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تبریک و تقدیر

محمد رضا فیضی منش 
 مدیر منطقه 3 شهرداری همدان

صعود مقتدرانه و ارزشمند 
تیم فوتبال شهرداری همدان 

به لیگ دسته اول کشور
 کــه بــه همــت واالی مربیــان ،کادر فنی ، 
بازیکنــان و بــا امیــد بــه خداونــد متعــال 
میســر شــد را تبریــک و تهنیــت عــرض 

مــی نمایــم 
ــر  ــار دیگ ــش ب ــار و درخش ــن افتخ ای
ارزش ورزشــکاران پایتخــت تاریــخ و 
تمــدن ایــران را بــه منصــه ظهور رســاند 
ــداوم صعــود و موفقیت هــای  از ایــن رو ت

ــامتی را  ــا س ــراه ب ــی هم ــی در پ پ
ــدم . ــان آرزومن برایت

تبریک و تقدیر

عباس صوفی - شهردار همدان

صعود افتخارآفرین دالورمردان
تیم فوتبال شهرداری همدان 

به لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور
ــان  ــریف و جوان ــردم ش ــرور م ــادی و س ــات ش  موجب
برازنــده پایتخــت تاریــخ و تمــدن ایــران زمیــن را فراهم 
کــرد و نشــان داد مســئولیت اجتماعــی شــهرداری بــرای 
ــان  ــان جوان ــی در می ــرمایه اجتماع ــد و س ــای امی ارتق

ــار نشســته اســت.  ــه ب ایــن مرزوبــوم ب
اینجانــب ضمــن قدردانــی از کادرفنــی، بازیکنان،عوامــل 
ــود  ــدان، صع ــهرداری هم ــم ش ــگاه و تی ــی باش اجرای
ــکا  ــا ات ــه ب ــدان را ک ــال هم ــده فوتب ــه نماین مقتدران
ــا  ــی بی ادع ــاش جوانان ــی و ت ــان بوم ــش مربی ــه دان ب
و بااخــاق بــا نتایــج درخشــانی در ایــن فصــل از 
بــه  بــود  همــراه  دوم  دســته  لیــگ  رقابت هــای 
ــک  ــتان تبری ــال اس ــه فوتب ــی، جامع ــهروندان همدان ش

ــاط  ــادی و نش ــن ش ــدوارم ای ــم و امی ــی نمای ــرض م ع
ــا نتایــج درخشــان در  ــاک یزدان،ب در ســایه الطــاف پ
ــگاه های  ــال باش ــته اول فوتب ــگ دس ــی لی ــل آت فص

ــود. ــراه ش ــور هم کش

تبریک و تقدیر 

مجید شاکری 
 سرپرست  منطقه 4 شهرداری همدان

صعود مستقیم 
تیم فوتبال شهرداری همدان 

به لیگ دسته اول  فوتبال کشور 
را بــه شــهروندان فهیــم و ورزش دوســت 
همــدان بــه ویــژه کادرفنی،بازیکنــان 
عــرض  تبریــک  اجرایــی  عوامــل  و 

. ییــم می نما

کرونا با واکسن می رود تبلیغات گردشگری را دریابید 

 فارسبان 
از کـدام سو؟

■ سراب فارسبان ساماندهی می شود

میزنم ماسکـ #منـ

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

کنار شما هستیم در

تلفن دفتر مرکزی:  38264433 - 081

صعود پس از 5 سال

فوتبال شهرداری لیِگ یکی شد

3

8

5

صدای سوت قطار 
به گوش تویسرکانی ها نزدیکتر شد 

پارک خودروهای فرسوده  
فیضی منش مدیر منطقه ۳ شهرداری همدان خبر داد  بالی جان معابـر شهر همدان

پروژه بلوار  قدر شمالی  آماده افتتاح

روز
ت

داش
تبعیض و اختیارات مدیریتیياد

 ۱- هیــأت دولــت روز چهارشــنبه در 
مصوباتی که برای مدیریــت مصرف برق تا 
پایان مردادماه که زمان بحرانی مصرف اعالم 
شــده، تصمیم به تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش 

ساعت کار ادارات گرفت...
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا
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تبعيض و اختيارات مديريتى
 1- هيأت دولت روز چهارشــنبه در مصوباتى كه براى مديريت 
مصرف برق تا پايان مردادماه كه زمان بحرانى مصرف اعالم شــده، 

تصميم به تعطيلى پنجشنبه ها و كاهش ساعت كار ادارات گرفت.
موضوعى كه به رغم مصوب شــدن در هيــأت دولت در نهايت در 
بخشــنامه اى به مديران استان از سوى اســتاندار ابالغ شد تا عمًال 
هيــأت دولــت 5 روز تعطيل به تعطيالت تقويــم در اين ايام بنا به 

ضرورت اضافه كند.
2- به دنبال تصميم هيأت دولت، وزارت كشــور در بخشنامه اى به 
اســتانداران ساعت كارى دستگاه هاى دولتى را از ساعت 7 تا 13 تا 

پايان مردادماه اعالم كرد.
امكانى كه اســتانداران پيش از اين نيز در اختيار داشتند اما تنها چند 
اســتاندار براى كاهش مصرف برق، اقدام به كاهش ســاعت كارى 

ادارات كرده بودند!
3- نگاهى به عملكرد اســتان ها در همين مقوله ساعت كار ادارات 
و بى توجهى به اختيارات تا جايى كه هيأت دولت و وزارت كشــور 
تصميــم به مصوبه و ابالغ بخشــنامه بگيرند، حكايت از شكســت 

تمامى طرح ها و برنامه هاى تمركز زدايى است.
برنامه هايى كه تالش كرد بســيارى از اختيارات وزرا و سازمان ها را 
به مديران استانى تفويض كند تا نيازى نباشد در هر موضوعى منتظر 
اعالم نظر مركز باشــند، بلكه خود با اســتفاده از اختيارات، تصميم 

صحيح و درست را در استان اتخاذ كنند.
4- اقدام به تمركززدايى با افزايش اختيارات مديران اســتانى اقدامى 
درست و ضرورى است تا هم از بروكراسى ادارى كاسته شود و هم 
با افزايش سرعت و دقت در تصميم گيرى، بهترين تصميم با افزايش 

رضايتمندى مردم استان ها اتخاذ شود.
در اين روند بســيارى از وزارتخانه ها و سازمان ها مجبور به تفويض 
اختيارات به اســتان ها شــده اند، اما موضوع برق تمايل نداشتن اكثر 
مديران اســتانى به استفاده از اين اختيارات و تمايل به تصميم گيرى 
در مركز و اجراى تصميم مركز در استان ها را نمايان و مشخص كرد.
5- وزير كشور حتى در تمركززدايى چنان پيش رفته و كشور را به5

منطقه تقسيم بندى كرده بود كه به تالش براى فدراليسم متهم شد و 
مجبور شد يك مقدار از سرعت اجراى طرح را كاهش دهد.

حاال اما مشخص است كه اين طرح هم موفق نبوده و بيشتر سركارى 
بوده و به احتمال زياد در وزارت كشور دولت بعد نيز فراموش شود.

6- مدت هاست كارمندان در استان ها خواستار اجراى قانون ساعت 
كارى هماهنگ با كارمندان پايتخت هستند.

اگر مى شــود در تهران بــا افزايش ســاعت كار در روزهاى ديگر، 
پنجشــنبه ها تعطيل شــود در استان ها و شهرســتان هاى ديگر  هم 
اين روال بايد قابليت اجرا داشــته باشــد و نيازى به توجيه افزايش 
استحكام خانواده، تقويت گردشگرى، افزايش بازدهى و انگيزه و... 
هم ندارد تا بــا مخالفت تصميم گيرندگان همراه نشــود، اما به اين 
درخواســت كه اكنون هم در قالب كارزارى پيگيرى مى شود تاكنون 

در استان ها و كشور بى توجهى شده است!
7- كرونا بســيارى از قوانين ادارى و اقتصادى در ايران را برهم زد 
و اكنون قطعى بــرق هم به كمك اين ويروس براى برهم زدن ديگر 

قوانين به نفع مردم و به ويژه كاركنان دولت آمده است.
ــراى  ــارات ب ــتفاده از اختي ــتان ها قصــد اس ــران اس ــه مدي ــال ك ح
هماهنگ ســازى ســاعت كارى كاركنــان دولــت در سراســر كشــور 
را ندارنــد و فرصتــى هــم بــراى ايــن كار باقــى نمانــده،  مجلــس 
ــوع  ــه موض ــا ورود ب ــد ب ــيزدهم مى توانن ــت س ــم و دول يازده
عــالوه بــر هماهنگ ســازى ســاعت كار ادارات در پرداخــت 
حقــوق و مزايــاى كاركنــان دولــت نيــز هماهنگ ســازى الزم 
ــراه و  ــادى هم ــات زي ــا اختالف ــتگاه ها ب ــن دس ــون بي ــه اكن را ك
ــا  ــا را ب ــد و  نارضايتى ه ــام دهن ــت، انج ــده اس ــز ش تبعيض آمي

ــد. ــش دهن ــى كاه ــت ادارى و حقوق ــترش عدال گس

شركت هاى خدمات رسان برنامه خود را براى كوى نبوت 
اعالم كنند

 فرماندار شهرســتان همدان با همراهى تعدادى از مديران دستگاه هاى اجرايى ذى ربط 
با حضور در مســجد كوى نبوت و بازديد از كوچه هاى اين منطقه مسائل و مشكالت و 

مصوبات بازديد قبلى را مورد بررسى قرار داد.
محمدعلى محمدى گفت: پوشــش رودخانه، احداث بلوار سالمت و تغيير كاربرى كوى 
نبوت كه با اهتمام جدى مديريت ارشد استان اتفاق افتاد آغاز طرح توسعه وآغاز كار در 
اين منطقه است.وى افزود: اين منطقه تا سال گذشته به عنوان يك نقطه جمعيتى حدفاصل 
شــهر و روســتا بوده، اما اكنون به عنوان يك محله رســمى از شهر همدان در حال ارائه 

خدمات زيربنايى از سوى دستگاه هاى اجرايى است.
فرماندار همدان گفت: دســتگاه هاى اجرايى بايد با عنايت به اســناد باالدستى مطالعات 
الزم را براى اين منطقه به نحوى به انجام برسانند كه ضمن رفع مشكالت فعلى افزايش 

جمعيت منطقه را نيز در افق زمانى مشخص مدنظر قرار دهند.
وى با بيان اينكه برخى از خدمات زيربنايى موردنياز در اين منطقه در حال انجام اســت 
افزود: برخى از شــبكه ها و انشعابات موجود نيز نياز به ساماندهى اصالح و برنامه ريزى 
دقيق دارد.محمدى بيان كرد: تغيير كاربرى كوى نبوت در كميسيون ماده 5 انجام شده و در 
حال طى كردن مراحل نهايى است، اما راه برون برفت از مشكل اين گونه مناطق و بسيارى 
از مشكالت ما در حوزه زمين، مسكن و اجراى طرح ها تسريع در تصويب و ابالغ طرح 
جامع شهر همدان است. وى گفت: توسعه يك منطقه مسكونى عالوه بر خدمات زيربنايى 

دستگاه هاى خدمات رسان نياز به خدمات شهرى، بهداشتى، درمانى، آموزشى، فرهنگى  و 
انتظامى دارد كه بايد ضمن جانمايى مناسب پيگيرى و فراهم گردد.

فرماندار همدان از شــركت هاى خدمات رسان خواســت برنامه خود را براى كوى نبوت 
اعالم كنند و بيان كرد: متأسفانه برخى از مشكالت نيز ناشى از ساخت وسازهاى غيرمجاز 
است كه ما را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و الزم است همكارى بيشترى از سوى 

مردم انجام شود.
وى افزود: معاونت فرهنگى شهردارى، ورزش و جوانان، سازمان تبليغات اسالمى، اوقاف 
و امور خيريه، كانون هاى فرهنگى، هنرى مساجد و امور كتابخانه ها بايد براى اين منطقه 
برنامه مشــخصى داشته باشند و فعاليت هاى فرهنگى تا آن زمان با محوريت امام جماعت 

و مسجد محله متوقف نگردد.

پلمب 26واحد متخلف در همدان
 تعطيلى 3رستوران

 مدير سالمت محيط و كار معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان از پلمب 26واحد متخلف در همدان خبر داد به طورى كه در 

همين راستا 3رستوران تعطيل شد.
ليدا رفعتى در گفت وگو با فارس، از اقدامات تشــديد بازرسى واحد 
ســالمت محيط و كار معاونت بهداشتى استان در مقابله با كوويد 19
خبر داد و گفت: در هفته گذشته يعنى از 7 تا 14تيرماه، 4 هزار و 266

مورد از مراكز خدماتــى، صنايع، اماكن عمومى و مراكز تهيه و توزيع 
موادغذايى بازديد شد.

وى از پلمب 26مركز متخلــف در اين مدت خبر داد و با بيان اينكه 
8 سوپرماركت و خواروبارفروشــى تعطيل شد افزود: 3 رستوران، 2

نانوايى و 13مركز ديگر نيز تعطيل شد.
مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان با بيــان اينكه 564 مورد اخطار و معرفــى به مراجع قضايى 
داشــتيم گفت: در بازديد از واحدها 84 درصد داشتن تهويه مناسب 

محيط رعايت مى شود كه 3 هزار و 567 مورد را در برمى گيرد.
وى بــا بيــان اينكه 81 درصد يعنــى 3 هزار و 444 مــورد پروتكل 
فاصله گذارى رعايت مى شــد افزود: 81 درصــد يعنى 3هزار و 453

مورد نيز نسبت به استفاده از ماسك حساس بودند.
رفعتى با بيان اينكه رعايت بهداشــت و حفاظت فردى 86 درصد و 3
هزار و 657 مورد بوده است خواستار توجه به پروتكل هاى بهداشتى 

شد.

مرتضى بهمنى، معاون قضايى رئيس كل و رئيس مركز 
توسعه حل اختالف استان همدان:

نخستين جلسه ستاد صبر استان 
تشكيل گرديد

  به گزارش واحد اطالع رســانى معاونت پيشگيرى از وقوع جرم 
دادگســترى اســتان همدان، معاون قضايى رئيس كل و رئيس مركز 
توسعه حل اختالف اســتان همدان گفت: نظر به ابالغ اساسنامه ستاد 
ملى صبر و با عنايت به تأكيد رئيس كل دادگســترى استان ستاد صبر 
اســتان همدان با هدف تعميم و گســترش فرهنگ صلح، بخشايش، 
رضايت ايجاد و نخستين جلســه آن با حضور رئيس كل دادگسترى 

استان همدان و رئيس ستاد صبر استان تشكيل شد.
مرتضى بهمنى افزود: اين ســتاد در راســتاى اعتالى صلح وسازش، 
ارتقاى جايگاه قضايى استان، عرصه صلح طلبى، نهادينه سازى عدالت 
ترميمى در جامعه و انسجام نهادهاى صلح با الهام از آموزه هاى قرآنى 
و روايى، لزوم حاكميت فرهنگ مدارا و عفو، گذشــت و با اســتفاده 
از دســتورالعمل نحوه تعامل و مشاركت هاى سازمان مردم نهاد با قوه 
قضاييه و در اجراى سند تحول قضايى؛ در جهت افزايش ميزان صلح 

و سازش تالش خواهند كرد.
وى  با تشــريح اهداف و وظايف اين ستاد، تشكيل شوراهاى صبر و 
ياران صلح در استان با عضويت مديران ارشد استان و جمعى از فعاالن 
و معتمدين عرصه مصالحه را از وظايف ســتاد صبر استان برشمرد و   
گفت: اميدواريم بتوانيم با همت اعضاى ستاد صبر استان و بهره گيرى 
از معتمدين، مشــاهير مذهبى، علمى، فرهنگــى اجتماعى، هنرى و 
ورزشى و ســاماندهى تحت عناوين صلح يار، هميار صلح، طاليه دار 
صلح و سفير صلح نسبت به حل اختالف و فصل خصومت قبل طرح 
شكايات و دعاوى اقدام كنيم. گفتنى است در پايان اين جلسه مطابق با 
ماده 7اساسنامه ملى صبر احكام هريك از اعضاى ستاد استانى توسط 

رئيس كل دادگسترى استان و معاونين قضايى به آنها اهدا گرديد.

1- واكسيناسيون خارج از نوبت كرونا ادامه دارد. گويا پس از واكسن 
خارج از نوبت 3 هزار نفر از كاركنان ســازمان صداوسيما و اعضاى 
ســتادهاى انتخاباتى اكنون نوبت واكسيناسيون كارمندان هالل احمر 
شده است! گفتنى اســت واكسيناســيون كارمندان هالل احمر كه از 
ارديبهشت ماه آغاز شده در روزهاى اخير پايان يافته و همه كارمندان 

در برابر كرونا واكسينه شده اند!
2- گرانى خيار و شيشــه، صنعت خيارشور سنتى و صنعتى استان را 
تهديد مى كند. گويا با افزايش قيمت خيار و باال رفتن هزينه بسته بندى، 
خيارشور گران شده است. گفتنى است  متوسط قيمت انواع خيارشور 
در سوپرماركت ها اكنون حدود 38  هزار تومان است و  قيمت برخى 

از انواع اين محصول تا نزديك 50  هزار تومان باال رفته اند.
3-  وزارت راه از طرح ملى مســكن اقساطى شكايت حقوقى كرده 
است. گويا وزارت راه وشهرسازى، از شركت تعاونى طرح ملى مسكن 
اقســاطى، شكايت كرده كه از نام طرح اقدام ملى مسكن سوءاستفاده 
كرده و به شــكل غيرقانونى اقدام به پيش فروش مسكن كرده است. 
گفتنى اســت از ديدگاه وزارت راه، شركت تعاونى تحت عنوان طرح 
اقدام ملى اقساطى مسكن، طرحى را معرفى كرده كه هيچگونه ارتباطى 
با طرح اقدام ملى مســكن ندارد و در واقع از عنوان طرح اقدام ملى 

مسكن سوء استفاده شده است.
4- وزارت نيرو از مســئوليت پرداخت  خسارات تصادفات به دليل 
قطع برق فرارى است. گويا از نظر اين وزارتخانه تأثير قطع برق روى 
ترافيك شــهرى ناچيز بوده و چراغ هاى راهنمايى مجهز به ذخيره ساز 
انرژى يا باترى هســتند و با قطع برق مشكلى براى آنها پيش نمى آيد! 
گفتنى اســت پليس راهور ناجا اخيراً اعالم كــرده چنانچه قطع برق 
عامل تصادف شــود، وزارت نيرو را به عنوان يكى از مقصران سانحه 

مى شناسد و احتماالً بايد به سانحه ديدگان خسارت بدهد.
5- بورس هم به قطعى برق واكنش نشان داد. گويا تنها يك روز پس 
از ثبت ركورد شــكنى  هاى جديد در بورس، با محدود شدن مصرف 
برق شركت هاى فوالدى و سيمانى از سوى توانير، ترمز رشد در بازار 
سهام كشيده شده است. گفتنى است به نظر مى رسد بزرگترين متضرر 

خاموشى هاى اخير، صنعت است

 معابر شهرى، حلقه هاى واسط و رشته هاى 
ارتباطى بناها و ســاير فضاهاى شهرى است، 
كه اگر با دقت موردتوجه قرارگيرد، بيشترين 
كاركرد را در زندگى شهرى داشته و همچنين 
حياتى ترين نقش ها را براى پويايى يك شــهر 
رقم مى زند. يك طراحى و اصالح هندســى 
صحيح در معابر شهرى، بسيارى از مشكالت 
توســعه اى و زيســت محيطى و معضــالت 
روانى و اجتماعى را در شــهر كاهش مى دهد. 
روان ســازى جريان ترافيــك و لذت بخش 
كــردن گشــت وگذار و تحرك در شــهر به 
 واسطه  طراحى هندسى الهام بخش و صحيح، 

امكان پذير است.
پروژه بازگشــايى و احداث بلوار قدر يكى از 
اقدامات ماندگار مديريت شــهرى است كه با 
هزينه كم سابقه 200ميليارد ريالى احداث شده 
اســت تا در رفع ترافيك منطقه خضر اثرگذار 

باشد.
 اين پروژه براســاس وعده داده شــده آماده  
افتتاح  است، نكته مهم در سطح منطقه3 پايبند 
بودن به قولى است كه براى افتتاح داده مى شود 
كه خوشبختانه در زمينه اين پروژه محقق شد.

مدير منطقه3  شــهردارى همــدان با بيان اين 
مطلب گفت: البتــه شــرايط كرونايى اجازه 
برگزارى آيين رسمى براى گشايش اين بلوار 

را نداد.
محمدرضا فيضى منش بيان كرد: براساس آنچه 
در برنامه ريزى اين پروژه مدنظر بود و به مردم 
قول داده شــده بود تا اين پروژه خيلى زود به 
اتمام برسد، عمليات احداث بلوار قدر به پايان 

رسيده  و آماده بهره بردارى است.
وى با اشــاره به عمليــات اجرايى مختلف 
در اين بلوار، افزود: ديواركشــى و پوشش 
رودخانه بــا دال هاى بتنــى، تملك امالك 
موجود در مســير خاك بــردارى به ارتفاع  
و  زيرســازى  پياده راه ســازى،  2/5متــر، 

آســفالت، عمليات پوشــش فضاى ســبز، 
نصب عالئم و تجهيــزات ترافيكى در اين 
منطقه از جملــه مهمترين اقدامات اجرايى 

در اين پروژه است.
مديــر منطقه 3 شــهردارى همــدان با بيان 
اينكه بلوار قدر معبر ارتباطى بلوار حضرت 
امــام(ره) به منطقــه خضر خواهــد بود به 

مزايــاى تحقق اين پروژه در منطقه، اشــاره 
كــرد و گفت: ايــن معبر به طــور قطع در 
رفع ترافيــك موجود و افزايش كيفى فضاى 

موجود مؤثر خواهد بود.
وى بــا قدردانى از مــردم منطقه و حمايت 
شــهردار همدان جناب صوفــى در اجراى 
مطلــوب و فنى پروژه ها كه به  كار گرفته اند، 
افــزود: در تالش  بوديم تــا بلوار قدر را به 
ميدان امام حســين(ع) متصل كنيم  تا شاهد 
تســهيل در حمل ونقل و رفع ترافيك در اين 

باشيم. منطقه 
فيضى منش با بيان اينكه عمليات آسفالت ريزى 
بلوار قدر با تالش شبانه روزى عوامل اجرايى 
ايــن منطقــه و اكيپ هاى ســازمان عمران و 
پيمانكار ذى صالح آغاز شده است، بيان كرد: 
اين پروژه در حدود 3 هزار تُن آســفالت نياز 
داشــت و پس از اتمام پروژه آســفالت ريزى 

انجام و بهره بردارى از پرو ژه محقق شد.

مدير منطقه 3 شــهردارى همــدان گفت: به 
پشــتوانه قولى كه به شهروندان فهيم همدانى 
داده شده بود، بازگشايى معبر و احداث بلوار 
قدر با تالش شبانه روزى و نهايت سرعت اجرا 

شد.
فيضى منش افزود: اين بلوار معبر ارتباطى بلوار 
حضرت امام(ره) به منطقه خضر اســت و تا 
ميدان امام حســين(ع)، بلوار سالمت و بلوار 
سردار شهيد همدانى كه محورى مهم و اصلى 

در شهر همدان بوده، ادامه خواهد يافت.
وى بــا بيان اينكــه اين پروژه بــه طول يك 
كيلومتــر و به عرض 35 متر و بــا اعتبار 20 
ميليارد تومانيآماده افتتاح است، گفت: در اين 
محل ميدانى با مســاحت 3 هــزار و 600 متر 
به قطر 66 متر احداث شــده است، از تمامى 
مالكين كه همكارى و مســاعدت الزم را در 
واگذارى امالك براى اجراى پروژه داشته اند، 

تشكر مى كنم.

فيضى منش مدير منطقه 3 شهردارى همدان خبر داد  

پروژه بلوار  قدر شمالى آماده افتتاح

 مدير بيمارستان بعثت همدان با بيان اينكه 
مشكلى نســبت به قطعى برق در بيمارستان 
نداريــم و وضعيــت موجــود را مديريــت 
كرده ايــم خبر داد. به طورى كــه اگر قطعى 
طبق زمان بندى باشد بهتر است، ضمن اينكه 
هرچه خاموشــى كمتر باشد به سيستم كمتر 
فشــار وارد مى شــود و تجهيزات حســاس 

بيمارستان كمتر آسيب مى بينند.
حميد كيانى در گفت وگو با فارس با اشــاره 
به اينكه خوشبختانه تاكنون مشكلى نسبت به 
قطعى برق در بيمارستان بعثت نداشتيم گفت: 
از آنجا كه بعثت بيمارستان جنرال و سانترال 
ويروس كرونا است، همواره پيش بينى قطعى 
برق را داريم و مشــكلى در اين زمينه وجود 

نداشته است.
وى با اشــاره بــه اينكه 4 دســتگاه«دى.جى 
ژنراتور» در اين بيمارســتان موجود است كه 
وقتى برق قطع شود تقريبًا 8ثانيه بعد به مدار 

برمى گردد و بيمارستان مى تواند مشكل خود 
را رفع كند افزود: در مجموع مشــكل جدى 
درخصوص قطعى برق در بيمارستان نداريم، 
اما اين قطع و وصل شــدن ها تا برگشــت به 
مدار ممكن اســت به برخى تجهيزات آسيب 

بزند.
مدير بيمارســتان بعثت همــدان با بيان اينكه 
هرآنچه قطعى برق كمتر باشد به سيستم كمتر 
فشار وارد مى شود و تجهيزات حساس كمتر 
آسيب مى بينند گفت: قطعى برق ممكن است 
عارضه اى ايجاد كند، اما تمهيدات الزم را به 
خاطر حساسيت موضوع و حفظ جان بيماران 
انديشيده ايم و با تمام توان و منابع پيشگيرى 

الزم را انجام مى دهيم.
وى افزود: ممكن ســاير مراكز درمانى استان 
ژنراتورهــاى ضعيف ترى داشــته باشــند و 
نتوانند مدت زمان طوالنــى وضعيت قطعى 
بــرق را اداره كننــد كه بايــد تمهيدات الزم 

انديشــيده شــود، زيرا با قطعى برق سيستم 
دچار چالش مى شود.

كيانى بيان كرد: تجهيزات پزشكى دستگاه هاى 
حساســى به شــمار مى آيند و امــكان دارد 
با قطعى برق آســيب ببيننــد، از همه مهمتر 
وضعيت بيمارانى اســت كــه در آن زمان در 
اتاق عمل هستند يا زير دستگاه ونتيالتور قرار 
گرفته اند و نياز به برق دارند كه اين مســائل 

خط قرمزهاى ماست.
مدير بيمارستان بعثت همدان با بيان اينكه نبايد 
اجازه اتفاقى را در بيمارستان داد و خوشبختانه 
در بيمارســتان هاى استان نيز آمادگى مديريت  
قطعى برق را داريم گفت: دســتگاه هايى نظير 
تنفس مصنوعــى و مانيتورينگ باترى داخلى 
دارند و شايد براى چند لحظه بتوانند پشتيبانى 
كنند، اما دســتگاه اكسيژن ساز نيروى بيشترى 
مصرف مى كند كه براى تأمين برق اين دستگاه 
تمهيدات الزم انديشــيده شده و كپسول هاى 

بك آپ وارد مدار مى شوند تا مدت زمان قطعى 
برق را جبران كند.

وى با اشــاره به اينكه قطعًا نبايد قطعى برق 
در شبكه باشــد و بايد تمهيدات الزم را قبًال 
انديشيده  باشيم كه با وضعيت موجود مشكل 
جــدى نداريم و تمام توان خود را هم به كار 
خواهيم گرفت تا مشــكلى رخ ندهد افزود: 
طى تعامل با اداره بــرق اگر تغييراتى هم در 
سيستم داشته باشــيم سعى مى كنيم هماهنگ 

انجام دهيم.
 كيانــى با بيــان اينكــه قطعى بــرق اگر با 
برنامه ريزى شده باشد مى توانيم بهتر مديريت 
كنيم و آنچه ما را نگران مى كنند قطعى بدون 
برنامه ريزى شده است گفت: هرچند آمادگى 
مديريت را داريم، اما اگر قطعى با زمان بندى 
باشد بهتر اســت كه البته اميدواريم وضعيت 
هرچه سريع تر بهتر شود و در مجموع قطعى 

نداشته باشيم.

 رئيس كل دادگســترى اســتان همدان با 
بيان اينكه نتيجه انتخابات رياست جمهورى، 
نشــانگر اعتقاد قشــرهاى مختلف مردم به 
كارنامه دستگاه قضا به رياست آيت ا... رئيسى 
داشــت، گفت: اميد آنكه بــا روى كار آمدن 
دولت جهادى و انقالبى شاهد مبارزه بى امان 
با گلوگاه هاى فســاد، توجه به حقوق عامه و 
حوزه اقتصاد مقاومتى باشيم، كه خواسته مردم 

نيز همين است.
به گزارش روابط عمومى دادگســترى استان 
همدان؛ محمدرضا عدالتخواه در نشست يك  
روزه رؤساى دادگســترى ها و دادستان هاى 
اســتان همدان بــا تقديــر از مجاهدت ها و 
حوزه هاى  كاركنــان  و  قضــات  تالش هاى 
قضايى اســتان به حضور پرشــور و شعور 

دل دادگان انقــالب اســالمى در برگزارى با 
شكوه انتخابات رياست جمهورى پرداخت و 
گفت: با وجود شرايط خاص ناشى از شيوع 
كوويد- 19، برخى ناهماهنگى هاى اجرايى و 
بيشــتر از اين موارد فضاسازى ها و تبليغات 
گسترده و پر دسيسه دشــمنان انقالب براى 
اخالل در روند انتخابات ايران، شاهد حضور 
با بصيرت مردم پاى صندوق هاى رأى بوديم.
وى بيــان كرد: در نهايت انتخاب مردم در آن 
حماســه عظيم و ملى، آيت ا... رئيسى بود آن 

هم با رأى باال و چمشگير.
رئيس كل دادگسترى استان همدان افزود: پيام 
اين انتخاب مبارك بيانگر حجم باالى اطمينان 
و اعتماد قشــرهاى مختلف مردم به عملكرد 
دستگاه قضايى كشــور و كارنامه مثبت اين 

قوه است.
 عدالتخــواه در ادامــه به تشــريح برخى از 
ويژگى هاى منحصربه فــرد رئيس جديد قوه 
اشاره  قضاييه حجت االسالم محســنى اژه اى 
و بيان كــرد: حجت االســالم اژه اى مديرى 
برخوردار از تقواى واقعى، بصيرت و معرفت 
توأم با واليتمدارى و قانون محورى اســت و 
بسيارى از توفيقات فعلى دستگاه قضا، نتيجه 
خدمات ارزشمند و مديريت جهادى اوست.

وى همچنيــن گفت: با آغاز بــه كار دولت 
جهادى و انقالبى، مبارزه بى امان با گلوگاه هاى 
فساد و توجه به حقوق عامه و حوزه اقتصاد 
مقاومتى، بار تكليف مجموعه قضايى در اين 
موارد سبكتر مى شود و فرصت پرداختن قوه 
قضاييه به مأموريت هاى قانونى و شرعى خود 

در امور اولويت دار ديگر فراهم مى شود.
بــه گــزارش روابط عمومــى دادگســترى 
استان همدان،   نشســت يك روزه رؤساى 
دادگســترى و دادســتان هاى شهرستان هاى 
حوزه قضايى اســتان همدان با هدف بررسى 
وضعيت و موضوعات قضايى استان برگزار 
شد. در اين نشست محورهاى اولويت دار و 
سياست هاى قضايى رئيس جديد قوه قضاييه 
حجت االسالم محسنى اژه اى تبيين و بررسى 
شــد و در راســتاى تحقق هر يك از اهداف 
بحث،  مورد  مختلف  راهكارهاى  ترســيمى 

رايزنى و طرح برنامه قرار گرفت.

بيمارستان بعثت مشكل قطعى برق ندارد

 قطعى ها ممكن است به تجهيزات بيمارستان آسيب بزند

غبار رقيق آسمان استان همدان را فرا مى گيرد
 بنا بر اعالم كارشــناس اداره كل هواشناســى همدان غبار رقيقى با 
توجه به افزايش جريان باد در 48 ساعت آينده از سمت مناطق كويرى 
وارد استان شــده و آسمان بيشــتر مناطق را فرا مى گيرد.محمدحسن 
باقرى شــكيب در گفت وگو با ايرنا گفت: براســاس بررسى داده ها و 
نقشه هاى پيش يابى هواشناسى، آسمان بيشتر نقاط استان همدان، صاف 
و بــدون ابر، همراه با وزش باد و غبار رقيق پيش بينى مى شــود.وى با 
اشــاره به اينكه جهت وزش باد از سمت شرق به غرب است، افزود: 
به دنبال افزايش ســرعت وزش باد، غبار رقيق از سمت مناطق كويرى 

استان قم وارد همدان مى شود و غلظت آن اندك است.

رئيس كل دادگسترى استان همدان:
نتيجه انتخابات، ُمهر تأييد مردم بر كارنامه قوه قضاييه بود

■ مبارزه بى امان با گلوگاه هاى فساد، خواسته مردم از رئيس جمهور منتخب
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روستاهاى كبودراهنگ 
بيشترين قطعى برق را دارند

 كبودراهنگ-خبرنــگار همدان 
پيام: شهرستان كبودراهنگ با وجود 
برخوردارى  از نيروگاه، متأســفانه 
روســتاهاى اين منطقه بيشــترين 

ميزان قطعى برق را دارند.
نماينده مردم بهــار و كبودراهنگ 
با  اســالمى  شــوراى  مجلس  در 
اشاره به اينكه در روزهاى گذشته 
در برخى نقاط شهرستان هاى بهار 
طبق  خاموشــى ها  كبودراهنگ،  و 

زمان بندى شركت توزيع برق نبود گفت: اين روند موجب گله مندى 
قشــرهاى مختلف شده اســت كه اميدوارم تدبير درســتى براى آن 

انديشيده شود.
فتح ا...توســلى با بيان اينكه ميزان مصرف برق در هواى گرم تابستان 
قابل پيش بينى بود و بايد براى آن برنامه ريزى مى شد افزود: قطع شدن 
برق همزمان با گرماى بى ســابقه هوا، براى مردم كالفه كننده و براى 

اهالى كسب وكار، آزاردهنده است.
وى بيان كرد: با توجه به اينكه كســبه، توليدكنندگان و ساير قشرهاى 
مردم طبق جدول اين زمان بندى برنامه ريزى هاى كارى خود را انجام 
مى دهند، اما رعايت نكردن زمان بندى از ســوى شركت برق موجب 
آشفتگى بازار و ناراحتى مردم بخصوص كسبه، بازاريان و كشاورزان 

شده است كه نيازمند توجه مسئوالن است.
توســلى افزود: همه ما در اين شــرايط ملزم به همــكارى و رعايت 
مصرف برق هســتيم، اما بايد بررسى شود اگر در جايى اين همكارى 
صــورت نگرفته نبايد تاوان مازاد مصرف برق را، مناطقى كه مصرف 

آنها تا سقف تعيين شده است، بدهند.
وى گفت: بايد به دقت بررســى شود اگر در اين شرايط آب وهوايى، 
در منطقه اى الگوى مصرف برق رعايت شده است مورد تشويق قرار 

بگيرد و خاموشى در آن مناطق اعمال نشود.
نماينده مردم بهار و كبودراهنگ  در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره 
به وجود نيروگاه هزارمگاواتى شــهيدمفتح در كبودراهنگ افزود: اين 
نيروگاه در سال هاى گذشته بيشترين آسيب را به محيط زيست منطقه 
و ســفره هاى زيرزمينى آب وارد كرده است، بنابراين حق مردم منطقه 
است كه بخشــى از ضررها حداقل با تأمين برق ارزان و رايگان و يا 

قطعى حداقلى برق  جبران شود.
وى  بيان كرد: اين در حالى اســت كه نه تنها چنين اتفاقى رخ نداده، 
بلكه روســتاهاى منطقه بيشترين ميزان قطعى برق را دارند و همچنان 
هزينــه بى مديريتى و فقدان نگاه كالن مديريتى مســئوالن در حوزه 

انرژى را مى پردازند.

آغاز برداشت كلزا از مزارع بهار

 بيش از 80 تن دانه روغنى كلزا از مزارع شهرســتان بهار برداشت 
مى شود.

مدير جهادكشاورزى شهرستان بهار با اشاره به آغاز برداشت كلزا در 
زمين هاى زراعى اين شهرستان، گفت: پيش بينى مى شود امسال بيش از 

80 تن دانه روغنى كلزا در اين شهرستان برداشت شود.
 اكبرى افزود: در سال زراعى جارى در 37هكتار از اراضى كلزا كشت 
شده و پيش بينى مى شود از اين سطح بيش از 80 تن دانه كلزا برداشت 

شود.
وى بيــان كرد: خريد محصول كلزا تضمينى بــوده و براى متقاضيان 

كاشت محصول راهبردى كلزا تسهيالت پرداخت مى شود.
مديــر جهادكشــاورزى بهار هم گفــت: كلزا يكــى از محصوالت 
استراتژيك و كاربردى در صنعت توليد روغن خوراكى است و چند 
ساليست كه به عنوان محصول كم آب بر جايگزين محصوالت آب بر 

در اين شهرستان كشت مى شود.
روغن حاصــل از كلزا سرشــار از ويتامين  «E» مى باشــد كه براى 
پيشــگيرى از ســرطان كاربرد دارد و بهترين روغــن براى پخت وپز 

شناخته شده است.

فرماندار اسدآباد:
پارك بانوان به عنوان اولويت پيگيرى شود 
 مسئول امور بانوان فرماندارى شهرستان مطالبه بانوان اسدآبادى در 

مورد پارك بانوان را پيگيرى كند.
فرماندار شهرستان اســدآباد در كارگروه امور بانوان و خانواده گفت: 
حضور بانوان در شــوراهاى اسالمى منتخب شــهر اسدآباد ظرفيت 
بااليى براى پيگيرى مطالبه زنان اين شهرســتان براى راه اندازى پارك 

بانوان اين  شهر توسط شهردارى خواهد بود.

سعيد كتابى در ادامه با اشــاره به نقش بى بديل بانوان در جامعه بيان 
كرد: توجه، تقويت و توســعه  زيرساخت هاى ورزش بانوان يكى از 
جمله مواردى اســت كه بايد در شهرستان به آن اهميت ويژه اى داده 
شــود و بانوان نيز به مقوله ورزش نگاه جنســيتى نداشته باشند و به 

ورزش اهميت دهند. 
وى با بيان اينكه بانوان بايد خود را براى تصدى مسئوليت هاى باالتر 
باور كنند، گفت: امروز زنان جامعه ايران اسالمى توانمندى هاى بااليى 
براى تصدى پســت هاى مختلف از جمله فرماندار، بخشدار، دهيار و 
ديگر پست ها را دارند و اختصاص  يكى از  معاونت هاى فرماندارى ها 

به  بانوان  خود گواه اين توانمندى آنان است، ضمن اينكه  در رابطه 
با نداشــتن دهيار زن در شهرستان اسدآباد داراى گاليه هستيم و بايد 

بانوان روستايى در اين زمينه نيز ورود پيدا كنند.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان اسدآباد، كتابى در ادامه 
با بيان اينكه  نرخ رشــد بارورى كلى شهرســتان براساس جمعيت 
بايد 2/1درصد باشــد و  اين درحاليست كه در حال حاضر اين ميزان 
نرخ رشــد بارورى در شهرستان 1/6درصد بوده بيان كرد: صيانت از 
جمعيت شهرســتان براى افزايش نرخ جمعيت در حال پيگيرى و در 

دستور كار دانشكده علوم پزشكى شهرستان قرار دارد.

 تويســركان- وحيــد الوندى-خبرنگار 
همدان پيام: ايستگاه قطار باباكمال تويسركان 
اكنــون پس از برخى وقفه ها و  كندى ها در 
مراحل اجرايى ســاخت خود در سال هاى 
گذشــته از پيشــرفت فيزيكى 98درصدى 
برخوردار شــده و در آســتانه بهره بردارى 
قرار گرفته تا صداى ســوت قطار به گوش 

تويسركانى ها نزديكتر شود.
شهرستان تويســركان كه به نوعى به دليل 
برخوردار نبودن مطلوب از راه هاى ارتباطى 
برون شهرســتانى در يــك موقعيت خاص 
جغرافيايى قرار گرفته براى پيشبرد صنعت 
گردشگرى و جذب سرمايه گذاران توليدى 
به افزايش كمى و كيفى راه هاى دسترسى  و 

مطلوب نياز مبرم دارد.
ســال 96 با تالش هــا و پيگيرى هاى مفتح 
نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى 

اســالمى در حالى عمليات اجرايى ساخت 
ايستگاه قطار باباكمال تويسركان با حضور 
2تن از معاونان وزير راه وشهرســازى آغاز 
شــد كه در برخى مقاطع زمانى احداث اين 
ايستگاه در ســال هاى گذشته از طرح ريلى 

غرب كشور حذف شده به نظر مى رسيد.
ايستگاه قطار باباكمال از آن جهت از اهميت 
زيادى بــراى مردم تويســركان برخوردار 
است كه موجب تســهيل در حمل ونقل و 
جابه جايى مسافران از نقاط مختلف كشور 
به مقصد باغ شهر گردشــگرى تويسركان 
مى شود و همچنين در امتداد راه آهن غرب 
كشور كه به بندر الذقيه عراق و در نزديكى 

عتبات عاليات مى رسد، قرار مى گيرد.
ايســتگاه قطار باباكمال در نهايت در زمينى 
به مســاحت 6/5هكتار و بابرآورد اعتبارى 
افزون بر 30ميليــارد تومان مراحل اجرايى 

خــود را آغاز كرد و بــا وجود اينكه به 
دليل كمبــود اعتبارات مالــى موردنياز 
و گزارش هــاى اعتبــارى ديــررس با 
وقفه هايى در مســير روند اجرايى خود 
روبه رو شد، اكنون از 98درصد پيشرفت 

فيزيكى برخوردار است.
مسئوالن مرتبط با اين طرح، در مقطعى 
22 بهمن ماه سال 99 و در مقطعى ديگر 
پايان سال 99 را زمان بهره بردارى از آن 

اعالم كردند، اما اكنون با گذشت بيش از 4 
ماه از ســال 1400 گويا صداى سوت قطار 

به گوش تويسركانى ها نزديكتر شده است.
فاصله شــهر تويسركان تا ايســتگاه قطار 
باباكمال يك مســافت نســبتاً طوالنى 30

كيلومترى اســت و به هميــن دليل مراحل 
اجرايى ساخت راه دسترسى به اين ايستگاه 
به صــورت ميانبــر از روســتاى دارانى و 

بوســتاندر آغاز شــده كه فاصله تويسركان 
به ايستگاه باباكمال را به 10كيلومتر كاهش 
مى دهد و همچنين موجب رونق بخشــى به 

راه هاى فرعى درون شهرستانى مى شود.
خط ريل راه آهن غرب كشور در مسير خود 
از شهرستان هاي مالير، كرمانشاه، تويسركان 
و مرز خسروي مي گذرد و در آن سوي مرز 

به بندر الذقيه عراق مي رسد.

اتصال تويسركان به شــبكه ريلى غرب 
كشور عالوه بر تســهيل در روند جذب 
موجب  ســرمايه گذاران  و  گردشــگران 
مى شــود تا مردم تويســركان بتوانند به 
راحتى به نقاط ديگر كشور دسترسى پيدا 
كنند و همين فرايند مى تواند سبب ســاز 
ايجاد فرصت هاى متنوع شغلى و توسعه 

بيش از پيش شهرستان تويسركان شود.

 منتخبان شوراى اسالمى شهر مالير بايد با همدلى و وفاق 
و داشــتن برنامه هاى راهبردى و قابل اجــرا، با تمام توان و 
ظرفيت براى پيشــرفت و آبادانى هرچه بيشتر شهر و توزيع 
عادالنه خدمات به مردم ورود كنند و مســير تحول و توسعه 

مالير را سرعت بخشند.
فرماندار مالير در جمع منتخبان ششمين دوره شوراى اسالمى 
شهر مالير گفت: مردم مالير با حضور گسترده و پرشور خود 
در انتخابات 28خردادماه حماســه آفريدنــد و بايد به اندازه 

جايگاه رفيع شان از خدمات و امكانات بهره مند شوند.
قدرت ا...ولدى افزود: پس از بازشــمارى چند صندوق اخذ 
رأى در اين شهرستان، صحت انتخابات در اين شهرستان از 
سوى رئيس هيأت عالى نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى 
اســتان همدان تأييد و حتى يك رأى هم جابه جا نشده بود و 

مالير در برگزارى انتخابات 1400 روسفيد شد.
وى با تبريك به منتخبان شوراى شهر مالير در دوره ششم و 
همچنين قدردانى از حضور گســترده مردم اين شهرستان در 
انتخابات 28 خردادماه و خلق حماســه اى ماندگار، بيان كرد: 
مشاركت پرشور و گسترده مردم مالير در انتخابات نشان داد 

كه شــهر و ديار خود را دوســت دارند و سرنوشت خود و 
شهرشان براى آنها مهم است.

ولدى با تأكيد بر اينكه در برگزارى انتخابات 1400 شهرستان 
ماليــر ذره اى كوتاهى نشــد، گفت: مالك مــا در برگزارى 
انتخابات رعايت ُمرقانون، بى طرفى كامل و حفظ سالمت و 
امنيــت انتخابات بود و چون با خــدا معامله كرديم، در اين 

انتخابات روسفيد شديم.
وى بيان كرد: طبق اعالم رئيس هيأت عالى نظارت بر انتخابات 
شوراهاى اسالمى استان همدان، صحت انتخابات شوراهاى 

اسالمى 6شهر تابعه شهرستان مالير تأييد شد.
ولدى خطاب به منتخبان ششــمين دوره شوراهاى اسالمى 
شــهر مالير گفت: مردم مالير به شما اعتماد كردند و از اين 
سرمايه عظيم مردمى بايد براى ارائه بهترين خدمت به مردم 

استفاده كنيد.
فرماندار مالير با بيان اينكه دغدغه مردم مالير توجه بيشــتر 
به بافت فرسوده و ارائه خدمت به مناطق حاشيه نشين است، 
بيان كرد: شــهر مالير بايد به اندازه جايــگاه رفيعش و دارا 
بــودن 2عنوان جهانى و تقديم  هزار و100 شــهيد واالمقام 

عفاف و حجاب 
افتخارى براى زنان 
و مردان كبودراهنگى

 كبودراهنــگ- اكــرم حميــدى- خبرنــگار 
همدان پيــام: در شهرســتان كبودراهنگ عفاف و 
حجاب رنگى نباختــه، بلكه افتخارى براى زنان و 

مردان اين ديار است.
روز 21تيرماه هر ســال از اين جهت روز«حجاب 
و عفاف» نامگذارى شــده است كه مصادف است 
با ســالروز قيام مردم مشــهد عليه كشف حجاب 
در دوران رضاشــاه پهلوى. در سال 1314 در پى 
اقدامات اصالحى رضاشــاه بر روى سبك پوشش 
مردم، دستور اســتفاده مردان از كاله شاپو و كشف 
حجاب زنان در مشــهد صادر شــد. با شنيدن اين 
خبر جمعــى از روحانيون شــهرهاى مختلف در 
تهران تحصن كردند. محل تحصن اين روحانيون 

به سرپرســتى آيت ا... قمى در شهررى بود. وقتى 
اخبار محاصره محل اقامت آنها به مشــهد رسيد، 
مردم مشــهد در حرم امامرضا(ع) و اطراف مسجد 
گوهرشاد تجمع و به اين وضعيت اعتراض كردند.

روز 21تيرماه نيروهاى حكومتى به مردم معترض 
به كشف حجاب در مسجد گوهرشاد حمله كردند. 
در تاريخ آمده كه در اين حمله و كشتار 2هزار زائر 

امام رضا(ع) به خاك و خون كشيده شدند.
ــه  ــه آن هفت ــه در ميان ــاه ك ــال 21 تيرم ــر س ه
عفــاف و حجــاب نيــز قــرار دارد چالش هــا 
و نظــرات متفــاوت  صاحبنظــران راجــع بــه 
موضــوع حجــاب بــه بحــث روز جامعــه تبديــل 
مى شــود كــه در شهرســتان كبودراهنــگ نيــز ايــن 

ــى دارد. ــيار باالي ــت بس ــوع  اهمي موض
 با توجه به اينكه  متأسفانه امروزه عفاف و حجاب  
در جامعــه اســالمى ما كمرنگ تر شــده، ولى در 
شهرســتان كبودراهنگ حجاب زنان و مردان  اين 
ديار زبانزد خاص و عام است و در اين خصوص 

حرف نخست را مى زند.
 بيــش از 90 درصد زنــان و دختران كبودراهنگى  
چادر را به عنــوان  حجاب كامل خود برگزيده اند 
و به آن افتخار مى كنند، زيرا همين شيرزنان صدها 
شــهيد، جانبــاز و آزاده تقديم اســالم و  انقالب 
كرده انــد. به پــاس قدردانى از خون پاك شــهدا 
هيچگاه حجاب را ذلتى براى خود نمى دانند، بلكه 

حجاب عصمتى براى حفظ آنان است.
مسئول بسيج جامعه زنان شهرستان كبودراهنگ نيز به 
مناسبت هفته عفاف  در اين خصوص با اشاره به نقش 
محورى عفاف و حجاب در نامگذارى اين هفته گفت: 
جامعه اسالمى ايران در پرتو پرورش و رفتار اسالمى 
در حفظ عفاف و حجــاب و حركت در چارچوب 
موازين شــرعى در تعامالت مــردان و زنان در همه 
عرصه هاى فعاليت، الگوى كرامت و شأن حقيقى زن 

مسلمان در فضاى جامعه خواهد بود.
ســيده سميه جعفرى با اشاره به برنامه هاى در نظر 
گرفته شــده براى اين هفته بيان كرد: بسيج جامعه 

زنان شهرســتان با همراهى حوزه هــاى مقاومت 
خواهر و برادر و هم افزايى با قشرها و متخصصين 
و ادارات دخيــل در امر عفــاف و حجاب بيش از 
40 عنوان برنامه را در هفته عفاف و حجاب انجام 

مى دهند.
وى با اشاره به حركت موج آفرين برنامه هاى عفاف 
و حجاب در سطح جامعه افزود: نمايشگاه عفاف 

و حجاب و پاســخگويى به شبهات، اجراى پاتوق 
فرهنگى در برنامه هاى سه شنبه مهدوى، پياده روى 
گردان هاى كوثر، اجراى كرســى آزادانديشى براى 
دختــران دانش آمــوز و تجليل از آرايشــگاه هاى 

اسالمى از برنامه مهم اين هفته خواهد بود.
جعفرى در پايان با اشاره به ديگر برنامه هاى هفته 
عفاف و حجاب گفت: اجراى مسابقه كتابخوانى، 
اجراى اردوهاى جهادى، جشــن تكليف دختران با 
عنوان بزم حجــاب فاطمى، اجراى مانور فرهنگى 
عفــاف و حجــاب، كارگاه هاى ســتون عفيف و 
دختران آفتاب، مسابقات مختلف نمايشنامه نويسى 
شعر، داستان كوتاه، نقاشــى، كارگاه هاى تربيت و 
رسانه، مسابقه طراحى پوشــاك و لباس اسالمى، 
تكريم از ويترين هاى سالم و آرايشگاه هاى اسالمى، 
اجراى مســابقات ورزشــى، اكران فيلم، تجليل از 
فعاالن عرصه عفاف و حجاب و راه اندازى پويش ها 
و توليدات رسانه اى از برنامه هاى شاخص در هفته 

عفاف و حجاب خواهد بود.

صداى سوت قطار صداى سوت قطار 
به گوش تويسركانى ها به گوش تويسركانى ها نزديكترنزديكتر شد شد

فرماندارمالير: 
از حق مردم مالير دفاع مى كنم
■ منتخبان شوراى ششم مسير توسعه را سرعت بخشند

به انقالب اســالمى، بايد همواره زيبا و آباد و 
صاحــب بهترين امكانات و خدمات باشــد و 
اين امر وظيفه منتخبان شوراى اسالمى شهر را 

دوچندان مى كند.
ولدى گفت: تمام قد از منتخبان شوراى اسالمى 
شهر و شهردارى در دور جديد همچون دوره 
قبل پشــتيبانى و حمايت مى كنم و تا زمانى  كه 
در اين جايگاه هستم و توان دارم، از حق مردم 

شهرستان مالير دفاع مى كنم.
وى از منتخبان شــوراى اسالمى شهر در دوره 
ششم خواســت: از طرح هاى بزرگ و ماندگار 
براى شــهر اجــرا كنيد و ضمن ايجــاد منابع 
درآمدى پايدار براى شهردارى، ارتقاى مبلمان 
شــهرى، تعريض خيابان ها، اجــراى نهضت 
آسفالت، زيباسازى ورودى هاى شهر و توزيع 
عادالنــه امكانات، از ظرفيت اصحاب رســانه 
و مطبوعــات و متخصصان براى پيشــبرد كار 
استفاده كنيد.معاون سياسى واجتماعى فرماندارى 
مالير نيز گفت: منتخبان شوراى اسالمى شهر و 
ديگر داوطلبان اين دوره از انتخابات، هر آنچه 
اعتبار و آبرو داشتند، براى حضور حداكثرى و 
گســترده مردم در انتخابات به ميدان آمدند كه 

قابل تقدير است.
 حتى يك رأى هم جابه جا نشده بود

حســين فارســى با بيان اينكه شهرستان مالير 
در ايــن دوره از انتخابات با درايت و مديريت 
خوب فرماندار ماليــر و رئيس هيأت اجرايى 
انتخابات اين شهرســتان روســفيد شد، بيان 
كرد: بدون هماهنگى قبلى به صورت تصادفى 
تعدادى صندوق اخذ رأى با حضور كانديداى 
معترض بازشــمارى شد كه حتى يك رأى هم 

جابه جا نشده بود.
وى با اشــاره به افزايش 9درصدى مشــاركت 
مــردم در اين دوره از انتخابات در شهرســتان 
ماليــر گفت: با وجــود اعتراض تعــدادى از 
داوطلبان شــوراى اسالمى شــهر، حتى يك 
مــورد دليل محكمه پســند و مســتندات ارائه 
نشــد و برگزاركنندگان انتخابات 1400 در اين 
شهرســتان سربلند شدند كه نشــان از درايت 

فرماندار مالير دارد.
 بازگشــت بــه وضعيــت قرمز با 
عادى انگارى كرونا در مالير حتمى است

بدون شــك با عادى انگارى كرونا از ســوى 

مردم و برگزارى مراســم هاى عروسى و عزا و 
وضعيت  به  بازگشت  غيرضرورى،  تجمع هاى 

قرمز كرونا در اين شهرستان حتمى است.
معاون سياســى واجتماعى فرماندارى  مالير با 
اشــاره به روند افزايشــى ميزان ابتال و بسترى 
افراد كرونايى در روزهاى اخير گفت: با توجه 
به شــيوع نوع جديد ويروس كرونا، شــرايط 
شــيوع بيمــارى در مالير خطرناك اســت و 
مردم بايد حساسيت بيشترى نسبت به رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى داشته باشند.
به گزارش ايرنا، حســين فارســى در ســتاد 
شهرســتانى مقابله با كرونا در شهرستان مالير 
بيان كرد: اينكه پس از گذشت هفته ها وضعيت 
نارنجى ماليــر همچنان ثابت اســت، به اين 
معناست كه شرايط خوب نيست و در مقايسه با 
خردادماه روند ابتال، بسترى و مرگ ومير بيماران 

رو به افزايش است.
وى بــا بيان اينكه قدرت ســرايت نوع جديد 
ويروس كرونا(دلتا) 40درصد بيشــتر از انواع 
ديگر اســت، افزود: مى طلبد مردم حساسيت 
بيشــترى نسبت به رعايت دســتورالعمل هاى 
بهداشتى داشته باشند و از هرگونه دورهمى و 

تجمع خانوادگى پرهيز كنند.
فارسى گفت: اكيپ هاى نظارت و بازرسى با 
حضور مديران دستگاه هاى اجرايى شهرستان 
همچــون گذشــته بازديدهاى خــود را از 
اصناف، كسبه و بازار ادامه دهند و با هرگونه 
تخلفى در زمينه رعايت نكردن پروتكل هاى 
كرونا  محدوديت هــاى  اعمال  و  بهداشــتى 

برخورد كنند.
وى افزود: براســاس مصوبات ســتاد كرونا و 
اعمــال محدوديت هاى جديد تــردد، با ورود 
خودروها با پــالك غيربومى به داخل شــهر 
برخورد مى شــود و براى شــهرهاى نارنجى 

جريمه 500هزار تومانى اعمال مى شود.
معاون سياســى واجتماعى فرماندارى مالير با 
اشاره به تداوم ممنوعيت تردد شبانه از ساعت 
22شب تا 3بامداد، گفت: با افزايش گشت هاى 
پليس از امشــب بــه جد با متخلفــان و افراد 
بى توجه به رعايت ممنوعيت هاى تردد شــبانه 

برخورد مى شود.
فارســى با تأكيد بر اينكه با برگزارى هرگونه 
مراســم عروســى، عزا و تجمع هــا برخورد 

مى شود، بيان كرد: شهردارى مالير با همكارى 
ديگر دســتگاه هاى مرتبط مانور اطالع رسانى، 
هشــدار و ضدعفونى معابر، خيابان ها و اماكن 
عمومى را آغاز كنــد و موج جديدى از ايجاد 
حساســيت و اقناع سازى مردم از طريق فضاى 

مجازى و رسانه ها انجام شود.
 افزايش آلودگى سطوح با نوع جديد 

ويروس كرونا 
رئيس مركز بهداشــت مالير نيز خارج نشدن 
از وضعيــت نارنجى را زنگ خطر دانســت و 
گفت: از هفته دوم تيرمــاه روند افزايش ابتال، 
بســترى و مرگ ومير كرونا با توجه به شــيوع 
نوع جديد ويروس در حال افزايش اســت و 
درگيرى كودكان و قشــر جوان به اين ويروس 

بيشتر است.
نيكو امجــدى با بيان اينكــه بيمارى زايى اين 
ويروس بســيار باالست و به دليل شباهت اين 
بيمارى به حالت سرماخوردگى، ميزان آلودگى 
ســطوح را افزايش مى دهد، افزود: مشكلى كه 
هم اكنون ما را نگران مى كند، افراد 70سال به باال 
و گروه هايى كه واكسينه شده اند و با اين خيال 
كه ديگر به كرونا مبتال نمى شوند، به عنوان ناقل 

سالم تلقى مى شوند هستيم.
وى با اشاره به واكسينه شدن حدود 23هزار 
نفر از گروه هاى مختلف در اين شهرســتان 
گفت: اين افراد با فكــر اينكه بدن آنها ايمن 
شــده و به كرونا مبتال نمى شــوند، نسبت به 
رعايــت پروتكل ها و زدن ماســك كم توجه 
شــده اند و اين افراد به عنوان ناقالن ســالم 
روند شيوع بيمارى را بيشتر مى كنند كه بسيار 

خطرناك است.
رئيس پليــس راهــور مالير نيز بيــان كرد: از 
چهارشنبه هفته گذشته گشت هاى شبانه پليس 
در ســطح شــهر مالير افزايش پيدا مى كند و 
ممنوعيت هاى تردد شبانه بيشتر كنترل و نظارت 

مى شود.
قاسم ساكى با اشــاره به تداوم ممنوعيت تردد 
شبانه از ساعت 22 شــب تا 3 بامداد و اعمال 
جريمه 200هــزار تومانى براى متخلفان افزود: 
بــراى خودروها با پــالك غيربومى حتى اگر 
ساكن شــهر مالير نيز باشــند، جريمه اعمال 
مى شود و هرچه سريعتر بايد نسبت به تعويض 

پالك خود اقدام كنند.

شهرســتان تويسركان كه 
به نوعى بــه دليل برخوردار 
راه هاى  از  مطلــوب  نبودن 
ارتباطى برون شهرســتانى 
در يــك موقعيــت خاص 
جغرافيايى قرار گرفته براى 
گردشگرى  صنعت  پيشبرد 
و جــذب ســرمايه گذاران 
و  كمى  افزايش  به  توليدى 
كيفى راه هاى دسترســى  و 

مطلوب نياز مبرم دارد

@bazarehamedan
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يكى از مهمترين اقدامات 
در حــوزه انتخابــات در 
رابطه با هيــأت ناظرين 
نظارت  هيأت عالى  است. 
وقوع  از  پيشگيرى  براى 
اين  تخلفات،  از  برخــى 
اختيار را دارد كه پاى هر 
صندوق حداقل يك فرد را 

به عنوان ناظر بگمارد

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

بهـارستان

لل
 الم

ين
ب

لت
دو

مان
پارل

آغاز بررسى گزارشات حسابرسى 
شهردارى همدان

 رئيس كميسيون بودجه شــوراى اسالمى شهر همدان از برگزارى 
جلسات بررسى گزارشات حسابرسى سال 98 شهردارى خبر داد.

به گزارش فارس، حميد بادامى نجات در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
آغاز جلسات بررسى گزارشات حسابرسى سال 98 شهردارى همدان در 
شوراى شهر گفت: اين جلسات با حضور مديران مناطق و سازمان هاى 
تابع شهردارى، اعضاى كميته حسابرسى و حسابرس منتخب آغاز شد.

وى با اشاره به اينكه بررسى گزارشات حسابرسى طبق قانون شوراهاى 
اسالمى در زمينه نظارت بر عملكرد شهردارى ها، انتخاب حسابرس و 
اعالم نواقص به شهردارى برگزار مى شود، افزود: حسابرسى شهردارى  ها 
از اهميت بااليى برخوردار اســت و يكى از وظايف شوراها نظارت بر 
عملكرد مالى شهردارى بوده كه مصداق اين مهم، بررسى گزارش هاى 
حسابرسى است. رئيس كميسيون بودجه شوراى اسالمى شهر همدان  
بيان كرد: جلسات حسابرسى در راستاى اصالح و بهبود فرايندها تشكيل 
مى شود تا حسابرســان در چارچوب قانون حركت كنند.وى انتخاب 
حسابرس، نوع حسابرسى در شهردارى همدان و كيفيت انجام اين كار 
در چند سال اخير را مثبت ارزيابى كرد و افزود: حسابرسى شهردارى، 
حافظ منافع مردم است كه ما به عنوان نماينده مردم در پارلمان محلى به 

دنبال شفاف سازى پرونده مالى مديريت  شهرى هستيم.
بادامى نجات گفت: گزارش حسابرســى 98 شهردارى به موقع به شورا 
تحويل داده شد؛ اما به دليل شــيوع ويروس كرونا، برگزارى جلسات 

بررسى حسابرسى به تيرماه سال جارى موكول شد.

* استخراج رمزارز ممنوع و خالف است
ايرنا: محمود واعظى رئيس دفتر رئيس جمهورى با بيان اينكه براســاس 
تصميم دولت از يك  ماه گذشــته مزارع داراى مجوز هم حق استخراج 
رمــزارز را ندارند، گفت: اســتخراج رمــز ارز غيرقانونى اســت و با 

استخراج كنندگان برخورد و براى آنان جريمه اعمال مى شود.
*پاسخ ايران به اظهارات نماينده عربستان 

فــارس: كاظم غريب آبادى نماينده دائم كشــورمان نزد ســازمان هاى 
بين المللى در وين گفت: قصور در اجراى پادمان ها در عربستان، به اين 
پادشــاهى اجازه مى دهد تا برخى فعاليت هاى خاص هسته اى خود را با 

دور نگاه داشتن آنها از بازرسى هاى آژانس، پنهان كند.
*لزوم توجه دولت سيزدهم به ديپلماسى اقتصادى 

ايسنا: حسن همتى عضو كميســيون امنيــت ملى گفت تقويت و فعال 
كردن ديپلماسى اقتصادى يكى از اولويت هاى دولت سيزدهم باشد.

* شكايت نمايندگان از وزير صمت 
خانه ملت:44 نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى خواستار اعمال 
ماده 234(شــكايت) عليه وزير جهاد و صمــت درخصوص حمايت 

نكردن از دامداران شدند.

مجلس و دولت انقالبى هماهنگ اند
 سخنگوى كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شوراى 
اســالمى در واكنش با ســخنان عبدا... صفارى نســب معاون فنى و 
حسابرسى امور اقتصادى و حسابرسى ديوان محاسبات مبنى بر لزوم 
تغييراتى در بودجه1400 و ناتوانى دولت رئيسى در اجراى اين بودجه 

بيان كرد: به نظر نمى رسد پيش بينى و پيشگويى كارى مناسب باشد.
محمد مهدى مفتح در مصاحبه با راديو  گفت: دولت آقاى رئيسى پس 
از استقرار، اگر نيازى به اصالح باشد، راه باز است و اليحه اى را تقديم 

كرده و طبق قواعد، قوانين را اصالح مى كنيم.
وى در پاســخ به مجرى برنامه كه بودجه 1400 را دل به دل گذاشتن 
دولت توصيف و به نقدهاى جدِى خود نمايندگان به اين بودجه اشاره 
كرد گفت: بنده هم ايرادات و اصالحاتى به نظرم مى رســد، ولى اين 
قانون در مجلس انقالبى به تصويب رسيده و در اختيار دولت انقالبى 

گذاشته مى شود.
به گفته ايــن نماينده مجلس، اكثر طيف هــاى موجود در خانه ملت، 
همســو با رويكرد دولت رئيسى هستند، ولى هر زمان نياز به اصالح 

باشد، همين مجلس با دولت همكارى خواهد كرد.
مفتح همچنين درخصوص طرح ها و مصوبه هايى كه هفته گذشته در 
كميسيون تلفيق پشت سر گذاشته شد، بيان كرد: بحث ما عموماً نظارتى 

و نيز تقنينى است.
وى افــزود: نظارت بر امور مالى مجلــس و نيز اجراى بودجه 1400
در دســتور كار ما اســت و اين زمينه ها به طور جارى، در كميسيون 

مطرح مى باشد.
مفتح اصالح ســاختار بودجه كشــور را بحثى اساســى و موردنظر 
كميسيون متبوع اش برشــمرد و گفت: مهمترين مسأله اليحه بودجه 

1400 است كه به رسيدگى وسيع و عميقى نياز دارد.
سخنگوى عضو كميسيون تلفيق مجلس همچنين نكاتى ناظر بر تأمين 
كاالهاى اساســى را از ديگر نكات موردنظر برشمرد و افزود: اين كار 
زمــان زيادى را به خود اختصاص داد و اين منابع بايد به واقع صرف 

تغذيه  مردم شود.
مفتح در بخشــى ديگر گفت: يكى از مشكالت اساسى بودجه امسال 
اين اســت كه همه ساله شــاخص هاى كالن در اختيار مجلس قرار 
مى گرفت و اعالم مى شد اگر اليحه اجرا شود، تورم و ديگر شاخص ها 
شفاف مى شود، ولى امســال اين شاخص هاى كالن، در اليحه دولت 

وجود نداشت.
وى يافتن اين شــاخص هاى كالن را نيازمنــد برنامه جامع اقتصادى 

دانست.

سفر فالحى همراه هيأتى از مجلس به دمشق
 هيأتى از گروه دوستى پارلمانى جمهورى اسالمى ايران و سوريه 
با هدف تقويت روابط پارلمانى و توسعه روابط مردمى بين دو كشور  

وارد دمشق پايتخت سوريه شدند.
به گزارش خانه ملت، اين هيأت به رياســت عبــاس گلرو، به همراه 
حجت االسالم احمدحســين فالحى، جعفر راستى، سيد احمد آوايى 
و خانــم محمدبيگى از اعضا گروه دوســتى پارلمانــى مذكور وارد 
دمشق پايتخت سوريه شدند و  مورد استقبال خانم هيفا محمدجمعه 
نايب رئيس گروه دوستى پارلمانى ســوريه- ايران و سفير جمهورى 

اسالمى ايران در دمشق قرار گرفتند.
نايب رئيس گروه دوســتى پارلمانى جمهورى اسالمى ايران و سوريه 
هدف از اين ســفر را تقويت روابط پارلمانى و توسعه روابط مردمى 

بين دو كشور  دانست.
گلرو با اشــاره به روابط سياسى، اقتصادى و امنيتى - دفاعى فى مابين 
گفت:«ظرفيت هاى زيادى براى ارتقاى روابط و تعامالت در زمينه هاى 
تجارى و اقتصادى بين دو كشور وجود دارد كه ضرورت دارد از آنها 

به طور شايسته اى بهره بردارى شود».
هيفا محمدجمعه رئيس گروه دوستى پارلمانى سوريه و ايران با  ابراز 
خرسندى از سفر هيأت پارلمانى كشورمان به سوريه بيان كرد:« ارتقاى 
ســطح روابط پارلمانى و هموار كردن بستر هاى تجارى و اقتصادى 
ميان دو كشور ضرورت دارد تبادالت پارلمانى فيمابين گسترش پيدا 

كند».
در مراســم استقبال از هيأت ايرانى در فرودگاه  دمشق، سبحانى سفير 

جمهورى اسالمى ايران در دمشق نيز حضور داشت.

تحليف توسلى در مجلس
 كمتر از 2هفته ديگر 

 عضو هيأت رئيســه مجلس از برگزارى مراسم تحليف نمايندگان 
منتخب در انتخابات ميان دوره اى براى مجلس يازدهم در نخســتين 

هفته كارى پس از تعطيالت صحن خبر داد.
به گزارش ايســنا، حســينعلى حاجى دليگانى گفت: پس از برگزارى 
مراسم تحليف پرونده مربوط به اعتبارنامه اين منتخبين به شعب ارسال 
مى شود و پس از گذشت 3 روز چنانچه فردى اعتراض نداشته باشد 

تصويب اعتبارنامه اين منتخبين در دستور كار قرار مى گيرد.
جلسات مجلس پس از 2هفته تعطيلى از 27 تيرماه برگزار مى شود.

اســتان همدان با 10 شهرســتان داراى 7 حوزه انتخابيه و 9كرسى در 
مجلس شوراى اسالمى اســت كه حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ 

داراى يك نماينده در خانه ملت است.
عيســى جعفرى نماينده مردم شهرســتان هاى بهار و كبودراهنگ در 
مجلس شوراى اســالمى كه ســابقه نمايندگى مجلس از اين حوزه 
انتخابيه در دوره هاى گذشته را نيز در كارنامه خود داشت، تيرماه سال 

99 به دليل ابتال به ويروس كرونا درگذشت.
فتح ا... توســلى در يازدهميــن دوره انتخابات ميــان دوره اى مجلس 
شوراى اســالمى، با كسب بيشــترين آراى مأخوذه به عنوان نماينده 
مردم شهرســتان هاى بهار و كبودراهنگ توانست راهى خانه ملت در 

بهارستان شود.

نقش ايران مثبت در دستيابى به صلح در افغانستان 
 سخنگوى وزارت خارجه آمريكا با اشاره به انتظار واشنگتن براى برگزارى 
دور هفتم مذاكرات احياى توافق هســته اى ايران، به برگزارى نشست مقام هاى 

افغانستان و طالبان در تهران واكنش نشان داد.
به گزارش فارس، ند پرايس  گفت: پنجره ديپلماســى براى بازگشت دوجانبه 
ايران و آمريكا كماكان باز اســت.  وى درباره مذاكرات صلح افغانســتان نيز 
افزود:«ما از نقش قطر در گفت وگوهاى افغانســتان سپاســگزاريم و ادامه اين 
گفت وگو را در دوحه حمايت مى كنيم. اين ديپلمات آمريكايى درباره برگزارى 
نشستى با حضور اعضاى طالبان مقام هاى افغانستان در تهران گفت: ما مى دانيم 
كه ايران ميزبان هيأت طالبان بوده و نقش همسايگان افغانستان را در آينده درك 
مى كنيم. دستيابى به صلح در افغانستان نياز به نقش مثبتى براى همسايگان دارد 

و نقش ايران ممكن است مثبت باشد.

بورس در بلندمدت سود قابل مالحظه اى دارد
 از ابتــداى دولــت يازدهم تصميم دولــت بر اين بود تــا كارى كنيم كه 
شــركت هاى اقتصادى بزرگ دولتى را وارد بورس كنيم و مديريت بنگاه ها در 

اختيار دولت نباشد. 
به گزارش ايرنا، رئيس جمهور در پويش تدبير و اميد براى جهش توليد گفت: 
مى شــود ســرمايه هاى خرد و كوچك مردم را كنار هم قرار داد و با مشاركت 
مردم يك طرح عظيم و بزرگ را به ثمر رســاند و بعد هم آن را در فرابورس 

و بورس عرضه كرد.
حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى با بيان اينكه در دولت يازدهم و 
دوازدهم، بورس يك كار عظيم و بزرگى در كشــور انجام داد، بيان كرد: البته 
بازار سرمايه معموالً ريسك دارد و روند آن نوسانى است، اما در مجموع در اين 

ماه هاى اخير باز هم بورس يك مقدار نشاط پيدا كرده است.

رئيس  قوه مقننه با رئيس قوه قضاييه ديدار كرد
 رئيس مجلس شــوراى اسالمى با حجت االســالم والمسلمين غالمحسين 

محسنى اژه اى رئيس قوه قضاييه ديدار كرد.
به گــزارش روابط عمومى قوه قضاييه، محمدباقر قاليبــاف گفت كه قوه مقننه 
و همه نمايندگان مردم به ويژه كميســيون تخصصى حقوقى و قضايى مجلس 
آمادگــى دارد تا رئيس قــوه قضاييه را در بهبود عملكــرد اين قوه و پيگيرى 
وظايف و مأموريت هايى كه در راستاى تسهيل خدمت رسانى به مردم بر عهده 

دارد، يارى دهد.
وى بيان كرد: قوه قضاييه با قدرت در مسير تحول حركت مى كند و همه تالش 
ما اين اســت كه با تسهيل دسترســى آحاد مردم به خدمات قضايى در جهت 
گســترش عدالت و افزايش رضايتمندى عمومى به عنوان بزرگترين ســرمايه 

نظام گام برداريم.

آگهى مناقصه عمومي(نوبت دوم)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند
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* كليه كسورات قانوني برعهده برنده مناقصه  مي باشد.
* ضمناً در خصوص تنزيل اسناد خزانه اسالمي برابر بخشنامه ابالغي قابل پرداخت مي باشد.

* به پيشنهاد هاي مخدوش و مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست چهار پاكت نامه (الف ،ب،ج و د) تهيه وبه شرح ذيل تكميل نمايند: 

پاكت الف: متقاضيان مي بايست مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب  IR 170600740901109663562012 بانك مهرايران 
بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند واريز وفيش واريزي را در داخل پاكت الف قرارداده و درب پاكت را ممهور به مهر وامضا نموده ويا به جاي وجه نقد مي 
توانند از ضمانتنامه بانكي ويا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند ، همچنين در سامانه تداركات الكترونيكي 

دولت به صورت فايل PDF بارگذاري شود.
پاكت ب : متقاضيان مي بايست رزومه كاري ،گواهينامه صالحيت شركت و آخرين تغييرات شركت،فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مدير عامل ورئيس 
هيات مديره ،اسناد مناقصه را در داخل پاكت ب قرارداده ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نمايندودر سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري شود.

پاكت ج:متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت به صورت فاكتور معتبر را تكميل وامضا ومهر نمايند وآن را داخل پاكت ج قرارداده ودرب پاكت را ممهور 
به مهر وامضا نمايند ودر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به صورت فايل پي دي اف  بارگذاري شود.

* مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه ،اسناد مناقصه را بصورت الكترونيكي و فيزيكي تحويل نمايند.محل تحويل نسخه فيزيكي (ضمانت نامه) 
دبيرخانه شهرداري نهاوند و محل تحويل نسخه الكترونيكي سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد ) مي باشد .

* متقاضيان مي بايست هرسه پاكت الف،ب،ج را در داخل پاكت ((د)) قرارداده ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نموده وهمچنين آدرس دقيق وشماره 
تماس شركت را روي پاكت نوشته وتا پايان وقت اداري مورخ 1400/4/26 تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند. كه بصورت تحويل نسخه فيزيكي مي باشد 

ومحل تحويل نسخه الكترونيكي سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد ) مي باشد.
* نظارت برنحوه اجراي كار بر اساس درخواست، برعهده  واحد موتوري  اين شهرداري مي باشد.

* كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 11 صبح  مورخ 1400/04/31 تشكيل و  ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) در كميسيون مناقصه 
در محل (شهرداري ) بازگشايي و خوانده مي شود. چنانچه حداقل سه پيشنهاد ارائه شده باشد پيشنهاد ها مفتوح وبرنده اعالم خواهد شد.

* چنانچه برنده مناقصه پس از تاريخ اعالم كميسيون به وي ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط مي گردد و 
بانفر دوم قرارداد منعقد مي شود و چنانچه نفردوم نيز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد.سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد 

ميگردد. (م الف 1096) 
چاپ آگهي نوبت اول:  1400/4/13 
  چاپ آگهي نوبت دوم: 1400/4/19

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و با رعايت قوانين و مقررات مالي و از طريق آگهي مناقصه عمومي پروژه خريد يك 
شرايط  با  كشور  كل  استاندارد  سازمان  تائيد  مورد  و  مجاز  نمايندگيهاى  و  صالحيت  واجد  ازشركتهاي  را  صفركيلومتر   نفره   18 بوس  ميني  دستگاه 

ذيل انجام دهد:

مبلغ ضمانتنامه قيمت پايه (ريال)تعدادمشخصاترديف
شركت درمناقصه

محل اعتبارپروژه

1
خريديك دستگاه مينى بوس 

صفركيلومترتعدادصندلى 18+1 
،حجم موتور5193 

سى سى ،حداكثرقدرت 2600 
اسب بخارو150 دوردردقيقه

14/500/000/000725/000/000 رياليك دستگاه
ابالغى ازسوى سازمان 

شهرداريهاو دهيارى هاى كشور 
و به مبلغ  8/750/000/000 ريال 

بصورت اسناد خزانه اسالمى و 
با سررسيد 1401/11/10و مابقى از 
محل منابع داخلى شهردارى

محمد ترابى»
 اواخر هفته گذشــته پس از اعالم تأييد 
صحت انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و 
روستاى استان(به غير از تويسركان) توسط 
هيأت عالى نظارت بر انتخابات شــوراهاى 
استان، در گزارش پنجشنبه گذشته به مرور 
كلى حواشــى پيرامون انتخابات شــوراها 
بخصوص شوراى شهر همدان پرداخته و در 
رابطه با تحليل اين حواشى پيش آمده چند 

پرسش مطرح كرديم.  
پرســش هاى مطــرح شــده در رابطه با 
حواشى انتخابات شــوراى شهر همدان بر 
موجود  اختالف  نظر هاى  و  تناقضات  مبناى 
ميان اظهارات مســئولين امر و كانديداهاى 
معترض بوده، از اين رو با حجت االســالم 
والمســلمين احد  آزاديخواه نماينده مردم 
مالير در مجلس شــوراى اسالمى و يكى 
از اعضــاى هيأت عالى نظارت بر انتخابات 
اســتان در دوره قبل ارتباط  گرفتيم كه در 

ادامه مى خوانيد: 
 برخــى از كانديداهــاى معترض 
بــر ايــن ادعــا بودند كــه برخى از 
مســتندات الزم را براى بازشــمارى 
آرا ارائــه داده  ولى مــورد قبول هيأت 
نظارت قرار نگرفته اســت. چه ادله و 
نظارت  هيأت  ايجاب  براى  مستنداتى 
به بازشــمارى آرا الزم است؟(اعضاى 
هيأت نظارت اعالم كرده  اند كه به علت 
انتخابات  شــدن  برگزار  الكترونيكى 
آرا  شمارش  در  اشتباه  احتمال  همدان 
كم بوده و حتــى رئيس هيأت نظارت 
اســتان پس از شمارش 4 صندوق به 
كه حتى يك  صورت رندوم اعالم كرد 

رأى هم تغيير نكرده است.)
برابر قانون انتخابات شوراهاى شهر و روستا، 
هيأت نظارت استان اين اختيار را دارد كه به هر 
دليل محكمه پسندى كه خودش تشخيص دهد 
و نه هيچ مرجع ديگرى، دســتور بازشمارى 
بخشــى از آرا را صادر كند. حــال اين دليل 
اســتنادات  متعدد،  مى توانــد شــكايت هاى 
صوتى-تصويرى، نامه ها و تقاضا هاى مردمى 

و يا مشاهدات عينى ناظرين باشد. 
يكى از مهمترين اقدامات در حوزه انتخابات 
در رابطه با هيأت ناظرين اســت. هيأت عالى 
نظارت براى پيشــگيرى از وقــوع برخى از 
تخلفات، اين اختيار را دارد كه پاى هر صندوق 
حداقل يك فرد را به عنوان ناظر بگمارد. اين 
نظارت از نظر ما نظارت استصوابى است و نه 
نظارت استطالعى. به اين معنا كه فرد ناظر حق 

دارد كــه هم نظارت و هم 
اعمال  كند.  نظارت  اعمال 
نظارت به اين معنى كه اگر 
تخلفى ديد و يا در فرايند 
شــمارش آرا سهل انگارى 
مشــاهده كــرد، آن را به 
صورت مكتــوب گزارش 
كرده و تحويل ســر ناظر 
داده، و او هم گزارش را به 
دست مقامات باالتر رسانده 
تا بــه دســت هيأت عالى 
استان  انتخابات  بر  نظارت 
برســد. اين سلسله مراتب 
بهترين مرجــع حتى براى 

ابطال انتخابات است. 
اما اگر نه، ادله ارائه شده از سوى كانديداهاى 
معترض ادله واهى باشد، همانطور كه همواره 
پــس از انتخابات برخــى از كانديداهايى كه 
موفــق بــه رأى آورى نشــده اند اعتراضاتى 
مى كنند، هيأت نظارت اين مسأله را تشخيص 
داده و دســتور به بازشمارى را صادر نخواهد 

كرد. 
اســتان  نظارت  هيأت عالى  اگــر   
تعداد  بگيرد،  آرا  بازشمارى  به  تصميم 
چند  بازشــمارى  مورد  صندوق هــاى 
درصد و يا چه تعــداد خواهد بود؟ آيا 
بازشــمارى 10درصد از صندوق ها در 
قانونى  بازشــمارى  به  دستور  صورت 

بوده و يا بــه نظر هيأت نظارت ارتباط 
دارد؟

روال بر اين اســت كه 10درصد باشد. برخى 
مواقع حجم شــكايت ها و حجــم تخلفات 
گزارش شده، با بازشــمارى 10در صد از آرا 
عالج مى شــود. به طور مثال بين نفر هفتم و 
عدل البدل شــماره يك، 50 رأى فاصله است، 
اين مسأله به احتمال زياد با بازشمارى 10در 
صد از آرا ممكن اســت كه عالج شود. حال 
در برخى موارد حجم و عمق شــكايت ها و 
بخصوص گزارش هاى ناظرين سر صندوق ها 
به قدرى زياد است كه با بازشمارى 10درصد 
از صندوق ها مشــكل حل نخواهد شــد و از 
اين رو هيأت عالى نظارت دستور به بازشمارى 
بيــش از 10درصد از آرا را صادر مى كند. اين 
امر يك امر اجتهادى بوده و در واقع در اختيار 
خود اعضاى هيأت نظارت استان قرار دارد.    

  آيــا در رابطــه با اينكــه هنگام 
تمــام  مى بايســت  آرا  بازشــمارى 
آرا شــمارش شــده و يا تنهــا آراى 
شــمارش  معتــرض  كانديداهــاى 
مى شــود قانونى وجــود دارد؟ اگر در 
اين رابطــه قانونى وجود ندارد وحدت 
رويه و يا عرف بر چيســت؟ (2 نفر از 
اعضاى هيأت عالى نظارت بر انتخابات 
استان  روســتاى  و  شــهر  شورا هاى 
اعالم كردنــد كه با وجود تأييد صحت 
هيأت  همدان،  شهرســتان  انتخابات 
نظارت اســتان بــراى اثبات صحت 
معترض  كانديداهــاى  به  انتخابــات 
دستور به بازشمارى 10صندوق مدنظر 
صادر  را  معترضان  اين 
كرده است. با اين حال 
در روز بازشمارى آراى 
كانديداهــاى معترض 
جلسه را در اعتراض به 
اين مسأله ترك كردند 
خارج  آراى  تمامى  كه 
شــده از صندوق هــا 
بازشمارى  مى بايست 
حالى  در  اين  شــود، 
نظارت  هيأت  كه  است 
اجرايى  هيــأت  بــه 
دستور بازشمارى آراى 
3كانديداى  معترض را 

داده بود.)
قانون كه نه، ولى عرف در اين رابطه مى گويد 
كه مرجع بازشــمارى آرا متنوع است. به اين 
صورت كــه اگر مرجع براى بازشــمارى آرا 
شكايت و اعتراض كانديداها باشد به يك نوع 
تدبير مى شــود و اگر مرجع بازشمارى مرجع 
ديگرى به طور مثال گزارش ناظرين باشــد، 

مى بايست به نوع ديگر تدبير كرد. 
اگر پس از فرايند انتخابات گزارشى از تخلف 
از سوى ناظرين وجود نداشته، بلكه احدى و 
يا عده اى از كانديداها معترض هستند، قاعدتًا 
و عرف آراى اين افراد صرفاً شمارش خواهد 

شد. 
اما اگر اســناد و ادله ديگرى غير از اعتراض 

كانديداها ارائه شــود، هيأت عالى نظارت اين 
اختيار را دارد كه حتــى كل آرا و صندوق ها 

را بازشمارى كند. 
 آيا تأييد صحت انتخابات اســتان 
قانونى  مهلت  اين  دارد؟  قانونى  مهلت 
چنــد روز بوده و در صــورت عبور از 
صحت  (تأييد  مى شود؟  چه  مهلت  اين 
انتخابات تويســركان به گفته اعضاى 
هيأت نظارت، منتظر ارجاع اســتعالم 
درخصوص  امنيتى  و  قضايــى  مراجع 
ابطال 2 رأى در اين شهرستان است. 
مى تــوان گفت كه قــرار بود 14-13
تيرماه اين اســتعالمات اعالم شده و 
بسته  نيز  تويسركان  انتخابات  پرونده 

شود كه البته اين مسأله اتفاق نيفتاده 
است.)

در دســتورالعمل ابالغ شــده بــه هيأت هاى 
نظارت مهلت اين مسأله معين كرده كه تا چه 
تاريخى مى بايســت تكليف انتخابات روشن 
شود. اما خارج از اين مسأله انتظار مى رود كه 
هرچه سريع تر و در نهايت ظرف مدت 10روز 
و يا 2هفته انتخابات قطعى شود. به نظر بنده تا 
2 هفته زمان خوبى است كه تكليف انتخابات 
مشخص شود، با اين حال بالتكليف گذاشتن 
انتخابــات پس از اين مدت توجيه نداشــته، 
زيرا اما و اگر هاى بيشــترى ايجاد مى شود و 
اين مسأله موجب اعتراضات و نارضايتى هاى 

بيشترى خواهد شد.  

نماينده مالير:

تكليف انتخابات 
مى بايست هرچه سريع تر مشخص شود

■ عرف بازشمارى آرا 10 درصد از صندوق ها است
■ شمارش آراى كانديداى معترض يا تمامى آراى داخل صندوق بستگى به مرجع بازشمارى دارد
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نيش و نـوش

روزانه 36 دانش آموز در طرح سنجش سالمت 
پذيرش مى شوند

 طرح سنجش سالمت دانش آموزان پيش دبستانى و اول ابتدايى به منظور ارزيابى 
سالمت جســمانى دانش آموزان در بدو ورود به مقطع ابتدايى و پيش دبستانى انجام 

مى شود. 
رئيس اداره آموزش  وپرورش استثنايى استان همدان گفت: 25پايگاه با رعايت كامل 
پروتكل هاى بهداشتى در حال سنجش آمادگى تحصيلى و جسمانى نوآموزان استان 
هســتند كه 24پايگاه به صورت عمومى و يك پايگاه به صورت خصوصى در حال 

فعاليت هستند.

 احمــد قره خانى در گفت وگو با همدان پيام گفت: پيش بينى ما براى تعداد نوآموزان 
استان 32هزار نفر بود كه اين پايگاه ها آماده پذيرش روزانه 36 دانش آموز از ساعت 

8 الى 12هستند.
وى بيان كرد: براساس نوبت گيرى انجام شده و به منظور جلوگيرى از ازدحام، انتظار 
مى رود فقط يكى از والدين همراه با فرزند خود در روز و ســاعت تعيين شــده به 

پايگاه هاى سنجش، مراجعه كنند.
همچنين اينكه عالوه بر پايگاه هاى اجرايى، چند پايگاه ديگر هم به صورت سيار هم 
در برخى از مناطق مانند گل تپه، قهاوند در نظر گرفته شده است كه همكاران مربوطه 

در اين مناطق حضور داشته و تمامى فعاليت هاى مربوطه انجام مى شود.
قره خانى گفــت: تمامى نوآموزان بدو ورود به پايه اول دبســتان ملزم به شــركت 

در برنامه ســنجش سالمت جســمانى و آمادگى تحصيلى هســتند. برنامه سنجش 
ســالمت جســمانى و آمادگى تحصيلى نوآموزان بدو ورود به دبستان، پيش دبستان 
و دانش آموزان با نيازهاى ويژه از خردادماه اجرا شــده اســت و تا اول شهريورماه 

ادامه خواهد داشت.
وى با بيان اينكه حفظ ســالمت نوآموزان، اصل اساسى در طرح سنجش سال جارى 
اســت و رعايت دســتورات ســتاد ملى كرونا در تمامى پايگاه هاى سنجش، الزامى 
اســت افزود: رعايت كامل موارد بهداشتى و ضدعفونى پايگاه ها، ايجاد اتاق انتظار، 
كاهش پذيرش روزانه نوآموزان، افزايش ساعت كار پايگاه ها، افزايش زمان  سنجش، 
از جمله مواردى اســت كه براى رعايت فاصله گذارى اجتماعى و رعايت شــرايط 

بهداشتى در پايگاه ها در نظر گرفته شده است.

برگزارى پويش تاب آورى اجتماعى 
با هدف پيشگيرى از خشونت خانگى

 معاون پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى مركز توسعه پيشگيرى 
و درمان اعتياد ســازمان بهزيســتى از برگــزارى پويش تاب آورى 
اجتماعى با هدف پيشگيرى از خشونت خانگى در نيمه دوم امسال 
خبر داد به طورى كه هدف از برگزارى اين پويش را آگاه ســازى و 
ارتقاى دانش براى پيشــگيرى از خشونت هاى خانگى و خودكشى 

دانست.
آرزو ذكايى فــر در گفت وگو با ايرنا گفــت: برنامه ها و مداخالت 
پيشــگيرانه در سال جارى به دو شــكل ادامه خواهد داشت. برخى 
استان هاى كشــور ممكن است در رابطه با خشونت ها و خودكشى 
نيازمند مداخالت و اقدامات بيشــترى باشــند، بنابراين برنامه هاى 

بهزيستى در آن استان ها بيشتر است.
وى افزود: به عبارت ديگر تالش كرديم امسال برنامه هاى پيشگيرى 
از آســيب هاى اجتماعى را به  گونه اى طراحى كنيم كه مناســب با 
وضعيت و مسائل و مشكالت هر استان باشد و اميدواريم با اجراى 
اين برنامه ها، بتوانيم گام هاى مؤثرى در ارتقاى دانش، آگاه ســازى، 
اطالع رسانى و توانمندسازى آحاد مردم جامعه در راستاى پيشگيرى 
و كنترل و كاهش آســيب هاى اجتماعى و ارتقاى سالمت اجتماعى 

برداريم.
معاون پيشگيرى از آســيب هاى اجتماعى بهزيستى گفت: مقدمات 
اجراى پويش تاب آورى اجتماعى با تأكيد بر پيشگيرى از خشونت 
خانگى و خودكشى در ســال جارى در حال انجام بوده و جلسات 
كارشناســى با افراد صاحبنظر و اساتيد دانشگاهى در حال برگزارى 

است.
ذكايى فــر افزود: كميتــه علمــى و پژوهشــى در دبيرخانه رصد 
آســيب هاى اجتماعى شكل گرفته و يكى از كمك هايى كه اعضاى 
كميته علمى و پژوهشــى دبيرخانه به ما مى كنند، ارائه مشــاوره در 
راســتاى اجراى برنامه ها و طراحى برنامه هــاى اثربخش در حوزه 

كنترل و كاهش آسيب هاى اجتماعى و اجراى مداخالت است.
وى با بيان اينكه كمپين تاب آورى اجتماعى در سال 1400 در نيمه 
دوم آغاز مى شود، گفت: يكى از برنامه ها و اقداماتى كه در راستاى 
آگاه سازى و اطالع رسانى عمومى به ويژه در حوزه پيشگيرى سطح 
اول بسيار مؤثر است، برگزارى پويش ها و كمپين ها است. بر همين 
اســاس يكى از وظايف و فعاليت هاى دفتر پيشگيرى از آسيب هاى 

اجتماعى، پيشگيرى در حوزه خشونت و خودكشى است.
معاون پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى بهزيستى بيان كرد: سازمان 
بهزيستى كشــور در طول اين سال ها برنامه هاى متعددى را در اين 
زمينــه دنبال كرده كــه از جمله آنها مى توان آمــوزش عموم مردم 
جامعه، مداخالت به موقع، خدمات ارائه شــده از ســوى اورژانس 
اجتماعى با شماره 123 و صداى مشاور با شماره  1480 را نام برد.
ذكايى فر افزود: در حوزه پيشــگيرى نيز دو كار اساســى را داريم 
دنبال مى كنيم. نخست در بخش آگاه سازى و اطالع رسانى و ديگرى 
در بخش ارتقــاى دانش، نگرش و تغيير رفتار مردم و افراد نيازمند 

دريافت خدمات است. 
همچنين شناسايى افرادى كه در گروه هاى پرخطر قرار مى گيرند، از 
ديگر اقدامات بهزيســتى است تا بتوانيم مداخالت خود را از جمله 
مداخالت مشاوره و مددكارى را به موقع به آنان ارائه دهيم. پويش 

سال گذشته نيز بر همين اساس اجرا شد.
وى گفت: پويش تاب آورى اجتماعى ســال گذشــته بــا تأكيد بر 
رفتار همدالنه و پيشگيرى از خشــونت بود. امسال نيز اين پويش 
را خواهيم داشــت و پيش بينى شــده تا اين كمپيــن در نيمه دوم 

سال جارى برگزار شود. 
هدف از پويش اطالع رســانى و آگاه ســازى در زمينه خدمات ارائه 
شــده از سوى سازمان بهزيستى اســت به ويژه اطالع رسانى درباره 
ســامانه هاى خط خدمات مشــاوره با تلفن 1480 و خط بحران با 
شماره 123 اســت تا در مواقع لزوم، افراد از راهنمايى متخصصان 
شاغل در اين سامانه ها، استفاده كنند و هم بتوانند مداخالت به موقع 

و تخصصى را دريافت كنند.

دنياى اقتصاد: شارژ قدرت خريد مسكن
 از زور بازو رسيد به شارژى!! 

هفت صبح: واكسن كوبا و بركت جنگ تن به تن
 حتمًا با نظارت و داورى كرونا!!

ابتكار: دست اقتصاد دولتى روى كليد خاموشى ها
 بدون شرح!!

جوان: شوك فلزى به وين
 يه اولتيماتوم بديم يه تكونى بخوره!!

وطن امروز: اميدى تازه براى صلح
 مثل اينكه مى خوان اين دفعه از در دوستى وارد بشن!!

اتحاد ملت: واكسن ها جا مانده اند 
 دست به دست بدين تا صف ها طوالنى تر نشده!!

رويدادامروز: افزايش فرار مالياتى به 100هزار ميليارد تومان
 نكنه گذر زمان روى تعداد صفراش تأثير مى زاره!!
صداى ملت: به جاى تأمين برق ادارات را تعطيل كنيد 

 اينطورى هر كى به كار و زندگيش بيشتر مى رسه!!
دنياى اقتصاد: ترمز برقى بورس و صنعت

 فعًال كه ترمز  رو به خاطر قطعى برق كشيدن!!
عصرآزادى: ماسك در مقابل دلتا

 قراره كورس بزارن ببينن كدومشون زورشون بيشتره!!
يادگار امروز: خطر وقوع اپيدمى اضطراب در كشور

 آرامش قبل طوفانه!!
جهان اقتصاد:«بازار» راستگوترين عنصر تعيين قيمت جهانى 

 از قديم گفتن حرف راست رو بايد از بچه شنيد!!
مواجهه اقتصادى: از تور سالمت تا تور كرونا

 نه مشكل از تور كروناست كه سوراخ بوده!!
افكار: راه اندازى دومين خط توليد واكسن كوو ايران بركت 

 حواستون باشه خط رو خط نشه بعداً داستان شه!!

آگهى حراج حضورى شماره 1400/06

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان

قابل توجه: كل مبلغ به صورت نقدى دريافت مى گردد و قابل تهاتر نمى باشد.پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار  مي باشد.
*به قيمت پيشنهادى،مبلغ 9٪ ماليات بر ارزش افزوده تعلق مى گيرد.

*وزن كل و تعــداد اجنــاس بــرآوردي اســت،لذا در زمــان واگــذاري بايســتي دقيقــا توزيــن و شــمارش شــوند و مبلــغ نهايــى بــر اســاس توزيــن و 
شــمارش نهايــى محاســبه مــى گــردد.

*متقاضيان مبلغ سپرده را تا پايان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 به حساب شماره 5-3331333-11-7405  بانك مهرايران شعبه صدف به نام 
سازمان عمران و بازآفرينى فضاهاى شهرى شهردارى همدان واريز نموده و فيش واريزى را در هنگام برگزارى حراج همراه داشته باشند.

*متقاضيان بايد 20٪ مبلغ خريد را به صورت نقدى و يا چك تضمين در زمان برگزارى حراج همراه داشته و در صورت برنده شدن پرداخت نمايند.
*تمام هزينه ها اعم از درج آگهى به عهده خريدار خواهد بود.

*الزم به ذكر است كسانى كه مبلغ سپرده را واريز نكرده باشند حق شركت در حراج را ندارند.
*سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

*مبلغ سپرده شركت در مزايده برنده اول،هرگاه پس از ابالغ قانوني،ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود،به نفع سازمان ضبط خواهد شد.در 
خصوص نفر دوم نيز درصورت ابالغ سازمان،بدين نحو عمل خواهد شد.

*شركت در مزايده و دادن پيشنهاد قيمت به منزله قبول كليه شرايط مي باشد.
*متن آگهى فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس  http://ets.hamedan.ir موجود مى باشد.   

*زمان بازديد: از تاريخ درج آگهى 1400/04/19 تا مورخ 1400/04/31 ساعت 9 الى 12 صبح
*زمان برگزارى حراج: روز شنبه  مورخ 1400/05/02 ساعت 10 صبح

*مكان بازديد و برگزارى حراج: همدان– بلوار شهيد سردار همداني– مجتمع صنعتي سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان(كارخانه 
آسفالت سازمان)واقع در باغ ميوه شهرداري  

تاريخ انتشار آگهى: 1400/04/19
(م الف531)

سازمان عمران و بازآفرينى فضاهاى شهرى شهردارى همدان در نظر دارد طبق مجوزهاى اخذ شده،حراج حضورى به 
شرح ذيل برگزار نمايد.

مزايده شماره يك :
تضمين شركت در قيمت پايه (ريال)شرح اموالرديف

مزايده  (ريال)
2/000/000/000100/000/000يك دستگاه تراكتور،مدل  ITMCO-285سال ساخت 11381
800/000/00040/000/000يك دستگاه غلطك كشنده ساخت فنالند LOKOMO WORK سال ساخت 21975
1/400/000/00070/000/000يك دستگاه موتور ديزل 6 سيلندر VOLVO  گازوييل سوز 3
4 CCCP كوپله شده، برق روسى  VOLVO 1/800/000/00090/000/000يك دستگاه موتور ديزل 6 سيلندر

مزايده شماره دو :
تضمين شركت در مزايده (ريال)قيمت پايه هر كيلو (ريال)شرح اموالرديف

1/550/00040/000/000ضايعات مس (حدوداً 500 كيلو)1
640/00010/000/000ضايعات آلومينيوم (حدوداً 300 كيلو)2

مزايده شماره سه :
تضمين شركت در مزايده (ريال)قيمت پايه (ريال)شرح اموالرديف

148/300/00010/000/000اتصاالت پلى اتيلن (به شرح مندرج در اسناد)1
132/500/0007/000/000اتصاالت جوشى (به شرح مندرج در اسناد)2
1/031/610/00052/000/000اتصاالت گالوانيزه (به شرح مندرج در اسناد)3
192/400/00010/000/000اقالم و اتصاالت موتور خانه اى (به شرح مندرج در اسناد)4
538/730/00030/000/000اقالم برقى و مخابراتى(به شرح مندرج در اسناد)5
391/880/00020/000/000اقالم متفرقه (به شرح مندرج در اسناد)6
434/150/00025/000/000اتصاالت پليكا (به شرح مندرج در اسناد)7
740/600/00040/000/000لوله ها (به شرح مندرج در اسناد)8

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

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

برابر رأي شــماره 140060326002000241 هيأت موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كبودراهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــى آقاى عبداله حدادى فرزند حبيب اله 
به شماره شناســنامه 801 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
49119/07 مترمربع مفروز و مجزى شــده از پالك 244 اصلي واقع در روستاى طاسران 
خريدارى از مالك رسمى آقاى حبيب اله حدادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 140)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/19

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03
محمدصادق بهرامى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

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

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

برابر رأي شــماره 140060326002000240 هيأت موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كبودراهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حبيب اله حدادى فرزند ســيف اله 
به شماره شناسنامه 762 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
36295/98  مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 244 اصلي واقع در روستاى طاسران 
خريدارى از وزارت كشــاورزى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 144)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/19

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03
محمدصادق بهرامى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

 رهاســازى خودروهاى فرسوده در كنار 
خيابان ها و معابر مشــكالت عديده اى براى 
شهر و شهروندان ايجاد كرده و موجب بروز 
بسيارى از تخلفات شده است. هزينه سنگين 
نگهدارى خــودرو در پاركينگ هاى عمومى 
و خصوصــى مالك را وادار كــرده تا گزينه 
ارزان ترى را يعنى رهاسازى خودرو در كنار 
كوچه و خيابان را در پيش گرفته و برگزيند. 
برخــى از اين خودروها به حدى فرســوده 
مى شوند كه امكان حركت هم ندارند. مالكان 
اين خودروها حاضر بــه فروش خودرو   به 
قيمت هاى مصوب و تحويل به مراكز اسقاط 
خودرو نيســتند، در نتيجه خودرو ى خود را 
در خيابان ها و كوچه هاى شهر رها مى كنند. 
شــهروندان اين خودروهاى پارك  شده در 
كنــار خيابان ها يا كوچه ها را مــى بينند كه 
هفته هــا و ماه هاســت رها شــده اند و  اين 
مناظر ناخوشايندى در شهرهاست  و موجب 

آلودگى بصرى مى شود. 
نگاهى گذرا به قوانين شــهردارى ها: براساس 
ماده 55 قانون شــهردارى ها و تكاليفى كه بر 

شهردارى ها نهاده شده است.
تبصره 1- سد معابرعمومى و اشغال پياده راه ها 
و استفاده غيرمجاز آنها و ميدان ها و پارك ها و 
باغ هاى عمومى براى كسب و يا سكنى و يا هر 
عنوان ديگرى ممنوع است و شهردارى مكلف 
است از آن جلوگيرى و در رفع موانع موجود 
و آزاد كردن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله 

مأمورين خود رأساً اقدام كند.
از نظر قانون فضــاى كوچه، در مالكيت هيچ 
شخص خاصى نيست و به عموم مردم تعلق 
دارد. كوچه از جمله اموالى است كه غيرقابل 
تملك اعالم شده است (ماده 24 قانون مدنى) 
و با رعايت ساير قوانين، هر كسى مى تواند از 
منافع آن بهره مند شود.(ماده 92 قانون مدنى) 
تا زمانى كه ســدمعبرى صورت نگرفته شده 
باشد.يا در جايى كه توقف ممنوع اعالم نشده، 
توقف نكرده باشيد، پارك كردن در كوچه حق 
و سهم هر شهروند اســت. واقعيت آن است 
كــه  اين نوع پارك مشــكالت ديگرى براى 

شهروندان ايجاد مى كند.
پارك طوالنى مدت خودروهاى فرسوده عالوه 
بر مشكالت متعدد موجب مى شود زباله هايى 
در اطــراف يا انبوهــى از گردوخاك در زير 
خودرو انباشــته شــود. گاهى الشه حيواناتى 
مانند گربه در زير خودرو پيدا مى شــود كه با 
توجه به گرماى هوا   موجب بوى تعفن و خطر 
آلودگى مى شود. با وجود اعتراض همسايگان، 
مالكان خودروها مانع از انتقال اين خودروها 
از كوچــه به پاركينگ خودروهاى اســقاطى 
مى شــوند و گاه درگيرى هايى ميان همسايه ها 

بر سر اين موضوع پيش مى آيد. 
طبق مــاده 24 قانون مدنى ايــران هيچ كس 

نمى تواند طرق و شوارع عامه را تملك كند.
همچنين شايان ذكر است كه مطابق اصل 40

قانون اساسى، هيچ كسى نمى تواند اجراى حق 
خود را وســيله اضرار به ديگــران قرار دهد. 
يعنى توقــف در مقابــل ورودى پاركينگ ها 
ممنوع است و حتى بر اساس ماده 690 قانون 
مجازات اســالمى مصوب سال 1375مصداق 
جرم ممانعت از حق مى باشد. در ضمن توقف 
خودرو مقابل مغازه ها و اماكن تجارى كه عرفًا 
كســب وكار آنها را مختل كند ممنوع است و 

براســاس ماده 618 قانون مجازات اســالمى 
مصوب 1375مصداق جرم ســلب آســايش 

شغلى است و قابل تعقيب كيفرى است.
اراضــى  تبصره6(الحاقــى 1345/11/27) - 
كوچه هــاى عمومى و ميدان هــا و پياده راه ها 
و خيابان هــا و بــه طور كلى معابر و بســتر 
رودخانه ها و نهرها و مجارى فاضالب شهرها 
و  باغ هاى عمومى و گورســتان هاى عمومى و 
درخت هاى معابرعمومى واقع در محدوده هر 
شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومى 

محسوب و در  مالكيت شهردارى است. 
 مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شــهردارى ها، 
معابرعمومى و ميادين متعلق به شــهردارى ها 
و براى اســتفاده عمومــى اســت، بنابراين 
شــهردارى ها بايد راجع به توقف خودرو ها 
در كنــار معابــر عمومــى بــا همــكارى 
راهنمايى ورانندگى تدابيــر و اقدامات قانونى 
الزم را انجام دهند و شــهردارى ها بايد ضمن 
دريافت عوارض قانونى مربوطه جهت احداث 
پاركينگ هــاى عمومــى و در جهــت تأمين 
پاركينگ امالك شهرى، اقدامات قانونى الزم 

را انجام دهند. 
از سوى ديگر،  عرض كم كوچه ها  و خيابان هاى 
مركزى شــهر جوابگوى خودروهاى در حال 
تردد و ســالم هم نيست و توقف خودروهاى 
فرسوده در اين كوچه ها و خيابا ن ها مشكالت 
ترافيك را بيشــتر مى كند.2مشكل اساسى در 
اين زمينه وجود دارد: از يكسو هزينه نگهدارى 
خودرو در پاركينگ زياد است و از سوى ديگر 
مراكز اسقاط، اين خودروها را به قيمت پايين 
خريدارى مى كنند، بنابراين رانندگان چاره اى 
جز رها كردن خــودرو در اين وضع ندارند تا 
بلكه زمانــى خودرو  خود را بــا تغييراتى در 

قوانين، گرانتر بفروشند. 
برخى اين خودروها را   سرمايه اى براى خود 
مى داننــد كه مى توانند در مواقــع نياز آن را 
بفروشند و تنها چاره اى كه  وجود دارد ورود 
جدى و تعامل سازنده دو ارگان شهردارى و 
پليس راهور به ايــن موضوع   و  جمع آورى 
ايــن خودروها از خيابا ن ها از ســوى آنها و 
انتقال آنها بــه پاركينگ اســت. هزينه هاى 
حمــل با جرثقيــل امرى على حــده بوده و 
مالك متخلف مى بايســت براى آزادســازى 
خــودرو پرداخت كند. با ايــن اقدام مالكان 
خودرو با توجه به هزينه هاى باالى پاركينگ 

مجبور مى شــوند خودروها را جا به جا   كنند 
يا بفروشــند. در صورت اقدام چنين حركتى    
برخى از مالكان اين خودروها ممكن است، 
خودروهاى خود را به كوچه هاى خلوت ترى 
كــه تردد مأموران راهور كمتر اســت منتقل 
كنند كه در اين موارد همراهى شــهروندان و 
اطالع رسانى به پليس 110 و يا اطالع رسانى 
از طريق سامانه 137مى تواند راهگشا باشد. 

طبق قانــون شــهردارى ها معبــر متعلق به 
شهردارى بوده و براى اســتفاده شهروندان 
است و كســى نمى تواند سد معبر كرده و از 

معبر استفاده شخصى كند.
نبايــد فراموش كرد كه شــهر خوب دســت 
نيافتنى اســت و شــهر خوب  را شهروندان 

خوب مى سازند.
* محمد به زارع 
 اكبر تنهايى

پارك خودروهاى فرسوده  
بالى جان معابر شهر همدان
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يادداشت

اعمال محدوديت براى تأمين برق و 
تصميماتى كه نياز به مكمل دارند 

 اعمال محدوديت در فعاليت ادارات و سازمان هاى دولتى و بانك ها 
از جمله تعطيلى در روزهاى پنجشــنبه تا پايان مردادماه كه در راستاى 
رفع مشــكل خاموشــى ها و تأمين برق مصرفى بخش هاى ضرورى 
صورت گرفت، بخشــى از اقدامات اثربخش در اين زمينه است كه به 
تصميمات و اقدامات حاكميتى مربوط مى شــود و دستگاه هاى مسئول 

موظف به اجرا و رعايت آن هستند.
اين گونه تصميمات با توجه به حساسيت موضوع و گستردگى مشكل 
در نقاط مختلف كشور هم بايد براساس پيش بينى ها و نيازسنجى ها در 
موعد مقرر اتخاذ و عملياتى شود و هم گستره آن بيشتر و فراگيرتر باشد 

تا از تشديد مشكل جلوگيرى گردد.
تفويض اختيار بــه وزارتخانه هاى ذى ربط و به تبع آن ابالغ به ادارات 
و ســازمان هاى زيرمجموعه در استان فرصتى است تا موضوع با دقت 
بيشــتر و تخصصى تر مورد بررسى قرار گيرد و به دنبال آن تصميمات 

مناسبى اتخاذ شود.
از سوى ديگر دادن اختيار به استاندارى براى تصميم گيرى درخصوص 
كاهش ســاعات فعاليت ادارات و اعمال ساير محدوديت ها متناسب با 
شــرايط اقليمى و جغرافيايى به عالوه امكانات و ظرفيت هاى اســتان 
زمينه ســاز شــرايطى اســت كه در آن مديريت مصرف انرژى به نحو 

شايسته اى صورت گيرد و مردم استان دغدغه  كمترى داشته باشند.

برق نيست الاقل شمع برسانيد
مهدى ناصرنژاد»

 اين روزها در داغ، داغ تابســتان و بيداد تاريكى ها و خاموشى هاى 
وقت و بى وقت برق، شمع شايان ترين كااليى است كه براى هر خانه 
و هر مكان كسب وكار و فعاليت از نان شب هم واجب تر شده است .
شــمع اگرچه در جامعه ايرانى به لحاظ استفاده در كارهاى تزيينى و 
مراسم شادى و جشن و همچنين اداى نذورات در امامزادگان و اماكن 
متبركه، طرف توجه همگان است، وليكن در حدود 1/5سال اخير كه 
شبيهخون شوم ويروس كرونا بسيارى از برنامه هاى جشن و سفرهاى 
زيارتى و نذر و نيازها در آرامش شــعله هاى لغزان شــمع را برچيده 
است، اين چاره ساز قديمى مى رفت تا در بوته هاى فراموشى بسوزد، 
وليكن يك بار ديگر آتش بى برنامگى ها و سوءمديريت ها حادثه وار به 
دامان شمع افتاد و چراغ رونق انبارهاى متروكه شمع در سراسر كشور 

را روشن ساخت .
صرفنظر از آســيب هاى مالى و سرمايه سوزى هايى كه خاموشى هاى 
عجيب و غريب برق تابستان امسال شهرها و روستاهايمان را ملتهب 
ســاخته است، مشــكالت جانبى فراوانى هم در حاشــيه بى برقى ها 
گريبانگير مردم اســت كه نياز شبانه و گســترده در هر مكان زندگى 
و كار به شــمع براى ايجاد روشنايى و سوسوى نور، مزيد بر علت ها 

شده است.
در اين ارتبــاط عارضه اى كه در كنار خاموشــى هاى گاه وبيگاه برق 
موجب آزار مردم مى باشــد قيمت جهشى شمع و سوءاستفاده برخى 
فروشندگان است كه تاريكى ها را به فرصتى براى استفاده مالى بيشتر 

براى خود تبديل كرده اند.
از ســويى ديگر در چنين گرماى طاقت فرساى شبانه روزى و استفاده 
ناگزيــر خانواده ها از شــمع چندان هم نمى تواند عــارى از خطر و 
ايمنى كامل باشــد، چراكه اغلب محصول شمع هاى موجود در بازار 
فاقد كيفيت و اســتانداردهاى الزم مى باشد و ممكن است در غفلت 
خانواده ها و صاحبان برخى مشــاغل كه مجبور به اســتفاده از شمع 
براى روشنايى محل فعاليت خود هســتند، خطر آتش سوزى هم در 

كمين باشد .
به عهده ســازمان هاى مسئول است تا در سايه نظارت و جلوگيرى از 
سوءاستفاده افراد فرصت طلب از بازار پررونق شمع، هشدارهاى الزم 
نيز از طريق رســانه ها به مردم داده شود تا نسبت به خطرات احتمالى 

آگاهى هاى الزم داشته باشند.

سخنگوى صنعت برق:
شبكه برق پايدار شد

 شبكه برق پايدار شد و تالش براى بهبودى بيشتر ادامه دارد.
ســخنگوى صنعت برق گفت: وضعيت توليد برق نيروگاه ها از مرز 50 هزار مگاوات 

عبور كرد و اين امر عالوه بر پايدارى توليد به پايدارى بيشتر شبكه كمك كرد.
بــه گزارش ايرنا، مصطفى رجبى مشــهدى افــزود: اما همچنان به دليل خشكســالى 

نيروگاه هاى برق آبى با محدوديت همراه هستند.
 تالش براى برطرف كردن پست برق آسيب ديده منطقه تهرانپارس

وى با اشاره به حادثه پيش آمده براى ترانس برق در منطقه تهرانپارس گفت: با برق دار 

كردن يك ترانس از پســت تهرانپارس كه روز گذشــته حادثه ديده بود، خاموشى در 
مناطق شــرق و شمال شرق استان تهران كاهش يافته و تالش مى شود با برق دار كردن 
ترانس دوم تا روز شــنبه به طوركلى خاموشــى هاى اين منطقه به طور كامل برطرف 

شود.
رجبى مشــهدى افــزود: از صنايع عمده كه تعطيالت و تعميــرات خود را به اين ايام 
منتقل كرده اند تشــكر مى كنيم و برابر با مصوبه هيأت وزيران كه در روز گذشته ابالغ 
شــد معادل انرژى كاهش يافته كه در دوره بعد مورداســتفاده قرار مى گيرد با تعرفه 

صفر محاسبه شود.
وى گفت: عالوه بر آن مشــوق هايى نظير امهال بدهى هاى مالياتى و تعهدات بيمه اى 

اين دسته از مشتركان در كارگروهى كه تعيين شده در دستور كار و بررسى است.
ســخنگوى صنعت برق بيان كرد: براســاس تصميم هاى اين مصوبه تا پايان مردادماه، 
پنجشــنبه ها اداره ها و ســازمان هاى دولتى، بانك ها و ســاير نهادهاى عمومى تعطيل 

هستند.
وى افزود: واحدهاى صنعتى كه داراى مولد خود تأمين برق هســتند در ســقف برق 
توليدى واحد خود، امكان مصرف برق دارند و برق مازاد آنها را شركت توانير به نرخ 

3هزار و 800 ريال به ازاى هر كيلووات ساعت خريدارى مى كند.
 رجبى مشــهدى گفت: از همه مشــتركانى كه با كاهش مصرف خــود در اين دوره 

محدوديت امكان تامين برق پايدار را فراهم مى كنند تشكر مى كنيم.

آگهى مناقصه خدمات عمومى

سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى همدان

تاريخ انتشار آگهى: 1400/04/19  -   تاريخ بازگشايى پاكت ها: 1400/05/04
(م الف 532)

سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى همدان در نظر دارد در اجراى مصوبات اخذ شده، امور حمل ونقل مسافر و نظافت كلى و جمع آورى 
و حمل زباله و كنترل ورود و خروج و نگهبانى شبانه روزى پايانه هاى سفيد آبى،اكباتان،پايانه بزرگ و ساختمان ادارى معاونت اتوبوسرانى و پايانه هاى 

مسافربرى شهردارى همدان را (طبق جدول ذيل) به مدت يك سال شمسى از طريق مناقصه به افراد حقوقى واجد شرايط واگذار نمايد.
خالصه شرايط مناقصه:

1- ارائه گواهى صالحيت از اداره كل كار و امور اجتماعى،سوابق كارى و مدارك فنى و تخصصى
2- ارائه گواهى صالحيت ايمنى از اداره كار و امور اجتماعى 

3- متقاضيان بايستى مبلغى معادل جدول ذيل به عنوان سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت  نامه بانكى و يا واريز نقدى به حساب جارى 12-978736-3-
7405 بانك مهر ايران شعبه صدف به نام سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر واريز نمايند.

4- تمام متقاضيان واجدالشرايط مى توانند پس از انتشار آگهى جهت دريافت اسناد مناقصه و كسب اطالعات بيشتر از تاريخ 1400/04/19 لغايت 1400/04/28 از ساعت 
8 الى 13 به امور قراردادهاى سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى همدان به نشانى: بلوار واليت-روبه روى كالنترى 15 رسالت-طبقه سوم،كدپستى 
6515943653 مراجعه و يا اسناد را از نشانى اينترنتى http://ets.hamedan.ir قسمت مناقصه و مزايده دريافت نموده و از تاريخ 1400/04/19 لغايت پايان وقت 
ادارى (ساعت 14) مورخ 1400/04/29 پاكات خود را به نشانى فوق الذكر تحويل نمايند. الزم به ذكر است مالك قبول پيشنهادها حضورى يا از طريق پست بر اساس 

تاريخ مقرر مى باشد.
5- مبلغ تضمين حسن انجام تعهدات قرارداد جهت برنده مناقصه،مبلغى معادل 10٪ مبلغ كل قرارداد به صورت ضمانت نامه بانكى يا واريز نقدى 

6- حداكثر زمان جهت بررسى پيشنهادها و تشخيص برنده و ابالغ 7 روز پس از روز بازگشايى مى باشد.
7 - تاريخ بازگشايى پاكات ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 1400/05/04 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى واقع در آرامگاه بوعلى-شهردارى مركزى همدان مى باشد.

8- براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 08138214542 تماس حاصل نماييد.
9- حضور پيشنهاددهندگان يا نمايندگان آنها در جلسه كميسيون معامالت بالمانع است.

مبلغ برآورد اوليه به صورت ماهيانه به عنوان
ريال (قيمت پايه)

مبلغ سپرده (ريال) شركت 
در مناقصه

توضيحات

الزم به توضيح است آناليز قيمت 1,000,000,000 ريالبر اساس آناليز موجود در فرم مناقصهمناقصه خدمات عمومى
پايه بر اساس 80 نفر مى باشد.

ل بار مل و  د  سازمان 
ن داری ھمدا سا   و 

 نير احمــدى- خبرنگار همــدان پيام : 
مراسم تكريم حســن ختن لو و معارفه  امير 
مومنى در محل دانشــگاه با حضور يعقوب  
محمدى فــر رئيس دانشــگاه بوعلى ســينا 
همدان و نماينده وزير علوم، حجت االسالم 
احمدحســين فالحى نماينده مردم همدان و 
فامنيــن، نادرى فر معاونــت  امور اجتماعى 
اســتاندارى به همراه جمعــى از معاونين و 

اساتيد دانشگاه هاى استان برگزار شد.
رئيس دانشــگاه بوعلى ســينا همدان در اين 
مراســم با خيرمقدم بــه مدعوين حاضر در 
جلسه گفت: امروز در عرصه آموزش عالى 
اجتماعى  مســئوليت پذيرى  ســر  بر  بحث 
اســت، بدين معنا كه دانشگاه فارغ از مسائل 
و مشــكالت جامعه نبايد تنها در عرصه هاى 
فنى، علمى و صنعتى آموزش بدهد، بنابراين 
به اين نكته بايد توجه داشت كه دانشجو بايد 

خوب آموزش ببيند.
يعقــوب محمدى فر  بيان كرد: دانشــگاه به 
مثابه يك سازمان در جامعه فعاليت مى كند، 
بنابراين  شايسته است مسئول دانشگاه نسبت 
به مســائل اجتماعى و به لحــاظ رفتارى و 
اخالق مدارى در قبال اعضاى هيأت علمى، 
مسئوليت  احساس  دانشــجويان  و  كاركنان 

كند.
وى گفت: مسئول متعهد در دانشگاه عالوه بر 
اينكه با تدوين استراتژى مسئوليت اجتماعى 
كه خــود الگويى بــر اين امر مهم اســت، 
عهــده دار وظيفه آموزش و ترويج و فرهنگ 

مسئوليت اجتماعى به دانشجو خواهد بود.
محمدى فــر بيان كــرد: در دوران پر فراز و 
نشيب و در زمانى كه نيازهاى جديد احساس 
مى شــد، مجموعه اى از اقدامات ارزشمندى 
در وزارت علوم صورت گرفته و مديران در 
هنگام جابه جايى اقدامات خود را به يكديگر 

سپرده اند. 
وى افزود: ختن لو رئيس ســابق دانشــگاه 
صنعتــى همــدان از اســاتيد اخالق مدار و 
متعهد اســت كه مجموعه را تحويل گرفته 
و مجموعه بهترى را به مومنى رئيس جديد 

سپرده است.
 رئيس دانشــگاه بوعلى گفت: در دانشــگاه 
صنعتى اگر پيشرفت و موفقيتى حاصل شده 
بــا همكارى گروهى اعضــاى هيأت علمى، 
كاركنان و دانشجويان بوده كه اميدواريم اين 

همكارى با رئيس جديد ادامه يابد.

در ادامه مراســم نماينده همدان با اشاره به 
شايسته ســاالرى  در انتخاب مسئوالن بيان 
كرد: بحث مســئوليت پذيرى در نگاه دينى 
بحث شايسته ســاالرى است و هركس بداند 
كه شايســته تر از او وجود دارد و مسئوليت 

را بپذيرد، خائن به خداوند و پيامبر است.
فالحى گفت:  حجت االسالم احمدحســين 
از منظر دينى، عدالت همان شايسته ساالرى 
اســت كه يك سيســتم قاعده مند اســت و 
از حيــث قانونى به جاى آنكــه بر ثروت و 
موقعيت اجتماعى متكى باشــد بر توانايى و 

قابليت هاى افراد متكى است.
وى بيان كرد: نيروى دانشگاهى در يك نظام 
كارآمد و اثربخش  به عنوان مهمترين نيروى 
انســانى در تمام نظام هاى ادارى و سازمانى 
اســت كه امروز عصر شايســته محورى و 
شايسته ساالرى است و بهترين افراد كه داراى 
تخصص، مهارت، لياقت و شايستگى هستند 
بايــد به عنوان مديران و كاركنان براى احراز 

مشاغل دانشگاهى انتخاب شوند. 
فالحى گفت: شايسته ســاالرى يك فلسفه و 
نگرش مديريتى است كه در آن منابع انسانى 
با توجه بــه تالش و توانايى ذاتى شــان در 

جايگاه خود در نظر گرفته مى شوند. 
وى بيان كرد: در انتخاب مســئول دانشگاه 
كــه بخش بزرگى از نيــروى جوان، خالق، 
كارآفريــن و دانش بنيــان را رهبرى مى كند، 

شايسته ساالرى امرى مهم تلقى مى شود.
رئيس اسبق دانشــگاه صنعتى همدان گفت: 
در مدت تقريبا2ً ســال كه افتخار خدمت به 
عنوان رئيس دانشــگاه صنعتــى را عهده دار 
بــودم، تالش بر اين بود كه تمركز فعاليت ها 

را بر توسعه دانشگاه قرار دهيم.
 حسن ختن لو بيان كرد: در پايان سال1398 
متأســفانه با ورود ويروس كرونا به كشــور 
دانشــگاه ها  حضورى  آموزش  فعاليت هاى 
تعليق شدند، ولى سامانه آموزش مجازى را 
سريعاً جايگزين آموزش حضورى كرديم تا 

وقفه اى در آموزش دانشجويان ايجاد نشود.
وى گفت: هم اكنون دانشگاه صنعتى همدان 
با بيش از 2هزار دانشــجو توانسته به هدف 
مشخص شــده در ســند راهبردى دانشگاه 

دست يابد.
ختن لو بيان كرد: با به ثمر رسيدن بيش از 23 
پرونده جذب هيأت علمى از سال 93 تا 98، 
هم اكنون در حدود 110 عضو هيأت علمى و 

ختن لو رفت مومنى به رياست دانشگاه صنعتى 
منصوب شد

تغيير مديران 
به نام دانشگاه كليد خورد

مدرس مدعو در دانشــگاه مشغول به تدريس و فعاليت 
هستند. 

وى افزود: دانشگاه با افزايش جذب اعضاى هيأت علمى 
بــا بهبود 40درصدى به نســبت عضــو هيأت علمى به 
دانشــجو در يك سال گذشته به اســتاندارد برنامه ششم 

توسعه رسيده است.
ختن لو گفت: براساس فعاليت هاى پژوهشى و آموزشى 
دانشــگاه رتبه بين المللى دانشــگاه از نظــر وبومتريك  

5هزارو600 رتبه ارتقا يافته است.
وى با قدردانى از زحمات رؤســاى پيشين دانشگاه براى 

رئيس جديد دانشگاه آرزوى موفقيت كرد.
رئيــس جديد دانشــگاه صنعتى همــدان، دانش آموخته 
رشته مهندســى مواد از دانشگاه صنعتى اميركبير از سال 
1390 با دانشگاه صنعتى همدان همكارى داشته است و 
درحال حاضر دانشيار گروه مهندسى مواد دانشگاه صنعتى 

همدان مى باشد.
پايان نامــه   15 از  بيــش  مشــاوره  و  راهنمايــى  وى 
كارشناسى  ارشــد و دكترى و چاپ  بيش از 80 مقاله در 
مجالت معتبــر ISI  و بيش از 20مقاله كنفرانس ملى و 

بين المللى و اجراى 4 طرح پژوهشى داخلى و صنعتى را 
در كارنامه خود دارد و از جمله 2درصد برتر دانشمندان 

جهان مى باشد.
امير مومنى  سمت هايى از جمله مديريت امور پژوهشى 
و فناورى، مديريت تحصيالت تكميلى و معاونت ادارى 

و مالى دانشگاه صنعتى همدان را عهده دار بوده است.
وى با خوش آمدگويى و خيرمقدم به حاضرين در مراسم، 
بيان كرد: بيش از هر چيز بر خود الزم مى دانم كه از حسن 
ظــن و همچنين اعتمادى كه مســئوالن امر به اين حقير 
داشته و بنده را شايسته خدمتگذارى به خانواده دانشگاه 

صنعتى تشخيص داده اند تشكر و قدردانى نمايم. 
مومنى گفت: اميدوارم كه با انجام وظيفه درست در توسعه 
دانشگاه پاسخ شايسته اى به اين حسن اعتماد بدهم و اين 
امانت گران سنگ را به امانتدار بعدى با صحت و سالمت 

منتقل نمايم.
وى بيان كرد: با بهره مندى از تجارب اعضاى هيأت علمى 
دانشــگاه و كاركنان و دانشــجويان وظايف سرپرستى 
دانشگاه را بر پايه قوانين، سياست ها و برنامه هاى تقديم 
شــده و مأموريت هاى تعيين شــده براى دانشگاه، انجام 

خواهم داد. 
مومنى بــه اهميت توجه بــه ضلع هاى بالقوه رشــد و 
توسعه دانشــگاه كه همان اعضاى هيأت علمى، كاركنان 
و دانشــجويان هستند اشــاره كرد و همچنين بر استفاده 
از ظرفيت و توانايى جوانان به ويژه دانشــجويان مستعد 
براساس قوانين باالدستى از جمله بيانيه گام دوم انقالب 

و منويات مقام معظم رهبرى تأكيد كرد. 
وى افزود: دانشگاه صنعتى همدان دانشگاهى رو به رشد 
و چابك اســت و با داشتن نيروهاى جوان با عملكردى 
مناســب و قابليت هاى علمى و تخصصى خود مى تواند 
نيازهاى صنعت و جامعه را به طور صحيح شناسايى كرده 

و در جهت پاسخگويى به اين نيازها برآيد.
در ادامه نيز به شــرح فهرســتى از برنامه هاى آموزشى و 
پژوهشى و فرهنگى خود در جهت توسعه عالى دانشگاه 
پرداخت. همچنين در پايان مراســم با اهداى لوح تقدير 
و هدايايى از طرف وزير علوم و معاونت امور اجتماعى 
اســتاندارى همدان از خدمات شايســته و ارزنده حسن 
ختن لــو تقدير و تشــكر به عمل آمد و حكم رياســت 

اميرمومنى نيز به وى اهدا شد.
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جدول ترين هاى ليگ 2گروه نخست
 با اتمام رقابت هاى ليگ دســته دوم در گروه نخســت تيم فوتبال 

شهردارى   جدول ترين ترين هاى ليگ را به خود اختصاص داد.
تيــم فوتبال شــهردارى همدان پس از گذشــت 26هفته با كســب 
13پيروزى به همراه ويستاتوربين بيشترين پيروزى را كسب كرد و با 
قبول تنها 4باخت كمترين باخت را به نام خود نوشت. تيم شهردارى 
با دريافت 12گل بهترين خط دفاعى را به دســت آورد و با به دست 

آوردن 48 امتياز صاحب بيشترين امتياز شد.
*جدول  ترين ها 

بيشترين برد: شهردارى همدان و ويستاتوربين تهران با 13پيروزى 
كمترين برد: نفت و گاز گچساران با 4پيروزى 
بيشترين تساوى: علم وادب تبريز با 12مساوى

كمترين مساوى: ويستا، مس نوين، فرش محتشم، شهردارى بندرعباس، 
نفت وگاز آواالن با 8 تساوى 

بيشترين باخت: نفت و گاز گچساران با 14باخت 
كمترين باخت: شهردارى همدان با 4 باخت 

بهترين خط حمله: ويستاتوربين با 35 گل زده 
ضعيف ترين خط حمله: نفت و گاز گچساران با 11گل زده 

بهترين خط دفاع: شهردارى همدان با 12گل خورده 
ضعيف ترين خط دفاع: آواالن كامياران با 34گل خورده 

بيشترين امتياز: شهردارى همدان با 48 امتياز 
كمترين امتياز: نفت و گاز گچساران با 20امتياز 

تيم صعودكننده به ليگ يك: شهردارى همدان با 48 امتياز 
تيم صعودكننده به پلى آف: ويستاتوربين تهران با 47 امتياز 

تيم هاى سقوط كننده به ليگ 3: نفت وگاز گچساران و آواالن كامياران 

سياهوشى نايب قهرمان كشتى جهان شد
 محمد سياهوشــى كشــتى گير وزن 57 كيلوگرم همدانى تيم ملى 
كشتى ناشــنوايان كشور مدال ارزشمند نقره قهرمانى ناشنوايان جهان 

را كسب كرد.
رقابت هاى كشتى آزاد بزرگســاالن ناشنواى قهرمانى جهان در تركيه 
برگزار شد و در روز نخست اين رقابت تيم ملى ناشنوايان كشورمان 

با 2مدال طال و3 مدال نقره  عنوان دوم مسابقات را كسب كرد.
در ايــن رقابت هــا و در وزن 57 كيلوگــرم محمــد سياهوشــى 
كشتى گيرهمدانى تيم ملى خوش درخشيد و تا فينال صعود كرد. وى 
ابتدا در دور نخســت كشتى گير اوكراينى را 10 بر صفر مغلوب كرد، 
در دومين ديدار دالور استان حريف قزاقستانى خود را نيز 10بر صفر 
شكست داد و با همين نتيجه برابر كشتى گير قدرتمند روسيه به برترى 

رسيد و مدال نقره خود را قطعى كرد.  
سياهوشــى در فينال با كشتى گيرى از كشــور ميزبان سرشاخ شد كه 
در پايان موفق به شكســت حريف نشــد و با ناباورى 7 بر 5 بازنده 
شــد و مدال نقره مسابقات را بر گردن آويخت. در وزن 125كيلوگرم 
ديگر كشتى گير استان سعيد فروتن نژاد با قبول 2 باخت سنگين برابر 

كشتى گيران روس و قرقيزستان از گردونه رقابت ها حذف شد.

عملكرد خوب قايقرانان همدانى 
در تست انتخابى تيم ملى

 ملى پوشــان قايقرانى همدان در تســت انتخابى تيــم ملى بانوان 
رويينگ سوار كشور عملكرد مطلوبى را به ثبت رساندند.  

نخســتين مرحله اردوى انتخابى تيم ملى روئينگ بانوان براى كسب 
آمادگى حضور در بازى هاى آسيايى هانگژو در درياچه آزادى تهران 
برگزار شــد و بانوان همدانى در تست آمادگى كادر فنى، روز خوبى 

را پشت سرگذاشتند.
اردوى انتخابى تيم ملــى روئينگ با هدف حضور موفق در بازى هاى 
آســيايى 2022 در درياچه آزادى برگزار شد و بانوان قايقران همدان 
در پايان اين اردو توانســتند در جمع برترين هاى تست آمادگى قرار 
بگيرند. مريم اميدى پارسا، كيميا زارعى و مريم كرمى از همدان در اين 

اردوى تيم ملى حضور داشتند.
تست آمادگى ملى پوشان به مسافت هزار متر و در 2بخش سنگين وزن 
و ســبك وزن برگزار شد. در بخش سنگين وزن مريم كرمى از همدان 
توانست در رده چهارم قرار بگيرد و در سبك وزن نيز مريم اميدى پارسا 

ديگر قايقران مستعد همدانى دوم شد.
ايــن اردو با دعوت از 14پاروزن كه نفرات برتر مســابقات قهرمانى 
كشــور و ليگ سال 1399 بودند، برگزار شد و در پايان تست انتخابى 

براى تعيين نفرات حاضر در اردوهاى بعد انجام گرفت.
اســتان همدان بيشترين دعوت شــده در اين اردوى انتخابى تيم ملى 

را داشت.

تنديس پدر كوهنوردى ايران 
ناپديد نشده است

 شايعه ناپديد شدن تنديس پدر كوهنوردى ايران تكذيب شد.
رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشــى استان با تكذيب اين 
خبر گفت: تنديس محمود اجل، پدر كوهنوردى ايران ناپديد نشــده 
است. عليرضا گوهرى با اشاره به اينكه اين تنديس در ميدان گنجنامه 
شــهر همدان نصب شده بود، به ايســنا، گفت: پايه اى براى زير اين 
تنديس در نظر گرفته شــده كه تنديس باالتر قرار بگيرد و شناسنامه 

تنديس روى پايه درج شود.
وى با بيان اينكه در حال حاضر تنديس جابه جا شده تا پايه آن جانمايى 
شود و دوباره تنديس نصب شود، بيان كرد: خبر ناپديد شدن تنديس 
محمود اجل صحت ندارد و متأســفانه فضاى مجازى هم به انتشــار 
خبرهاى اشــتباه دامن مى زند. گوهرى با اشاره به اينكه اطالع رسانى 
جابه جايى تنديس بايد از طريق شهردارى انجام مى شد، گفت: هيأت 

كوهنوردى نيز پس از جابه جايى و پيگيرى متوجه اين قضيه شد.

انگليس حريف ايتاليا در فينال يورو 2020
 تيم ملى فوتبال انگليس موفق شــد دانمــارك را در نيمه نهايى 
مسابقات يورو 2020 شكســت داده و حريف ايتاليا در فينال اين 

رقابت ها شود.
ديدار تيم هاى ملى فوتبال انگليس و دانمارك در مرحله نيمه نهايى 
مســابقات يورو 2020 در ورزشــگاه ومبلى لندن برگزار شد و در 
پايان انگليسى ها توانستند ميهمان خود را با نتيجه 2بر يك شكست 
داده و فيناليســت ايــن دوره از رقابت ها شــوند. ايتاليا ديگر تيم 

فيناليست يورو 2020 است. 
2تيم در پايان 90 دقيقه بازى به تساوى يك بر يك دست يافتند، اما 
در وقــت اضافه و در دقيقه 101، رحيم اســترلينگ با يك حركت 
انفرادى از كناره محوطه جريمه دانمارك توانست از مدافع حريف 
پنالتى مشــكوكى بگيرد و هرى كين نيز موفق شــد پس از دست 
دادن پنالتى، توپ برگشتى را تبديل به گل كند تا اشمايكل باالخره 
تسليم شود تا انگليس حريف ايتاليا در فينال يورو 2020 در شامگاه 

يكشنبه شب شود.

هانيه رستميان 
پرچمدار كاروان المپيك شد

 هانيه رستميان تيرانداز جوان ايرانى و دارنده سهميه تيراندازى 
المپيــك توكيو هم در كنــار صمد نيكخواه بهرامى بسكتباليســت 
ملى پوش كشــورمان به عنوان پرچمــدار كاروان ايران در المپيك 

انتخاب شد.
با پيشنهاد و پيگيرى هاى على دادگر رئيس فدراسيون تيراندازى و 
با تصويب ســتاد عالى بازى هاى المپيك، رستميان بانوى المپيكى 
كشورمان در كنار صمد نيكخواه بهرامى ورزشكار با سابقه تيم ملى 
بســكتبال ايران، عهده دار پرچمــدارى كاروان ايران در بازى هاى 

المپيك توكيو شد.
كاروان تيراندازى كشورمان با كسب 6 سهميه در بازى هاى المپيك 

2020 توكيو  در روزهاى آينده راهى توكيو  مى شود.

بيرانوند به بواويستاى پرتغال پيوست
 دروازه بان ايرانى باشــگاه آنتورپ به طور رسمى به بواويستاى 

پرتغال پيوست.
عليرضــا بيرانوند دروازه بان ايرانى تيم فوتبال آنتورپ بلژيك، پس 
از يك فصل حضور در اين باشگاه، به صورت رسمى به بواويستاى 

پرتغال پيوست.
براســاس توافق ميان  2باشگاه، براى اين انتقال يك ميليون و 500

هزار يورو به باشگاه بلژيكى پرداخت مى شود و 20درصد از هزينه 
انتقال بيرانوند از باشگاه پرتغالى به هر باشگاه ديگرى، باز هم سهم 

آنتورپ خواهد بود.
قرارداد بيرانوند با باشــگاه بواويستا 3 ساله و به ارزش يك ميليون 

و 200 هزار يورو برآورد مى شود.

پاداش 8ميليون دالرى AFC به تيم هاى 
صعودكننده به جام جهانى

 كنفدراســيون فوتبال آســيا به تيم هايى كه راهــى جام جهانى 
مى شوند 8 ميليون دالر جايزه خواهد داد.

جام جهانى 2022 به ميزبانى قطر برگزار مى شود و آسيا به جز قطر، 
4 نماينده به صورت مســتقيم در جام جهانى و يك نماينده هم در 

پلى آف خواهد داشت.
مرحله انتخابى جام جهانى در قاره آســيا به اوج حساســيت خود 
رســيده است تا جايى كه 12تيم به مرحله پايانى راه پيدا كرده اند و 

بايد در 2 گروه 6 تيمى به رقابت بپردازند.
كنفدراسيون فوتبال آســيا به هركدام از اين 12 تيمى كه به مرحله 
پايانــى انتخابى جام جهانى راه پيدا كرده انــد 2ميليون دالر پاداش 
مى دهد و در صورت صعود نهايى به جام جهانى هم اين پاداش به 

8 ميليون دالر افزايش پيدا مى كند.
تيــم ملى فوتبال ايــران در حال حاضر 2 ميليــون دالر را دريافت 
خواهد كــرد و در صورت صعود هم 8 ميليون دالر ديگر دريافت 

مى كند.
ايران در مرحله پايانى انتخابــى جام جهانى با تيم هاى كره جنوبى، 

عراق، امارات، سوريه و لبنان هم گروه است.

توماس باخ وارد توكيو شد
 رئيــس كميته بين المللى المپيك 2هفته مانــده به آغاز المپيك 

توكيو وارد ژاپن شد و قرار است به مدت 3 روز قرنطينه باشد.
توماس باخ 2 هفته مانده به آغاز بازى ها،(پنجشنبه) وارد  توكيو شد. 
اين در حالى است كه دولت ژاپن از يك روز پيش اين شهر را در 

وضعيت اضطرارى از لحاظ شيوع ويروس كرونا قرار داد.
طبق اعــالم كميته برگزارى ژاپن، وى در هتل خود به مدت 3روز 
قرنطينه مى شــود.  باخ قرار اســت از دهكده ورزشكاران در منطقه 
ســاحلى هارومى توكيو بازديد كند و جلســاتى با كميته برگزارى 

داشته باشد.
همچنيــن وى قــرار اســت از هيروشــيما كــه در روزهــاى پايانــى 
ــود در  ــده ب ــران ش ــى وي ــاران اتم ــا بمب ــى دوم ب ــگ جهان جن
16جــوالى، روز آغــاز آتش بــس المپيــك مصــوب ســازمان 

ــد. ــد كن ــل، بازدي مل
برگزاركننــدگان المپيك در نظر دارند كه المپيك بدون تماشــاگر 
باشد، از اين رو انتظار مى رود كه باخ جلسه اى با سيكو هاشيموتو، 
رئيس كميتــه برگزارى و فرماندار توكيو، يوريكو كوئيكه داشــته 

باشد و در مورد تماشاگران مجدداً تصميم گيرى شود.

مجامع انتخاباتى با جديت برگزار مى شود
 على رغم شــيوع ويروس كرونا كه با جديت تداوم دارد، مجمع انتخاباتى هيأت هاى 

ورزشى را با جديت برگزار مى كنيم تا ورزش استان تداوم يابد.
 مديركل ورزش وجوانان استان با بيان اين مطلب در نشست سه شنبه ها با ورزشى نويسان 
همدان گفت: خوشــبختانه اقدام هاى اجرايى اداره كل ورزش وجوانان اســتان على رغم 
شــيوع ويروس كرونا با جديت تداوم دارد و مهمترين برنامه هايى كه در روزهاى آتى 
بايد اجرا شــود برگزارى مجمع انتخاباتى هيأت هاى ورزشى است كه با جديت دنبال 

مى كنيم. 
توقع ما از هيأت هاى ورزشــى توجه به جذب اسپانســر، استعداديابى و پرورش نخبه ها 

و توســعه ورزش در عرصه هاى همگانى است.حميد سيفى افزود: در هفته آينده مجامع 
هيأت هاى تنيس روى ميز، واليبال، كاراته و فوتبال را در دستور كار داريم كه اميدوارم با 
معرفى رؤساى جديد شاهد پيشرفت و تحول در اين رشته ها باشيم. انتخابات هيأت  هاى 

ورزشى براساس برنامه ريزى به صورت منظم برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه توسعه كمى و كيفى ورزش در استان همدان در دستور كار است، گفت: 
ورزش هاى الكترونيك نياز به توسعه دارد كه بايد با به روز كردن و ظرفيت شناسى فعالين 

اين حوزه ساماندهى و هدايت شوند.
ســيفى در ادامه با بيان اينكه توسعه ورزش هاى الكترونيك در دستور كار دستگاه ورزش 
است افزود: در راستاى حمايت و توسعه ورزش هاى الكترونيك هر آنچه در توان باشد به 

كار مى بنديم و به توسعه ورزش الكترونيك در همدان كمك مى كنم.

وى در واكنش به تغييرات مديريت در ادارات ورزش وجوانان شهرستان ها، گفت: مبناى 
تحوالت در اداره كل ورزش وجوانان كيفى سازى اقدامات است، بنابراين بايد تحوالت را 

براى خدمت هرچه بهتر به جامعه ورزش و جوانان به فال نيك بگيريم.

A جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته 26) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1348+2613942512شهردارى همدان 1
1447+2613853521ويستا تورين تهران 2
1144+2612862817مس نوين كرمان 3
1142+26101242615علم وادب تبريز 4
137+2691072322سپيد رود رشت5
533-268992328اسپاد تهران 6
633-268992531ايرانجوان بوشهر7
232+2688102826فرش محتشم تبريز8
232-2688102527شهردارى بندر عباس9
130-2679102122اميد پرسپوليس گناوه10
630-2679102632فوالد نوين اهواز11
229-2661191719ملى حفارى اهواز 12
1326-2668122134اواالن كامياران13
1720-2648141128نفت وگاز گچساران 14

سليمان رحيمى »
 تيم فوتبال شهردارى همدان با كسب يك 
امتياز در تبريز به رقابت هاى ليگ يك صعود 
كرد و پس از 5 سال انتظار همدان در ليگ يك 

صاحب نماينده شد.
هفته پايانى رقابت هاى فوتبال ليگ دسته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشور با انجام 7 بازى در 
گروه نخســت دنبال شــد كه در يكى از اين 
ديدارها تيم فوتبال شهردارى همدان در تبريز 
به مصاف علم وادب اين شهر رفت و با كسب 
تســاوى بدون گل مجوز حضور در ليگ يك 

را كسب كرد.
تيم فوتبال شــهردارى كه با يك تساوى هم 
به آرزوهايش مى رســيد، با هوشيارى در اين 
بازى حاضر شد و تفكرات رضا طالئى منش و 
تالش و دوندگى بازيكنان موجب شد تا آنها 
به سرمنزل مقصود برسند و با كسب يك امتياز 
در صدر جدول قرار گرفته و به ليگ دسته يك 

كشور صعود كرد.
در اين ديدار تيم علم وادب با آنكه شــانس 
چندانى براى صعود نداشــت، اما شاگردان 
خادمى تالش وافرى داشــتند و 90 دقيقه 
همدانى هــا را در بيم و اميد نگه داشــتند 
تا ســرانجام پس از ســوت پايــان بازى 
شــهردارى و هواداران فوتبــال در همدان 
صعود  جشــن  و  كشــيدند  راحتى  نفــس 
گرفتند شــهردارى در حالــى در اين بازى 
مســاوى كرد كه تيم ويستاتوربين 2بر يك 
موفق به شكســت اميد گناوه شد و منتظر 
شكســت شــهردارى بود تا صعود خود را 
جشــن بگيرد، امــا بازى خــوب بازيكنان 
شــهردارى تيم تهرانى را ناكام گذاشت و 
تيم فوتبال شــهردارى پس از 5 سال انتظار 

دوباره به ليگ يك سالم كرد.
آخرين حضور همدان در ليگ يك به 5ســال 
گذشــته برمى گردد كه تيم فوتبال پاس در آن 
حضور داشــت و در فصــل 95-94 با قرار 
گرفتن در رتبه شــانزدهم به ليگ دســته دوم 

سقوط كرد.
تقابل 2تيم شهردارى همدان و علم وادب تبريز 
يادآور تقابل 2 تيم حدود 4 ســال قبل بود. 4

سال پيش شــهردارى همدان با هدايت هادى 
گل محمدى در يك قدمى صعود قرار داشت 
و در هفته پايانى در تبريز مقابل همين تيم كه 
آن روز شــهردارى تبريز بود قرار گرفت و با 
قبول شكست از صعود بازماند و اكنون پس از 
4 سال شاگردان طالئى منش انتقام آن شكست 

را گرفتند و صعود كردند.

رضــا طالئى منش كه قبل از اين با تيم فوتبال 
الوند همدان مزه صعود به ليگ يك را چشيده 
بود امســال با تجربه تر عمــل كرد و از همان 
روزهاى آغازين شــهردارى را به عنوان يك 
مدعى حفظ كرد و با ســود بردن از بازيكنان 
جــوان و بــا انگيزه اين تيــم را در نهايت به 

سرمنزل مقصود رساند.
در ديگــر ديدارهــاى هفتــه پايانــى تيــم 
ويستاتوربين على رغم برترى مقابل اميد گناوه 
جايگاهى بهتر از دومى كسب نكرد و به بازى 
پلى آف راه يافت تا شانس خود را براى صعود 

در بازى پلى آف جست وجو كند.
در انتهاى جدول نيز تيم هاى اهوازى با كسب 
امتياز خود را از منطقه ســقوط نجات دادند، 
ملى حفــارى 2 بريك ايرانجوان بوشــهر را 

شكســت داد و فوالد نوين مقابل نفت و گاز 
گچساران ســقوط كرده به تساوى بدون گل 
رسيد، اما تيم نگون بخت آواالن كامياران تنها 
نماينده اســتان كردستان در ليگ 2 مقابل تيم 
مس نوين كرمان با 2 گل شكســت خورد و 
وداع تلخى با ليگ 2داشت تا فصل آينده بخت 

خود را در ليگ 3 بيازمايد.
با پايان رقابت هاى گروه نخســت ليگ دسته 
دوم تيم شــهردارى همدان با كسب 48 امتياز 
با اقتدار به رقابت هــاى ليگ يك صعود كرد 
و ويســتاتوربين تهران نيز با 47 امتياز راهى 
پلى آف شــد و مس كرمان با 44 و علم وادب 

تبريز با 42 امتياز از صعود بازماندند.
در انتهاى جدول نيز نفت و گاز گچساران به 
همراه آواالن كامياران به ليگ 3سقوط كردند.

اكنــون پــس از ايــن صعود شــيرين نوبت 
برنامه ريزى براى فصلى سخت در كارزار ليگ 
دسته يك فوتبال كشور است. مديريت ارشد 
شهردارى، شوراى شــهر و ساير مسئوالن و 
مديران ديار الوند بايد از امروز با برنامه ريزى 
دقيق تيمى قدرتمند را روانه ليگ دســته يك 
فوتبال كشور كنند، بى شك تداوم حضور در 
كارزار ســخت ليگ يك فوتبال كشور كارى 
اســت كه تنها با برنامه ريزى ممكن بوده و از 
همين امروز بايد مسئوالن دست به كار شوند.
اســامى بازيكنان تيم شــهردارى همدان:
حســين كاظمى، ميثم زمانى، پيمان حشمتى، 
ساسان جعفرى كيا، آرمين طاليى منش، محمد 
بيرانوند، محمد عباس تبار، اميرمحمد نسايى، 
اميرحســين سورى، اميرحســين پورقاسمى، 
مهدى خلج، هادى موثق، على فرهانى، مهدى 
بلورى نوين، مجيد شعبانى، محمد صابرى زاده، 
محمد  ابراهيم بيگى،  اميــر  مالميــر،  عليرضا 
باالوند، ســيد امير ناصرالدينى، حسين قادرى، 
حامد ميرزايى، علــى آزادى، مهدى قائم پناه، 
صالح وفايى، احســان ترابى، محمد كريميان، 
سورى  مبين  چهاردولى،  پارسا  محمد همايى، 

و نيما بختيارى 
سرمربى: رضا طاليى منش

مربيان: مجيد بيگم جانى، مصطفى كاشــى، 
حميد يادگارى و محمد بيات. 

سرپرست: مجتبى وثوقى
پزشك: فرهاد سلطانى

تداركات: على سماوات 
مدير رسانه: محمدرضا بهرامى صفت

رضا طالئى منش: 
از روز اول به تيمم اعتقاد داشتم

 سرمربى تيم شــهردارى پس از صعود گفت: به كادر فنى و 
بازيكنانم خسته نباشيد دارم، زيرا يك سال خيلى پر زحمت 
را پشت سر گذاشتيم و از روز اول به كارى كه انجام داديم 

اعتقاد داشتيم .
رضا طاليى منش افزود: اين قهرمانى برايم خيلى شــيرين 
بود و علت هايش را هم فقط خودم و خداى خودم مى دانم 
ســال ســختى بود، ولى به تك تك اعضاى تيــم و اعضاى 
باشگاه افتخار مى كنم واقعاً همه زحمت كشيدند اين حاصل كار 

دسته جمعى و تيمى بود.
وى گفت: واقعاً صبر و حوصله كرديم و براى امروز سخت تالش كرديم. از اينكه مردم استان 
همدان شاد هستند خوشحال هستم با انگيزه بااليى فوتبال بازى كرديم و خوشحالم كه خدا  به 

ما كمك كرد و ما را تنها نگذاشت.

مجيد بيگم جانى:
 اين صعود حق مردم همدان بود

 مجيد بيگم جانى در كنار رضا طالئى منش يكى از زحمت كش ترين 
مربيان و يك دســتيار عالى در فوتبال همدان بود و براى دومين 

بار مزه صعود  به ليگ يك را تجربه كرد.
وى پــس از بــازى گفــت: امســال ســال پرمشــغله اى بــود 
مــا خيلــى زحمــت كشــيديم و بــه عنــوان يــك خانــواده 
ــه  ــتن را ب ــل خواس ــتيم و فع ــى داش ــدل و خوب ــم يك تي

خوبــى صــرف كرديــم.
بيگم جانى افزود: با بچه هاى جوان و باتجربه نشــان داديم كه با 

كمبودها و ندارى ها هم مى شود كارهاى بزرگ انجام داد و به خانواده 
بزرگ فوتبال همدان اين صعود را تبريك مى گويم.

وى گفت: اميدوارم اين صعود انگيزه اى خوب براى شكوفايى جوانان بااستعداد استان باشد و 
بتوانيم مثل سال هاى گذشته يك تيم خوب و مقتدر در ليگ نخست داشته باشيم.

حسين كاظمى كاپيتان شهردارى:
مزد تالشمان را گرفتيم

 با صعود به ليگ يك مزد يك سال تالش خود را گرفتيم.
كاپيتان شهردارى همدان پس از صعود به ليگ يك گفت: اين 
صعودشــيرين را ابتدا به هواداران و فوتبال  دوستان همدانى 
و سپس به مجموعه باشگاه شــهردارى تبريك مى گويم. 
حسين كاظمى افزود: از همان روز نخست براى اين صعود 
برنامه ريزى كرده بوديم. در ســرماى همدان خيلى سختى 
كشــيديم تا به اينجا رسيديم. ما مستحق اين صعود بوديم.  
وى گفت: برخى از تيم ها در فدراســيون رابط داشتند، ولى ما 
با تكيه بر توان خودمان بوديم و با خداى خودمان معامله كرديم و 

اكنون هم مزد تالشمان را گرفتيم.
كاظمى در پايان بيان كرد: ما يك مجموعه 30نفرى بوديم كه ساسان جعفرى و اميربيگى االن 
مصدوم هســتند و خيلى زحمت كشــيدند تيم ما يكدل بود و خدا را بابت اين صعود شــكر 

مى كنيم. 

امير محمدى نسائى:
از اينكه در اين صعود نقش داشتم خوشحالم

 امير محمدى نســائى بازيكن باتعصب كاشانى كه فصل دوم به 
تيم شــهردارى ملحق شــد  در صعود تيم شهردارى نقش پر 

رنگى داشت.
وى پس از صعود گفت: صعود تيم شــهردارى را به همه 
مردم خوب همدان تبريك مى گويم و خدا را شكر كه تمام 

زحمات كادر فنى و بازيكنان به ثمر رسيد.
نســايى افــزود: بچه هــا خيلــى زحمــت كشــيدند از 

نيم فصــل كه صدرنشــين جدول شــديم در صــدر جدول 
باقى مانديم و واقعاً شايســتگى قهرمانى را داشــتيم و بدشانســى 

و اتفاقات غيرفوتبالى موجب شد كه قهرمانى ما به تأخير بيفتد.
وى گفت: مشــخص بود كه ما صعود مى كنيم، زيرا برتر از ساير تيم ها بوديم و به همه كسانى 
كه دوســت داشتند اين تيم صعود كند تبريك مى گوييم. انشاءا... در ادامه راه سال بعد در ليگ 

يك موفق تر باشند.

صعود تيم شهردارى پس از 5 سال
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شيوع اختالل استرس پس از ضربه 
HIV در زنان مبتال به

 پژوهشــگران دانشگاه علوم پزشــكى تهران با انجام يك مطالعه 
درخصوص اختالل استرس پس از ضربه در مبتاليان به HIV عنوان 
كردنــد كه حدود 44/5 درصد از زنــان مبتال به HIV دچار اختالل 
استرس پس از ضربه هستند. به گزارش ايسنا، عفونت HIV به عنوان 
يكى از مهمترين معضالت بهداشتى، اجتماعى و اقتصادى بشريت در 
جهان است. احتمال دريافت ويروس از شريك جنسى آلوده، در زنان 
بيشــتر از مردان است.  تشخيص HIV مى تواند به خودى خود يك 
رويداد آسيب زا باشد و منجر به ايجاد و پيشرفت اختالل استرس پس 
از ضربه يا PTSD شود كه خود پيامدهاى منفى زيادى را به همراه 

دارد و اين آسيب در زنان به مراتب بيشتر از مردان است.

تصاويرى از موشك استارشيپ SN٢٠ كه 
از مجسمه آزادى نيز بلندتر است!

 نمونه  اوليه 160 فوتى(48/7 متر) استارشيپ SN٢٠ ماه آينده به مدار 
خواهد رفت. اين موشك بلندترين موشك ساخته شده تاكنون است كه 
از مجسمه آزادى نيز بلندتر است. به گزارش ديلى ميل، استارشيپ براى 
رفتن به مدار نيازمند تقويت  كننده هايى است كه وقتى به آن متصل شوند 
طول اين موشك را به 394 فوت(120متر) مى رسانند طولى بسيار بلندتر 
از مجسمه آزادى كه با احتساب پايه اش 305 فوت(93 متر)  است و بدون 
احتساب آن 151 فوت(46 متر) طول دارد يعنى تقريباً به اندازه بخش اول 
استارشيپ كه 160فوت است. استارشيپ SN٢٠  ، ماه آينده از تگزاس 
به مدار پرتاب مى شود و پس از گذراندن 90 دقيقه در مدار، در اقيانوس 

آرام در نزديكى سواحل هاوايى فرود خواهد آمد.

پوست مصنوعى جايگزينى براى تست حيوانى
 دانشــمندان در كلينيك پوســت UKJ در آلمان در حال ساخت 
مدل هايى از  پوســت مصنوعى داراى عفونت هستند كه مى توانند در 
آينده جايگزين مناسبى براى تست حيوانى باشند. به گزارش اينوويشن 
اوريجينز، داروها، مواد آرايشى، موادشيميايى، خوراك دام ها، غذاهاى 
تراريخته، سموم دفع آفات و بسيارى از محصوالت ديگر مورد تست 
حيوانى قرار مى گيرند. حيواناتى كه در اين آزمايش ها شــركت دارند 
از موش ها گرفته تا ســگ ها و ميمون ها زندگى خود را در قفس و در 
رنج سپرى مى كنند با اين حال پروژه هاى زيادى با هدف كاهش تست 
 (UKJ) حيوانى در حال گسترش هستند و در بيمارستان دانشگاه جنا
در آلمان نيز محققان در حال ساخت پوست مصنوعى سه بعدى هستند 

كه مى تواند جايگزينى براى تست حيوانى محصوالت درمانى باشد.

خانه ها را با مبلمان ضدحريق شركت هاى 
استارت آپى تزئين كنيد

 گروهى از محققان يكى از اســتارت آپ ها با استفاده از پالستوفوم 
مبلمان هاى ضدحريق و ضدآب را به بازار معرفى كردند.

مديرعامل يكى از استارت آپ ها در گفت وگو با ايسنا، گفت: با استفاده 
از يونوليت هاى سقفى محصول جديد و دانش بنيانى را اختراع كرديم 

كه قرار است در صنعت مبلمان به كار گرفته شود.
مجيد رضايى با اشاره به مزيت هاى رقابتى مبل هاى توليد شده در اين 
شركت بيان كرد: در اين محصول از يونوليت  يا پالستوفوم ها استفاده 
شده و محصول نهايى در اين طرح، توليد مبلمانى از مواد مستحكم تر 
از نمونه هاى موجود در بازار است، ضمن آنكه داراى خواص ضدآب 

و ضدحريق است و شكل  پذيرى خوبى دارد.

دستكارى ژنتيكى گاوها
 براى توليد شير بدون الكتوز

 محققان روسى اعالم كردند كه توانستند با موفقيت نخستين گاو 
شبيه سازى شده اين كشــور را متولد كنند و اكنون در حال ويرايش 
ژن هاى اين گاو براى توليد شير غير حساسيت زا هستند. به گزارش 
ديلى ميل، اين گوساله كه هنوز نامى ندارد در آوريل 2020 متولد شد 
و وزن آن حدود 140پوند (63/5 كيلوگرم) بود. در سال اول تولدش 
او را در يك محفظه جداگانه از مادرش نگهدارى كردند. اين گوساله 
كه اكنون 14ماه دارد نزديك به يك تن وزن دارد و به نظر مى رســد 
سالم است و چرخه توليدمثل طبيعى دارد. گالينا سينگيانا، محقق مركز 
علوم دام پرورى ارنست و نويسنده اين مقاله گفت: از ماه مه تاكنون 

اين گوساله با گاوهاى ديگر هم مرتع بوده است.

370 اثر به جشنواره بين المللى 
قصه گويى در همدان ارسال شد

  مديركل كانون پرورش فكرى كودكان ونوجوانان 
اســتان همدان با بيان اينكه بيست وسومين جشنواره 
بين المللى قصه گويى با شــعار«آينده ساختنى است» 
برگزار مى شود، از ارســال 370 اثر به دبيرخانه اين 

جشنواره در همدان خبر داد.
بهناز ضرابى زاده گفت: بيست وســومين جشــنواره 
بخش هاى«ملى»،  شــامل  قصه گويــى  بين المللــى 
«قصه  كشــور»،  قصه هاى  «برتريــن  «بين الملــل»، 
زندگى من» و «پادكســت» اســت كه بــا موضوع 
«اميدهــا و آرزوها، شــادى ها و غم هــا و ايثار و از 
عرصه هاى  در  مقاومــت  و  خودگذشــتگى»(جهاد 

مختلف زندگى) برگزار مى شود.
وى بيــان كــرد: عالقه مندان بخش علمــى تا پايان 
مردادمــاه و بخــش پادكســت و 90 ثانيــه اى تــا 
پايان تيرماه فرصــت دارند آثار خــود را به آدرس

 www.kanoonfest.ir ارسال كنند.
مديــركل كانون پرورش فكــرى كودكان ونوجوانان 
اســتان همدان با بيان اينكه شركت در اين جشنواره 
محدوديت سنى ندارد، گفت: در سال جارى عالوه بر 
بخش هاى صحنه اى، قصه گويى، بخش 90 ثانيه اى و 
بخش پادكست، بخش علمى مقاله نيز به بخش هاى 

ذكر شده اضافه شده است.
ضرابى زاده افزود: در اين جشنواره 273 نفر در بخش 
علمــى، 52 نفر در بخش 90 ثانيه اى، 15پدربزرگ و 
مادربزرگ همدانى و يك نفر نيز در بخش بين المللى 
شركت كرده است. وى گفت: از بين اين افراد 24 نفر 
برگزيده مى شــوند كه 8 نفر  به مرحله منطقه اى و 3 

نفر نيز به مرحله نهايى راه مى يابند.
ضرابــى زاده با بيان اينكــه اين دوره از جشــنواره 
قصه گويى به دليل شــيوع ويروس كرونا، به صورت 
مجازى برگزار مى شود، افزود: فرايند اجراى جشنواره 
از 25فروردين ماه 1400 آغاز شده و مرحله پايانى آن 
در آذرماه و همزمان با شب يلدا و در صورت مساعد 
بودن شــرايط كشور( همه گيرى ويروس) به صورت 

حضورى برگزار مى شود.
وى با تشــريح هر يك از بخش هاى جشنواره گفت: 
در بخش ملى رقابــت صحنه اى قصه گويان دختر و 
پسر در رده ســنى 12 تا 18، مردان و زنان باالى 18 
ســال و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها از سراسر كشور 
كه به صــورت مجزا در 3 بخــش قصه هايى براى 
كودكان، قصه هايى براى نوجوانان و قصه هايى براى 

بزرگساالن متقاضى حضور در جشنواره هستند.
ضرابى زاده  افزود: در اين بخــش افرادى مى توانند 
شــركت كنند كه امتيازات مشخص شده الزم را در 
حوزه هاى مختلف به دست بياورند. سى ام آذرماه در 
تقويم رسمى كشور به عنوان روز قصه و قصه گويى 

نامگذارى شده است.
كانون پــرورش فكرى كودكان و نوجوانان اســتان 
همدان بــا 30 كتابخانه ثابت، 10كتابخانه ســيار، 3 
كتابخانه پستى و 43 مركز فرهنگى، هنرى داراى بيش 

از 14هزار عضو فعال است.

معاون صنايع دستى وزارت ميراث:
صنايع دستى بايد در زندگى كاربردى شود

■  احياى 115 هنر سنتى در حال فراموشى
 معاون صنايع دســتى و هنرهاى سنتى وزارت ميراث فرهنگى با بيان 
اينكه تحريم، مسائل اقتصادى و شيوع كرونا موجب ركود بازار و كاهش 
تقاضاى صنايع دستى شده اســت، گفت: براى خروج از ركود و ايجاد 
رونق در بازار، بايد محصوالت صنايع دستى در زندگى و جامعه كاربردى 

شوند.
 با اينكه تحريم هاى اقتصادى و شــيوع كرونا آثار زيان بار بســيارى در 
اقتصاد و بازار صنايع دســتى برجاى گذاشته، تنوع و كيفيت، اصالت و 
زيبايى صنايع دستى و هنرهاى سنتى ايران همچنان مورد توجه و زبانزد 
عالقه مندان و هنردوســتان بوده و مشتريان خاص خود را در بازارهاى 
جهانى دارد؛ اما حفظ و رونق بازار صنايع دســتى و هنرهاى سنتى ايران 
قبــل از هر چيز نيازمند رويكرد خالقانــه به طراحى و توليد و گرايش 
ســليقه و ذائقه مشــتريان داخلى به اســتفاده كاربردى از محصوالت 

صنايع دستى ايرانى است.
وجود 295رشته صنايع دستى ثبت  شده و فعال و زنده سازى 115 رشته 
منسوخ و فراموش شده، جامعه بزرگ بيش از 2 ميليون نفرى در زنجيره 
كسب وكار در اين حوزه ايجاب مى كند براى حفظ اين بازار ارزشمند كه 
ظرفيت كسب جايگاه مناسب در بازارهاى جهانى را هم دارد، دولت ها 
و مجلس ها، قانون گذاران و مجريان با تصويب قوانين حمايتى و اجراى 
اقدامات و طرح هاى زيربنايى، پشــتيبان هميشــگى فعاالن اين بخش 

فرهنگى، اقتصادى باشند.
معــاون صنايع دســتى و هنرهاى ســنتى وزارت ميراث فرهنگى معتقد 
اســت:«تأكيد بيش از حد بر كاربردى نبودن و تكيه صرف بر جنبه هاى 
زيبايى شــناختى يا نوســتالژيك آثار و محصوالت كه عمًال با واقعيت 
امروزى صنايع دستى در تضاد قرار گرفته چرخه توليد، فروش و مصرف 
محصوالت صنايع دستى را كند يا متوقف مى كند و بايد براى جلوگيرى 
از ركــود، محصوالت صنايع دســتى در زندگــى و در جامعه كاربردى 
شــوند.» پويا محموديــان گفت: به جز آثار منفــى برخى رويكردهاى 
ضدفرهنگى، اشــكاالت طراحى و رعايت اســتانداردهاى بهداشتى و 
بسته بندى، نه تنها موجب كاهش اعتماد مصرف كننده و اقبال نداشتن به 
صنايع دســتى مى شود، بلكه حيات رشته هاى صنايع دستى را در معرض 
تهديد قرار مى دهد.     فعاالن صنايع دستى از توليدكننده تا سرمايه گذار و 
صادركننده بايد به انتظارات به روز و ضرورت هاى سبك جديد زندگى 
مردم توجه كنند؛ اما براى رفع مشــكالت بايد آسيب شناسى دقيق در 3 
زمينة توليد، فروش و مصرف صورت گرفته، برنامه اى آمايشى، مناسب 
نقاط گوناگون كشــور برحسب تنوع جغرافيايى، فرهنگى و حتى زبانى 

تدوين و با دقت و نظارت كافى اجرا شود.
وى بر اجراى دوره هاى آموزشــى توليدمحور در حوزه صنايع دستى با 
هدف ايجاد اشــتغال پايدار تأكيد كرد و افزود: براى برندسازى و كسب 
سهم بيشــتر در بازارهاى جهانى بايد در گام نخســت از بازار جهانى 
شــناخت كافى داشــت و بازاريابى اصولى و تبليغــات و ترويج مؤثر 
محصــوالت را در همين چارچوب برنامه ريزى و عملياتى كرد. در گام 
دوم بايد توجه داشــت محصوالت صنايع دستى متناسب با بازار هدف 
مصرف طراحى و همچنين مناســب با هر ســطح درآمدى قيمت براى 

مشترى توليد شود.

اعالم جزئيات برگزارى آزمون جامع 
گردشگرى

  مديركل دفتر برنامه ريزى، آموزش و مطالعات گردشــگرى گفت: 
آزمون جامع دوره هاى كوتاه مدت گردشــگرى با رعايت شيوه نامه هاى 

بهداشتى 15مردادماه جارى همزمان در سراسر كشور برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى معاونت گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى، زاهد شفيعى با بيان اين خبر گفت: ثبت نام از 
متقاضيان اين آزمون از 12 تيرماه آغاز شــده و تا 28تيرماه ادامه خواهد 

داشت و اين زمان قابل تمديد نخواهد بود.
وى افــزود: افرادى كه دوره هاى آمــوزش حضورى و يا غيرحضورى 
خود را پيش از اين در مؤسســات آموزش گردشگرى گذرانده اند براى 
شركت در اين آزمون بايد در سامانه  ثبت نام و تمام فرايند آن شامل ثبت 
مشخصات فردى، تأييد مؤسسه آموزشى، تأييد اداره كل ميراث استان و 

واريز وجه و نهايتاً اخذ كدرهگيرى را طى كنند.
داوطلبان در صورت بروز هرگونه مشــكلى در روند ثبت نام، مى توانند 
سواالت را عالوه بر مؤسسات آموزشى خود از ادارات كل استان متبوع 

خويش بپرسند.
شفيعى گفت: اين آزمون به صورت استانى در 7دوره مديريت فنى دفاتر 
خدمات مســافرتى، مديريت عمومى تأسيســات گردشگرى، مديرفنى 
طرح تطبيق ضوابط تأسيســات گردشگرى، كارشــناس ارزيابان طرح 
تطبيق ضوابط تأسيسات، راهنمايان ايرانگردى و جهانگردى، راهنمايان 
طبيعت گردى، راهنمايان زمين گردشگرى (ژئوتوريسم) برگزار مى شود.

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى : سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)
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باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
فلك زار و نزارم كردى آخر                                                جدا از گلعذارم كردى آخر
ميان تخته نرد محبت                                                 شش و پنجى بكارم كردى آخر
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■ حديث:
امام على(ع):

پيامبر خدا مردى را ديد كه دو پسر داشت و يكى از آنها را بوسيد و ديگرى را نبوسيد . پيامبر خدا 
به او فرمود : «چرا ميان آنها يكسان رفتار نكردى؟!» .        

 النوادر للراوندي : ص 96 ح 43

مريم مقدم  »
 به بهشتى در غرب كشور مشهور است؛ منطقه اى 

در 33كيلومترى شهرستان نهاوند در استان همدان 
درختان كهنســال گويا دســت در دست هم به هم 

تنيده اند تا بخش بى بديلى را رقم زنند.
در شهر نهاوند بيش از 12سراب پرآب جاى خوش 
كرده اند اما فارســبان چيز ديگرى است، اين را تنها 
مردم منطقه نمى گويند هركس مثل من فقط يك بار 
راهى اين منطقه گردشگرى شود تأييد خواهد كرد.

در بدو ورود آنچه توجــه را به خود جلب مى كند 
وجود درخت گردوى كهنســال 600ســاله است. 
درختى با قطر 8متر و ارتفاع شــاخه هاى 60مترى 
جارى شــدن نهرهايى كه به نظر مى رسد مسير آنها 
را ســنگ چين ها هدايت مى كنند بهشتى سرسبز و 
بى بديــل را رقم زده اســت. در بدو ورود به منطقه 
ســراب فارســبان تابلويى خودنمايــى مى كند كه 
روى آن خبــر از انجام يك پــروژه مى دهد«پروژه 
محوطه ســازى ســراب فارســبان» كه مجرى آن 
استان  صنايع دستى  و  گردشــگرى  ميراث فرهنگى، 

همدان است.
ايــن عنوان كافى بود تا مــن و همراهانم را مطمئن 
كنــد اينجــا اجراى طــرح بهســازى حال وهواى 

زيرساخت هاى فارسبان را متمايز رقم زده است.
در همين نقطه و با ديدن اين تابلو نكته اى در افكارم 
خودنمايى كرد مبنى بر آنكه چرا در مسير رسيدن به 
اينجا خبرى از تابلوى هدايت گردشگران و يا ايجاد 

انگيزه براى سفر به فارسبان نديدم.
روســتاى كمالوند و ورودى روستاى دولت آباد بر 
روى يك تابلوى قديمى تنها نوشــته اى كه خبر از 
نام و نشان منطقه مى داد«سراب فارسبان» بود و دريغ 
از يك يا چند تابلوى معرفى و هدايت مســيرى به 

اسم فارسبان.
  نبود تبليغات 

نبود تبليغات تا امروز ظرفيت هاى متمايز گردشگرى 
در نهاوند را مغفول نگاه داشــته است. گرچه كرونا 
در حال حاضر يكه تازى مى كند، اما متوليان صنعت 
گردشــگرى بــه اين مهــم بايد واقف باشــند كه 
واكسيناسيون در آينده اى نزديك اين چنين مناطقى 

را از گردشگر اشباع خواهد كرد. 
امروزه در صنعت گردشــگرى بايــد از تبليغات به 
عنــوان مهمترين ابزار و بلكه به صورت حرفه اى از 
آن استفاده كرد، زيرا موفقيت تبليغ براى ارزش هاى 
فرهنگى و گردشگرى كشور مبتنى بر درك صحيح و 

حرفه اى از تبليغات و ارزش هاى آن است.
 تبليغات حرفه اى مى توانــد به عنوان ابزار برنده اى 
براى پيشــرفت اهداف فرهنگى، به ويژه در استانى 
همچون همدان و شهرســتانى همچون نهاوند باشد 
كه ســابقه تاريخ و تمدنى عميق دارد و شهرى كه 
عنوان فرهنگى بودن را به يدك مى كشد، مدنظر قرار 

گيرد. 
براى فعاليت هاى تبليغاتى در صنعت گردشــگرى 
در دنيــاى امروز بايد با اعتقاد و ايمان به ارزش كار 
تبليغى نگريسته شود تبليغات نوعى سرمايه گذارى 
بنيادى و اصولى براى پيشــبرد اهداف ســازمانى و 
ملى اســت و در صورت اجراى صحيح و اصولى،  
مى تواند دستاوردهاى ارزشمندى را به همراه داشته 

باشد.
 محوطه سازى در فارسبان 

در روزهــاى اخيــر افتتــاح يك واحــد خدماتى 
گردشگرى در منطقه فارســبان نهاوند موجب شد 
از روند پروژه محوطه  ســازى ســراب فارسبان كد 
توســط پيمانكار مربوط به اداره كل ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى اســتان همدان در حال 
انجام اســت بازديدى داشته باشــيم. محوطه سازى 

در اين پــروژه با هــدف تأمين زيرســاخت ها از 
جمله  ايجاد مســير نهرها و جــوى آب، فضاهاى 

خدمات رسان و... انجام شده است.
 روستاگردى با ظرفيت سراب ها 

سراب فارسبان در كنار سراب هاى گيان و گاماسياب 
از جملــه مهمتريــن مناطق بكر گردشــگرى اين 
شهرستان است كه مى تواند روستاگردى را با هدف  

توسعه آن معنا بخشيد. 
  روستاگردى و لذت گردشگرى 

مديركل ميراث فرهنگى در ايــن زمينه گفت: در 3 
سال اخير به ويژه در سال جارى، اقدامات زيرساختى 
متعدد و قابل توجهى در حوزه گردشــگرى نهاوند 

اجرايى شد، البته زيرســاخت هايى كه كرونا اجازه 
نداد گردشگران با استفاده از آن لذت ببرند.

على مالمير بيان كرد: اين اقدامات شامل ساماندهى 
مبلمــان محيطى و اجراى ســنگ فرش به صورت 

طبيعى، ساخت نيمكت و اصالح سكوهاى نشيمن 
داخل محوطه سراب و اجراى برج نورى در داخل 

سراب بوده است.
وى با بيان اينكه فارســبان نهاونــد منطقه بكر در 
توسعه گردشگرى روســتايى اين شهرستان است 
گفت: روســتاگردى يكى از اهداف مهم در جذب 
گردشگر است كه بايد زيرساخت هاى آن به خوبى 

مهيا شود.
مديركل ميراث فرهنگى،گردشــگرى و صنايع دستى 
همدان بيان كرد: كليد توسعه فارسبان و روستاهاى 
همجوار در حوزه گردشگرى است كه با از بين رفتن 
ويروس كرونا مى تواند در اشتغالزايى و كسب درآمد 

نيز تأثير بسزايى داشته باشد.
وى گفت: تعيين محدوده مناطق نمونه گردشگرى 
در اين شهرستان از ابتداى سال نيز آغاز شده است.

مالمير بيان كرد: نهاوند داراى 3 منطقه گردشــگرى 

بام  نهاوند، ســراب گيان و سراب فارسبان است كه 
هركــدام از اين مناطق داراى ظرفيت هاى فراوان در 
جذب گردشــگر و رونق اين صنعت در شهرستان 

نهاوند است.
وى گفت: نهاوند با داشــتن دهنه سراب، چشمه و 
رشته قنات به شهر سراب ها معروف بوده و جايگاه 

نخست را در استان همدان داراست.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
همدان افزود: يكى از گام هاى مهم و اساســى براى 
رســيدن به توســعه پايدار در گردشگرى، شناخت 
زيرساخت هاى مربوط به اين حوزه است كه توجه 
و شناخت كافى به اين زيرســاخت ها برنامه ريزى 

براى توسعه گردشگرى را آسان مى كند.
مالمير بيان كرد: شهرســتان نهاونــد با توجه به 
جاذبه هاى گردشگرى مطلوبى كه دارد از ظرفيت 
ويــژه اى براى توســعه گردشــگرى بخصوص 
برخوردار  طبيعت گردى  و  فرهنگى  گردشــگرى 
اســت؛ اما در زمينه زيرســاخت هاى الزم براى 
رونق آن، ضعيف و نيازمند سرمايه گذارى است.
وى  بــه زيرســاخت هاى الزم بــراى توســعه 
گردشــگرى اشــاره كــرد و افزود: بــراى رونق 
گردشــگرى وجــود جاذبه هاى مختلــف طبيعى 
و تاريخى شــرط الزم اســت، اما كافى نيســت 
و نياز بــه زيرســاخت هايى از جملــه خدمات 
گردشــگرى، حمل ونقــل، رقابت پذيــرى كاالها 
و وجود جاذبه هاى انســان ســاخت دارد كه اين 

زيرساخت ها در نهاوند نيازمند تقويت است.
ســراب گاماسياب، ســراب نيلوفر، ســراب گيان، 
سراب فارسبان، ســراب باروداب و سراب ملوسان 
با حيات وحــش منحصر به فــردش معروف ترين 
سراب هاى نهاوند هستند كه هركدام مى تواند نمادى 
زيبا براى معرفــى غناى طبيعت نهاوند و جايگاهى 
براى جذب گردشــگر باشد، اما اگر تبليغات ناجى 

اين ناشناخته هاى زيبا شود. 

6 طرح گردشگرى 
با اعتبار 30 ميليارد 
تومان در همدان 

تصويب شد
 6 طــرح گردشــگرى در كميته فنى 
با  همدان  اســتان  سرمايه گذارى  معاونت 
اعتبار 30ميليارد تومان به تصويب رسيد. 

ايــن طرح ها  بــا حجم ســرمايه گذارى 
30ميليــارد تومــان و اشــتغال 47نفر در 
همدان  سرمايه گذارى  معاونت  فنى  كميته 

تصويب شد.
 عليرضا قاســمى معاون ســرمايه گذارى 
و تأميــن  منابــع اداره كل ميراث فرهنگى، 
همــدان   صنايع دســتى  و  گردشــگرى 
گفت: طرح احداث و تبديل تأسيســات 
شامل   اسدآباد  شهرســتان  در  گردشگرى 
يك طرح هتل، 3 طرح ســفره خانه سنتى 

و 2طرح اقامتگاه بوم گردى به تصويب اين 
كميته رســيد. همچنين به گفته مسئوالن 
اداره كل ميراث فرهنگــى همــدان قــرار 
است در راســتاى حفظ بناهاى تاريخى، 
بازار ميراثــى كبودراهنگ مرمت شــود. 
در حال حاضر اجراى ايــن طرح نيازمند 

10ميليارد ريال اعتبار است.
ايــن بازار در بافت قديمى و مركز شــهر 
كبودراهنگ واقع شــده و قدمتى بيش از 
100سال دارد كه با توجه به مركزيت آن، 

همچنان مورد استقبال مردم براى خريد و 
تردد است.

اين بناى تاريخى سرپوشيده بوده و نماى 
آن آجركارى اســت. اين بنا در ســال 99 
توسط اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى كبودراهنگ با اعتبارى بيش از 

300 ميليون ريال مرمت شده است.
به گفته مسئوالن ميراث فرهنگى شهرستان 
كبودراهنگ مرمت اين بنا شامل آجركارى، 
ســاب زدن و بندكشــى اســت كه البته 

بازســازى قســمت هاى تخريب شــده، 
بندكشى، ســاب زدن، اصالح ناودانى ها، 
مرمت سقف، تعويض درب ها، كف سازى 
و اجراى تأسيســات برقــى و نورپردازى 
از اولويت هاى ســازمان براى مرمت اين 
بناســت. با توجه به خصوصى بودن بناها، 
مرمت اصولــى اين گونه بناهــا، نيازمند 

مشاركت مالكين و كسبه است.
    پيــش از ايــن نيز مســئوالن اداره كل 
ميراث فرهنگــى همــدان از مرمت بناى 

تاريخى يخــدان ميرفتاح با  6 هزار و300 
ميليــون ريال اعتبار خبر داده بودند. در اثر 
بارش هاى بهارى ســال 98 طاق  اين بناى 
تاريخى به طور كامل تخريب شده بود كه 
در 2 سال گذشــته پى اين بنا و ديوار آن 

مرمت شد.
يخدان ميرفتاح در شهر مالير واقع شده و 
متعلق به دوره قاجاريه است، اثرى تاريخى 
كه در 25 اسفندماه 1375 به شماره 3242 

در فهرست آثار ملى به ثبت رسيده است.

كرونا با واكسن مى رود تبليغات گردشگرى را دريابيد 

 فارسبان از كدام سو؟
■ سراب فارسبان ساماندهى مى شود

 تبليغات حرفه اى مى تواند به عنوان ابزار برنده اى براى پيشرفت اهداف فرهنگى، به ويژه در استانى 
همچون همدان و شهرستانى همچون نهاوند باشد كه سابقه تاريخ و تمدنى عميق دارد و شهرى 

كه عنوان فرهنگى بودن را به يدك مى كشد، مدنظر قرار گيرد. 
تبليغات حرفه اى مى تواند به عنوان ابزار برنده اى براى پيشرفت اهداف فرهنگى، به ويژه در استانى 
همچون همدان و شهرستانى همچون نهاوند باشد كه سابقه تاريخ و تمدنى عميق دارد و شهرى 

كه عنوان فرهنگى بودن را به يدك مى كشد، مدنظر قرار گيرد. 
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