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سعيد زاهد مهاجرانى  - مدير گروه شركت هاى تلمبه موتور غرب

جنــاب آقــاى 
مهندس فرهاد بختيارى فـر

انتصاب شايسته جنابعالى را به سمت 
مديرعامل محترم شركت آبفاى استان همدان 

تبريــك عــرض نمــوده،از خداونــد متعــال توفيــق روز افزونتــان را 
در خدمــت بــه مــردم شــريف اســتان مســألت مــى نمايــد.

تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي

 دكتر روح ا... نباتى

حاج حاتم غالمى 
مديرعامل شركت دامداران دشت لتگاه

فرماندار محترم شهرستان بهار 
با احترام بدينوسيله انتصاب شايسته حضرتعالى 
توانمندى  و  تعهد  از  نشان  كه  جديد  سمت  در 
تهنيت  و  تبريك  صميمانه  را  دارد  جنابعالى 
آقاى  جناب  دلسوزانه  خدمات  نموده،از  عرض 
قنبرى در زمان تصدى كمال تقدير و تشكر را 
در  و  خدمت  راه  در  الهى  الطاف  پناه  در  داريم. 
مقدس  نظام  ارزشمند  اهداف  تحقق  راستاى 
جمهورى اسالمى همواره موفق و سربلند باشيد.

 دكتر

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 محمـود نقوى

با تجديد احترام حاج سيد احمد حسينى 
 رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز فامنين

انتصاب شايسته جنابعالى به عنوان
 مديركل محترم اداره 

آموزش و پرورش استان همدان 
را تبريك عرض مي نمايم. رجاى واثق دارد حضور 
شما در اين مسئوليت به عنوان خادمي صديق و 
واليتمدار با كوله بار گرانى از تجربه، نويد بخش 
نشاط و تحرك بيش از پيش آن مديريت محترم 
و  عزت  مزيد  و  توفيقات  دوام  گرديد.  خواهد 
آفرين  جان  جهاندار  از  را  عالى  جناب  سالمت 

مسالت دارد.

 مح

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

محمـود نقوى

نمديريت آموزش و پرورش شهرستان فامنين

 مديركل محترم اداره 
آموزش و پرورش استان همدان

انتصاب مسرت بخش شما برادر ارزشى، مؤمن و متعهد 
پويا  محيطى  دهنده  بشارت  گرانسنگ  جايگاه  آن  در 
و سرشار از شور و نشاط و نويد بخش افزايش فضاى 
دانش و بينش دركالبد همه عالقمندان به اين مجموعه 
عزت،  منان  ايزد  درگاه  از  است.  گرديده  علمى  عظيم 
و  اسالم  به  خدمتگزاران  همه  توفيقات  و  سربلندى 
براى  و  دارم  مسألت  را  اسالمى  جمهورى  مقدس  نظام 
جناب عالى مزيد توفيقات براى خدمتى سرشار از شور 
و نشاط  و مملو از توكل الهى در جهت رشد و شكوفايى 

تمنا دارد.

مح

تقدير و تشكر
 جنـاب آقــاي

 حميد محبى
  شهردار محترم شهرستان فامنين 

و اعضاى محترم شوراى شهر فامنين 

احمد راسخى 

بدينوســيله برخــود الزم مى دانــم از بــذل توجــه و 
همدلــى شــما عزيــزان نســبت بــه بنــده نهايــت تقديــر 
ــبرد  ــواره در پيش ــت هم ــد اس ــوده، امي ــكر را نم و تش
ــد  ــق و مؤي اهــداف پيشــرفت شهرســتان فامنيــن موف

باشــيد.

در كنار شما هستيمدر كنار شما هستيم
@hamedanpayam@hamedanpayam

با رعايت فاصله گذارى حداقل 2 متر
كرونا هنوز تمام نشده
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 موانع ساخت در 
شهرك فارابى 
اختالف تعاونى 
و شهردارى است

نتايج خوبى در 
كشتى قهرمانى 
كشور كسب 
كرديم

مسجدجامع 
مريانج توسعه 
مى يابد

زمان صدور 
پروانه ساخت 
به يك ماه 
كاهش يابد

وزارت نيرو اتاق شيشه اى را مات كرد
انتصابات شبانه در وزارت نيرو

■ گاز، برق، آبفا و حاال آب منطقه اى

روز گذشته در3 مراسم جداگانه 
مديران عامل حوزه آب و آموزش و پرورش معرفى شدند

موج تغييردراستان
يادداشت

2

روز توديع و معارفه
 1- روز گذشــته را مى توان به نوعى 
روز توديع و معارفه در استان دانست.زيرا 
از طرفى مراســم توديع و معارفه دو مدير 
برگزار و تغيير يك مدير مشــخص شد و 
از طرفى ديگر مهمترين برنامه اســتان در 
روز گذشته هم همين اخبار تغييرات بوده 

است.
2- تغييرات روز گذشته استان در دو حوزه 
مهم مديريت آب و آموزش و پرورش است. 
دو حوزه اى كه براى اســتان همدان اهميت 
بســيارى دارند.به همين دليل هم انتصابات 
آنهــا به ويژه انتصاب مديــر كل آموزش و 
پرورش با حساســيت خاصــى همواره در 

استان دنبال شده است.
3- شــرايط آبى استان و وضعيت كم آبى و 
تعلل در اقدامات انجام شــده، مديريت اين 
حــوزه در اســتان را داراى اهميت خاصى 
كرده و تحوالت مديريتى اين حوزه توسط 
اســتانداران با حساســيت خاصى پيگيرى 

مى شود.

همدان آماده 12مين جشنواره زمستانى

تغيير مديرگسترده ترين اداره كل استان
■ ُطريفى؛ معاون وزير:

 عدالت تربيتى در دستور وزارت آموزش و پرورش است
■ پورداوود: 

از احزاب سنگ خورديم
■ تاكيد نقوى بر استفاده از ظرفيت ها براى حل مشكالت

 روز گذشــته 2 مراسم تكريم و معارفه براى 2 مديرعامل آبفا و آب منطقه اى در 
شرايطى متفاوت برگزار شد. چهارشنبه  شب گذشته مديرعامل آبفا در حالى كه در 
وزارتخانه به ســر مى برد تغيير كرد و شنبه شب نيز مديرعامل آب منطقه اى جابه جا 
شــد، كه مراسم معارفه هر 2 مدير ساعت 10 صبح روز گذشته در 2 سالن جداگانه 

برگزار شد. 
جابه جايى مديران آب، برق و گاز استان شبانه بدون پس زمينه و در سكوت خبرى 
در شرايطى مبهم رقم خورد تا جايى كه گفته مى شد سيدهادى حسينى بيدار در آبفا 
ابقا شده اســت و بختيارى فر معاون وى، گزينه مديرعاملى آب منطقه اى است. اما 
درنهايت نتيجه در 2 شب با فاصله 3 روز طور ديگرى رقم خورد و 2 معاون به  جاى 

مديران خود نشستند. اين تغييرات درحالى بود كه همدان در شرايط بحرانى آب به 
ســر مى برد و ذخيره آب و سد نزديك به اتمام است، از اين رو كمتر مديرى موافق 
جايگزين  شدن با منصور ستوده در آب منطقه اى بود. تا جايى كه فرهاد بختيارى فر 
مديرعامل جديد آبفاى استان پيش از اين گزينه آب منطقه اى بود، اما از رفتن به آن 
شركت تامين آب خوددارى كرد تا اينكه به جاى سيدهادى حسينى بيدار معرفى شد.

بختيارى فر چهره اى مقبول در شركت آب و فاضالب دارد و آنطور كه خشايى معاون 
برنامه ريزى و امور اقتصادى شركت مهندسى آب و فاضالب كشور در جلسه معارفه 
ديروز اعالم كرد وى گزينه مطرح براى چند دستگاه ديگر نيز بوده است. بختيارى فر 

از كارشناسى در اين شركت آغاز به كار كرده...
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 تغييــرات مديريتى بر خالف هفته هاى پيش كه با مخالفت 
برخى ها عملياتى نشد اين هفته با موج همراه بود پس از معرفى 
فرماندار بهار و با تغيير مدير عامل آبفا و ســپس آب منطقه اى 
نوبت به آموزش و پرور ش رسيد، مديركل جديد اين مجموعه 

بزرگ و پرچالش ديروز در مراسمى معرفى شود.
محمد پورداوود پس از 4 سال مديريت  پر چالش كه در دوران 
كرونــا آن را تجربه كرد  صندلى خود را به محمود نقوى داد تا 
سكان اين مجموعه بزرگ در دولت رئيسى به معاون اسبق اين 

اداره كل واگذار شود.

محمــود نقوى متولد فامنين اســت و در كارنامه خود ســابقه 
رياســت آموزش و پرورش اين شهرســتان و نيز معاون اداره 

كل را دارد. 
محمد پورداوود هر چند با مخالفت گروههاى مختلف صندلى 
خود را در مدت 4 ســال حفظ كرد تا سرانجام با تغيير درست 
اين اداره كل پر جمعيت و گســترده را به همكار خود تحويل 

دهد.
در مراسمى كه به همين مناسبت با حضور معاون وزير آموزش و 

پرورش در سالن تاالر معلم ترتيب داده شده بود.
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 حوالى ســاعت 24 شــامگاه يكشــنبه 
صــداى مهيبــى در بخش هايى از اســتان 
همدان شنيده شــد كه طبق گزارش ها اين 
صــدا در بخش هايى از اســتان هاى ايالم، 
كردستان و كرمانشــاه نيز به گوش رسيده 

بود. 
در نخســتين واكنش هــا و در نخســتين 
ســاعات بامداد روز گذشــته سعيد كتابى، 
فرماندار اسدآباد درباره شنيده شدن صداى 
مهيب در غرب كشــور اعالم كرد كه پس 
از بررســى هاى صورت گرفته منبع صداى 

مذكور مربوط به اسدآباد نبوده است.
ايالم  اســتان  بحــران  مديريــت  اداره كل 
در اين بــاره بــه خبرنــگار همــدان پيام 
گفت:گزارشــى از وقوع حادثه اى در اين 
استان از سوى ارگان ها و نهاد ها مربوطه به 

دستشان نرسيده است. 
اداره كل دفتر امنيتى انتظامى استان كردستان 
نيز اعالم كرد كه مستنداتى كه دال بر وقوع 
حادثه اى در اين استان باشــد، ارائه نشده 

است. 
با اين حال معاونت سياســى اســتاندارى 
كرمانشاه، به خبرنگار ما گفت كه تا تكميل 
نشدن اطالعات، از سوى مقامات گزارش 

رسمى داده نخواهد شد. 
عليمردان طالبــى، مديركل مديريت بحران 
استاندارى همدان نيز اعالم كرد كه صداى 
مذكــور، ارتباطى با مخاطــرات طبيعى در 

استان همدان نداشته است. 
حسين بشــرى، معاون اجتماعى فرماندهى 
اســتان همدان در همين باره نيز گفت كه 
هيچ موضوعى در رابطه با صداى شــامگاه 
يكشــنبه به نيروى انتظامى استان گزارش 

نشده است. 
نسبت به اظهارات مسئوالن 4 استان مذكور 
و دايره شــهر هايى كه گزارشــات محلى 
حكايت از شــنيده شــدن صداى مذكور 
داشــت، گستره پخش شــدن اين صدا از 
4 اســتان به حد فاصله شــهر كرمانشاه تا 

شهرستان اسدآباد و شهرستان هاى همجوار 
آن كاهش يافت. 

گفتنــى اســت كــه برخــى از كانال هاى 
از  برخــى  بــه  تلگرامى(منتســب 
خبرگزارى هاى رســمى) به نقل از پايگاه 
خبرى صابرين نيوز نوشته اند: صداى انفجار 
در كرمانشاه، ســنندج و همدان، در نتيجه 
رزمايش پدافند هوايى ايران براى آزمايش 
ســامانه هاى پدافند هوايى جديد است كه 
به تازگى به زرادخانه نيروهاى مسلح ايران 

پيوسته اند.
معاون سياســى استاندارى همدان با وجود 
اينكه پس از چندين بار تالش نتوانســتيم 
با وى ارتباط برقــرار كنيم، درباره صداى 
مهيب شنيده شــده در مصاحبه اى با ايسنا، 
با بيان اينكه منشــأ صداى مذكور در استان 
همدان نبوده، گفت كــه احتمال ما تاكنون 
اين اســت كه اين صدا مربوط به برخى از 
اقدامات آموزشى بوده كه احتمال قريب به 
يقين اين موضوع درســت است و وزارت 
كشــور در حال پيگيرى و رصــد بوده تا 

منطقه آموزشى به سمع و نظر مردم برسد.
در  همچنيــن  باب الحوائجــى  مهــدى 
مصاحبه اى ديگر بــا همدان آنالين تصريح 
كرد: اســتان مجاور همدان(كرمانشاه)، در 
آن ساعت(شامگاه يكشــنبه) در حال ارائه 
مسائل آموزشى ناريه به دستگاه هاى مرتبط 
بوده كــه به  دليل انفجار مــواد موجود در 
محل، اين صداى مهيب در اســتان مذكور 

و شهرستان اسدآباد شنيده شد.
وى در ادامه با بيان اينكه استاندار كرمانشاه 
در گفت وگويى با اســتاندار همدان اعالم 
كرده كه خوشــبختانه اين اتفاق در استان 
كرمانشاه تلفات و خســارات چشمگيرى 
نداشــته، توضيح داد: مواد ناريه همان مواد 
انفجارى هســتند كه براى مسائل آموزشى 
توسط دستگاه هاى مرتبط به افراد مربوطه، 

استفاده مى شوند.
با اين حال تســنيم به نقل از يك منبع آگاه 
نيروهاى مسلح اعالم كرد كه صداى مذكور 
مربوط به آزمايش سامانه هاى پدافند هوايى 
و فعاليت آموزشــى و نظامى بوده و رعد و 

برق را علت صداى شــنيده شده در غرب 
كشــور دانست. از ســوى ديگر ظهر روز 
گذشــته مجيد ميراحمدى، معــاون امنيتى 
و انتظامى وزارت كشــور اعــالم كرد كه 
با بررســى دســتگاه هاى امنيتى و انتظامى 
مشخص شــد كه صداى شنيده شده ناشى 
از رعــد و برق بــوده و حادثه خاصى رخ 

نداده است.
بر همين اســاس برخى ها معتقدند گستره 
صــداى هيچ انفجار بر روى ســطح زمين 
به گستره 4استان نخواهد بود (البته نسبت 
بــه تحقيقات صورت گرفته از برخى مردم 
محلى، احتماالً صداى مذكور در استان هاى 
ايالم و كردستان همانند همدان و كرمانشاه 
شنيده نشــده و احتماالً حد فاصله گستره 
صداى مذكور از شهرستان اسدآباد، تا شهر 

كرمانشاه بوده)
از ســوى ديگر رعد و برقــى با اين حجم 
صــدا تاكنون بى ســابقه بوده و بــه اعتقاد 
برخى انتساب صداى مذكور با صداى رعد 

و برق، جاى ترديد دارد. 

يادداشت

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

بهـارستان

لل
 الم

ين
ب

مان
پارل

مان
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استفاده از نيروهاى آموزش ديده 
براى رعايت حقوق زندانيان

 نفس صدور بخشنامه هايى همچون بخشنامه اخير سازمان زندان ها 
در رابطه با حقوق زندانيان و بازداشت شــدگان، مستحســن اســت. 
ليكن بايد توجه داشته باشــيم كه نمى توان به صرف بخشنامه نويسى 
و حتى قانونگذارى اميدوار به رعايت تمام و كمال حقوق زندانيان در 

بازداشتگاه ها و زندان هاى كشور باشيم.
در بخشــنامه صادره، حقوق زندانيان به صورتى كامل مورد تجزيه و 
فهرست بندى قرار گرفته است، آنچه كه در اين ميان اهميت دارد، آشنا 
كردن زندانيان و زندانبانان نسبت به حقوقى است كه در اين بخشنامه 
مورد تشــريح قرار گرفته است؛ يعنى از يك سو زندانى بايد بداند كه 
از چه حقوقى در دوره بازداشــت و حبس برخوردار اســت تا بتواند 
در مواقع الزم، با مطالبه گرى مانع از تضييع حقوق خويش شــود و از 
طرفى ديگــر زندانبانان نيز بايد به طور كامل با حقوق زندانيان به طور 

كامل آشنا بوده و آموزش هاى الزم در اين زمينه به آنها داده شود.
ترديــدى وجود ندارد كه رعايت حقوق زندانيان مالزمه با اســتفاده 
از نيروهــاى آموزش ديده دارد و در دنياى امروز، براى دسترســى به 
اهداف حوزه مربوط به عدالت كيفرى و بازپرورى زندانيان و اصالح 
و تربيت مجرمان، اداره زندان به يك علم تبديل شده و بالتبع نمى توان 
با به كارگيرى افرادى كه فاقد دانش الزم در زمينه اداره زندان هستند، 
انتظــار رعايت حقوق زندانيان را براى نيل به اهداف موردنظر در اين 

حوزه داشت.
به كارگيرى نيروهاى زبده و آموزش ديده در حوزه زندانبانى مالزمه با 
آگاهى از وضعيت شخصيتى و روانى افرادى دارد كه در زندان مشغول 
به كار هســتند و ضرورى است در اين حوزه از افرادى استفاده شود 
كه داراى سالمت روان هستند و بديهى است كه اگر افرادى به لحاظ 
درجاتى از مشكالت روانى عالقه مند به آزار كالمى، روانى يا جسمى 
زندانيان باشند، هيچ قانون يا بخشنامه اى نمى تواند مانع از نقض حقوق 
زندانيان شود. براى جلوگيرى از نقض حقوق زندانيان بايد از ابزارهاى 
الزم براى پيشــگيرى از نقض حقوق ايشان استفاده كرد و به ترتيبى 
عمل كرد كه نقض حقوق زندانيان با اســتفاده از ابزارهاى نظارتى به 

كمترين حد ممكن تنزل پيدا كند.
رعايت نكردن حقوق زندانيان و نقض قوانين و مقررات مربوط به اين 
حوزه توسط زندانبانان به معنى اعمال مجازاتى بيش از مجازات قانونى 
و مورد حكم در مورد زندانى است و در مواردى مى تواند واجد عنوان 
مجرمانه باشد، ليكن وضعيت زندان ها و دسترسى به نحوه نگهدارى 
و رفتار با زندانيان مســتلزم نظارت بر عملكرد مأموران زندان است تا 
درصورتى كه زندانيان ادعاى نقض حقوق خويش را در زندان داشته 
باشــند، از حيث اثباتى با مشكلى مواجه نباشند واّال وجود بخشنامه و 
قانون بدون ايجاد شرايط الزم براى نظارت بر زندان ها توسط عواملى 
غير از زندانبانان، اثبات ادعاى آزار و يا هرگونه نقض حقوق زندانى را 

با توجه به تحت سلطه بودن زندانى غيرممكن مى نمايد.
* سيدمهدى حجتى
 وكيل دادگسترى

عضو كميسيون برنامه و بودجه:
پيگير تعيين تكليف آموزشياران
 نهضت سوادآموزى هستيم

 نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى اعالم كرد كه 
پيگيــر تعيين تكليف آموزشــياران نهضت ســوادآموزى در مجلس 

شوراى اسالمى هستيم.
به گزارش برنا، عليرضا شهبازى در مراسمى بيان كرد: تشكيل سازمان 
نهضت ســوادآموزى در 7 دى ماه 1358 توسط امام راحل(ره)، نقطه  
عطفى جهت ريشــه كنى بيسوادى در كشــور بود و به منظور ايجاد 
فرصت يادگيرى براى بزرگساالن، تاكنون پيشرفت هاى چشمگيرى 

در راستاى تحقق اهداف اين سازمان صورت گرفته است.
وى ادامــه داد: در رابطــه بــا تعيين تكليــف نيروهايــى كــه از ســال 
1392 بــه بعــد بــا اداره نهضــت ســوادآموزى همــكارى كرده انــد، 
ــا  ــه م ــى در مجلــس شــوراى اســالمى مطــرح اســت ك بحث هاي
همــواره از تعيين تكليــف ايــن عزيــزان حمايــت كرده ايــم و 

پيگيــر رفــع مشــكل آنــان هســتيم.
شــهبازى خاطرنشــان كــرد: به صــورت ويــژه پيگيــر رفــع مســائل 
و مشــكالت آمــوزش و پــرورش شهرســتان هســتم و بــه عنــوان 
ــى در  ــاى آموزش ــود فض ــكل كمب ــع مش ــور رف ــه منظ ــه، ب نمون
شهرســتان، عــالوه بــر 20 آموزشــگاهى كــه قبــًال از طريــق بنيــاد 
ــداث 5 ــت اح ــرى الزم جه ــت، پيگي ــده اس ــرى ش ــت پيگي برك

آموزشــگاه جديــد ديگــر نيــز انجــام شــده اســت تــا ان شــاءا... بــا 
احــداث و بهره بــردارى از ايــن مــدارس، بخــش مهمــى از مشــكل 

كمبــود فضــاى آموزشــى در شهرســتان مرتفــع شــود.

امروز مذاكرات وين با حضور مذاكره كنندگان 
ارشد ادامه مى يابد 

 دور هشتم مذاكرات وين امروز با بازگشت رؤساى هيأت هاى مذاكره كننده 
ايران و 1+4 ادامه مى يابد.به گزارش ايســنا، مذاكرات احياى برجام از 8 آذرماه 
در وين در ســطح معاونان وزيران امور خارجه آغاز شــده است و طرف ها با 
وجود اختالف نظرهاى زياد در بحث هاى مختلف توانســته اند به راه حل هاى 
قابل توجهى براى رفع اين اختالف ها دســت يابنــد با اين حال همان طور كه 
تاكنون بارها گفته شده است «تا درباره همه چيز توافق نشود، درباره هيچ چيز 
توافق نشده است.» جمعه گذشته اعالم شد كه بر اساس تفاهم انجام  شده ميان 
رؤساى هيأت ، مذاكره كنندگان ارشد جمهورى اسالمى ايران و 3 كشور اروپايى 
براى انجام امور مربوط به سمت هاى سياسى خود و برخى مشورت ها، موقتاً به 

مدت 2روز به پايتخت ها بازمى گردند.

امضاى سند 20 ساله در دستور كار سفر رئيسى 
به روسيه نيست

 سخنگوى كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس از دستور كار 
نبودن امضاى سند راهبردى 20 ساله ايران و روسيه در سفر آتى رئيس جمهورى 

به مسكو خبر داد.
به گزارش فارس، محمود عباس زاده مشكينى گفت: اين سند به دليل بررسى هاى 
بيشتر و انجام توافقات ابتدايى هنوز به مرحله نهايى براى امضاى2 سران نرسيده 
اســت؛ از اين رو سند 20ساله ايران و روسيه هنوز در مرحله ابتدايى قرار دارد 
و به اين ســفر رئيس جمهورى به روسيه نخواهد رسيد.وى ادامه داد: در سفر 
رئيس جمهورى به مسكو بر مقدمات اين سند بحث و تبادل نظر و بر مقدمات 
آن توافق خواهد شد. سيد ابراهيم رئيسى، رئيس جمهورى اسالمى ايران اواخر 

اين هفته سفرى به روسيه خواهد داشت.

استيضاح عبدالملكى به صحن بيايد، رأى مى آورد
 عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره درخواست استيضاح وزير كار توسط 
جمعى از نمايندگان گفت كه با توجه به اينكه وزارت كار يك وزارتخانه بسيار 
ســنگين و مهمى است، به نظر من نوع انتصابات و عملكردى كه وزير كار در 

اين مدت داشته قابل قبول نيست.
به گــزارش ايلنا، جبار كوچكى  نژاد در رابطه با جمــع آورى 32 امضا و اعالم 
درخواست اســتيضاح حجت ا...عبدالملكى، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
گفت: با توجه به اينكه وزارت كار يك وزارتخانه بسيار سنگين و مهمى است، 
بــه نظر من نوع انتصابات و عملكردى كه وزير كار در اين مدت داشــته قابل 

قبول نيست.
وى ادامه داد: اگر ايشــان بيايد به سمت استيضاح، به طور قطع مجلس موافق 

استيضاح است و ايشان بركنار خواهد شد.

فراخوان مناقصه عمومى (يك مرحله اى)
واگذارى حجمى خدمات شهرى و خدمات عمومى شهردارى مريانج 

( به شماره فراخوان  20000051050000011)

روابط عمومى شهردارى مريانج

*نام دستگاه مناقصه گذار: شهردارى مريانج
*نشانى دستگاه مناقصه گذار: استان همدان- شهرستان همدان - شهر مريانج - بلوار شهيدان عباسى - ميدان شهيد بهشتى -ساختمان ادارى شهردارى مريانج

*موضوع مناقصه: واگذارى حجمى خدمات شهرى و خدمات عمومى شهردارى مريانج
تاريخ شروع و خاتمه واگذارى اسناد،مهلت ارسال پاكت هاى پيشنهادى، زمان بازگشايى پاكت ها:

*انتشار در صفحه عمومى سامانه ستاد: روز يك شنبه مورخ 1400/10/26 ساعت 08:00
*تاريخ چاپ: نوبت اول روز دو شنبه مورخ 1400/10/27 روزنامه همدان پيام و نوبت دوم روز دو شنبه مورخ 1400/11/04 روزنامه كار و كارگر

*مهلت دريافت اسناد: از روز يك شنبه مورخ 1400/10/26 ساعت 08:00 تا روز سه شنبه مورخ 1400/11/05 ساعت 19:00 
*مهلت ارسال پاكت هاى پيشنهادى: روز شنبه مورخ 1400/10/16 ساعت 10:00   

نحوه توزيع و نشانى محل توزيع اسناد مناقصه:
تمامى مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارئه پيشنهادات و گشايش پوشه هاى مناقصه گران از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت 
(ستاد ايران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت 

گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
*اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه – مركز تماس 021-41934

*نحوه تحويل، بارگزارى اسناد مناقصه توسط مناقصه گران:  تمامى اسناد مناقصه شامل (پوشه الف، ب و ج) توسط مناقصه گران به صورت الكترونيكى به سامانه 
ستاد ايران (مندرج در بند 5 آگهى) ارسال گردد، همچنين مقتضى است پوشه الف و ب (اصل تضمين شركت در مناقصه و اسناد مناقصه) عالوه بر بارگذارى در 
سايت مذكور به صورت فيزيكى به دبيرخانه دستگاه مناقصه گزار واقع در طبقه همكف ساختمان ادارى به نشانى مندرج در بند 2  آگهى (با اخذ رسيد) تحويل 

گردد.
*نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: به مبلغ 500,000,000 ريال معادل پنجاه ميليون تومان به صورت موارد مندرج در جدول شماره 4 آئين نامه تضمين معامالت 

دولتى ، واريز نقدى به حساب سپرده شهردارى مريانج به شماره 0205530419003  نزد بانك ملى
*تاريخ، زمان و مكان بازگشايى پاكات: روز  شنبه مورخ 1400/11/16 ساعت 12:00 در محل دفتر شهردار به نشانى مندرج در بند 2 آگهى

*شرايط الزامى شركت كنندگان در مناقصه: مناقصه گران بايد داراى تخصص و سابقه اجرايى در پروژه هاى مشابه باشند. ارايه مستندات و يا قراردادهاى مشابه 
به همراه ساير اسناد مناقصه الزامى مى باشد پيمانكار مى بايست داراى گواهينامه صالحيت از مراجع ذيصالح باشد.

(م الف 1566)

آگهي مزايده فروش آهن آالت

روابط عمومى شهردارى قروه درگزين

شهرداري قروه درگزين در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 115 تاريخ 1400/06/22 شوراي محترم اسالمي شهر، مقداري از آهن آالت اسقاطي خود را از طريق مزايده عمومى به 
فروش برساند.

1- آهن آالت اسقاطي به صورت هاي مختلف كه حدود 10 تن و قيمت پايه كارشناسي از قرار هر كيلو 90/000 ريال مي باشد.
2- تاريخ بازگشايي قيمت هاي پيشنهادي روز پنجشنبه 1400/11/14 مي باشد.

3- مزايده عمومى شماره 1000090298000001 سامانه ستاد 
4- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.

5- شركت كنندگان بايد مبلغ 30/000/000ريال را به حساب سپرده 0106878088004 شهرداري نزد بانك ملي واريز نمايند و يك نسخه از فيش واريزي را در سامانه بارگذاري 
نمايند. در ضمن شركت كنندگان مي بايست سپرده شركت در مزايده را تا پايان وقت اداري مورخ  1400/11/13 به حساب فوق واريز نمايند. 

6- در صورت انصراف فرد برنده، سپرده آن به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. در مورد نفر دوم و سوم نيز به همين صورت خواهد بود.
7- برنده مزايده بايد حداكثر تا ده روز پس از ابالغ برنده شدن خود توسط شهرداري نسبت به واريز بهاي مورد مزايده اقدام نمايد. در غير اين صورت سپرده نامبرده به نفع 

شهرداري ضبط خواهد شد.
8- سپرده شركت كنندگان پس از 15 روز قابل برگشت مي باشد در صورتي كه برنده مزايده زود تر از موعد نسبت به واريز بها مورد مزايده اقدام نمايد. سپرده ساير شركت 

كنندگان زودتر پرداخت خواهد شد. در صورت انصراف برنده اول در مورد برنده دوم مزايده اين مهلت تكرار خواهد شد.
9-  هزينه چاپ آگهي روزنامه به عهده برنده مزايده مي باشد.

10 - قيمت پيشنهادي شركت كنندگان 9درصد ماليات ارزش افزوده تعلق خواهد گرفت.
11-شهرداري هيچگونه تعهدي نسبت به بارگيري اجناس مورد مزايده براي برنده ندارد. 

12-شركت كنندگان مى توانند در ساعت اداري از اجناس مورد مزايده با هماهنگي مسئول مربوطه بازديد نمايند و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 081-36462993 
تماس حاصل فرمايند.  (م الف4)

در طوالنى ترين، سخت و خسته كننده ترين 
مرحله مذاكرات احياى برجام هستيم 

 الرا روزن، روزنامه نگار آمريكايى در يك رشــته توئيتى نوشت: 
منبع نزديك بــه مذاكرات ايــران مى گويد كه آنهــا در مرحله اى 
خســته كننده و نيازمند تالش زياد هستند، مرحله اى كه در آن بايد 
متن اســناد در مورد موضوعاتى كه درباره آنها توافق اصولى وجود 

دارد را بنويسند.
در مورد لغو تحريم ها، بخش زيادى از متن را پاك ســازى كرده ايم، 
اما همچنان با مسائل دشوارى دســت وپنجه نرم مى كنيم. در مورد 
تعهدات هسته اى هم همينطور. اكنون به طور فزاينده اى روى ضميمه 

سوم كه در مورد اجرا و توالى است كار مى كنيم.
اين خســته كننده ترين، طوالنى ترين و ســخت ترين بخش مذاكره 
است، اما براى رسيدن به هدفمان كامًال ضرورى است. در 3 موضوع 
(لغو تحريم ها، تعهدات هسته اى، اجرا، توالى، راستى آزمايى) مسائل 
حل نشده داريم و برخى از آنها دشوار است. اين يك مذاكره پيچيده 

است، به اين معنا كه همه چيز به همه چيز بستگى دارد.
شــرايط بهتر شده اســت، زيرا اكنون درگير مذاكره هستيم، قبل از 
پايان ســال، ما زمان زيادى را به بحث در مورد مفاهيم، اصول و... 
اختصاص مى داديم اكنون ما بيشــتر بر روى پيش نويس و مســائل 

مختلف متمركز شده ايم.
توافق موقت چيزى نيســت كه در اينجا مــورد بحث قرار گيرد... 
[گزارش هاى مطبوعاتى ديده شــده است، اما] من از هيچ پيشنهاد 
رسمى از يك طرف به طرف ديگر براى يك توافق موقت اطالعى 

ندارم.
به نظر مى رســد ايده هاى جالبى درباره توالى و... مورد بحث قرار 
گرفته است. به نظر من، اگر مذاكرات موفقيت آميز باشد، كميسيون 
مشــترك متنى را تصويب خواهد كرد. اياالت متحده اعالم خواهد 
كرد كه با متن تصويب شده توسط كميسيون مشترك موافق است و 

سپس يك مرحله مقدماتى خواهيم داشت.
وقتــى امور فنى پيچيده انجام گرفت ســپس يك به اصطالح «روز 
طوالنى»، كه شــايد فقط كمتر از 48 ساعت باشد، خواهيم داشت. 
اصطالح «روز طوالنى»، به نظر مى رسد نوع جديدى از مفهوم «روز 

اجرا» باشد.
در مورد مسأله تضمين بايد گفت پيشنهاد هايى روى ميز وجود دارد 
كه درصورت اعمال مجدد تحريم ها توســط دولت بعدى آمريكا، 

فعاالن اقتصادى چگونه مى توانند با مشكل كمترى مواجه شوند.

ضرورت ارتقاى 14سايت موبايل 
جهت آنتن دهى در شهرستان

 نماينده مردم اســدآباد در مجلس در ديدار با عيسى زارع پور، وزير 
ارتباطات و فناورى اطالعات خواســتار ارتقاى 14سايت موبايل جهت 
آنتن دهى و پوشــش قابل قبول در شهرستان اســدآباد شد. به گزارش 
خانه ملت، كيومرث ســرمدى واله درباره اين ديدار گفت: مطالبه تكميل 
ســايت همراه اول روستاى ملحمدره، پيگيرى ارتقاى 14سايت موبايل 
جهت آنتن دهى و پوشــش قابل قبول، تأمين زيرســاخت ارتباطى در 
روســتاهاى داراى جمعيــت كمتر از 50 خانوار همچون اشــترجين و 
شــيالندر و  قاســم آباد و چارق و همچنين پيگيرى تأمين اعتبار جهت 
جبران خســارت ســرقت كابل هاى نــورى كه موجــب قطعى تلفن 
روستاهاى ســيف آباد، منورتپه، هلور و على آباد شــده است، ازجمله 

موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود.

پيگيرى صداى مهيب نيمه شب يكشنبه

رزمايش يا رعد و برق؟

و  عجيــب  بودجــه  بودجــه 1401   
غريبــى اســت، البتــه همــه مــا درك 
مى كنيــم كــه بودجــه 1401 بايــد قــدرى 
انقباضــى باشــد، امــا در برخــى حوزه هــا 
ــود. ــا مى ش ــيب ها جف ــوزه آس ــل ح مث

آســيب هاى  با  مقابله  فراكســيون  رئيس 
اجتماعى مجلس شوراى اسالمى در دومين 
همايش ملى مواجهه با آسيب هاى اجتماعى 
از ديدگاه اســالم، با اشاره به بودجه 1401 
گفــت: اين بودجه 1401 بودجه عجيب و 
غريبى است، البته همه ما درك مى كنيم كه 
بودجه 1401 بايد قدرى انقباضى باشــد، 
مسائل زياد و پول كم است و همه اينها را 
مى فهميم، اما در برخى حوزه ها مثل حوزه 

آسيب ها جفا مى شود.
بــه گــزارش خانــه ملــت، احمــد نــادرى 
ــى دارد.  ــرد خاص ــت رويك ــزود: دول اف
ــت  ــه دول ــار اســت ك ــتين ب ــراى نخس ب

بــه طــور رســمى بــه زيرمجموعه هايــش 
نامــه زده كــه حــق نداريــد كــه بــا 
مجلــس شــوراى اســالمى مذاكــره كنيــد 
افزايــش  را  دســتگاهتان  بودجــه  كــه 
ــون  ــه تاكن ــزى اســت ك ــن چي ــد. اي دهن
بــه ايــن معنــا در ايــن چنــد دهــه وجــود 

ــت.  ــته اس نداش
ــا بيــان اينكــه حــذف ارز  وى در ادامــه ب
ــل  ــا كام ــه م ــاى اينك ــه معن ــى ب ترجيح
ــم  ــوى ه ــچ آلترناتي ــم و هي ــذف كني ح
بــراى جبــران نداشــته باشــيم ايــن منجــر 
بــه تبعاتــى خواهــد شــد كــه احتمــاالً در 
1401 بــا آن مواجــه هســتيم، گفــت: اينجا 
مى گويــم كــه بمانــد. ان شــاءا... كــه ايــن 
ــه ايــن ســمت  ــا اگــر ب ــد، ام اتفــاق نيفت
ــاى جــدى داشــته  ــه آلترناتيوه ــم ك نروي
ــده  ــال آين ــى در س ــا تبعات ــا ب ــيم م باش

ــود.  ــم ب مواجــه خواهي

رايزنى نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل 
در امور سوريه با اميرعبداللهيان

 نماينده ويژه دبيركل ســازمان ملل در امور ســوريه، با حسين اميرعبداللهيان، وزير امورخارجه 
ديدار و رايزنى كرد.

به گزارش فارس، گير پترســون در جريان سفر به ايران در ادامه ديدارهاى خود با مقامات وزارت 
امور خارجه كشورمان، صبح روز گذشته با حضور در وزارت امورخارجه با امير عبداللهيان، وزير 
امور خارجه در مورد آخرين تحوالت ســوريه ديدار و رايزنى كرد.اين ديپلمات ارشد، شنبه نيز با 
على اصغر خاجى، مشــاور ارشد وزير امورخارجه در امور  ويژه سياسى در مورد آخرين تحوالت 
بحران سوريه،  گفت وگوهاى كميته قانون اساسى، مقابله با تحريم ها و ارسال كمك هاى بشردوستانه 
براى مردم اين كشور، بحث و تبادل نظر كرده بود.بر اساس اين گزارش ايران جز روند آستانه است 
و قرار اســت به  زودى نشست ســران آستانه با حضور رؤساى جمهورى ايران، تركيه و روسيه در 

تهران در مورد آخرين تحوالت سوريه برگزار شود.

حذف ارز ترجيحى بدون آلترناتيو 
تبعات دارد
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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 شماره 140060326001001226 مورخ  1400/10/18 هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى يوسف احمدى راد فرزند نجات به شماره شناسنامه 329 صادره از بهار در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 197/49 مترمربع 
قسمتى از پالك 7/2739 اصلى واقع در حومه بخش سه همدان به نشانى مريانج - كوى آفتاب - كوچه ياسر يك خريداري از مالك رسمي آقاى محمدعلى منوچهرى 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 تســليم 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 1563)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/13

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اداره اسناد و امالك ناحيه يك همدان

ان ی گاز ا نر م تان ھمدا ی خاصر گاز ا نھا تان ھمدا انر گاز ا ز ا ی گ زر  ی گ ر 
ی خاص اننھھا یگازا ر

آگهي ارزيابى كيفى
مناقصه شماره 63-1400 يك مرحله اى (نوبت دوم)

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

شماره مجوز: 7203 .1400
موضوع مناقصه:  گازرسانى به روستاى قرق بهار

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه  10/601/696/000 (ده ميليارد و ششصد و يك ميليون 

و ششصد و نود و شش هزار) ريال مي باشد.
2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 530/085/000  ( پانصد و سى ميليون و 

هشتاد و پنج هزار ) ريال مي باشد.
3- مدت اجراي پروژه 270 روز مي باشد .

آدرس به  دولت  الكترونيكي  تداركات  سامانه  عضو  بايد  متقاضيان   -4
 www.setadiran.ir  باشند.

5- متقاضيان بايد داراي حداقل رتبه  5 تاسيسات- تجهيزات باشند.
6- حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه گران 65 مي باشد.

* قيمت متناسب پيشنهاد دهندگان بر اساس دستورالعمل ارزيابي مالي و قيمت 
متناسب صنعت نفت ( فرآيند دامنه قيمت)، تعيين مي گردد.

* متقاضيان شركت در مناقصه، از تاريخ درج آگهى به مدت 5 روز از مورخ 
1400/10/18 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به 
  www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الكترونيكي  تداركاتي  سامانه  سايت 

مراجعه نمايند.
* مهلت بارگذاري اسناد ارزيابى كيفى حداكثر تا ساعت 9روز يكشنبه مورخ 

1400/11/09 از طريق سامانه ستاد خواهد بود.
تلفن:   4- 38260571    ،  8 – 38261075   ،    دورنويس:  38256207 -081

WWW. nigc-hm . ir    :آدرس اينترنت
(م الف 1534)

خبـرورزشى يادداشت

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

مسابقات ورزشى قهرمان من در همدان 
 مسابقات ورزشى قهرمان 
مــن بــه مناســبت دومين 
سالگرد شهادت سپهبد حاج 
همدان  در  ســليمانى  قاسم 

برگزار مى شود.
مدير منطقه يك شــهردارى 
همــدان با اشــاره به پويش 
بــزرگ قهرمان مــن كه از 
ابتــداى دى ماه آغاز شــده 
است عنوان كرد: اين پويش 
چون  مختلفى  زمينه هاى  در 

برگزارى مسابقات وصيت نامه سردار دل ها، نقاشى كودك و نوجوان، 
برگزارى مســابقات ورزشى، تقدير از خانواده هاى شهدا و جانبازان 
مدافع حرم، اهداى كمك هاى مؤمنامه به اقشار نيازمند فعاليت داشته 

است كه شاهد استقبال بسيار مناسبى از سوى شهروندان بوده ايم.
جليلوند با بيان اينكه هر يك از زمينه هاى اين پويش شــامل اقشار 
متفاوتى از جامعه مى شود اظهار كرد: سعى شده است كه با ارتباطى 
كه با تمامى سنين و عاليق مختلف جامعه گرفته مى شود تأثيرگذارى 

اين برنامه ها دوچندان باشد.
وى بــا اشــاره بــه محبوبيــت شــهيد حــاج قاســم ســليمانى در بيــن 
تمامــى اقشــار جامعــه گفــت: جوانمــردى و شــخصيت بزرگــى كه 
ايــن شــهيد داشــته اســت بايــددر ابعــاد مختلــف تبييــن و آمــوزش 
داده شــود و پويــش قهرمــان مــن فرصتــى را ايجــاد كــرد تــا ايــن 

امــر مهــم صــورت بپذيــرد.
همچنين مدير منطقه يك شهردارى از برگزارى مجموعه مسابقات 
ورزشــى شامل فوتســال و شــنا در اين پويش خبر داد و افزود: 
ترغيب افــراد جامعه به ورزش كه يكــى از اركان مهم در بهبود 
ســالمتى و ارتقاى نشاط اجتماعى است و همچنين ايجاد شور و 
نشاط از ديگر اهداف اين مجموعه مسابقات است كه با همكارى 
شــهردارى منطقه يك و تيپ انصارالحسين(ع) در حال برگزارى 

است.

واليبال بانوان آماداى همدان 
در مسير موفقيت

 تيم واليبال دختران آماداى همدان كه در گروه E ليگ دسته يك 
واليبال بانوان كشور جام ســردار دل ها حضور دارد، براى رقابت با 

حريفان در دور برگشت عازم شهر كرد شد.
مرحله برگشــت اين رقابت ها از  25 دى ماه با حضور 35 تيم در 8 

گروه از سراسر كشور در حال برگزارى است.
بانوان واليبال همدان امســال بــا عنوان تيم آمــاداى در دور رفت 
رقابت هاى ليگ دســته يك خوش درخشيد و حاال براى صعود به 

مرحله بعدى به مصاف حريفان خود رفته است.
اين تيم در دور رفت مسابقات صاحب 2 برد و 2 شكست شد تا در 

مجموع بتواند در رده سوم جدول گروه 5 قرار بگيرد.
آمــاداى در گروه E با تيم هاى ترنم شــهركرد، طوبى زنجان، نادره 

رمضانى و كهكشان شيراز هم گروه است.

نتايج تيم شهردارى نگران كننده است
 تيم فوتبال شهردارى همدان در رقابت هاى فوتبال ليگ دسته يك 
باشگاه هاى كشور با افت محسوسى روبه رو شده است و در 9 ديدار 
اخير، اين تيم نتوانســته به پيروزى برســد و با كسب 5 تساوى و 4 

شكست كارنامه ضعيفى از خود بر جاى گذاشته است.
شــاگردان رضا طالئى منش آغاز خوبى در اين فصل داشــتند و در 
همان هفته هاى نخست خود را به عنوان مدعى معرفى كردند، اما با 
گذشت زمان مشخص شد كه اين تيم در قد و قواره مدعيان نيست 

و آرام  آرام افت كرد. 
تيم فوتبال شهردارى در همان آغاز رقابت ها در چند پست احساس 
كمبود كرد اين تيم على رغم آنكه در خط دفاعى عملكرد قابل دفاعى 
داشــته است، اما در خط حمله به نتايج الزم دست پيدا نكرده است. 
ضعــف يك گلزن تمام عيار و يك بازى ســاز و توپ پخش كن در 
اين تيم كامًال مشــهود است و اين تيم در ادامه راه نياز به تقويت و 

ترميم خود دارد.
شــهردارى از نظر تــوان مالى در قد و قواره تيم هاى مدعى بســته 
نشــده اســت و از اين تيم نيز نبايد انتظار خارق العاده اى داشت، اما 
كسب تساوى هاى متوالى و شكست ها آرام آرام در اين تيم به قانون 
تبديل مى شــود و اين نتايج هم بازيكنــان و كادر فنى را مضطرب 
كرده اســت و هم عالقه مندان به فوتبال استان را نگران كرده است 
و اگر اين روال تداوم داشــته باشد روزهاى خوبى در انتظار اين تيم 

نخواهد بود.
اگــر نــگاه فنــى بــه رقابت هــاى ليــگ يــك داشــته باشــيم 
ــى  ــات مال ــه امكان ــا توجــه ب ــم شــهردارى ب ــج تي درمجمــوع نتاي
ــز  ــن ني ــده اســت و بيــش از اي ــان راضى كنن ــى بازيكن ــوان فن و ت
ــدان و  ــا عالقه من ــت، ام ــار داش ــش انتظ ــم طالئى من ــد از تي نباي
ــار  ــد و انتظ ــادت كرده ان ــم ع ــن تي ــاى اي ــه پيروزى ه ــواداران ب ه
دارنــد كــه ايــن تيــم بــا هميــن داشــته ها نيــز بهتــر از ايــن ظاهــر 

شــود.
در برخى از بازى ها شاهد بوديم كه تيم شهردارى برترى محسوسى 
نسبت به حريفان دارد، اما ضعف گلزنى مانع از كاميابى تيم همدانى 
مى شــود كه ســرمربى تيم و كادرفنى بايد اين ضعف را شناسايى و 

نسبت به ترميم آن اقدام نمايد.
تغيير و تحــوالت معاونت فرهنگى شــهردارى همــدان مى تواند 
انگيــزه اى براى اين تيم باشــد و مدير جديد بــا توجه ويژه به تيم 
شــهردارى زمينه خروج اين تيم را از ايــن بحران فراهم آورد و در 

نيم فصل نسبت به جذب بازيكن و ترميم تيم اقدام نمايند.
شــهردارى همدان در حال حاضر با كســب 17 امتيــاز در رده دهم 
جدول رده بندى قرار دارد و تا پايان نيم فصل نخســت 4 بازى ديگر 

در پيش دارد.

مهر تنها تيم پيروز ليگ برتر
 مســابقات فوتبال ليگ برتر اســتان با پيروزى مهر همدان 

دنبال شد.
هفته دوم مســابقات فوتبال ليگ برتر استان جام سردار شهيد 
ســليمانى با انجام 3 بازى در شهرهاى همدان، نهاوند و مالير 
دنبال شــد و تنها تيم پيروز اين هفته مهر همدان بود و 2 ديدار 

نيز مساوى شد.
در اين هفته تيم مهر همدان ميزبان صنايع دستى اللجين بود كه 

در اين ديدار شاگردان مصطفى اميرى نيك موفق شدند با 2 گل 
ميهمان خود را با شكست بدرقه كنند. در ديگر ديدارهاى اين 
هفته ياران داريوش صدرنشين مسابقات در نهاوند مقابل عقاب 
الوند اســدآباد 2 بر 2 متوقف شــد و خانه جوان مالير نيز در 
مصاف با ميهمان خود ذوب فلزات بهار بدون گل مساوى كرد.

همچنيــن ديــدار 2 تيم علم و ادب همدان و ســتاره ســرخ 
تويسركان به دليل بارش برف لغو و به زمان ديگرى موكول شد.
در پايان هفته دوم و در جدول رده بندى تيم داريوش نهاوند با 
كسب 4 امتياز صدرنشــين است و تيم هاى علم و ادب و مهر 

همدان با 3 امتياز دوم و سوم هستند و 2 تيم ذوب فلزات بهار 
و صنايع دستى اللجين با يك امتياز در انتهاى جدول قرار دارند.

هفته ســوم اين رقابت ها جمعه هفته جارى بــا انجام 4 بازى 
در شــهرهاى تويسركان، همدان، اسدآباد و بهار دنبال مى شود. 
در اين هفته ستاره سرخ تويسركان ميزبان صدرنشين مسابقات 
ياران داريوش نهاوند اســت، علــم و ادب همدان از تيم خانه 
جوان مالير پذيرايى مى كند مهر همدان به ميهمانى ذوب فلزات 
بهار مى رود و عقاب الوند اســدآباد پذيراى تيم صنايع دســتى 

اللجين است.

 سليمان رحيمى »
 تيم كشــتى اســتان همدان در رقابت هاى 
كشتى آزاد بزرگساالن قهرمان كشورى گرگان 

نمره قبولى گرفت. 
رئيس هيأت كشتى استان با اعالم اين خبر در 
گفت وگــوى اختصاصى به خبرنگار ما گفت: 
رقابت هاى كشتى قهرمانى كشور بسيار سنگين 
بود و تمام كشــتى گيران مدعى در آن حضور 

داشتند و بار فنى مسابقات بسيار باال بود.
حميدرضا يارى افزود: تنها 4 ملى پوش كشور 
در ايــن رقابت هــا حضور نداشــتند و ديگر 
سرمايه هاى كشــتى اســتان براى رسيدن به 
دوبنده تيم ملى در سالن آزادى گرگان به صف 

شدند و رقابت هاى خوبى را برگزار كردند.
وى ادامــه داد: تيم كشــتى همدان درمجموع 
نتايج قابل قبولى گرفــت. در اين رقابت ها از 
برخى كشــتى گيران كه انتظار مدال مى رفت 
عملكــرد ضعيفى داشــتند و اما تعــدادى از 
جوانان بيش از انتظار ظاهر شــدند و ما را به 

آينده كشتى اميدوار كردند.
يارى تصريح كرد: در اين مســابقات داريوش 
ولى زاده در 65 كيلوگرم على رغم قرعه مناسبى 
كه داشــت نمايش ضعيفى داشــت و خيلى 
زود از گردونــه رقابت ها كنار رفت. همچنين 
هادى وفائى پور در 86 كيلوگرم كه عنوان سوم 
مســابقات ارتش هاى جهان را دارد روى يك 
اشتباه كشتى را به حريف خود واگذار كرد و 
حذف شــد. در وزن 97 كيلوگرم هم از دانيال 
شريعتى نيا پيش از اين انتظار داشتيم كه وى نيز 

كمتر از حد خود ظاهر شد.
وى افــزود: اما در ديگر اوزان جوانان اســتان 
نمايش خوبى داشــتند و در شــب پايانى 3 

مدال برنز كسب كرديم. در وزن 92 كيلوگرم 
شــاخص  كشــتى گير  حاجيلوئيان 2  مهدى 
و مدعــى كشــور را شكســت داد. وى ابتدا 
ارش محبى از كرمانشــاه را بــا اقتدار 8 بر 2 
شكســت داد. ارش از كشــتى گيران شاخص 
كشــور اســت و همواره از مدعيان به شمار 
مى رود كه در برابــر حاجيلوئيان حرفى براى 
گفتن نداشت. همچنين براى رسيدن به مدال 
برنز كشتى گير اســتان، حسين شهبازى يكى 
ديگر از شــاخص هاى مســابقات را شكست 
داد و بــا اقتــدار به مدال برنز دســت يافت. 
همچنين يوسف كامرانى و سعيد انورى ديگر 
كشتى گيران موفق اســتان بودند كه در اوزان 
60 و 70كيلوگرم نمايش خوبى داشــتند و 2 

مدال ارزشمند برنز را براى تيم استان به ارمغان 
آوردند. رئيس هيأت كشــتى استان درمجموع 
عملكرد كشــتى گيران را مثبت ارزيابى كرد و 
گفت: هيأت كشتى تمام توان خود را معطوف 
رده هاى سنى نونهاالن و نوجوانان كرده است 
و در اين مســابقات نيز جوانان عصاى دست 
تيم شدند و مقام چهارم كشور را كسب كردند.

وى افــزود: در ماه هــاى گذشــته بــا انجام 
ليگ منطقه اى غرب براى رونق كشتى نوجوانان 
تالش كرديم و در ادامــه نيز در نظر داريم تا 
با مســابقات تيم به تيم استانى سطح آمادگى 
كشــتى گيران را بــاال ببريم تا در مســابقات 

قهرمانى كشور نتايج خوبى كسب كنيم.
يارى به برنامه هاى فشــرده هيأت اشاره كرد 

و گفت: فدراســيون كشــتى پس از تعطيلى 
كرونايى مســابقات متعــددى را تدارك ديده 
كه با فشردگى باال در حال اجرا هستيم و اين 
هفته نيز تيم فرنگى را راهى مسابقات قهرمانى 
كشورى خواهيم كرد هر چند در فرنگى حرفى 

براى گفتن نداريم.
وى در پايان با تقدير از پوشش رسانه اى اخبار 
كشتى استان گفت: در هفته هاى آينده مسابقات 
چندجانبه براى تقويت تيم كشتى با استان هاى 
همجوار خواهيم داشت و مربيان استان نيز با 
آناليز مسابقات قهرمانى كشورى بزرگساالن در 
گرگان نقاط ضعف و قوت كشتى را شناسايى 
و نســبت به رفع اين ضعف ها اقدام خواهيم 

كرد.

رئيس هيأت كشتى استان: 
نتايج خوبى در كشتى قهرمانى كشور كسب كرديم

 تيم فوتبال شــهردارى نماينده همدان در 
ديدار معوقه از هفته دوم رقابت هاى ليگ دسته 
يك جوانان منطقه شمال غرب كشور در حالى 
ميزبان گهر درود بود كه در نهايت به تســاوى 

يك بر يك رسيد.
به گزارش ايرنــا، عليرضا بيات ابتدا در دقيقه 
40، شــهردارى همــدان را در اين بازى پيش 
انداخــت، امــا در دقيقه 75 گل تســاوى را 

دريافت كرد.
در حالى كه آغاز بازى با رعايت جانب احتياط 
از 2 تيم همراه بود، دقيقه 25 در يك موقعيت 
تك به تك عليرضا بيات مهاجم تيم شهردارى 
نتوانســت اين فرصت طاليى را تبديل به گل 

كند.
شدت حمله هاى تيم شهردارى موجب شد تا 
درودى ها در دقيقه 40 مرتكب اشتباه شوند و 
عليرضا بيات اين بــار از موقعيت تك به تك 
خود نهايت استفاده را كرد و گل برترى تيمش 

را به ثمر رساند.

در نيمه دوم وزش شــديد باد به سود نماينده 
درود بود و توانســت با چند تغيير در تركيب 
خــود و به لطف وزش بــاد در دقيقه 75 گل 
تســاوى بخش خود را وارد دروازه شهردارى 
همدان كند. اين تســاوى موجب شــد تا تيم 
گهــردرود با 5 بازى و 8 امتيــاز همچنان در 
صدر جدول باقى بماند و شــهردارى همدان 

با 2 بازى و 4 امتياز در رده چهارم قرار بگيرد.
تيم جوانان شــهردارى در ادامه اين مسابقات 
28 دى ماه جارى نيز در همدان ميزبان پديده 

غرب كرمانشاه خواهد بود.
در جدول رده بندى اين مســابقات پس از تيم 
گهردرود، كاشــان با 5 بــازى و 7 امتياز دوم 
است، كرمانشــاه با 4 بازى و 7 امتياز سوم و 

تيم ماشين سازى تبريز با 4 بازى و 6 امتياز در 
جايگاه چهارم قرار دارد.

شــهردارى همدان با 2 بازى و 4 امتياز پنجم 
و افشــيد قم با 4 بازى و 2 امتياز در رده ششم 

قرار دارد.
شهردارى همدان نســبت به تيم هاى نخست 
و دوم جــدول 3 بــازى كمتر انجــام داده و 
ايــن فرصت را دارد تا با كســب پيروزى در 
ديدارهاى معوقه، به صدر جدول نزديك شود.

محمدامين نورى، ابوالفضل چهاردولى، سعيد 
صدرى، احســان نيك نام، مهدى درويشــى، 
فرشــيد حمزه اى، على چهاردولى، اميرمحمد 
عبدالملكــى، جابــر داوودى، عليرضا بيات، 
محمدرضا هاشــمى، محمدمهــدى يزدانفر، 
متيــن  عالمــه،  اميــن  اميرمحمدكوثريــان، 
پيرمحمدى و امير گمار بازيكنان تيم شهردارى 
همدان در رقابت هاى ليگ دســته يك جوانان 

منطقه شمال غرب كشور مى باشند.
همچنين علــى احمد فرخى مهر، ســرمربى، 
رضا اردوئيان و مجيد بشيرى، مربى، محراب 
فريدى، مربى دروازه بان ها و رحمت ا... سنقرى 
سرپرســت اين تيم هستند و اينكه نادر كرمى 

نيز مدير آكادمى شهردارى همدان است.

توقف جوانان شهردارى در ليگ دسته يك 

صوفى رئيس زيرساخت هاى فدراسيون 
فوتبال شد

 رئيس هيأت فوتبال استان همدان مسئول كميته موقت عمران و 
زيرساخت هاى فدراسيون فوتبال كشور شد.

با حكمى از ســوى عزيزى خادم، رئيس فدراســيون فوتبال ايران، 
عباس صوفى، رئيس هيأت فوتبال اســتان همدان به رياست كميته 

موقت عمران و زيرساخت هاى فدراسيون منصوب شد.
با توجه به توانايى هاى صوفى و آشنايى وى از عمران و زيرساخت ها، 
فدراسيون فوتبال بر آن شد تا از وى در بدنه فدراسيون استفاده كند 
و بــراى اين راه با توجه به تجارب و آشــنايى صوفى با اين مقوله 
فدراسيون رئيس هيأت فوتبال استان همدان را مأمور اين كميته كرد. 

براى صوفى در بدنه فدراسيون فوتبال آرزوى موفقيت داريم.

بانوى فوتباليست همدانى تاريخ ساز شد
 مرضيــه نيكخواه بــه عنوان 
نخستين فوتباليست تاريخ ورزش 
بانوان اســتان همدان توانست در 
كشورمان  ملى  تيم  نهايى  تركيب 
عازم مســابقات جــام ملت هاى 

زنان آسيا شود.
بــه گــزارش ايرنا، ملى پوشــان 
كشــورمان بامداد روز گذشته با 
پــرواز اختصاصى از تهران راهى 
كشور هند و در منطقه (ناوى مومباى) بمبئى مستقر شدند. تيم ملى 
فوتبال بانوان كشــورمان در گروه A بــا تيم هاى هند، چين و چين 
تايپه هم گروه اســت و در نخستين ديدار خود به مصاف ميزبان اين 

رقابت ها مى رود.
مرضيه نيكخواه فوتباليســت همدانى در اين مسابقات تاريخ ساز شد 
و نخستين بانوى استان همدان لقب گرفت كه در تركيب تيم ملى به 

مسابقات آسيايى اعزام شده است.
اين بازيكن متولد ســال 1371، در پست هافبك بازى مى كند و هم 
اكنون در ليگ برتر فوتبال كشور عضو باشگاه سپاهان اصفهان است.

نيكخواه از بازيكــن مطرح فوتبال بانوان همدان اســت كه فوتبال 
حرفــه اى خود را از تيم بانوان پاس در ليگ برتر كشــور آغاز كرد 
و در تيم هاى مختلف باشــگاهى عضويت داشته است و سال ها در 
تيم هاى مختلف ليگ برتر كشــور سابقه بازى دارد. رقابت هاى جام 
ملت هاى فوتبال بانوان آسيا از 30 دى ماه تا 17 بهمن ماه با حضور 
12تيم در 3 گروه به ميزبانى هند برگزار مى شــود و شاگردان مريم 

ايراندوست در نخستين ديدار خود به مصاف هند مى روند.

خبر ورزشى

آگهى تجديد مرتبه اول مناقصه عمومى يك مرحله اى 

اداره كل غله و خدمات بازرگانى استان همدان 

اداره كل غله و خدمات بازرگانى استان همدان در نظر دارد به استناد مجوز صادره از سوى شركت بازرگانى دولتى ايران و به نمايندگى شركت مذكور از 
طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى خريد، تهيه، نصب و راه اندازى دوربين مداربسته مراكز ملكى در سطح استان همدان به مناقصه گران واجد شرايط و 

صالحيت دار و داراى مجوز و يا شرايط مندرج در سامانه ستاد واگذار نمايد.
* تاريخ انتشار: 1400/10/28

* مهلت دريافت اسناد مناقصه: 1400/11/05 ساعت 14
* مهلت ارسال پاكات پيشنهاد: 1400/11/16 ساعت 14
* زمان بازگشايى پاكات: 1400/11/17 ساعت 10 صبح 

* سپرده شركت در مناقصه: 756,880,734 ريال به صورت فيش بانكى (واريز وجه نقد) يا ضمانتنامه بانكى 
* جهت كسب اطالع بيشتر با شماره تلفن 3- 08138282081 تماس حاصل فرماييد.

* ساير شرايط اختصاصى و عمومى در اسناد مناقصه درج گرديده است.
* تمامى فرآيند برگزارى مناقصه فوق از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به نشانى www.setadiran.ir انجام مى پذيرد و به 

پيشنهادهاى خارج از سامانه فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
(م الف 1569)
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 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)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هـوا
پيش بيني وضع هـوا: 

ابرى در بعضى ساعات بارش برف و وزش باد شديد 

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

دوشنبه  27 دى ماه 1400  14 جمادى الثانى 1443  17 ژانويه 2022  شماره 4229

www.HamedanPayam.comاوقـات شرعي ■
اذان صبح               05:55   
خورشيد         07:23                   طلوع 
اذان ظهر                      12:26
غروب خورشيد              17:30
اذان مغرب                   17:49 
نيمه شب شرعي           23:43

باباطاهر

■ حديث:
امام جعفر صادق (ع):

عاقبت صبر و شكيبايى خير است، بنابراين صبر كنيد، تا پيروز شويد.

بحاراالنوار: ج 71، ص 96

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
مــو را نــه فــكر سودايى نه سـودى                 نــه در دل فـكر بهبودى نـه بودى
نــخواهم جـو كـنار و چشمه سـارون                كـه هر چشمـم هزارون زنده رودى

   

فنـاوري

گـزارش 

كتابگردشگـرى

روش جديدى براى افزايش
 تأثير نانوداروها در بدن

 پژوهشگران «دانشگاه پنسيلوانيا»، روش جديدى را براى محافظت 
از نانوداروها و افزايش تأثير آنها در بدن ارائه داده اند. به گزارش ايسنا، 
پژوهشــگران «دانشگاه پنسيلوانيا»، روش جديد و مؤثرى ارائه داده اند 
كه اجازه نمى دهد پروتئين هاى بدن با نانوداروها مانند مهاجمان بيگانه 
رفتار كنند.  در اين روش، نانوداروها با يك پوشــش احاطه مى شوند 
تا واكنش ايمنى كه مى تواند تأثير درمان را از بين ببرد، سركوب كنند. 
هنگامى كه نانوذرات اصالح نشــده به جريان خون تزريق مى شوند، 
توسط عناصرى از سيستم ايمنى موسوم به پروتئين هاى مكمل مورد 
هجوم قرار مى گيرند كه به بروز واكنش التهابى منجر مى شود و اجازه 

نمى دهد كه نانوذرات به اهداف درمانى خود در بدن برسند. 

در يك مطالعه عنوان شد
كاهش التهابات پوستى ناشى از 

پرتودرمانى با ژل سياه دانه 
 پژوهشگران با انجام يك مطالعه بر روى بيماران مبتال به سرطان 
پستان كه تحت پرتودرمانى قرار داشتند، عنوان كردند كه ژل حاوى 
عصاره ســياه دانه مى تواند التهابات پوستى ناشــى از پرتودرمانى را 
كاهش دهد. به گزارش مهــر، پرتودرمانى يا راديوتراپى؛ يك درمان 
اساسى براى بيماران مبتال به سرطان پستان است و مى تواند خطر عود 

موضعى بيمارى را كاهش داده و تأثير مفيدى بر بقاى بيماران دارد.
بــا اين وجود؛ اين نوع درمان داراى عارضه جانبى اســت. درماتيت 
يا التهاب پوســت؛ عارضه شايعى است كه در اثر پرتودرمانى ايجاد 

مى شود و مى تواند شدت متفاوت از خفيف تا حاد داشته باشد. 

«متا» كره چشم رباتيك مى سازد
 شركت «متا»، يك كره چشــم مكانيكى مى سازد كه ويژگى هايى 
مشابه چشم انسان دارد.  به گزارش گيزمودو، در حال حاضر به خوبى 
مشخص شده است كه شركت فيسبوك كه اكنون نام خود را به «متا» 
تغيير داده اســت، ميلياردها دالر صرف انتقال هرچه بيشتر كاربران از 
دنياى واقعى به دنياى مملــو از آواتار متاورس مى كند. اما آنچه كمتر 
در مورد اين شــركت به آن اشاره مى شود راه هايى است كه متا با آنها 
ويژگى هاى اساساً انسانى را به ماشين ها اضافه مى كند. اين شركت اين 
بار دست به طراحى كره چشم مكانيكى مشابه چشم انسان زده و اين 
اختراع را ثبت كرده اســت. بر طبق اسناد ارائه شده در مورد اين "كره 
چشم مكانيكى 100"  در ماه دسامبر، ادعا مى شود كه اين گوى فلزى 
يك "چشم رباتيك" است كه قرار است چشم انسان را شبيه سازى كند.

كشف جديدى در مورد ابتال به اسكيزوفرنى
 دانشــمندان «دانشگاه كارديف» در بررســى جديد خود، از ارتباط 
ميان نحوه رشد سلول هاى مغز و ابتال به اسكيزوفرنى پرده برداشته اند. 
به گزارش  نوروساينس نيوز، دانشمندان «دانشگاه كارديف»، ارتباطات 
جديدى را ميان توقف رشد سلول هاى مغز و خطر ابتال به اسكيزوفرنى 

يا ساير بيمارى هاى روانى يافته اند. 
چندين مورد از عوامل خطر ژنتيكى شناخته شده اند كه در مختل كردن 
رشــد مغز طى تعدادى از اين اختالالت نقش دارند اما اطالعات كمى 
در مورد اينكه كدام جنبه از اين فرايند تحت تاثير قرار مى گيرد، وجود 
دارد. اين نخســتين پژوهشى است كه نشــان مى دهد اختالل ژنتيكى 
فرآيندهاى سلولى ويژه كه براى رشد مغز حياتى هستند، با خطر بروز 

طيف گسترده اى از اختالالت روانى ارتباط دارد.

كم خونى عارضه  ماموريت هاى
 فضايى طوالنى

 يك مطالعه براى نخستين بار در جهان نشان مى دهد كه چگونه سفر 
به فضا موجب كاهش شــمار گلبول هاى قرمز خون شده و عارضه اى 
موســوم به كم خونى فضايى ايجاد مى كند.  به گزارش فيز، براســاس 
مطالعه اى كه در مجله ى پزشكى "نيچر" منتشر شده است، بررسى هاى 
انجام شــده روى 14 فضانورد نشــان مى دهد كه بدن آنها در فضا 54 
درصد بيشــتر از زمانى كه در زمين هســتند گلبول هاى قرمز را از بين 
مى برد. گاى ترودل، پزشــك و محقق توانبخشى در بيمارستان اُتاوا و 
استاد دانشــگاه اتاوا مى گويد: كم خونى فضايى به طور مداوم از زمان 
انجام نخستين ماموريت هاى فضايى توســط فضانوردانى كه به زمين 

بازگشته اند گزارش شده است اما ما علت بروز آن را نمى دانستيم. 

بررسى بودجه ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى در سال 1401

سهمى ناچيز از عوارض خروج از كشور
 درآمــد دولت از محل خروج مســافر از كشــور در اليحه بودجه 
ســال 1401 حدود هزار و500 ميليارد تومان پيش بينى شــده اســت 
كه بررســى ها نشــان مى دهد فقط 70 ميليارد تومان آن براى توســعه 
زيرساخت هاى گردشگرى و حمايت از ميراث فرهنگى و صنايع دستى 
اختصاص مى يابد. كارشناس اقتصاد گردشگرى در گفت وگو با ايسنا، 
به بررسى  بودجه پيشنهاد شده براى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى در ســال 1401 با اين توضيح كه كليات اليحه بودجه 
ســال آينده به تازگى در مجلس به تصويب رسيده، پرداخت و گفت: 
بودجه وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى با 34 درصد 
رشــد پيشنهاد شده اســت.  بيشــترين افزايش در «اعتبارات عمرانى» 
رخ داده اســت كه ســهم ميراث فرهنگى از اين اعتبارات بيشــتر از 2 
بخش گردشگرى و صنايع دســتى است، همچنين، «اعتبارات هزينه اى 
گردشــگرى» و «اعتبارات عمرانى صنايع دســتى» در بودجه سال آينده 

رشد بيشترى را نسبت به بخش هاى ديگر تجربه خواهند كرد.
ســعيد اميريان، ادامه داد: جمع بودجه مصوب 3 فصل ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى در سال 1400 مبلغى در حدود  هزار و510 
ميليــارد تومان بود كه اين عدد در ســال 1401 به  2 هزار و23 ميليارد 
تومان افزايش يافته است كه البته بايد در مجلس تصويب شود. هرچند 
كليات اليحه بودجه 1401 مصوب شــده است. وى افزود: از مجموع 
بودجه در نظر گرفته  شــده براى 3 فصل ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى عددى بالغ بر 800 ميليارد تومــان به عنوان اعتبارات 
هزينه اى و هــزار و223 ميليارد تومان بودجه عمرانى (اعتبارات تملك 
دارايى هاى سرمايه اى) پيش بينى شــده است و درمجموع، بودجه اين 

وزارتخانه براى سال 1401حدود 34 درصد رشد را نشان مى دهد.
اميريان در ادامه گفت: بررســى جزئى تر نشــان مى دهد از 2هزار و23 
ميليارد تومــان مجموع بودجه وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى حدود 800 ميليارد تومان اعتبارات هزينه اى اســت كه 
نســبت به سال 1400 حدود 19درصد رشــد داشته و اعتبارات تملك 
دارايى هاى سرمايه اى يا بودجه عمرانى در سال 1401 نسبت به امسال 
بــا عددى بالغ بر  هزار و223 ميليارد تومان حدود 46 درصد رشــد را 
به خود اختصاص داده اســت. تغييرات اين بخش نشان مى دهد كه در 
بودجه ســال 1401 وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
به رشد «اعتبارات عمرانى» بيشتر توجه شده است. وى ادامه داد: رشد 
اعتبارات 3 فصل مذكور براى سال 1401 درمجموع خوب بوده است، 
ولى در ســرجمع فصول جدول شماره 6 اليحه، اعتبارات هزينه اى 43 
درصد و اعتبارات عمرانى حدود 75 درصد رشــد كرده است كه نشان 
مى دهد مشــابه 3 فصل مورد بررسى، در بخش هاى مختلف تمركز بر 
رشد اعتبارات عمرانى بوده است. ميزان ميانگين رشد سرجمع فصول 

نيز از رشد اعتبارات 3 فصل موردنظر بيشتر است.
اين كارشناس گردشگرى افزود: از حدود 800 ميليارد تومان اعتبارات 
هزينه اى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى حدود 720 
ميليارد تومان از محل منابع عمومى تأمين مى شــود و 60 ميليارد تومان 
نيز از رديف هاى متفرقه و 20 ميليارد تومان ديگر هم از محل درآمدهاى 
اختصاصى تأمين خواهد شد. وى همچنين گفت: از سرجمع اعتبارات 
عمرانى يا تملك دارايى هاى سرمايه اى حدود  هزار و117 ميليارد تومان 
از محــل منابع عمومى، 77ميليارد تومــان از رديف اعتبارات متفرقه و 
حــدود 30 ميليارد تومان نيز از اعتبارات اختصاصى دســتگاه ها تأمين 
مى شود. اميريان به جزئيات اعتباراتى كه براى 3 فصل ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى در نظر گرفته شده است پرداخت و افزود: از 
ســرجمع اعتبارات هزينه اى اين 3 فصل كه عددى بالغ بر 800 ميليارد 
تومان مى شود، حدود 315 ميليارد تومان به ميراث فرهنگى اختصاص 
دارد كه 18درصد نســبت به سال 1400 رشد دارد و 325 ميليارد تومان 
براى فصل گردشگرى درنظر گرفته شده كه نسبت به بودجه گردشگرى 
سال 1400 حدود 31درصد رشــد پيش بينى شده است و 158ميليارد 
تومان هم براى صنايع دستى پيش بينى شده كه 4 درصد رشد دارد. وى 
همچنيــن گفت: از مجموع  هزار و224 ميليارد تومان اعتبارات برآورد 
شــده عمرانى يا تملك دارايى هاى سرمايه اى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى حدود 808 ميليارد تومان مربوط به فصل 
ميراث فرهنگى اســت كه 25 درصد رشد داشته، 332ميليارد تومان به 
فصل گردشگرى اختصاص دارد كه 36 درصد رشد را نشان مى دهد و 
حدود 54 ميليارد تومان براى فصل صنايع دستى در نظر گرفته شده كه 
135درصد رشــد در مقايسه با بودجه سال 1400 پيش بينى شده است. 
همانگونه كه مالحظه مى شود بيش از 66درصد از اعتبارات عمرانى اين 

وزارتخانه مربوط به فصل ميراث فرهنگى است.
اميريان ادامه داد: بررسى اين اعداد نشان مى دهد كه در بخش «اعتبارات 
هزينه اى» فصل گردشــگرى بيشــترين رشد را داشــته و در اعتبارات 
«تملك دارايى هاى سرمايه اى» يا همان بودجه عمرانى فصل صنايع دستى 

بيشترين رشد را به خود اختصاص داده است. 

تازه ترين دفتر شعر سيدعلى 
صالحى رسيد

 مجموعه شــعر «به تو فكر مى كنم؛ مثل مسافر 
به خواب و نرگس به ارديبهشــت» سروده سيدعلى 

صالحى منتشر شد.
مجموعه شــعر جديد اين شاعر پيشكسوت توسط 

انتشارات تهران منتشر شده است.
شعرى از مجموعه «به تو فكر مى كنم؛ مثل مسافر به 

خواب و نرگس به ارديبهشت
آدمى اسِم فرصت است بر ماسه هاى ماه.

پيش گوِى پير... مى گويد:
تنهايى حِس تشنه باران است به تابستان،

خاصه مقابِل َمرزن
به خواِب شمال.
سردت نيست؟!

بفرما كنار سنگچين روشِن رويا !
همه ما اهِل همين حوالى غمگينيم،

نگران آسمان اخم كرده بى كبوتر نباش
فردا حتما باران خواهد آمد.»

سيدعلى صالحى متولد يكم فروردين ماه 1334 در 
ايذه استان خوزستان است.

ليالــى… ال، منظومه ها، پيشــگو و پياده شــطرنج، 
مثلثات و اشراق ها، نامه ها، نشانى ها،  عاشق شدن در 
دى ماه، ُمردن به وقت شــهريور، آسمانى ها، روياى 
قاصدك غمگينى كه از جنوب آمده بود، سفر به خير 
مسافر غمگين پنجاه و هشت، آخرين عاشقانه هاى 
رى را ، ســاده بودم، تو نبودى، باران بود، دير آمدى 
رى را، دعاى زنى در راه كه تنها مى رفت، دريغا ُمال 
عمر، چيدن محبوبه هاى شــب، از آوازهاى كوليان 
اهوازى، يوماآنادا، سمفونى سپيده دم، قمرى غمخوار 
در شامگاه خزانى، زيارت نامه مرغ سحر و همخوانى 
دختــران خردادماه، رد پاى بــرف تا بلوغ كامل گل 
سرخ، عاشقانه هاى بعد از گرگ، اشاره به دريا پيش 
از زوال بزرگ، چند رويا مانده تا طلوع رنگين كمان، 
زندگى كن بگذار ديگران هم زندگى كنند، ما نبايد 
بميريم، رؤياها بى مادر مى شــوند، نگران نباش همه 
چيز درســت خواهد شد، پنهانى چند شعر عاشقانه 
براى دو ســه نفر، شــبانه ها در غياب احمد شاملو، 
انيس آخــر همين هفته مى آيد،  نثار نامِ كوچِك تو، 
آهوى الوداع به موسِم زايمان آب، شازده كوچولوى 
فال فروش ميدان راه آهن، گل ُرز در ســفر به ستاره 
شــمالى،  كتاب كوچك معصوميت و اميد، پرده را 
كنار بزن در پايان عشــق پيروز است، اين شفا برسد 
به دست مجروح ترين روياها،  زن در سايه چهره اش 
را نشــان مى دهد، دعوت به دعاى عهد زنان، دختر 
ويولن زن در كوچه هاى برفى آذرماه، منشــور شعر 
حكمت، گزارش به نازادگان و ســرود روح بزرگ 

از جمله كتاب هاى او هستند.

 معاون گردشــگرى همدان از برگزارى 12مين 
جشــنواره زمستانى اســتان با رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى از 27 دى ماه تا 11 بهمن ماه در اين استان 

خبر داد.
على خاكسار گفت: «با توجه به طبيعت زيباى استان 
همدان در فصل زمســتان و توسعه زيرساخت ها در 
حوزه راه ها و مراكز اقامتى، همدان از ظرفيت بااليى 
براى برگزارى جشــنواره در فصل سرما برخوردار 

است.»
وى ادامــه داد: «اســتان همدان يكــى از مهمترين 
مقاصد گردشــگرى در تمام فصول ســال است و 
زمستان شهر همدان نيز به دليل جذابيت هاى طبيعى 
همه ساله پذيراى بســيارى از گردشگران است كه 
بر همين اســاس در هر يك از شهرستان هاى استان 
نيز برنامه هايى متناســب بــا موضوعات فرهنگى و 

گردشگرى تهيه و اجرا خواهد شد.»
خاكسار با اشاره به اينكه جشنواره زمستانى همدان 
به عنوان يك جشــنواره بين المللى در تقويم كشور 
ثبت شده اســت، گفت: «در كنار اجراى برنامه هاى 
متعدد در اين جشنواره بازديدكنندگان از تپه باستانى 
هگمتانــه، آرامــگاه بوعلى، باغ مــوزه دفا ع مقدس، 
تله كابين گنجنامه، تپه عباس آباد و اللجين به عنوان 
جاذبه هاى ويژه گردشــگرى اســتان ديدن خواهند 

كرد.»
وى از ارائه تخفيف اقامت در هتل هاى استان همدان 
همزمان با برگزارى جســنواره زمستانى خبر داد و 
اجراى آيين باباطاهرخوانى، جشنواره غذا، بازى هاى 
زمستانى در پيست اسكى، جشنواره عكس، كارناوال 
شادى، جنگ شــادى، اجراى تورهاى گردشگرى، 
مسابقه كرسى آرايى و جشــنواره نقاشى را از ديگر 

برنامه هاى جشنواره زمستانى استان برشمرد.
جشنواره زمستانى همدان بار ديگر فصل جديدى از 

گردشگرى رويداد را در همدان بازمى كند.
«گردشگرى رويداد» نقش بسيار مهمى در پيشرفت 
اقتصادى مقاصد داشته و در دوران كرونا با تغييرات 

گسترده اى روبه رو شده است.
صنعت رويدادها بخش پويا و رو به  رشدى است كه 
رابطه  بسيار مستقيمى با گردشگرى دارد. درصورت 
ميزبانى مناســب، رويدادها مى توانند تأثير بســيار 
مثبتى بر اقتصاد يك منطقه گذاشته و عالوه بر رشد 
فرهنگ ها، منجر به ظهور مشاركت هاى جديد شوند.
ميزبانــى رويدادهاى مهم در يك شــهر، منطقه يا 
كشور، فرصتى منحصر به فرد براى رشد و پيشرفت 
آن مقصد اســت. به همين دليل است كه بسيارى از 

كشــورها ميزبانى موفقيت آميز رويدادها را به عنوان 
ابزارى براى رشد خود در نظر مى گيرند و ارگان هاى 
گردشگرى، منابع خود را براى ميزبانى رويدادهاى 
مهم به عنوان بخشــى از يك اســتراتژى گسترده، 

اختصاص مى دهند.
 رويدادهاى اصلى كــه منجر به ارتقاى 

گردشگرى بين المللى مى شوند
1.رويدادهــاى خاصى كه پيوندهــاى تنگاتنگى با 
مقاصد ميزبان برقــرار مى كنند ماننــد رويدادهاى 

مربوط به هنر، غذا و نوشيدنى و ورزش.
2. مسابقات ورزشــى معموالً هزاران نفر را از كشور 
رقيب به كشور ميزبان جذب مى كند. اين افراد اغلب 
چندين نفر (همسر، دوستان و خانواده) را با خود همراه 
مى كنند و اقامت طوالنى ترى در مقصد انجام مى دهند.
رويدادهاى ورزشى بين المللى نه تنها شركت كنندگان 

و تماشــاگران زيادى را به خود جلب مى كند، بلكه به 
پوشش رسانه اى جهانى نيز دست مى يابد كه همين امر 

نقش به سزايى در رشد مقاصد دارد.
3.رويدادهاى بين المللــى فرهنگى از ديگر مواردى 
هستند كه نقش مهمى در ارتقاى گردشگرى دارند. 
برخى از اين رويدادها عبارتند از  جشنواره موسيقى 
سونار در بارسلونا، جشنواره شب سفيد ملبورن و…

 همسويى گردشگرى و رويدادهاى مهم 
براى ترويج رشد گردشگرى

رويدادها از ارزشمندترين جاذبه هاى گردشگرى به 
شمار مى روند. از تأثيرات مهم رويدادها مى توان به 

موارد ذيل اشاره كرد:
برقرارى ارتباط ميان ملت ها

رونق تجارت ميان كشورها با برگزارى نمايشگاه هاى 
تجارى

ارتقاى ســفرهاى تفريحى با برگزارى رويدادهاى 
ورزشى و جشنواره هاى فرهنگى

و….
پيوند تنگاتنگ رويدادهاى مهم بين المللى و صنعت 
گردشــگرى امرى انكارناپذير است، به همين دليل 
بسيارى از شــهرها، مناطق و كشــورهاى مختلف 
گردشــگرى رويدادها را در اولويت استراتژى هاى 

بلندمدت گردشگرى خود قرار مى دهند.
 عوامل موثر در رشد گردشگرى رويداد

بدون شــك حمايت و مشــاركت كشــورها براى 
برگزارى رويدادها، صرف نظر از وسعت آن، به  سود 
بخش گردشگرى است، اما نمى توان از عوامل مهم  
ديگرى كه گردشــگران را به مقاصد جذب مى كند، 

چشم پوشى كرد.
به عنوان مثال عوامل طبيعى مانند سواحل، آب و هوا 
و... و همچنيــن عوامل ديگرى ماننــد جاذبه هاى 
فرهنگى و گردشگرى نقش بسيار مهمى در موفقيت 
مقاصد براى برگزارى رويدادها دارند. به  همين دليل 
مقاصدى كه قصد دارند صنعت گردشگرى خود را 
از طريق برگزارى رويدادها ارتقا دهند، بايد به موارد 

ذيل توجه كنند:
■ بازسازى منابع گردشگرى
■ ارائه محصوالت نوآورانه 

■ رويكردهاى خالقانه اى در بازاريابى براى رقابت با 
ساير مقاصد ميزبان

رويدادهــا در افزايــش جذابيــت و رقابت مقاصد 
نقش بســيار مهمى دارند، اين امر نشان مى دهد كه 
رويدادهــا تنها با ايجاد زيرســاخت هاى باكيفيت، 
حمايت دولت ها و همچنيــن بازاريابى و تبليغات 

مؤثر مى توانند بر جذابيت مقاصد بيفزايند.
 نمونه هايى از مقاصد مختلف در برگزارى 

رويدادها و رشد گردشگرى
كشــور كانادا از ســال 1983 ميالدى، ميزبانى 
رويدادهاى ورزشــى را موردتوجــه قرار داده 
اســت، چراكه ميزبانــى رويدادهاى ورزشــى 
فرهنگى،  اجتماعى،  مزايــاى  حداكثر  بين المللى 
اقتصادى و ورزشــى را براى كانادايى ها فراهم 

مى آورد.
جشــنواره «ســنت پاتريك»در دوبلين نيز مثالى 
عالى از يــك رويداد فرهنگى اســت كه هزاران 
بازديد كننده خارجى را به اين شــهر مى آورد. اين 
رويداد داراى بيش از 5 هزار گردهمايى اجتماعى 
يا خانوادگى اســت كه مجموعاً ميزبان 275 هزار 

نفر قرار مى گيرد.

گردشگرى رويداد معنا مى گيرد 

همدان آماده 12مين جشنواره زمستانى

 هيأت داوران مســابقه نمايشنامه نويسى 27مين 
جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان، 
10 اثر را در مرحله نخست ارزيابى آثار اين بخش، 

انتخاب كردند.
جشـنواره  27ميـن  روابط عمومـى  گـزارش  بـه 
همـدان،  نوجـوان  و  كـودك  تئاتـر  بين المللـى 
ايـن  نمايشنامه نويسـى  مسـابقه  داوران  هيـأت 
نوجـوان؛  و  كـودك  تئاتـر  جشـنواره  از  دوره 
و  بيگلريـان  احمـد  مفيـد،  هنگامـه  از  متشـكل 
ارزيابـى  نخسـت  مرحلـه  در  جاللى پـور،  بهـرام 
آثـار ايـن بخـش، از ميـان 105نمايشـنامه رسـيده 
بـه دبيرخانـه، 10 اثر را براى حضور در جشـنواره 

برگزيدنـد. هفتـم  و  بيسـت 
مســابقه نمايشنامه نويسى اين دوره  از جشنواره در 
2 مرحله انجام مى شــود و نويسندگان آثار منتخب 
مرحله نخســت مى توانند با مشاوره هيأت داوران 
آثار خود را بازنويسى و اصالح كنند تا در داورى 

مرحله نهايى مورد ارزيابى قرار گيرند. 

اين نويســندگان تا 20 بهمن مــاه فرصت دارند تا 
نســخه نهايى آثار خود را به دبيرخانه جشــنواره 

ارسال كنند.

مســابقه  هيــأت داوران  اعــالم  اســاس  بــر 
تئاتر  بين المللى  جشنواره  نمايشنامه نويسى 27مين 
كــودك و نوجــوان همدان، آثــار منتخب مرحله 

نخست به اين شرح هستند:
«اتاق سفيد» به نويســندگى مسعود هاشمى نژاد از 

كرج
«از رضاى كوچك به رضاى بزرگ» به نويسندگى 

سيد مجيد ميرحسينى از تفرش
«اســتخدام گرگ» به نويســندگى آمنــه غديرى 

بيدهندى از تهران
«بزرگترين گنج جهان» به نويسندگى اثر رضا بيات 

از تهران
«پســر كوه هاى بلند» به نويسندگى نگار نادرى از 

الهيجان
«خروس شــاه» به نويسندگى محمدباقر نباتى مقدم 

از تهران
«راز قصه ها» به نويســندگى ميتــرا كريم خانى از 

تهران
«ساموئل سيبيل يا موش گربه خورد» به نويسندگى 

نياز اسماعيل پور از تهران
«سفر به شهر عروسك ها» به نويسندگى زيبا عبدى 

از همدان
«مهسان و سرزمين هفت سنگ» به نويسندگى رقيه 

ارشادى از الر
منتخـب  آثـار  نويسـندگان  بـراى  فرصـت  ايـن 
جشـنواره  27ميـن  نمايشنامه نويسـى  مسـابقه 
بين المللـى تئاتر كـودك و نوجوان همـدان؛ فراهم 
شـده تـا بتوانند با مشـاوره هنگامه مفيد، نويسـنده 
ادبيـات  فارغ التحصيـل  و  تئاتـر  كارگـردان  و 
دراماتيـك از دانشـگاه تهـران، احمـد بيگلريـان از 
نويسـندگان و كارگردانـان باسـابقه تئاتـر و بهـرام 
بـا  فرانسـه  ادبيـات  و  زبـان  دكتـراى  جاللى پـور 
گرايـش تئاتـر؛ آثـار خـود را بـراى مرحلـه دوم 

كننـد. آمـاده  نمايشنامه نويسـى  مسـابقه 
27مين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 
همــدان، با هدف تقويت مهارت، رشــد آگاهى و 
اعتماد به نفس فرزندان ايران زمين از طريق نمايش، 
اسفندماه امسال با شــعار «تئاتر، پرواز پروانه هاى 

خيال» در شهر تاريخى همدان برگزار مى شود.

آثار برگزيده نمايشنامه نويسى جشنواره بين المللى تئاتر كودك  انتخاب شدند
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