيار كهن در اين منطقه 

دارد.
مربوط  احتماالً  شده  حكاكى  نقوش  اين 
اين  مى باشند.  زمين شناسى  سوم  دوره  به 
سنگ نگاره ها بسيار ساده و غالباً به نقاشى 
آنها  موضوعات  و  دارند  شباهت  كودكانه 
اغلب نقش انسان يا حيوانات از قبيل بز، 
و  مى باشد  سگ  و  گرگ  اسب،  گوزن، 
اين  كشف  موسوم اند.  چوپانى  نقوش  به 
است  واقعيت  اين  نشانگر  سنگ نگاره ها 
كه سابقه استقرار و تمدن و زندگى انسان 
در اين منطقه بسيار طوالنى است. نام اين 
به  ايران  ملى  آثار  فهرست  در  ظاهراً  اثر 
ثبت نرسيده است و با فرسايش وتخريب 

انسانى در حال از بين رفتن است


