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قضاييه  قوه  هفته  مى دانم  الزم  برخود  بدينوسيله 
امر  اندركاران  دست  و  متعهد  خدوم،  مجموعه  به  را 
از  و  نموده  عرض  تبريك  همدان  استان  در  قضاوت 
خداوند منان براى همه اين عزيزان عزت و سرافرازى 

را مسألت مى نمايم.

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

از تغيير رنگ 
و رسيدن به 

وضعيت قرمز 
جلوگيرى كنيم

 مالير-خبرنگار همدان پيام: رسيدن 
به وضعيت قرمز موجب تعليلى اصناف 
مى شــود بايد از تغيير رنگ و رسيدن به 

وضعيت قرمز كرونايى جلوگيرى كرد.
معاون سياسى ، اجتماعى فرماندار مالير 
گفت: رسيدن به وضعيت قرمز كرونايى، 
تعطيلى بســيارى از واحدهاى صنفى را 
به دنبال دارد كه در اين صورت كســبه 
و بازاريان متحمل زيان مى شوند. پس با 
توجه به شــرايط اقتصادى مردم، بايد از 
تغيير رنگ و رســيدن به وضعيت قرمز 

جلوگيرى كرد.
بــه گــزارش همــدان پيام، حســين 
فارسى روز گذشــته در ستاد مقابله با 
كروناى شهرستان مالير از ثابت بودن 
وضعيــت نارنجى اين شهرســتان در 
2ماه اخير خبــر داد و بيان كرد: بنابر 
استان ها  برخى  رســيده،  گزارش هاى 
و شهرســتان ها در كشور از وضعيت 
نارنجى بــه قرمز تغييــر رنگ دادند، 
بنابراين احتمال قرمز شــدن وضعيت 
كرونايــى شهرســتان وجــود دارد و 

است. شكننده  نارنجى  وضعيت 
وى به وجود 6 تيم بازرسى شامل اعضاى 
اتــاق اصناف و كاركنــان اداره صنعت، 
معدن و تجارت اشاره كرد و گفت: اين 
تيم ها وظيفه بازرسى از واحدهاى صنفى 

مركز شــهر را برعهــده دارند. همچنين 
تيم هايــى از نانوايى هــا، جايگاه هــاى 
اماكن  و  بدنسازى  باشگاه هاى  سوخت، 
ورزشى سرپوشــيده و اداراتى از جمله 
آموزش وپرورش و دانشــگاه ها بازرسى 
و بر رعايت پروتكل هاى بهداشتى تأكيد 

مى كنند.
پروتكل هــاى  اثرگــذارى  از  فارســى 
بهداشــتى در برگزارى انتخابات 1400 
خبــر داد و افزود: خوشــبختانه به  دليل 
رعايــت دقيق پروتكل هاى بهداشــتى، 
فراهم سازى ماســك و الكل در تمامى 
شــعب براى استفاده اعضاى شعبه و نيز 
اضافه شدن 17شــعبه به شعبه هاى اخذ 
رأى در سطح شهرستان براى جلوگيرى 
از تجمع، سبب شــد كه روند افزايشى 
در ميزان بسترى ها يا مرگ ومير ناشى از 

بيمارى كرونا نداشته باشيم.
معــاون سياســى، اجتماعــى فرماندار 
مالير گفت: همزمان با افتتاح ســتادهاى 
انتخاباتى نامزدهاى شــوراى اســالمى 
شــهر مالير، تيم هايى براى بازرسى از 
اين ســتادها و تأكيد بــر رعايت دقيق 

پروتكل هاى بهداشتى تشكيل شدند.
فارســى به تشــكيل پرونده عليه برخى 
كانديداهايى كــه در زمان تبليغات خود 
پروتكل هاى بهداشتى را رعايت نكردند، 
خبر داد و افزود: اين پرونده ها توســط 
هيأت بازرسى بر انتخابات تشكيل شده 
و بــه طورقطع بــا كانديداهاى متخلف 

برخورد قانونى صورت مى گيرد.
وى بيــان كــرد: تا به حال بــراى 300

نفــر از عوامل اجرايى ســتاد انتخابات 
شهرســتان واكسن كوو ايران بركت تهيه 
شده و برخى از اعضاى اين ستاد شامل 

نمايندگان فرماندار و تعدادى از كاربران 
كامپيوتر، واكسن را دريافت كرده اند.

فارســى به ضرورت كنتــرل تاالرهاى 
عروســى تأكيد و بيان كــرد: تاالرهاى 
عروســى بايد با يك ســوم ظرفيت(30 
درصــد ظرفيــت) فعاليت كننــد و در 
صورت رعايــت نكردن برخورد قانونى 

صورت مى گيرد.
 وى گفــت: ممنوعيت تردد شــبانه از 
ســاعت 22 تا 3بامداد همچنــان ادامه 
شــهروندان  اســت  ضــرورى  و  دارد 
نسبت به رعايت محدوديت  تردد شبانه 
حساسيت بيشترى داشــته باشند كه در 
صورت بى توجهى براى متخلفان جريمه 

200هزار تومانى اعمال مى شود.
در ادامه مدير شــبكه بهداشت ودرمان 
شهرســتان مالير نيــز با بيــان اينكه 
بيمــار  از 60  حال حاضــر بيــش  در 
شهرســتان  3بيمارســتان  در  كرونايى 
بســترى هســتند، بيان كرد: از ابتداى 
ارديبهشــت ماه تاكنون روند كاهشــى 
در تعداد بيماران بســترى نداشتيم و به 
همين دليــل وضعيت نارنجى كرونايى 

در شهرستان ثابت بوده است.
محسن تركاشوند از تعداد 10 تا 15نفر 
مــوارد مثبت روزانه خبــر داد و گفت: 
با تكميــل تزريق ُدز دوم واكســن، از 
هفتــه آينــده تزريق واكســن كرونا به 
زير 65ســاله ها را آغاز مى كنيم. تكميل 
واكسيناســيون افراد باالى 70سال تأثير 
چشمگيرى در كاهش آمار مرگ ومير اين 

رده سنى دارد.
وى به بخش اول تزريق واكســن كوو 
ايران بركت براى برخى از عوامل اجرايى 
ستاد انتخابات شهرســتان اشاره و بيان 

كرد: شــيوع نوع جهــش يافته ويروس 
كرونا موســوم به كرونا دلتــا با قدرت 
سرايت باال، در 20 شــهر كشور، نشان 
مى دهــد در صــورت رعايــت نكردن 
پروتكل هاى بهداشــتى بزودى شــاهد 
شــيوع اين نوع ويروس جهش يافته در 

مالير خواهيم بود.
شهرستان  بهداشت ودرمان  شبكه  رئيس 
مالير با تأكيد بر ضرورت اطالع رسانى 
صحيح و به موقع درخصوص كرونا دلتا، 
گفت: عالوه بر اطالع رســانى به موقع و 
اقناع سازى مردم، ســتاد مقابله با كرونا 
شهرستان بايد برنامه خود براى مقابله با 
اين نوع جهش يافتــه ويروس كرونا را 

داشته باشد.
فرمانــده انتظامى شهرســتان مالير نيز 
اطالع رسانى مستمر رسانه ها و جلوگيرى 
از عادى انگارى شــيوع بيمارى كرونا را 
ضرورى دانســت و افزود: خوشبختانه 
كمترين برخــورد نيــروى انتظامى در 
حوزه برخورد با اصناف بوده و اصناف 
و بازاريان هميشه همكارى الزم با ستاد 

مقابله با كرونا را داشتند.
محمدباقر سلگى گفت: ممنوعيت تردد 
شبانه از ســاعت 22 تا 3بامداد همچنان 
ادامــه دارد و با وجــودى كه اكيپ هاى 
نيروى انتظامى در ســطح شــهر مستقر 
نيســتند، اما تخلفات تردد شبانه توسط 
دوربين هــاى نظارتى ثبــت و جريمه ها 

اعمال مى شود.
وى در پايــان از شــهروندانى كه پالك 
خودروى آنها غيربومى بوده و ســاكن 
شهرســتان هســتند، خواســت هر چه 
پالك  تعويــض  به  نســبت  ســريع تر 

خودروى خود اقدام كنند.

وزير نيرو در مراسم افتتاح ويديوكنفرانسى عنوان كرد

همدان الگوى تمام عيار 
بازچرخانى آب است
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از سوى برخى داوطلبان در اعتراض به نتيجه 
انتخابات شوراها به بهانه راى آوردن اكثريت 
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 ضرورت احترام به قانون
 1- ســرانجام پس از مباحث مطرح شده از سوى برخى داوطلبان 
در اعتراض به نتيجه انتخابات شوراها به بهانه راى آوردن اكثريت يك 
ليست خاص، صحت نتايج انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 

در شهرستان همدان تاييد شد
روز گذشــته فرماندار همدان از تاييد نتايج ششــمين دوره انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا در شهرهاى همدان، مريانج، جورقان 
و قهاوند توســط هيات نظارت خبر داد و اطالعيه تائيد انتخابات را 

منتشر كرد.
2- تائيد انتخابات شوراى شهر همدان پايانى بر تمام مباحث انتخاباتى 

مطرح شده درباره تخلف  و مباحث مرتبط با انتخابات است.
در واقع اين تائيد به نوعى اعالم رســمى پايان فرايند انتخاباتى است 
كه روند آن با دســتور وزير كشور و تشكيل هيات اجرايى در اجراى 

تقويم انتخابات آغاز شده بود.
3- همزمــان با تأييد انتخابــات همدان برخــى داوطلبان در فضاى 
مجازى باز هم از تخلف انتخابات ســخن گفتــه و ادعاهاى خود را 

تكرار كرده اند.
هر چند اين تكرارها به تندى سابق نيست و به دليل نداشتن مستندات، 
بيشــتر به وعده ديدار در دنياى باقى با مسئوالن انتخاباتى سوق يافته 
اما انتظار مى رود اين دســته از داوطلبان نيز به قانون احترام گذاشته و 

ادعاهاى بدون مستند خود را ديگر تكرار نكنند.
4- در بررسى ليست ها ، ليست ائتالف نيروهاى انقالب را بايد پيروز 

اصلى انتخابات شوراى شهر همدان قلمداد كرد.
هرچنــد برخى از اعضاى اين ليســت با حضــور در مجمع فعاالن 
فرهنگى و پذيرش ميثاق نامه عجيب آن به ويژه اختصاص 15 درصد 
درآمد ماهانه از شــورا به اين مجمع ، گريز خويش از اين ائتالف را 

رقم زده اند.
5- از نگاه برخى ميثاق نامه ليســت فعاالن فرهنگى داراى اشكاالتى 

حقوقى است كه در نهاد قضايى در حال پيگيرى آن موارد هستند.
به نظر اين نگاه درست است، زيرا تعهدات داوطلبان كه اكنون منتخبين 
مردم هستند، تنها بايد به مردم باشد و اين نوع ميثاق نامه ها نبايد آنها را 

به نيروهاى افرادى تبديل و از مردم جدا كند.
6- از لحاظ سياســى اصولگرايان اكثريت اعضاى شوراى شهر آينده 
همــدان را تشــكيل مى دهند و اين فارغ از عضويت آنها در ليســت 

ائتالف نيروهاى انقالب، شوراى وحدت و فعاالن فرهنگى است.
انتظار مى رود اعضاى شــورا تا آغاز رسمى فعاليت شوراى ششم به 
هماهنگى الزم دســت يافته و تنها خدمت به مردم بر اساس قانون را 
سرلوحه كارهاى خود قرار دهند و از اقدامات تشكيالتى غير قانونى 

پرهيز كنند.
7- پنج دوره فعاليت شورا در استان بسيارى از آسيب هاى شوراها را 

از روند طوالنى انتخاب شهردار تا مداخله ها و... نمايان كرده است.
اكنون شوراى ششم تجربه پنج دوره قبلى را فراروى خود دارد و مى 
تواند با درس گرفتن از آنها از تكرار آسيب ها به ويژه آسيب هايى كه 

در بى توجهى به قانون شكل گرفته، پيشگيرى كند.

اختصاص 48حوزه آزمون سراسرى در آموزش وپرورش همدان
 مديركل آموزش وپرورش استان از اختصاص 48حوزه برگزارى آزمون سراسرى به مدارس همدان خبر داد.

 بــه گــزارش فارس، محمد پــورداود در جمع خبرنگاران گفــت: آزمون سراســرى 1400 از امروز تا دوازدهم تيرمــاه در 48 حوزه 
آموزش وپرورش استان برگزار مى شود.

وى با بيان اينكه 27حوزه در همدان، 7حوزه در شهرستان فامنين، 7حوزه در شهرستان درگزين و 7حوزه در منطقه خزل به اين آزمون 
اختصاص يافته است افزود: تعداد داوطلبان حوزه هاى محول شده به آموزش وپرورش استان 4 هزار و 936 نفر هستند.

مديركل آموزش وپرورش استان همدان بيان كرد: از اين تعداد  3هزار و 689داوطلب در حوزه هاى برگزارى آزمون شهرستان همدان، 454 
نفر در شهرستان درگزين، 386 نفر در شهرستان فامنين و  407نفر در منطقه خزل حضور خواهند داشت.

وى گفت: حوزه هاى برگزارى آزمون به لحاظ بهداشــتى تجهيز شــده اند و آزمون با رعايت تمام پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى 
فيزيكى برگزار مى شود.

مساعدت  460 ميليون ريالى به بيماران سخت درمان همدان
 مســئول مشاركت هاى مردمى  و امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان از مساعدت  460ميليون ريالى مجمع خيرين سالمت 
همدان به بيماران سخت درمان همدان خبر داد. حميد شاكرى صفت با اشاره به برگزارى دويست و بيست وپنجمين جلسه شوراى مددكارى 

مجمع خيرين سالمت همدان، گفت: در اين جلسه پرونده 7 بيمار سخت درمان بررسى شد.
وى با اشاره به اينكه در اين جلسه پرداخت 190ميليون ريال مساعدت بالعوض به بيماران سخت درمان مورد موافقت قرار گرفت افزود: 

130ميليون ريال وام قرض الحسنه به بيماران سخت درمان تعلق مى گيرد.
مســئول مشــاركت هاى مردمى  و امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان با بيان اينكه از ساير مراكز 140ميليون ريال براى بيماران 

سخت درمان تخفيف گرفته  ايم بيان كرد: در اين جلسه 3بيمار در طرح «سخاوت» و 4بيمار در طرح «طعم مهربانى» قرار گرفتند.
وى مجموع مســاعدت ها را 460 ميليون ريال عنوان كرد و گفت: از آنجا كه گروهى از بيماران ســخت درمان زيرپوشش مجمع خيرين 

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

هيچ مورد مثبتى از كروناى دلتا 
در همدان نداريم

 بنابر اعالم سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى ابن سيناى استان همدان 
تاكنون هيچ مورد مثبتى از كروناى دلتا در استان همدان مشاهده نشده 

است.
محمد طاهرى درگفت وگو با ايسنا، گفت: افزايش تعداد مراجعين به 
بيمارستان ها در شبانه روز گذشته در استان همدان نگران كننده بوده و 

نشان دهنده آغاز فرايند سطح شيب دار و آغاز پيك پنجم كروناست.
وى بــا بيان اينكه كروناى دلتا همان كروناى هندى اســت، بيان كرد: 
ســويه هاى جديد جهش يافته از نقاط مختلف تحت عنوان انگليسى، 
هندى و آفريقايى نامگذارى مى شــد، امــا در حال حاضر آلفا، دلتا و 

نام هاى جديد از اين ويروس جايگزين نام مناطق شده است.
سخنگوى علوم پزشكى گفت: كروناى دلتا، همان كروناى هندى بوده 
كه ســويه جديد از ويروس منحوس كروناست، بنابراين شهروندان 
با عادى انگارى موضوع، ســالمت خود و خانواده هايشان را به خطر 

مى اندازند.
طاهرى بيان كرد: در روز گذشــته استاندار تهران از موج پنجم اظهار 
نگرانى داشــته، همچنين در 24ساعت گذشــته در همدان 430 نفر 

مراجعه كننده به بيمارستان ها داشتيم كه اين رقم نگران كننده است.
وى گفت: افزايش تعداد مراجعين به بيمارســتان ها در استان همدان  
نگران كننده شــده و در حال ورود به ســطح شيب دار هستيم كه اين 

موضوع نگران كننده است.
سخنگوى علوم پزشكى از عادى انگارى شهروندان اظهار نگرانى كرد و 
افزود: شهروندان براى تفريح به پارك ها مى روند و از ماسك استفاده 
نمى كنند، در حالى كه استفاده از ماسك حتى براى افرادى كه واكسن 
دريافت كرده اند، ضرورى اســت. طاهرى گفت: 60درصد موارد ابتال 
به كرونا، بر اثر دورهمى هاى خانوادگى است،  بنابراين توصيه مى شود 
شــهروندان در حال حاضر فاصله هاى فيزيكــى را رعايت كنند و از 

برگزارى دورهمى هاى خانوادگى پرهيز كنند.
وى بــه عالئم كروناى دلتا اشــاره كرد و افزود: اين ويروس ســويه 
جديــد و جهش يافته ويروس اســت كه عالئم آن در جوانان شــبيه 
ســرماخوردگى بروز مى كنــد، همچنين عالئمى از جمله ســردرد، 

آبريزش بينى و تب به همراه دارد.
طاهرى در پايان گفت: دوره نهفتگى كروناى دلتا بين 3 تا 4 روز بوده 
و در اين مدت فرد مى تواند ناقل و بى عالمت باشــد، اما ويروس را 
به ساير افراد انتقال دهد، بنابراين تا زمان فراگيرى واكسيناسيون كامل 

جامعه  همچنان تأكيد بر رعايت فاصله گذارى فيزيكى داريم.

1-احتمال كوپنى شدن فروش مرغ افزايش يافته است. گويا مرغداران 
براى تهيه خوراك طيور دچار مشــكل شــده اند و اين موضوع ميزان 
جوجه ريزى آنها را در دوره هاى بعدى توليد تحت تاثير قرار مى دهد. 
گفتنى اســت بعــد از جنگ تحميلى و در ســال 1359 به بعد كوپن 
كاالهاى اساسى باب شــد و با توجه به گرفتارى هاى تامين كاالهاى 
اساسى احتمال دارد مرغ كوپنى در قالب سامانه و طرحى با اسم ديگر 

دوباره ظهور كند.
2-  برخــى نانوايى هاى همدان به دليل كمبــود آرد از دو روز پيش 
تعطيل هســتند. گويا  اين تعطيلى به دليل خريد گندم كشــاورزان از 
ســوى مرغداران و دامداران به دليل وارد نشــدن نهاده هاى دامى به 
كشور و كمبود گندم براى آرد بوده است. گفتنى است در اين شرايط 
اصالح قيمت نان كه از ســوى برخى براى تغيير وضعيت پيشــنهاد 

مى شود، بى فايده است.
3- تشويق مالى براى واكسيناسيون كرونا در دستور كار برخى دولتها 

قرار گرفته است. گويا 
دولت يونان به جوانانى كه واكســن مى زننــد، يك كارت اعتبارى به 
ارزش 150 يورو (180 دالر) هديه خواهد داد.گفتنى اســت با اجراى 
واكسيناسيون به صورت كامل در ايتاليا نيز وضعيت سفيد و بدون نياز 

به پوشش ماسك اعالم شده است.
4- فروش نوبت واكسن كرونا به مشاغل كرونايى اضافه شده است. 
گويا قيمت اين نوبت گيرى ســاعتى يكصد هزارتومان و در جمع تا 
هشتصد هزار تومان اســت. گفتنى است سياست غلط واكسيناسيون 
تجمعى دليلى بر ابتالى بسيارى از سالمندان در صف هاى واكسيناسيون 

و خريد و فروش نوبت صف و خود واكسن شده است.
5-  خطر ورشكســتگى دامــداران را تهديد مى كنــد. گويا افزايش 
هزينه هاى توليد، فشــار ناشى از خشكسالى و مسائل مربوط به تامين 
خوراك دام و تورم موجود در بازار در كنار ناهمخوانى دخل و خرج 
موجب شــده اســت عمده دامداران قيد نگهدارى از دام  مولد خود 
را بزنند و آن را براى كشــتار بفروشــند. گفتنى است استمرار معضل 
خشكســالى از يك ســو و افزايش 60 تا 70 درصدى قيمت خوراك 
دام و مواد اوليه كنســانتره از سوى ديگر، موجب شده است طى يك 
ســال گذشــته صنعت دامدارى كه نقش مهمى در اقتصاد و معيشت 

خانوارهاى روستايى دارد با ورشكستگى دست و پنجه نرم كند.

 تغيير فضاى شهرى با رويكردهاى سليقه اى 
در همدان همواره از موضوعات مهمى بوده كه 
در بررســى عملكردى آنچه مديران شهرى بر 
سر همدان آورده اند در طى سال هاى متمادى 
مورد نقد شــهروندان و بسيارى از كارشناسان 

شهرى قرار گرفته است.
همدان در هر دوره از روى كار آمدن شوراهاى 
مختلف شهرى و شهرداران با توجه به برنامه 
و ســليقه اداره شده است و كمتر به آنچه نياز 
شهر و شهروندان آن بوده توجه شده است به 
همين دليل اســت كه پس از گذشت دهه هاى 
مختلف از مديريت بر شــهر در همدان هنوز 
رضايت نسبى در بين مردم از آنچه شهر به آنها 
مى دهد برقرار نشــده است و بسيارى از مردم 
زيبايى هــاى طبيعى همدان را يا نمى بينند و يا 

نسبت به ديدن آن بى تفاوت شده اند.
در چرايى اين اتفاق هــم بايد گفت كه نمود 
زيبايى هاى شــهر در حفظ موقعيت و شرايط 
جغرافيايى و طبيعى آن است كه اتفاق مى افتد 
كه متأســفانه در طى سال هاى مختلف تا حد 
زيادى با ساخت وســاز هاى بى انــدازه همين 
دشــت ها، تپه ها، پستى و بلندى هاى طبيعى و 
مناطق بكر طبيعت همدان بليعده شده و زيبايى 

طبيعى شهرى همدان را حذف كرده است.
اين شــرايط در حالى اســت كه ما در همدان 
شاهد رشد پراكنده ساختمان هاى بلند با نقشه 
و طراحى هاى ناهمگون و متفاوت هستيم كه 
سبب شــده اين نياز به زيبايى شهرى حتى با 
ابرساختمان ها كه مى خواهند نماد كالنشهرى 

همدان را پررنگ كنند هم جبران نشده است.
در ايــن بين به طور قطــع ويژگى هايى هم در 
شــهر همدان وجود دارد كه به واسطه تغييرات 

در اين سال ها قابل دفاع هستند، اما متأسفانه در 
همدان تصويرى بزرگ از آنچه به زيباتر شدن 
شــهر كمك كند را در دســترس نداريم و اين 
يعنى باليى بر ســر همدان آمده است كه بدون 
اجراى برنامه هاى باالدستى به راحتى قابل جبران 
نيست و عامل اصلى آن هم اين است كه مديران 
شهرى همدان و اعضاى شوراى شهر در ادوار 
مختلف با نگاه ســليقه اى و فــردى وارد عمل 
شده اند در حالى كه بهتر اين بود در شهر همدان 
يك نقشه راه مرجع طراحى مى شد و شهرداران 
و اعضاى شــهر با اتكا بر آن مجرى طرح هاى 

كارشناسى شده و موردنياز شهر مى شدند.
به همين علت است كه به نظر مى رسد در دور 
جديد عملكرد شــوراى شهر و شهردارى كه 

قرار اســت انتخاب شود اتاق فكر كارشناسى 
و پيوست هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى 
بيشتر از سپردن مسئوليت به افرادى كه صرفًا 
سياسى هستند و توانايى اجرا ندارند مى تواند 
همدان را براى رســيدن به توســعه بر اساس 

آنچه هويت و تمدن آن مى باشد كمك كند.
شــوربختانه در اتخــاذ تصميم گيرى ها براى 
اجــراى پروژه هاى شــهرى در ادوار مختلف 
شــاهد بوديم كــه در همــدان اتفاقى كه رخ 
داده اين اســت كه شــهر در دست افرادى كه 
درك درســتى از آن داشته باشــند نبوده و با 
وجود اجرايى شــدن برخى از كارها كه اتفاقًا 
پروژه هاى بزرگ شهرى همدان هم هستند، اما 
نتيجه كلى اين باشــد كه امروزه كارشناسان و 

مردم از آشفتگى شهر همدان ابراز گاليه كنند.
در اين شــرايط پرسشــى مطرح مى شود كه 
چگونــه مى توان از اين نــوع رفتار عبور كرد 
در پاســخ به اســتناد به اظهارنظر كارشناسان 
شهرسازى مى توان گفت كه با تأثيرات كوچك 
در شهر مى توان مسير را براى جريان سازى هاى 

بزرگ در شهر هموار كرد.
اگرچه در يك دوره 4 ســاله نمى توان انتظار 
داشــت كه روند جديدى در مديريت شهرى 
همــدان ايجاد شــود،  اما مى تــوان برخى از 
انتظــارات معقول شــهروندان را بــا اجراى 
برنامه هاى پژوهشى و نظرسنجى شده شناخت 
و در راســتاى تحقــق آن با مشــورت از تيم 

كارشناسى و متخصص گام برداشت.

 مالير-زهــرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: 
هر ســال با نزديك شــدن به فصل برداشت 
محصوالت باغى اســتان همــدان قصه تلخ و 
تكرارى نبود بازار مناســب، برنامه مشــخص 
و الگوى مناســب كشت، سورت و بسته  بندى 
نامناســب محصول، منطقى نبودن قيمت ها با 
توجه به هزينه توليد، گــران بودن هزينه هاى 
حمل و نقل نيز در اين اســتان روايت مى شود 
و اين قصه بــا تضرر باغــداران و هدررفت 
ســرمايه هاى بخش كشاورزى اســتان پايان 

مى يابد.
كشــاورزان و باغــداران به عنــوان يكى از 
مظلوم ترين طيف هــاى حوزه توليد، على رغم 
اينكــه بيشــترين رنــج را در چرخــه توليد 
ولى،  مى شوند  متحمل  كشاورزى  محصوالت 
كمتريــن ســود را مى برند كه باغــداران در 
اين ميان شــايد مظلوم تر از بســيارى ديگر از 
كشــاورزان و باغداران باشند. باغداران استان 
همدان  ساالنه هزينه هاى بسيار زيادى را براى 
توليد محصوالت خود  متحمل مى شوند، ولى 
سودى كه از فروش آن به دست مى آورند، در 

مقابل تالش آنها بسيار ناچيز است.
آزادســازى قيمت بخش عمده اى از نهاده هاى 
توليد مانند كود و سم و افزايش نرخ نهاده هاى 
توليد داخل، در دولت تدبير و اميد يكى ديگر 
از داليل افزايش قيمت ميوه اســت؛ به طورى 
كه هــر كيلو ميوه حدود 20 تا 60 هزار تومان 
به فروش مى رسد و از قدرت خريد بسيارى از 

افراد خارج است.
از گذشته فصل تابســتان معروف به فراوانى 
ميوه در بازار بود و قيمت ميوه اگر در زمستان، 
بهار و تعطيالت نوروزى گران بود، در تابستان 
كاهش مى يافت؛ اما بــا اينكه اكنون در تيرماه 
هستيم و چند هفته اى مى شــود كه ميوه هاى 
تابستانه به بازار آمده و از حالت نوبرانه خارج 
شده اســت، ميوه ها قيمت هايى باال و غيرقابل 

تصور دارند.
براســاس مشــاهدات ميدانى، قيمت ميوه در 
اين روزها طورى شــده است كه براى خريد 
يك كيلوگرم ميوه فصل بايد حداقل در حدود 
20هزار تومان هزينه كرد و قيمت ها به شــكل 
بى ســابقه اى افزايش داشته و خارج از قدرت 

خريد بخش زيادى از مردم است.

براى بررسى قيمت ميوه كافى است به نرخ نامه 
ميادين ميوه و تره بار شهردارى سرى زد. قيمت 
فروش هر كيلوگرم زردآلو 47هزار تومان، هلو 
19هزار تومان، گيالس 44هزار تومان، شليل و 
شبرنگ 22هزار تومان، انگور ياقوتى 20هزار 
تومان، آلبالو رســمى 26 هزار تومان و آلبالو 

پيوندى 22 هزار تومان است.
عرضه ميــوه با قيمت هاى 20هــزار تومان تا 
70هزار تومان در ميوه فروشــى هاى شهرستان 
مالير  نيز چيز عجيبى نيســت؛ به طورى كه 
قيمت يك كيلوگرم گيالس 45 هزار تومان به 

فروش مى رسد.
اما دليــل اصلى گرانى ميــوه وجود دالالن و 
واسطه هاست كه سوداى سرمايه دار شدن و ره 
صدســاله را يك شبه رفتن است، واسطه هايى 
كه با هزار ترفند ميوه ســرگل و نوبرانه باغدار 
رنج ديده را كه ســاليان سال براى پرورش باغ 
ميوه اش وقت گذاشــته و مانند فرزندانش از 
آنها مراقبت كرده اســت را با قيمت ناچيزى 
مى خرند و آن را با چندين برابر قيمت در بازار 

به فروش مى رسانند.
پاى درددل يكى از باغداران و توليدكننده هاى 
گيالس و آلبالوى شهرستان مالير نشستم وى 
به خبرنــگار ما گفت: نبود نظــارت بر روند 
قيمت گــذارى و خريدوفــروش ميوه يكى از 
عمده ترين مشــكالت باغداران اســت  اگر 
نظارت روى كاغذ هم باشــد جاى اميدوارى 
دارد، اما متأســفانه مســئوالن نظارت الزم را 

ندارند و بازار رها شده است.
وى افزود: توليد هر كيلو گيالس با احتســاب 
هزينه حمل ونقل، كارگر، كود و سم و آبيارى 
حدود 7 هزار تومان تمام مى شود و واسطه ها 
اين ميــوه را حدود 10 تا 12هــزار تومان از 
كشــاورز خريدارى مى كنند كه بــا توجه به 
زحمتى كه توليد اين ميوه دارد ارزش افزوده اى 

را نصيب باغدار نمى كند.
وى با اشاره به اينكه شــهر زنگنه و روستاى 
پرى يكى از توليدكنندگان مهم آلبالو و گيالس 
در شهرســتان مالير هستند بيان كرد و گفت: 
نبود صنايع تبديلى مناسب و نبود كارخانه هايى 
بــراى توليد آبميوه، شــربت، مربا، كمپوت و 
كنسانتره نيز يكى ديگر از ضعف هايى است كه 
نقش دالل و واسطه ها را بسيار پررنگ كرده و  

موجب شده است كه سود ناشى از توليد ميوه 
به جيب دالل و واسطه برود.

 برداشت 3600 تن آلبالو 
از باغات مالير

 ساالنه بيش از 3هزار و 600تن آلبالو از باغات 
اين شهرستان برداشت مى شود و حدود  567 
هكتار اراضى اين محصول بارور شده است و 
ســاالنه بيش از 3 هزار و600 تن از اين مقدار 
محصول برداشت مى شــود. برداشت آلبالو از 
اوايل تيرماه آغاز مى شــود و تا پايان مردادماه  

نيز ادامه دارد.
هر ســال حــدود 5 تــا 10درصد به ســطح 
زيركشت مزارع آلبالو در شهرستان مالير اضافه 
مى شــود كه درصد رشد آن بستگى به شرايط 

بازار و نرخ قيمت محصول دارد.
 ميزان برداشت آلبالو در شهرستان مالير از هر 
هكتار  حدود 4 تن اســت و امسال با توجه به 
سرمازدگى حدود 10 تا 20درصد باغات آلبالو 

شهرستان دچار خسارت شد.
مالير رتبه نخست  توليد آلبالو در استان همدان 
را دارد و  بيشــترين مصرف آلبالو براى تهيه 
شــربت، ترشى، لواشك و آلبالوخشك بوده و 
با توجه به كيفيت باالى آلبالوى اين شهرستان 
مصرف تازه خورى آن بيشتر در بازار تهران به 
فروش مى رسد. بيشترين ميزان توليد آلبالو در 
بخش زند اين شهرســتان است و روستاهاى 
كمازان، كســاوند، گوشــه كســاوند، ميشن، 
سياه چغا، پرى، احمديه و زنگنه از روستاهاى 
اين بخش هســتند كه بيشترين توليد آلبالو را 
دارند.  307 هكتار از اراضى شهرســتان مالير 
زير كشت گيالس است كه از اين ميزان 252 

هكتار بارور و 55 هكتار غيربارور  است.
 ميزان برداشــت هر هكتار در باغات گيالس 
7هزار و 300 كيلوگرم اســت و ســاالنه بيش 
از  هــزار و 840 تن گيــالس  از باغات مالير 
برداشــت مى شــود و بيشــترين ميزان توليد 

گيالس نيز در بخش زند است.
 مهمترين مشــكل كشور ما در اين 

حوزه نبود زنجيره توزيع است
عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزى مجلس 
در اين رابطه در گفت وگو با همدان پيام گفت: 
مشكل كشور در اين حوزه عمدتاً نبود زنجيره 
توزيع اســت و در واقع گزاره اى تحت عنوان 

زنجيره توزيع در كشــور نداريم، به نحوى كه 
محصوالت باغى در كشــور سليقه اى كشت 
سليقه اى  مى شود،  برداشت  سليقه اى  مى شود، 
به فروش مى رســد و ســليقه اى هــم توزيع 

مى شود.
حجت االسالم احد آزاديخواه با اشاره به اينكه 
در اين ســليقه اى ها دالالن هســتند كه سود 
مى برند و كشاورزان آسيب جدى مى بينند بيان 
كرد: اگــر وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
يا وزارت جهاد كشــاورزى چرخه و زنجيره 
توزيــع را مديريت و نظارت كنند و محصول 
باغــدار را دولت در قالب تعاونى روســتايى 
خريــدارى كننــد و در انبار نگــه دارند و به 
موقع وارد بازار كنند دســت فرصت طلبان و 
سودجويان از اين محصوالت كوتاه مى شود و 

كشاورز هم در اين حوزه ضرر نمى كند.
وى گفت: مشكل ديگر ما در حوزه كشاورزى 
و باغدارى اصالح الگوى كشــت اســت و ما 
نمى دانيم كه دقيقاً مصرف ساالنه ما در ميوه ها 
و محصوالت باغى چقدر اســت، آيا كشت ما 
مازاد بر نياز كشــور است و يا به اندازه است 
و اين مهندســى هم در كشور به عهده وزارت 

جهاد كشاورزى است.
آزاديخــواه در رابطه با موضوع صنايع تبديلى 
گفت: اين موضوع بسيار مهمى است كه بايد 
انجام شــود، از نظر مــن  دولت بايد زمينه اى 
را ايجــاد كند كــه كشــاورزان، صنعتگران و 
توليدكنندگان به اين جمع بندى برسند و از اين 
فرصت استفاده كنند و در حوزه صنايع تبديلى 
اقداماتى را انجام دهنــد كه جايش در برخى 

مناطق كشور خالى است.
وى در پايان افزود: امروز تبديل سيب اروميه به 
كمپوت و كنسانتره مى تواند يك تجارت بسيار 
خوبى را ايجاد كند و حتى تبديل همين انگور 
مالير به كنســانتره و آب انگور و صادرات به 
كشورهاى پيرامونى مى تواند بهترين تجارت را 
ايجاد كند و اينها آرام آرام مى توانند جاى خود 
را به صادرات نفــت بدهند و عمًال صادرات 
غيرنفتى ما نيز تقويت شود و اين اتفاق را هم 
سرمايه گذار بايد ايجاد و هم دولت در صدور 
مجــوز بايد كمك بكند و هــم بايد در حوزه 
سياستگذارى  يك  باغى  محصوالت  صادرات 

مدون اتفاق بيفتد.

بيش از 49هزار همدانى غربالگرى بينايى 
شنوايى و ژنتيك شدند

 مدير سازمان بهزيستى استان همدان از غربالگرى 49هزار و 285نفر 
در برنامه بينايى، شنوايى و ژنتيك سال گذشته در اين استان خبر داد.

مهدى دينــارى در گفت وگو بــا ايرنا، گفت: با وجود شــيوع كرونا 
برنامه هاى پيشگيرانه بهزيستى استان تعطيل نشده و خدمات با رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى به مردم ارائه مى شود.
وى با اشــاره به اينكه 3مركز مشاوره ژنتيك در شهر همدان، يك مركز 
در اســدآباد و 2مركــز در نهاوند به مراجعه كنندگان خدمات رســانى 
مى كنند بيان كرد: در سال گذشته 684ميليون تومان براى آزمايش هاى 
ژنتيك خانواده هاى مددجويان براى پيشگيرى از معلوليت هاى ناشى از 

اختالالت ژنتيكى تخصيص يافته است.
مديركل ســازمان بهزيستى اســتان همدان بيان كرد: معلوليت عالوه بر 
صرف هزينه هاى هنگفت، مشــكالت متعدد اجتماعى را به دنبال دارد 
و بر اين اســاس سازمان بهزيســتى با اجراى طرح اجبار غربالگرى و 
مشاوره ژنتيك پيش از ازدواج، سعى دارد تا از بروز اين گونه بيمارى ها 

جلوگيرى كند.
دينارى گفت: تمام خانواده هاى داراى معلول زيرپوشــش توانبخشى 
واجد شرايط به مراكز مشاوره ژنتيك در همان شهر يا شهرهاى همجوار 
معرفى مى شــوند كه در صورت نياز پس از مشاوره ژنتيك براى انجام 
آزمايش هاى تشخيصى به آزمايشگاه هاى طرف قرارداد ارجاع مى شوند 

و همه هزينه هاى آنها به صورت رايگان خواهد بود.
وى با بيان اينكه طرح غربالگرى بينايى در 9پايگاه دائمى شهرســتان ها 
در حال اجراست افزود: مراكز مثبت زندگى به ظرفيت غربالگرى بينايى 
كودكان 3 تا 6ساله اضافه مى شــوند و همين اتفاق به افزايش ضريب 

پوشش كمك مى كند.
مديركل سازمان بهزيستى استان همدان گفت: سال گذشته 23هزار كودك 
3 تا 6سال در پايگاه هاى مستقر در شهرستان هاى استان غربالگرى بينايى 
شدند كه 2هزار و 200كودك مشكوك به تنبلى چشم، براى مداخالت 
بعدى به سطوح باالتر از جمله بينايى سنجى و به چشم پزشك ارجاع داده 

شدند و براى 200نفر نيز عينك تهيه شده است.
دينارى با اشــاره به اينكه غربالگرى شنوايى براى 22هزار و 91كودك 
همدانى در ســال گذشته انجام شــد افزود: غربالگرى شنوايى نوزادان 
هرساله در بدو تولد در زايشگاه هاى دولتى استان همدان و با همكارى 

مراكز بهداشت و حوزه هاى معاونت بهداشتى انجام مى شود.

جاى خالى متخصص ها 
در تصميم گيرى هاى شهرى

از رنج باغدار تا گنج دالل

ميوه ها روى درخت مانده است
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يادداشت

اسدآباد كمترين شكايات انتخاباتى را داشته است
 شكايات انتخاباتى به دليل مستند و مستدل نبودن وارد نبود و افراد براى شكايات خود 

سند مستندى ارائه ندادند.
فرماندار شهرستان اســدآباد با بيان اينكه صحت انتخابات رياست جمهورى و انتخابات 
شوراى اسالمى شهرستان3 روز پيش تأييد شد، گفت: اسدآباد كمترين شكايات انتخاباتى 
را در سطح اســتان همدان داشته است. سعيد كتابى روزگذشته در جلسه ديدار منتخبين 
ششــمين دوره شوراهاى اسالمى شهر اســدآباد، آجين و پاليز، از تأييد صحت انتخابات 
رياســت جمهورى و انتخابات شوراى اسالمى شهرســتان خبر داد و افزود: در شهرستان 

اسدآباد با آمادگى كامل و پيش بينى تمهيدات الزم بر مبناى 4 مؤلفه قانونمندى، بى طرفى، 
توجه به موارد پروتكل هاى بهداشــتى و  مشــاركت حداكثرى به نحو قانونمند و سالم 
بدون هيچ اختاللى در  روند شــعبات با همكارى 3 هزار نفر از عوامل  اجرايى، نظارت، 
بازرســى و انتظامى انتخابات 1400 برگزار شــد و اين دوره يكــى از بهترين انتخابات 
شهرســتان بود. به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرســتان اسدآباد، وى همچنين از 
مشــاركت50/5درصدى افراد واجدشرايط اين شهرســتان در انتخابات 1400 خبر داد و 
گفت: از 86 هزار و 225 هزار نفر جمعيت واجد شــرايط رأى شهرستان 50/5درصد در 
انتخابات 1400 شهرستان مشاركت داشته اند. كتابى با بيان اينكه با وجود شرايط بيمارى 
كرونا و تبليغات سوء دشــمنان حضور مردم در پاى صندوق هاى رأى قابل تحسين بود، 

افزود: دشمنان به انواع و اقسام مختلف در تالش بودند تا با ايجاد يأس و نااميدى مردم را 
از حضور و مشاركت حداكثرى در پاى صندوق هاى رأى بازدارند و با كاهش مشاركت ها 
برنامه هاى ديگرى را براى تخريب نظام ايران اسالمى در پيش بگيرند، اما حضور پررنگ  

مردم در پاى صندوق هاى رأى مشت محكمى بر دهان دشمنان ايران اسالمى زد.
وى در ادامه با تقدير از داوطلبان  انتخابات ششمين دوره شوراهاى اسالمى شهرستان در 
رعايت موارد قانون انتخابات و پرهيز از تخلفات انتخاباتى، گفت: نقش اصلى شــوراى 
شهر عمران و توسعه شهرى است و ايجاد بستر مناسب براى ورود سرمايه گذاران، بهبود 
مبلمان شــهرى و ايجاد شرايط مناسب رفاه حال شهروندان از وظايف مهم شوراى شهر 

به شمار مى رود.
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سپيده راشدى»
 وقتى در خيابان هاى تويسركان؛ شهر 
طالى ســبز راه مى روى به جاى سراسر 
مى بينى  را  خودروهايى  گــردو،  درختان 
كه در هم تنيده شــده اند. كافيست كمى 
از ارتفاع باال، شــهر را ببينى تنها موضوع 
قابل توجه، حجم زيادى از خودروهاست 
كــه در جاى جــاى شــهر به هــم گره 
خورده اند و بوقشان گوش هر شنونده اى 

را آزار مى دهد.
شــهر نه چندان بــزرگ تويســركان با 
عبورومرور  روند  در  عديده اى  مشكالت 
كمبــود  كــه  روبه روســت  عمومــى 
معضالت  اين  بــه  عمومى  پاركينگ هاى 

دامن زده است.
تويســركان به دليل برخوردارى از بافت 
شــهرى طولى شــكل و نبود خيابان هاى 
متعــدد اصلــى بــراى تــردد وســايل 
شاهد  همواره  شــخصى،  و  نقليه عمومى 
گره هاى كورترافيكى است و اين مشكل 
وقتى بيشــتر خود را نشــان مى دهد كه 
عمومى  پاركينگ هــاى  كمبــود  دليل  به 
و يا دسترســى ســخت به آنهــا، حجم 
چند  تويسركان  درون شهرى  خودروهاى 

برابر مى شود. 
تويســركان همچنــان پس از گذشــت 
ســال هاى طوالنى، بافــت قديمى خود 
در خيابان هــاى اصلى و معابر عمومى را 
حفظ كرده و با مشــكل كمبود جا براى 
پارك خودروها دســت به گريبان است 
كه مشــكالت زيادى را بــراى صاحبان 
خودروها و عابران  پياده ايجاد كرده است.
برخى كوچه هــا و معابر تويســركان به 
صورت خودجوش و به دليل دسترســى 
نداشتن آســان مردم به پاركينگ عمومى 
محلى بــراى توقف و پــارك خودروها 
بدون پيــروى از قوانيــن خاصى تبديل 

شده اند.
مشــكالتى همچون كمبود پاركينگ هاى 
عمومى و بافت قديمى خيابان ها و معابر 
اصلى تويســركان موجب شده تا حركت 
عابران پياده از پياده راه هايى كه در تملك 
غيرقانونى و بى چون و چراى مغازه داران 

و دستفروشــان ســد معبرســاز هستند، 
سخت شود.

همچنيــن رانندگانى كــه از خيابان هاى 
اصلى تويســركان گــذر مى كننــد بايد 
عالوه بــر مراقبت از خــودروى خود با 
حجم بــاالى ترافيكــى خودروهاى در 
حال عبور و پارك شــده در كنار خيابان 
و البته موتورســوارها روبه رو شوند و در 
عين حال مواظب عبور عابرانى باشند كه 
به دليل تنگى مسير عبور پياده راه ها وارد 

خيابان ها مى شوند.
براساس گزارش ميدانى خبرنگار همدان 
پيام، شــهروندان اين شهر معتقدند براى 
پيدا كــردن محل پارك كــه كوچكترين 
نيازشان است بايد ساعت ها بچرخند و در 
نهايت قيد رعايت كردن حقوق شهروندى 
را زده و بــه ناچار در كوچه پس كوچه ها 

خودروى خود را پارك كنند.
 تويســركان نيازمنــد افزايش 

پاركينگ هاى عمومى است
شــهردار تويســركان گفت: تويسركان با 
توجه به مشكالت ترافيكى و حجم باالى 
خودروها و اختالل در روند تردد عمومى 

نيازمنــد افزايــش تعــداد پاركينگ هاى 
عمومى است.

احسان پيرى در ديدار با خبرنگار همدان 
پيام بيان كرد: اكنون شــهر تويسركان از 
2پاركينــگ عمومى در كــوى مهديه و 
ابتداى خيابان زرهان برخوردار است كه 

پاركينگ اولى به صورت رايگان از صبح 
تا 8 عصر به ارائــه خدمات مى پردازد و 
ملزومــات آن مانند روشــنايى توســط 

شهردارى تأمين مى شود.
وى افزود: در عين حال پاركينگ زرهان كه 
به صورت يك محوطه خاكى و فاقد سازه 
است به دليل باز نبودن مسيرهاى منتهى به 

آن با استقبال خوبى مواجه نمى شود. 
پيرى گفت: تبديل اين زمين به پاركينگ 

زيادى  مالى  اعتبــارات  نيازمند  مجهز 
است كه در حال حاضر تأمين نشده، اما 
مى توان با مشاركت بخش خصوصى به 
اين موضوع ورود و در سال هاى آينده 
بهره بردارى حداكثرى از آن ايجاد كرد.
وى بيــان كــرد: در عين حال از طريق 
راه هــاى مختلــف بــه دنبــال ايجاد 
پاركينگ عمومى در خيابان انقالب و 
در مجاورت بانك سپه هستيم و تالش 
مى كنيم اين نقطــه را به پاركينگ هاى 

عمومى تويسركان اضافه كنيم.
كارشناس عمران شهردارى تويسركان 
هم معتقد اســت: تويســركان بايد به 
ســمت ايجاد پاركينگ هــاى عمومى 

بيشــتر حركت كند و اين در حالى است 
كه پاركينگ عمومى كوى مهديه به دليل 
همكارى نكردن يكى از مالكان مغازه هاى 
اطــراف از راه ورودى و خروجى تنگ و 
نامناســبى برخوردار است و بايد تدبيرى 

براى آن انديشيده شود.
حســين اقبالى در گفت وگــوى تلفنى با 
همدان پيــام گفت: در حال حاضر فرهنگ 
ايجــاد پاركينــگ كامــًال شــخصى در 

تويســركان نهادينه نشــده و شايد براى 
برخى افــراد تعجب آور باشــد كه براى 
پارك خودروى خود بايد هزينه بپردازند.

وى بيان كرد: در شــرايطى كه پاركينگ 
عمومــى خيابان زرهان بــه دليل كمبود 
اعتبارات مالى همچنان يك محوطه بدون 
سازه اســت مى توان با استفاده از ظرفيت 
بخش خصوصى و به صورت مشاركتى و 
همكارى شهردارى، اين پاركينگ را آماده 

بهره بردارى كرد.
شهرســتان تويســركان با مساحت  هزار 
و555كيلومترمربــع، 101هزار و 666 نفر 
جمعيت  درصــد  دارد. 5/85  جمعيــت 
استان در تويســركان ساكن هستند. طبق 
تويسركان   ،95 ســال  سرشــمارى  آمار 
ششــمين شهر اســتان از لحاظ مساحت 
و جمعيت اســت ضمن اينكه در 10سال 
اخير جزو معدود شــهرهاى استان  است 
كه با افزايش سهم جمعيتى روبه  رو بوده 

است. 
براساس آمار هاى موجود به نظر مى رسد 
اقتصادى،  زيرســاخت هاى  پيش  سال ها 
اجتماعى و رفاهى بايد در اين شهر ايجاد 
مى شد. اكنون شهرها براى ايجاد آسايش 
در جامعه ابتدايى تريــن اقدامى كه انجام 
متعدد  پاركينگ هــاى  ســاخت  مى دهند 
اســت. تويســركان نيز در حال حاضر به 

پاركينگ هاى ديگرى نياز دارد.

تويسركان و معضلى به نام ترافيك

 شهرى كوچك با پاركينگ هاى كوچكتر 

همچنــان  تويســركان 
سال هاى  گذشت  از  پس 
طوالنى، بافت قديمى خود 
و  اصلى  خيابان هــاى  در 
معابر عمومى را حفظ كرده 
و با مشكل كمبود جا براى 
پارك خودروها دســت به 
گريبان است كه مشكالت 
زيادى را بــراى صاحبان 
خودروهــا و عابران  پياده 

ايجاد كرده است

 5منتخب ششــمين دوره شــوراى 
اســالمى شــهر فامنين با ســيد مجيد 
شــماعى فرماندار شهرســتان ديدار و 

گفت وگو كردند.
در اين ديدار فرماندار شهرستان فامنين 
بــا تبريك به منتخبين مردم در شــورا، 
خطاب به آنها گفت: منتخبين شــوراها 
آغــاز راه جديدى را انتخــاب كرده اند 
كــه نيازمند تــالش مضاعف اســت، 
بنابراين  اصلى تريــن برنامه اى كه همه 
اعضاى شــورا بايستى به آن توجه كنند 
و سرلوحه كارشان قرار بدهند انسجام، 
است.  هم پوشانى  و  همگرايى  وحدت، 

در واقع اينها  الزمه كار شوراست.
ســيد مجيد شــماعى بيان كرد: امروزه 
شوراها حلقه اتصال مردم و مسئوالن و 
بيان كننده و پيگير مشكالت مناطق خود 
هستند، كه خدا را شــكر در سال هاى 
گذشــته، تأثير خوبى در هم افزايى، رفع 
مشكالت و ارائه راهكارها براى  توسعه 

و اقدام هاى مؤثر داشته اند.

شايان ذكر اســت، در ابتداى اين ديدار 
5منتخب ششمين دوره شوراى اسالمى 
شــهر فامنين هركدام در سخنانى ضمن 
قدردانى از برگزارى انتخابات از تالش و 
زحمات فرماندار و ساير دست اندركاران 
برگزارى انتخابات شهرســتان قدردانى 
كــرده و اظهار اميــدوارى كردند كه با 
همكارى و تعامل اعضاى شوراى شهر 
با فرماندار بتوانند در توسعه و پيشرفت 

شهرستان مؤثر واقع شوند.
 در سال تحصيلى جديد 

تعداد كالس ها افزايش يافت
شــوراى  مــورد  در  همچنيــن  وى 
فامنين  شهرســتان  آموزش وپــرورش 
شهرســتان  كالس هاى  امســال  گفت: 
در 2مقطع با اضافــه كردن  5كالس به 
361 كالس افزايش يافته است و از كل 
نيروهاى شهرستان در سال جارى 60نفر 
خارج شــده و 38نفر كسرى در سطح 

شهرستان وجود دارد.
شــماعى افزود: امسال براى نخستين بار 

در ســطح شهرســتان آزمــون كنكور 
سراسرى در 5رشته از امروز تا 12 تيرماه 

در 3 نقطه شهر فامنين برگزار مى شود.
مدير آموزش وپرورش شهرستان فامنين 
هم نيز در ادامه جلســه گفت: 23رشته 
جهت برگزارى در پايگاه هاى تابستانى 
در نظر گرفته شــده اســت و هزينه اى 
براى برگزارى كالس هاى اوقات فراغت 
دريافت نمى شــود و كالس ها از تاريخ 

15 تيرماه آغاز مى شود.
مهدى شكرى افزود: پايگاه هاى تابستانى 
و اوقات فراغت كه در نظر گرفته شده 

به صورت مجازى و حضورى است.
در ادامــه فرمانــدار از طرح ســنجش 
سالمت و آمادگى تحصيلى دانش آموزان 
كالس اولــى در فامنيــن بازديد كرد. 
فرماندار  همچنين از نحوه انجام مراحل 
مختلف طرح ســنجش سالمت توسط 
كارشناسان آموزش وپرورش و نيز ميزان 

رضايتمندى مردم بازديد كرد.
شــماعى با بيان اينكه حفظ ســالمت 

نوآموزان، اصل اساسى در طرح سنجش 
سال جارى اســت و رعايت دستورات 
ســتاد ملى كرونا در تمامى پايگاه هاى 
سنجش، الزامى اســت، گفت: رعايت 
ضدعفونى  بهداشــتى و  كامل مــوارد 
كــردن پايگاه هــا، ايجاد اتــاق انتظار، 
كاهش پذيرش روزانه نوآموزان، افزايش 
زمان  افزايش  پايگاه هــا،  كار  ســاعت 
 ســنجش، راه اندازى شــيفت عصر در 
برخى پايگاه ها، ايجــاد درگاه پرداخت 
الكترونيكى و افزايش ابزارهاى آزماينده 
تحصيلى، از جمله مواردى است كه بايد 
و  اجتماعى  فاصله گذارى  رعايت  براى 
رعايت شرايط بهداشتى در پايگاه ها در 

نظر گرفته شود.
مدير آموزش وپرورش نيز در ادامه اين 
بازديــد با ارائه گزارشــى درخصوص 
مسائل مربوط به سنجش نوآموزان بيان 
كرد: اين طرح از اول تيرماه آغاز شــده 
اســت و در پايگاه هاى شهرستان ادامه 

دارد.

در ديدار شوراى ششم شهر فامنين با فرماندار:

راه جديدى انتخاب راه جديدى انتخاب 
كرده ايـدكرده ايـد

سخنى با شوراى منتخب همدان
فيض ا... مظفرپور  »

 خداوند در آيه 58 ســوره مباركه نســاء مى فرمايد  «ان ا...يامركم ان 
تودوا االمانات الى اهلها» و نيز در سوره مباركه مؤمنون كه ويژگى هاى 
مؤمنان را بر مى شــمارد يكى از ايــن ويژگى ها را وفاى به عهد و اداى 
امانت بر شمرده است. آيه شــريفه 8 اين سوره مى فرمايد«والذين هم 

الماناتهم و عهدهم راعون.»
اينك كه مردم شريف همدان در شوراى ششم به شما اعتماد كرده و 
مسئوليت سنگينى را به عهده شما گذاشته اند و نخستين و مهمترين 
وظيفه شما انتخاب شهردار است بياييد بينى و بين ا... بدون توجه به 
گرايش هاى سياسى، قومى و قبيله اى و فقط بر مبناى شايسته ساالرى 
و تعهــد و تخصص و تجربه كافى فردى به عنوان شــهردار همدان 
انتخاب كنيد كه در آينده بتوانيد پاســخگوى افكار عمومى باشيد و 
از عملكرد شهردار منتخب خود دفاع كنيد، البته دومين نكته پس از 
انتخاب شهردار نظارت مؤثر و مداوم بر عملكرد و اقدامات شهردار 
و همكارانش در مجموعه شــهردارى است يكى شعارهاى شما در 
ايام انتخابات مبارزه با فســاد و رانت خوارى در شــورا و شهردارى 
بوده اســت حال اين گوى و اين ميدان بســم ا... شروع كنيد اول از 
خود شــوراى شهر بعد هم شهردارى ابتدا شهردار پاكدست انتخاب 
كنيد، زيرا كه به فرموده مقام معظم رهبرى با دستمال كثيف نمى توان 
شيشــه را پاك كرد با آدم هاى فاســد نمى توان با فساد مبارزه كرد و 
جلو سيل را از سر چشمه بايد گرفت و ريشه هاى فساد را بايد كند 

با زدن شاخ و برگ هاى فساد چيزى درست نخواهد شد. 
نكته پايانى اينكه در بين همكاران و همچنين رقباى شما افراد متخصص 
و متعهد فراوانى وجود دارند كه مى توانيد از بين اين گزينه ها شــهردار 
خود را انتخاب كنيد و مصداق اين شــعر نباشيد كه آنچه خود داشت 
ز بيگانه تمنا مى كرد تجربه تلخ شــورا در دوره هاى گذشته در انتخاب 
شهردار غير بومى را تكرار نكنيد كه وقت و هزينه فراوانى روى دست 
مردم همدان گذاشــتند و رفتند در حال حاضر از درون شورا افرادى را 
داريد كه داراى تجربه و تخصص الزم براى اداره شــهر همدان هستند 
و از بين 40 نفرى كه بيشــترين آرا را كســب كردند بيش از 10 گزينه 
شاخص وجود دارند كه كار انتخاب شهردار را براى شما آسان تر كرده 
است در اينجا براى جلوگيرى از ايجاد دلخورى در بين دوستان از ذكر 
اســامى خوددارى مى كنم، ولى اگر دوستان شورا مايل باشند اسامى را 
در اختيارشان مى گذارم منتظر تصميم خداپسندانه شما هستيم والسالم. 

على من اتبع الهدى
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حمايت  1300  حامى از ايتام بخش سردرود
 رزن- فاطمه كوكبى جالل-خبرنگار همدان پيام: 1300 حامى از ايتام و فرزندان خانواده 

محسنين بخش سردرود حمايت كردند.
رئيس كميته امداد بخش سردرود بابيان اينكه در حال حاضر 344 كودك يتيم و طرح محسنين 
تحت حمايت امداد بخش سردرود هستند اعالم كرد: از اين تعداد 121 كودك يتيم و 223 

كودك طرح محسنين هستند كه بيش ازپيش نيازمند حمايت حاميان هستند.
 رضا صادقى مصور با اشاره به اينكه در سال گذشته حاميان محترم 1 ميليارد و 720 ميليون 
تومان به ايتام و محســنين تحت حمايت خود در بخش سردرود كمك كرده اند گفت: 42 
درصد از اين كمك ها نقدى و 58 درصد به صورت كاال بوده كه جمعاً نسبت به سال 98، 68 

درصد رشد داشته است.
وى ضمن تشكر از مردم خير و نيكوكار، خصوصا خانم جاور از حاميان نيكوكار كه جهت 
تكميل ساختمان هاى در حال احداث  ايتام بخش سردرود در سال گذشته 100 ميليون تومان 
مساعدت كرده، درپايان يادآور شد: نيكوكاران گرامى مى توانند در جهت كمك به نيازمندان 
و يا حمايت از فرزندان ايتام و محسنين فاقد حامى، با مراجعه به كميته امداد بخش سردرود 
 ekram.emdad.ir يا شماره تلفن 36424267  ويا از طريق ثبت نام در سايت اكرام به آدرس

نسبت به اين امر اقدام كنند.
 پرداخت 1ميليارد و  145 ميليون تومان زكات 

رئيس كميته امداد بخش ســردرود همچنين از جمــع آورى 1 ميليارد و 145 ميليون تومان 
زكات در ســال گذشته خبر داد وبابيان اينكه پرداخت زكات يكى از واجبات الهى است كه 

متأســفانه در جامعه ما مقدارى مورد غفلت قرارگرفته است،گفت: ترويج اين واجب الهى 
نيازمند فرهنگ سازى است.

وى از جمع آورى 1 ميليارد و 145 ميليون تومان زكات بخش ســردرود در سال گذشته 
خبر داد و افزود: از ميزان زكات جمع آورى شــده 266 ميليون تومان زكات واجب، 84 
ميليون تومان زكات مســتحبى و 795 ميليون تومان نيز زكات فطره، پروژه و كفاره غير 

عمد بوده است.
رئيس كميته امداد بخش ســردرود با اشاره به اينكه خروجى زكات مى تواند سبب كاهش 
آســيب هاى اجتماعى در جامعه شود، ادامه داد زكات هاى وصولى در سرفصل هاى مسكن، 
جهيزيه، درمان، فرهنگى، تحصيل، آموزش و معيشت نيازمندان، پروژه هاى عام المنفعه مناطق 

محروم، مشكالت مستمندان و مددجويان هزينه مى شود.

بهره بردارى از اورژانس بيمارستان 
امام حسين(ع)مالير تا يك ماه آينده 

اميــرى  زهــرا  ماليــر-   
نماينده  پيام:  همدان  -خبرنگار 
شوراى  مجلس  در  مالير  مردم 
مركز  بهره بردارى  از  اســالمى 
امــام  بيمارســتان  اورژانــس 
حسين(ع) تا يك  ماه آينده خبر 

داد.
نماينــده مردم مالير در مجلس 
شــوراى اســالمى در رابطه به 
طوالنى شــدن فراينــد افتتاح 
امــام  بيمارســتان  اورژانــس 

حســين(ع) مالير در گفت وگو با همدان پيــام گفت: اين مركز يكى از 
بزرگترين و با امكانات ترين اورژانس هاى غرب كشور و استان همدان 

است كه تا يك ماه آينده  به بهره بردارى مى رسد.
حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه با اشاره به اعتبارات هزينه شده 
در روند تكميل اين مركز بيان كرد: 35ميليارد تومان اعتبار براى احداث 
اين اورژانس هزينه شده و حدود 20ميليارد تومان اعتبار نيز براى تجهيز 

اين مركز اختصاص داده شده است.
وى در ادامــه افزود: مركــز اورژانس مالير در 2طبقــه با زيربناى 
4هزار و 200مترمربع احداث شــده كه طبقه اول شامل بخش هايى 
همچون آندوسكوپى، ترياژ، اتاق پذيرش، راديولوژى، دندانپزشكى، 
آزمايشــگاه و اتاق عمــل اســت و داراى بيــش از 20تخت براى 

بزرگساالن است.
آزاديخــواه به ديگر تجهيزات اين اورژانس همچون دســتگاه «ســى.

تى.اسكن»، يونيت دندانپزشــكى، اتاق عمل و اورولوژى اشاره و بيان 
كرد: اواخر ســال گذشته در ســفر معاون درمان وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــكى به مالير، مقرر شد يك دســتگاه «سى.تى.اسكن» 

16اساليس در اورژانس بيمارستان امام حسين(ع) مالير مستقر شود.
وى ابراز اميدوارى كرد: با افتتاح و راه اندازى مركز اورژانس بيمارستان 
امام حســين(ع) مالير كه يكى از مطالبات مهم مردم مالير بود، حجم 
وســيعى از خدمات پزشكى و درمانى به بيماران و مراجعه كنندگان در 

اين مركز ارائه شود.
نمانيده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى رشد و توسعه حوزه 
بهداشــت ودرمان مالير را در ســال هاى گذشــته بــا حمايت دولت 
و پيگيرى هاى انجام شــده چشــمگير دانســت و گفت: بيمارســتان 
امام حســين(ع) مركز تروماى جنوب اســتان همدان است و عالوه بر 
شــهرهاى مالير، نهاوند و تويسركان به برخى  از شهرهاى استان هاى 
همجوار نيز خدمات ارائه مى دهد كه در اين راســتا در سال هاى اخير 

تجهيزات خوبى براى اين بيمارستان اخذ شد.

رئيس كميسيون برنامه وبودجه در مجلس شوراى 
اسالمى: 

هيچ قدرتى باالتر از رأى
 و پشتوانه مردمى نيست

 دولــت آينده بايد با محبــت و برادرى فاصله هــا را كم كند و 
شرم آور است كه اكنون در گوشــه اى از شهر مى بينيم برخى غذاى 
روزانه ندارند. پس از اســالم هيچ قدرتى باالتر از رأى و پشــتوانه 

مردمى نيست.
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى 
در مســجدجامع كرج بيان كرد: امروز ايران اســالمى تحت بمباران 
تبليغاتى اســت و ديديم كه در انتخابات 1400چه تالش هايى براى 
مشــاركت نكردن مردم شــد، بنابراين درود بر مردمــى كه در اين 

انتخابات شركت كردند، حتى كسانى كه رأى سفيد دادند.
 مشاركت باالى مردم با وجود تبليغات منفى

حميدرضا حاجى بابايى در ادامه گفت: مشاركت باالى مردم با وجود 
تبليغات منفى دشمنان براى مشاركت 20درصدى حاكى از آن است 
كه همچنان نظام اســالمى عزتمند در راه حفظ ارزش ها به حركت 

خود ادامه مى دهد.
وى بيان كرد: مردم بصير ايران اســالمى همواره پاى نظام هستند و 

رهبر انقالب اسالمى نيز با تمام وجود پشتيبانى دارد.
حاجى بابايى گفت: وجود مردم ســبب شــده با وجــود توطئه هاى 
مدرنى كه امروز عليه نظام اســالمى شاهد هســتيم همچنان پيروز 

ميدان باشيم.
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى 
افزود: ملت ايران اســالمى شــهيدحججى و شهيدسليمانى كه نماد 
مردمى بودن انقالب 57 اســت را دارد و با وجود ناراحتى هايى كه 
مردم از برخى از مســئوالن دارند، اما حافظ انقالب و ارزش هاى آن 
هستند  و تاكنون آمريكا نتوانسته نقشه هاى شوم خود را اجرايى كند.
وى بيان كرد: شهيدسليمانى مرد ميدان است و بايد خود را در مسير 

شهدا نگه داريم تا از معبرها عبور كنيم.
 آمريكا پيش از انقالب با ما مشكلى نداشت

 چون اسالمى نبود
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس با اشاره به فرمايشات رهبرمعظم 
انقــالب گفت: هيچ فــردى انقالبى تر از امام راحل(ره) نيســت و 
امــام(ره) عاقل ترين مردم بود، بنابراين همــه بايد با تبعيت از رهبر 

انقالب در مسير بالندگى نظام اسالمى حركت كنيم.
حاجى بابايى بيان كرد: پيش از انقالب اسالمى آمريكا هيچ مشكلى با 
ما نداشت، زيرا از اسالم ناب محمدى(ص) خبرى نبود و با رهبرى 

امام راحل(ره) اسالم اهل بيت(ع) معرفى شد.
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى 
گفــت: بنابراين دنيا براى مقابله با انقالب اســالمى به پا خواســت 
و 8ســال جنگ به ايران اســالمى تحميل شــد به طورى كه تمام 

ابرقدرت ها در مقابل كشور ايستادند.
 ملت ايران در برابر توطئه هاى دشمن ايستادگى مى كند

حاجى بابايى بيان كرد: اما ملت ايران در برابر اين توطئه ها ايستادگى 
كرد و شــهدا با نثار جان خود ســبب عقب نشينى دشمنان شدند به 
طورى كه جمهورى اسالمى به قدرتى بزرگ تبديل شده كه در نتيجه 

ايثارگرى شهدا و جانبازان است.
وى خطاب به خانواده هاى شهدا افزود: عزيزان شما براى ايران اسالمى 

عزت و شرافت را خلق كردند و حقوق بشر آمريكايى رسوا شد.
رئيس كميســيون برنامه وبودجه مجلس در ادامه گفت: تا امروز هر 
آنچه اعم از تحريم اقتصادى به كارگيرى 250شبكه فارسى زبان عليه  
جمهورى اســالمى به كار بســتند، اما موفق نشدند، زيرا ملت ايران 
42سال است كه شــهادت و ايثار را براى حفظ ارزش هاى انقالب 

اسالمى سرلوحه قرار داده است.
وى با اشاره به پيروزى انتخابات 1400در 28خردادماه امسال افزود: 
در اين انتخابات مردم با حضور خود نشــان دادند با وجود شكايت 
از برخى عملكردها، شــاكى از قرآن، شهدا و رهبرى نبودند و شاكى 

از افرادى هستند كه انقالبى نيستند.
حاجى بابايــى بيان كرد: با توجه به اينكه منتخب رياســت جمهورى 
خود گفته آمده آســيب هاى به وجود آمده در سرمايه هاى اجتماعى 
را التيام بخشــد و گله مندى را برطرف كند نبايد در كابينه كســى را 

انتخاب كند كه در 42سال گذشته رانت استفاده كرده است.
وى بيان كرد: ما جناح سياســى نمى شناسيم ما انقالبى مى شناسيم و 
هركس كه تالش كند مردم به ســرمنزل مقصود برسند اين رئيس را 

مى شناسيم.
نماينــده مــردم همــدان در مجلــس گفــت: هشــتمين منتخب 
رياست جمهورى از انقالب سوء استفاده نكرده و زندگى عادى دارد 
و بايد كمك كرد، زيرا كار ســنگينى است و دولت نياز دارد كه 80

ميليون نفر پشت سرش باشند تا از معبرها عبور كند.
 دولت كارآمدى را به مردم نشان دهد

وى افــزود: دولت جديد بايد با انقالبى گــرى كارآمدى را به مردم 
نشان دهد.

حاجى بابايى در حاشــيه  مراســم  محورى هفته بازخوانى و افشاى 
حقوق بشــر آمريكايى در مسجدجامع  كرج در جمع خبرنگاران نيز 
گفت: دولت بايد جبران ايثار مردم در كشور را  با وجود تمام سختى 

پاى صندوق هاى رأى، داشته باشد.
وى افزود: دولت جديد از حركت هاى جناحى و حاشــيه اى پرهيز 

كند و همه ملت ايران پشت سر دولت قرار گيرند.
حاجى بابايى گفت: دولت باران خود را بر همه ملت ببارد به طورى 

كه همه ملت از طرف اين دولت احساس آرامش كنند.
وى افزود: مشــكالت مردم مانند اشتغال، معيشت، ازدواج و مسكن 
در اولويــت كارى دولت جديد قرار گيرد و البته تفكر دولت جديد 
همين است و بايد ملت احساس كنند كه مسير درستى است اگرچه 
زمان بر است، ولى همين كه مردم  احساس كنند مسير درستى است 

خود احساس نشاط و شادابى خواهند داشت.

محمد ترابى»
 «كشور براى اينكه از جا بلند شود حداقل 
10سالى بايد دعواها را كنار بگذارد؛ به همين 
دليل بــه نظر من مردم با هوشــمندى اين را 
انتخاب كردند. بــه اين دليل كه مردم معموالً 
مجلس و دولت را به نوعى انتخاب مى كردند 
كــه اين تمركز اتفاق نيفتــد؛ پس از طى اين 
دوره نهادهاى دموكراتيك كه حضور دارند و 
فعاليت مى كنند يا جريانات سياســى خود را 
احيا مى كنند باز مى توانند به قدرت برگردند».

اين جمــالت، اظهــارات چنــد روز پيش 
اميرحســين قاضــى زاده هاشــمى يكــى از 
كانديداهــاى انتخابــات رياســت جمهورى 
اخير كشــورمان اســت. اين اظهــارات در 
رابطه با برخى از شــبهات و انتقاد هاى برخى  
از كارشناســان، فعــاالن سياســى و مقامات  
كشــورمان به تك حزبى شدن و از دور خارج 
شــدن يكى از جريان هاى اصلى كشورمان از 

عرصه قدرت، بيان شده است. 
در 2 انتخابــات اخير يعنى اســفندماه 1398
و خردادمــاه 1400 انتقاد هايــى مبنــى بــر 
ردصالحيت هاى دامنه دار از چهره هاى اصلى 
جريان اصالحات در كشــورمان شكل گرفته 
اســت. يكــى از اصلى ترين انتقاد هــا از اين 
نوع عملكرد تأثير آن بر ميزان مشــاركت در 
انتخابات بود. در انتخابات هاى مجلس شوراى 
اسالمى و رياســت جمهورى در طول تاريخ 
انقالب اسالمى سابقه مشاركت زير 50درصد 
وجود نداشــت، با اين حال با مشاركتى زير 
50درصد سرنوشت مجلس يازدهم و دولت 

سيزدهم مشخص شد. 
 تحليل ها دربــاره ادعاى تك حزبى 

شدن كشور
در راســتاى تك حزبى شــدن و يا تصاحب 
قدرت توسط يك جريان فكرى در كشورمان، 
فارغ از مســأله كاهش ميزان مشاركت مردمى 

در انتخابات نظرات مختلفى وجود دارد. 
از ديدگاه مبانى علم سياست تك حزبى بودن 
بخصوص در نظام هاى مردم ساالر مورد تأييد 
نبوده و در متون اكثريت فالســفه سياســى 
تك حزبى بودن يكى از ويژگى هاى نظام هاى 

كمونيست به حساب مى آيد.
فــارغ از اين مبانــى، برخــى از تحليلگران 
بــا يادآورى اينكــه يكى از پايه هــاى تزلزل 
حكومــت پهلــوى دوم انطباق احــزاب و 
تشــكيل يك حزب با نام رســتاخير بود، بر 
اين ادعا هســتند كه حذف جريان اصالحات 
و تك حزبى شــدن كشــور پايه هاى مردمى 
كشــور  را ضعيف خواهــد كرد.(البته گفتنى 
اســت كه حزب اصالحات در كشــورمان از 
مواضع قدرت دور شــده، اما در زمان پهلوى 
دوم حزب ديگرى به غير از حزب رســتاخيز 

وجود نداشت.)
از ســوى ديگر برخــى ديگــر از فعاالن و 
تحليلگران پيشرفت اقتصادى و سياسى چين 
را مديون تك حزبى بودن اين كشور دانسته و 

اين مسأله را به نفع كشورمان مى دانند. 
برخى ديگر اين مســأله را راهكارى در مقابل 
2قطبى شدن كشور و افزايش سطح اختالفات 
و نزاع هاى سياســى-حزبى دانسته و قدرت 
گرفتــن يك حــزب در كشــور را پايان اين 

نزاع ها مى دانند. 
البته در اين ميان نسبت به جريان مسلط شده 
بر قدرت، برخى بر اين ادعا هســتند كه اين 
جريان پيش آمده براى كشور فراجناحى بوده 
و ربطى به اصالحــات و اصولگرايان ندارد، 
در حالى كــه برخى ديگر اين جريان را طيفى 
نوظهور از جريان اصولگرا دانسته كه مواضع 
آنها حتى بــا اصولگرايان معتدل نيز در تضاد 

است. 
 راه حــل اصلى، اصالح ســاختار 

احزاب بود نه حذف يك جريان
با توجــه به انتقاد ها و حمايت هاى جناح ها و 
كارشناسان از شرايط پيش  آمده، بايد گفت كه 
حــذف اصالحات به مباحثه پديده تك حزبى 
در كشــورمان نيست. با وجود اينكه مسئولين 
و مديران كشورمان ميان 2جريان اصالحات و 
اصولگرا تقسيم مى شوند، با اين حال مى توان 
گفت كــه اين 2جريان بيــش از حفظ منافع 

حزبى-سياسى تاكنون تفاوتى را براى مردم در 
كشورمان ايجاد نكرده اند. 

اصلى ترين دليل اين مســأله اين است كه در 
40سال گذشته احزاب مرتبط با اين 2جريان 
اصلى در كشــورمان همواره پس از به قدرت 
رســيدن يك چهره سياسى تشــكيل شده و 
تاكنون بخصوص در بحث رياست جمهورى، 
هيچ يــك از افراد از دل احزاب نبوده اند. اين 
مســأله به اين دليل است كه در كل حزب به 
معناى واقعى در كشورمان وجود ندارد. يكى 
از اصلى تريــن مبانى احزاب در كشــور هاى 
دموكراســى و مردم ســاالر، مبانى اقتصادى 
احزاب اســت. اين در حالى است كه احزاب 
در كشورمان بيشتر سياسى بوده تا اقتصادى، 
به طورمثال همين جريان اصالحات تا دوران 
مرحوم هاشمى رفســنجانى به اقتصاد دولتى 
بسته اعتقاد داشت كه در سال هاى گذشته نگاه 
آنها تكنوكرات يا به نقل از حزب رقيب ليبرال 

شده است. 
البته همين مسأله نيز براى جريان اصولگرا نيز 
پيش بينى مى شود. بر اين باوريم كه در دولت 
سيزدهم در صورت بازگشت آمريكا به برجام 
و رفع تحريم ها دولت اصولگراى رئيسى بيش 
از دولت هاى اصولگراى گذشــته به تفكرات 

اقتصادى جريان اصالحات نزديك شود. 
بــا اين حــال به نظر مى رســد كــه اصالح 
ســاختارى احزاب و ايجاد نظام سيستماتيك 
براى بدنه اين احزاب راه  حلى بنيادينى بود كه 
در طوالنى مدت بدنه سياســى كشور را تأمين 
مى كرد. بــا وجود اينكه به احتمــال زياد در 
سال هاى آينده در بدنه قدرت شاهد نزاع هاى 
سياســى نخواهيم بود، با اين حال كنار رفتن 
جريان اصالحات مطمئناً مشــكالتى را براى 

بدنه سياسى كشور ايجاد مى كند.
همانطــور كه گفته شــد كنار رفتــن جريان 
اصالحــات از بدنــه قدرت، بيــش از آنكه 
تفكرات تك حزبى(تفكرات بر پايه هاى اقتصاد 
و سياســت) در كشورمان را حاكم كند، منافع 
و قدرت سياسى را در اختيار جريان اصولگرا 

قرار داده است. 
اين مســأله امرى طبيعى است كه هنگامى كه 
يك جريان قدرت را در اختيار مى گيرد، افراد 
نزديك به خــود را در مناصب مختلف قرار 

مى دهد. 
با توجه به نمودار مى تــوان گفت كه همدان 
يك اســتان اصولگرا به حســاب مى آيد. اين 
مسأله نيز موجب شده كه مقامات و مسئوالن 
اصولگرا در استان بيش از اصالح طلبان فضاى 
رشد پيدا كنند. شــاهد اين مسأله هستيم كه 
اكثريت مقامات و مســئوالن ارشــد همدانى 
كشورى، نزديك به جريان اصولگرايان هستند. 
پس از انتخابات اســفندماه 1398 و تصاحب 
قاطعانه مجلس يازدهم به دست اصولگرايان، 
نمايندگان اســتان همدان نســبت بــه ادوار 
گذشــته مجلس در كميســيون هاى مهمترى 
قــرار گرفته اند. ايــن درحالى اســت كه در 
كميسيون هاى مخلتف يك رئيس، 3سخنگو و 
چند دبير هيأت رئيســه  سهم نمايندگان استان 
است كه اين مسأله در مقايسه با ادوار گذشته 
نيز كم ســابقه اســت.(طبق گزارش روزنامه 

همدان پيام شــماره 3785 ص سياست، دور 
نخســت مجلس اســتان همدان بــا 3رئيس 
كميسيون بهترين ســهم را از مجلس شوراى 

اسالمى داشته است.)
حضــور مقامــات و مســئوالن همــدان در 
جايگاه هاى باالتر در بدنه قدرت همواره نويد 
توجه بيشتر و تسهيل حل مشكالت استان را 
داده است. همانطور كه در يك سال و نيم اخير 
با حضور چندين نماينده استان در كميسيون 
برنامه وبودجه مجلس و همچنين رياست اين 
كميسيون به دســت حميدرضا حاجى بابايى، 
نويد گرفتن ســهم بيشــتر از بودجه ملى به 

گوش رسيده  است. 
در حال حاضر نيــز گمانه زنى هايى از حضور 
برخى از مقام هاى همدانى در دولت سيزدهم 

نيز به گوش مى رسد. 
با اين حال و فارغ از اين مسائل تجربه سياسى 
نشان داده كه كانديداها در زمان پيروزى بيش 
از ديگران هــواى حاميان خــود را خواهند 
داشت. حال مى توان گفت كه استان همدان در 
طرف پيروز انتخابات ايستاده و توقع مى رود 
كــه از مزاياى حمايت خــود از طرف پيروز 

بهره مند شود.
■ در انتخابات رياســت جمهورى 92 ميزان 
آراى مــردم همدان به 4 كانديداى منتســب 
بــه اصولگرايان(محمدباقــر قاليباف، ســيد 
جليلــى، على اكبر واليتى، محســن رضايى) 
48/04درصد بوده و آراى مردمى كل كشور 
به اين 4 كانديــداى اصولگرا 44/66 درصد 

است. 

آگهى مناقصه عمومى

شهردارى منطقه سه همدان

شهردارى منطقه سه همدان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زير را، از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.لذا از پيمانكاران 
تاريخ1400/04/20 به  تا  آگهى  اين  انتشار  تاريخ  از  مناقصه  در  شركت  اوراق  و  اسناد  تحويل  و  دريافت  جهت  آيد  مى  بعمل  دعوت  صالحيت  داراى 

آدرس:همدان،خيابان شهدا، ميدان شهيد مفتح ،شهردارى منطقه سه– واحد فنى و مهندسى مراجعه نمايند . 
خالصه شرايط شركت در مناقصه: 

1- حداكثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهردارى منطقه 3 تا پايان وقت ادارى  مورخ1400/04/20 خواهد بود.
2- چنانچه برنده اول مناقصه حداكثر ظرف مدت 7 روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه نسبت به ارائه تضمين انجام تعهدات اقدام نكند،سپرده ايشان به نفع 

شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.
3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكى يا واريز نقدى كه مى بايستى به شماره حساب 

100827030411 شهردارى منطقه سه همدان نزد بانك شهر شعبه شريعتى كد 317 واريز گردد.
4- متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تأييد از طرف معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه نمايد.

بديهى است در صورت مشاهده تخلف ضمانت نامه شركت در مناقصه وى ضبط خواهد شد .
5- تمامى هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

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

8- پيشنهادات ارائه شده توسط پيمانكاران به مدت سه ماه اعتبار دارد.
9- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه معامالتى شهردارى تهران با اصالحات 

و تسرى مى باشد.
10-  سپرده يا تضمين شركت در مناقصه افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده اند،به استثناء نفر اول و دوم بعد از يك هفته از ابالغ صورتجلسه كميسيون 

معامالت مسترد خواهد شد.
1١-   بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول ذيل از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه 

نفر دوم آزاد خواهد شد
12-بهاى پيشنهادى بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام بوده و در پاكت الك و مهر شده تسليم شود. در صورت تعارض مبلغ حروفى با عددى، 

مبلغ درج شده با حروف معتبر است.
13- الزم به ذكر است هنگام تحويل اسناد داشتن رتبه مربوطه، معرفى نامه ممهور به مهر و امضاى مديرعامل، روزنامه آخرين آگهى تغييرات اعضاى 
شركت الزامى مى باشد (كليه صفحات مداركى كه در داخل پاكت (ب) قرار مى گيرند حتماً بايد با امضاى اصلى افراد مجاز ( با گواهى امضا صاحب امضا 

مجاز از دفتر اسناد رسمى)و ممهور به مهر شركت طبق آخرين تغييرات شركت باشد) 
14-نحوه پرداخت: محل تامين اعتبار پروژه از منابع داخلى شهردارى مى باشد و  پيمانكار موظف است جهت تهاتر نقدى يا ملكى ، روال ادارى آنرا كه 
شامل شركت نمودن در مزايده و ... ميباشد، را  طى نمايد.(در صورتى كه پيمانكار در مزايده شركت نكند،ادعايى در خصوص مطالبات تهاترى نخواهد 

داشت و ميبايست با منابع مالى خود نسبت به انجام پروژه اقدام نمايد.)
15- زمان و مكان بازگشايى پاكت ها مورخ 1400/04/21 ساعت17 در شهردارى مركزى خواهد بود. (حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع است)

16- براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32677413-081تماس حاصل نماييد.
17- ضمناً مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس:  www.hamedan.ir امكانپذير مى باشد. 

مدت مبلغمرحلهنام پروژهرديف
پيمان

مبلغ تضمين شركت در 
مناقصه(ريال)

مبلغ تضمين 
انجام 

تعهدات(ريال)

امتياز 
كارخانه

محل تامين اعتبارتعديل

تهيه آسفالت جهت 1
سطح منطقه3

مطابق با قوانين 81/620/000/000ماه32/400/000/000اول
و ضوابط مرتبط

باالى 
هفتاد

تعديل تعلق 
نمى گيرد

درآمدهاى عمومى 
شهردارى منطقه 

سه همدان
تهيه آسفالت جهت 2

سطح منطقه3
مطابق با قوانين 81/220/000/000ماه24/230/000/000اول

و ضوابط مرتبط
باالى 
هفتاد

تعديل تعلق 
نمى گيرد

درآمدهاى عمومى 
شهردارى منطقه 

سه همدان

تاريخ انتشار آگهى: 1400/04/09 

(م الف507)

آيا دولت سيزدهم توجه  بيشترى به شهر هاى حامى خود خواهد داشت؟ 

شانس همدانى ها 
براى حضور در رأس قدرت



C M

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

چهارشنبه  9 تير ماه 1400  شماره 4073

5

خبر

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

دعوت خيرين به جهت كمك در تأمين گوشت گرم مددجويان
 مؤسسه دارااليتام مهديه در كنار تأمين سبد غذايى مددجويان، هر هفته اقدام به توزيع گوشت گرم به آنها مى كند.

مدير روابط عمومى مؤسســه داراليتام مهديه در رابطه  با شــوراى هماهنگى ويژه برنامه هاى عيد سعيد قربان مؤسسه دارااليتام مهديه 
گفت: در اين جلســه با بررســى و ارزيابى عملكرد مؤسسه در عيد قربان سال هاى گذشــته، ويژه برنامه هايى براى عيد قربان 1400 

پيش بينى  و مصوب شد.
سيد امير آقاميرى همچنين در ادامه بيان كرد: مؤسسه دارااليتام مهديه با نيم قرن سابقه درخشان در خدمت رسانى به خانواده هاى ايتام 
و نيازمند در كنار تأمين سبد غذايى مددجويان، هر هفته اقدام به توزيع گوشت گرم به آنها مى كند. سهم عمده اى از اين مواد پروتئينى 
با مشــاركت خيرين و نيكوكاران تأمين مى شــود. وى افزود: به مناسبت فرارسيدن عيد قربان همه ساله حاجيان و نيكوكاران ارجمند 
وجوهات و نذورات قربانى خود را براى توزيع بين خانواده هاى ايتام و نيازمند به مؤسسه دارااليتام مهديه مى سپارند و مؤسسسه نيز 

تا عصر روز عيد اين نذورات را به دست نيازمندان مى رساند.

كنكور امسال هيچ تغييرى نسبت به كنكور سال گذشته ندارد
 وزير علوم، تحقيقات و فناورى اعالم كرد كه  كنكور امسال از نظر ضوابط و مقررات نسبت به كنكور سال گذشته هيچ تغييرى 

نداشته است.
به گزارش مهر، منصور غالمى گفت: آنچه بنابر تجربه ساليان گذشته مى توان به اين عزيزان توصيه كرد توكل به خداى متعال، حفظ 

آرامش روحى و اعتماد كامل به دانسته هاى خود است. اين موارد حتماً به موفقيت آنها در اين آزمون كمك مى كند.
وى همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا آزمون سراسرى 1400 نسبت به سال گذشته تغييراتى دارد، بيان كرد: كنكور امسال از نظر 
ضوابط و مقررات هيچ تغييرى نداشته است. گفتنى است، كنكور سراسرى 1400 از ساعت 8صبح امروز در 414 شهرستان در سراسر 
كشــور آغاز مى شود. براساس برنامه زمان بندى سازمان سنجش آموزش كشــور، كنكور گروه آزمايشى هنر امروز، 2گروه آزمايشى 
علوم انســانى و رياضى و فنى روز پنجشــنبه 10 تيرماه، گروه آزمايشى علوم تجربى روز جمعه 11تيرماه و گروه آزمايشى زبان هاى 

خارجى روز شنبه 12 تيرماه برگزار مى شود.

دنياى اقتصاد: مهاجرت معكوس در بازار مسكن
 بازار خوش ركاب ها داغ شد!!

آرمان ملى: تاوان سود دالالن گندم را مصرف كننده مى دهد
 هميشه پاى يك دالل در ميان است!!

ابتكار: 2روى  سكه ثبات  اقتصادى و تحريم 
 شير يا خط!؟

شهروند: موج  پنجم كرونا با «آلفا» و «دلتا» 
 خواستيد بريد كنكور رياضى كرونا خودش معادالت رو حل 

مى كنه!!
پيام ما: خشكى هامون تهديدى بين المللى است 

 فقط آب جزوِ تحريم نبود كه آخرش تحريم زهرشو ريخت!!
اتحاد ملت: بازار مسكن «زنده» شد؟

 به اين مى گن كليد جادويى!!
امتياز: دولت يارانه لبنيات را به مصرف كننده بدهد
 همينه كه مى گن از آب هم بايد كره بگيره!!
بشارت نو: توقف سپرده گذارى در 3سال گذشته

 بدون شرح!!
بهار: واقعيت اقتصادى نبايد ناديده گرفته شود 
 ناديده گرفته نشده نمره عينكش رفته باال!!

آرمان ملى: فضاى مجازى در برزخ فيلترينگ مجلس
 حاال يه جا ايرانيا با خارجيا همســان بــودن  كه اونم درگير 

تحريم شد!!
آفتاب اقتصادى: حذف كاالهاى جايگزين از سفره هاى مردم 

 حذف نشده كوچيك شده بايد ذره بين داشته باشى!!
اصفهان امروز: صعود به قله مرگبار كرونا

 همچين ملت ورزشكارى هستيم!!
امروز: وام اجاره، درمان بازار مسكن نيست 

 در عوض به مردم دست و دل بازى  ياد مى ده!!
اخبار صنعت: افزايش قيمت خودرو قطعى شد 

 آبى پاكى رو يه دفعه ريختن كه جاى هيچ حرفى باقى نمونه!!

كارت دانشجويى به نام آرمين اميرى، فرزند على، به شماره ملى 
3240778106 و شماره دانشجويى 9633163002 در رشته مهندسى 

مكانيك گرايش تبديل انرژى از دانشگاه بوعلى همدان مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مزايده عمومى(نوبت اول) 

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان

مركــز كشــتارگاه صنعتى دام همــــدان در نظــر دارد بهره 
بــردارى از ســالن هــاى بســته بنــدى آاليــش دامــى واقع 
در داخــل كشــتارگاه را  بــه مــدت يــك ســال از طريــق 
مزايــده بــه اشــخاص حقيقــى يــا حقوقــى واجــد شــرايط 

بــه صــورت اجــاره واگــذار نمايــد. 
متقاضيــان مــى تواننــد تــا هفــت روز كارى پــس 
از انتشــار آگهى(پايــان وقــت ادارى روز چهارشــنبه 
ــه مركــز  ــده ب 1400/04/16) جهــت دريافــت اســناد مزاي
ــر 15  ــع در كيلومت ــدان واق ــى دام هم ــتارگاه صنعت كش
ــروى ايســت  ــح آباد-روب ــاه-دوراهى صال ــاده كرمانش ج

ــد. ــه نماين ــى مراجع بازرس

آگهـى ابالغ اتهام 

اداره كل راه و شهرسازى استان همدان

باســتناد مــاده 17 آيين نامــه اجرايــى قانــون رســيدگى بــه 
ــاى  ــى دادگاه ه ــن دادرس ــون آيي ــادى 73 قان ــات ادارى و م تخلف
عمومــى و انقــالب در امــور مدنى،بديــن وســيله بــه آقــاى على الــه 
ــر  ــر ب ــان داي ــى ايش ــده اتهام ــه پرون ــردد ك ــالغ مى گ ــى اب زارع
ارتــكاب بــه مــوارد اتهــام (بــه اســتناد بندهــاى 2، 16، 17، 26 و 30 

ــات ادارى)   ــه تخلف ــيدگى ب ــون رس ــاده 8 قان از م
ــع  ــالف واق ــزارش خ ــوط، 2- گ ــررات مرب ــن و مق ــض قواني 1-نق
ــن و  ــر از آنچــه در قواني ــن وجوهــى غي ــور ادارى، 3-گرفت در ام
ــردن در  مقــررات تعييــن شــده، 4-مخــدوش نمــودن و دســت ب
ــت  ــام و موقعي ــتفاده از مق ــوء اس ــى، 5- س ــناد و اوراق دولت اس

ادارى. 
در هيــأت بــدوى/ تجديدنظــر رســيدگى بــه تخلفــات ادارى 
ــرح  ــز) مط ــك مرك ــعبه ي ــازى (ش ــدان وزارت راه و شهرس كارمن

ــد. ــى باش ــيدگى م رس
ــد  ــرده مى توان ــود نامب ــت منتشــر مى ش ــك نوب ــى در ي ــن آگه اي
حداكثــر ظــرف مهلــت 10 روز از انتشــار ايــن آگهــى اليحــه دفاعيــه 
ــدان  ــران، مي ــانى ته ــه نش ــأت ب ــر هي ــه دفت ــود را ب ــى خ كتب
آراژانتيــن، ابتــداى بزرگــراه آفريقــا، طبقــه دوم بــال جنوبــى، اتــاق 

207 تســليم نمايــد.
بديهــى اســت پــس از انقضــاى مهلــت مذكــور موضــوع اتهام،ابــالغ 
شــده محســوب و هيــأت طبــق مقــررات بــه موضــوع رســيدگى و 

تصميــم الزم اتخــاذ خواهــد نمــود. 
(م الف 501)

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 140060326008000190 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى شركت كشت و صنعت رزن دشت در يك واحد 
كارخانه مســاحت 28267/96 مترمربع از پالك شماره فرعى 528 از اصلى 9 قريه 
اميرآباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن برابر اســناد شماره 154373 
الى 154378 مــورخ 1367/04/30 و 159714 مورخ 1368/09/14 و 159718 مورخ 
1368/09/04 و 159721 مورخ 1368/09/04 به نام شــركت كشــت و صنعت رزن 
مى باشد،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 29)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/07

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن 

 اســدآباد-كبرى هنرى لطيف پور-
خبرنگار همدان پيام: انسان هزاره سوم 
زندگى را از نخستين روزهايش، پر از 
تالطم و قطعيت نداشتن تجربه  كرده 
اســت. در جاى جــاى زندگى تغيير و 
بــه هم خوردن نظم هميشــگى، ديده 
همچنان  دگرگونى ها  اين  و  مى شــود 
هم با سرعت بى سابقه اى در حال شدن 
است. در سايه اين زندگى كمتر كسى 
را با نگاهى مطمئن به گذشته، آينده و 
زندگى اى سرشار از ثبات مى توان ديد. 
الوين تافلر نويسنده موج سوم از تكوين 
تمدنى نويــن و در ادامه شــكل هاى 
جديد خانواده، كار و عشق ورزيدن و 
زندگى، نظام جديد اقتصادى، تعارضات 
جديد سياســى و مهمتر از همه آگاهى 

دگرگون يافتــه اى كه به همراه آورده اســت، 
صحبت مى كند و طليعه اين تمدن نوين را تنها 
واقعيت تكان دهنــده دوران ما مى داند. نگاهى 
به صفحات روزنامه ها و اخبار منتشــر شــده 
در فضاى مجازى ما را هرچه بيشــتر با مظاهر 
اين واقعيت تكان دهنده آشنا مى كند. صحبت 
از دگرگونى اســت و ايــن دگرگونى در هيچ 
كجا به اندازه خانواده  و عشــق ورزيدن در آن 
قابل ديدن نيســت، جايى كه بيشتر از هرجاى 
ديگرى طاليه دار ثبات، قطعيت و امنيت بود، اما 
امروز بيشتر از هر جايى در معرض دگرگونى 
و قطعيت نداشتن است. نگاهى به آمار طالق و 
اشكال نوظهور خانواده و ارتباطات، گواهى بر 
اين ادعاست. اين نوشتار به دنبال تأييد يا تأييد 
نكردن تحوالت صورت گرفتــه در خانواده، 
روابط و عشــق ورزيدن نيست، زيرا كه انجام 
اين كار در ايــن فرصت نمى گنجد و مقصود 
تنها نماياندن واقعيت موجود در عصر حاضر 
اســت. گويى براى زنان و مردان بريدن و رها 
شــدن از قيد و بندها بسيار آسان شده حتى با 

وجود موانع اقتصــادى، فرهنگى و اجتماعى. 
انگار آدمى بيشتر براى آزاد بودن و بزرگداشت 
فرديت خود تــالش مى كند و با هر مانعى كه 
بر سر راه خود مى بيند مبارزه مى كند. برقرارى 
تعادل بين آزادى هاى فردى و رشــد و ترقى 
تعامالت زوجيــن و در پرتو آن، اســتحكام 
روابــط خانوادگــى، در مواجهه بــا دنياى به 
سرعت در حال دگرگونى و نو شدن از اهميت 
بســيار بااليى برخوردار است. ناگفته پيداست 
كه دســتيابى به هدفى اينچنيــن بزرگ، تا چه 
اندازه ســخت و پيچيده است. در دنياى امروز 
به داليل مختلــف روانى، اجتماعى، فرهنگى،  
اقتصادى و... شاهد فروپاشى خانواده ها هستيم. 
اگر تنها اقليت كوچكــى از جامعه درگير اين 
مشــكل بودند مى توانســتيم آن را بازتابى از 
شكســت هاى فردى بدانيم، اما در شرايطى كه 
طــالق و ديگر مصايــب خانوادگى به يكباره 
ميليون ها خانواده را در بسيارى از كشورها به 
كام خود كشيده اســت، پس نامعقول خواهد 
بود اگر صرفاً عوامل فردى را علت آن بدانيم. 

امروز بسيار از فروپاشى خانواده ها مى شنويم. 
اما چرا؟پرسشــى كه از ســوى انديشمندان 
مختلف در حوزه هاى متفاوت علوم انسانى و 
علوم اجتماعى متفاوت بدان نگريسته مى شود. 
عده اى بر نقش عوامل اقتصادى تكيه مى كنند 
و عده اى وجود تعارضات فردى، شــخصيتى 
و اخالقــى را مهم قلمداد مى كنند و هســتند 
كسانى كه ريشه  مشــكل را در سست شدن 
باورهاى مذهبى و اخالقــى مى دانند. در كنار 
تمام اين عوامل، مظاهر و امكانات رو به رشدى 
كه در اختيار انســان قرار گرفته خود تبديل به 
يك عامل مشــكل آفرين شــده است. رشد و 
گســترش فضاى مجازى به عنوان يكى از اين 
عوامل مى تواند به اشــكال مختلفى زمينه ساز 
چالش هاى بسيارى باشــد. فضاى مجازى و 
ابزارهاى متنوعى كه در اختيار ما قرار داده هم 
مزايا و امكانات سودمند بسيارى  داشته و هم 
از ســوى ديگر مشــكالت فراوانى را برايمان 
بــه وجود آورده اســت. ردپاى يكــى از اين 
مشكالت را مى توان در اختالفات خانوادگى و 

حتى طالق هاى اينستاگرامى ديد. پديده 
نوظهورى كه هر روز البته بر شمار آن 
اضافه مى شــود. خانواده هاى بسيارى 
ديده مى شــوند كه به اشكال مختلف 
درگير مشكالت فضاى مجازى شده اند 
و همين تير خالصى بر پيكره شان شده 
است. صرف زمان بدون برنامه ريزى در 
اين فضا، شكل گيرى دوستى ها و روابط 
عاطفى مخفيانه و بــه موازات زندگى 
مشترك، شكل گيرى توقعات ناهمگون 
با شــرايط واقعى زندگى و مسائلى از 
اين دســت مى توانند زمينه ســاز بروز 
مشــكالت فراوان و حتى پايان بخش 

زندگى مشترك باشند.
عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا در 
اين باره از اصطالح عامل تسهيل كننده 
استفاده كرد و گفت: صرف فضاى مجازى را 

نمى توان به عنوان عامل طالق دانست.
 به تعبير اســماعيل باللى شخصيتى، مذهبى، 
روانشناختى و اجتماعى  بسيارى در اليه هاى 
زيرين زندگــى وجود دارد كــه در كنار آنها 
حضور و اســتفاده نابه جــا از امكانات فضاى 
مجازى به عنوان يــك كاتاليزور عمل كرده و 

موجب فروپاشى خانواده مى شود. 
وى گفت: بسيارى از خانواده ها سال ها درگير 
مشــكالت پنهان اما مخرب هســتند و تنها 
منتظــر تير خالصى براى پايان دادن به زندگى 
مشترك مى باشند. استفاده از امكانات مختلفى 
مثل تلگرام، اينســتاگرام، واتساپ و... را علت 
طالق دانستن قدرى ساده بينانه است، زيرا در 
حفــظ و دوام خانواده و در مقابل فروپاشــى 
آن فاكتورهاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى 
بسيارى دخيل هستند. با اين وجود نبايد اهميت 
آگاهى بخشى و ايجاد فرصت هاى صحيح، براى 
استفاده  منطقى، هدفمند و متعادل خانواده ها از 

اين فضا را ناديده گرفت.

رد پاى طالق در اينستاگرام
■ عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا: فضاى مجازى تير خالص را  براى پايان  زندگى مشترك زد

 يك روانشناس، با اشــاره به روش هاى 
مديريت اســترس در روز پيش از كنكور و 
حين كنكــور بيان كرد كــه  داوطلبان  بايد 
در ايــن روزهاى پايانى مطالعه را كامًال كنار 
بگذارند و ذهن خودشان را براى كنكور آرام 
كننــد، يعنى فيلم هاى طنز ببينند، موســيقى 

گوش كنند، قدم بزنند و به طبيعت بروند.
ضرغام مهرگانفــرد با بيان اينكه خانواده   هها 
ناخواسته به فرزندان كنكورى خود استرس 
وارد مى كنند، گفت: گاهى خانواده ها متوجه 
نيســتند كه حرف ها و كارهايشان مى تواند 
خيلــى تأثير منفــى در عملكــرد فرزندان 

كنكورى داشته باشد.
وى كنكــور را يــك امتحان مانند ســاير 
امتحانات دانســت و افــزود: برخى با اين 
باور كه كنكور تعيين كننده سرنوشت است، 
قضيه را حساس مى كنند و گاهى خانواده ها 
و رســانه ها به اين مســأله دامن مى زنند و 
انتظارات از فرزندان باال مى رود و تحت فشار 

قرار مى گيرند.
اين روانشــناس، با بيان اينكه ايجاد هرگونه 
تغيير در مســير زندگى اســترس آور است، 
بيان كرد: هر تغييرى كه در زندگى ما ايجاد 
مى شــود، ما را با اســترس روبه رو مى كند، 
بنابراين بايد خودمان را قوى كنيم تا بتوانيم 

استرس ها را مديريت كنيم.
مهرگانفرد گفــت: داوطلبان مطالعه را كامًال 
كنار بگذارند و ذهن خودشان را براى كنكور 
آرام كنند، يعنى فيلم هاى طنز ببينند، موسيقى 
گوش كنند، قدم بزنند و به طبيعت بروند و 

اصًال نيازى به مطالعه مطالب خوانده شــده 
ندارند.

وى بــا بيان اينكــه پيــش از كنكور حس 
فراموشى همه مطالب خوانده شده به سراغ 
انســان مى آيد، افزود: دانش آموزان كنكورى 
احســاس مى كنند كه همه چيز را فراموش 
كرده و چيزى بلد نيستند كه اين احساسات 
طبيعى اســت، اما سر جلســه كنكور ذهن 
انســان به صورت خودكار درگير مســائل 
مى شود و پاســخگويى را آغاز مى كند؛ پس 
نگران نباشــيد. اين روانشناس، از خانواده ها 
خواســت امروز را درباره كنكور و انتخاب 
رشته و دانشگاه و... صحبت نكنند و گفت: 
در اين روزها با افرادى كه موج منفى دارند 
تماس نگيريــد و خانه را شــلوغ نكنيد و 
پيش از  حرف هاى اســترس زا نزنيد. حتماً 
خواب يــك دوش آب گرم بگيريد و لوازم 

موردنياز براى امتحان را آماده كنيد.
وى با بيــان اينكه كنكورى ها خودشــان با 
صداى زنگ ساعت از خواب بيدار نشوند، 
بيــان كرد: والدين ســعى كننــد صبح روز 
امتحان دانش آموزان را از خواب بيدار كنند 
و به موقع بيدار شوند. مهرگانفرد  با تأكيد بر 
لزوم خوردن صبحانه ســبك و مقوى شامل 

شير، عســل، خرما و...، گفت: دانش آموزان 
حتماً صبحانه بخورند تا ســر جلسه كنكور 
بــا اُفت قند خون مواجه نشــوند، زيرا اُفت 
قند خون عملكرد مغــز را كاهش مى دهد. 
پس از پاســخگويى به پرسش هاى عمومى 
نيز حتماً يك شــكالت بخوريد تا قند خون 
شــما متعادل شــود. افرادى كه كنكورشان 
بعدازظهر اســت نيز يك ناهار سبك و غير 
چــرب بخورند، زيرا غذاهــاى چرب تأثير 
منفى بر عملكرد دارد. وى، توكل به خدا را 
آرامش بخش دانست و بيان كرد: نفس عميق 
را فراموش نكنيد، زيرا وقتى دچار اســترس 
مى شــويم، ضربان قلب باال مى رود و تنفس 
سخت مى شود و همين مسأله عملكرد مغز 
را كاهش مى دهــد، بنابراين با تنفس عميق 
خودتان را آرام كنيد و در صورت لزوم يك 
پياده روى سبك داشته باشيد تا خون در بدن 
جريان پيدا كند و خون بيشترى به مغز برسد 

و بتواند با استرس مقابله كند.
مهرگانفــرد كنكور را يك بــرگ از زندگى 
دانست؛ نه همه زندگى و يادآور شد: برخى 
از دانش آمــوزان براى فرار از اســترس اين 
آزمون را به تعويق مى اندازند تا با اســترس 
آن مواجه نشــوند، اما اطمينان داشته باشيد 

كه نتيجه تــالش خود را دريافت مى كنيد و 
حداقل جلسه كنكور را يك تجربه بدانيد و 
در صورت موفق نبودن، با تجربه بيشترى در 

كنكور بعد شركت خواهيد كرد.
اين مشاور خانواده، از جمله عوامل استرس زا 
سر جلسه كنكور را كاهش اعتماد به نفس با 
مشاهده پرســش هاى سخت دانست و بيان 
كرد: به ياد داشــته باشيد كه كنكور متشكل 
از پرسش هاى آسان، متوسط و دشوار است 
و معموالً كســانى موفق مى شوند كه بتوانند 
به پرسش هاى آسان و متوسط خوب پاسخ 
دهند و پرسش هاى دشوار براى همه دشوار 
اســت. وى با بيان اينكه نياز نيست به همه 
پرسش ها پاسخ دهيد و پاسخنامه را پُر كنيد، 
گفت: سر جلســه امتحان برخى از افراد را 
مى بينيد كــه در حال پاســخگويى به همه 
پرســش ها هستند و به شــما استرس وارد 
مى شود، اما شايد تراز شما از تراز آنان باالتر 

باشد؛ پس توجهى به ديگران نداشته باشيد.
ساعت مچى داشته  مهرگانفرد، افزود: حتماً 
باشيد و زمان را مديريت كنيد و در صورت 
اضافــه آوردن وقت، مجدداً پرســش ها را 

بررسى كنيد.
اين روانشناس، با بيان اينكه امروز و فردا همه 
كنكورى ها استرس دارند، بيان كرد: كسى در 
كنكور موفق مى شود كه بتواند استرس خود 
را مديريت كند، بنابراين در صورت باال رفتن 
استرس سر جلســه امتحان پاك كن خود را 
فشار دهيد تا بخشى از هيجان تخليه شود و 

دوباره به پاسخگويى بازگرديد.

آتش سوزى در بلوار امام خمينى
 ظهر روز گذشته حدود ساعت 13 در مجتمع بوعلى واقع در بلوار 

امام خمينى انفجارى رخ داد.
طبق اطالعات به دســت آمده از محل، يــك واحد آپارتمان كه متعلق 
بــه يك زوج جوان بوده به دليل تركيدن آبگرمكن ديوارى دچار آتش 
ســوزى شده كه تلفات جانى در برنداشته اســت، اما متاسفانه تمامى 

وسايل اين زوج در اين آتش سوزى از بين رفته است.

كنكورى ها ديگر درس نخوانند و 
استراحت كنند

تأييد انتخابات شهرستان همدان
بازشمارى در نتايج تغييرى نداشت

 جابه جايى محدودى از آراى شــوراى شــهر در «گل تپه، گيان، 
مالير و فامنين» تأييد شد

در استان به جز 2 يا 3 شهر تخلف خاص انتخاباتى نداشته ايم و در 
گل تپه، گيان، مالير و فامنين  «جابه جايى آرا» رخ داده است.

رئيــس هيــأت نظــارت بــر انتخابــات شــوراهاى اســالمى شــهر 
ــه  ــاره ب ــا اش ــنيم، ب ــا تس ــو ب ــتان در گفت وگ ــتا در اس و روس
ــات  ــزارى انتخاب ــوه برگ ــون نح ــبهات پيرام ــى ش ــه برخ اينك
شــوراهاى اســالمى شــهر و روســتا و روز شــمارش آرا در 
همــدان بيــان شــده اســت گفــت: بــراى اطمينــان خاطــر 
نامزدهــاى انتخاباتــى، روز گذشــته 4صنــدوق اخــذ رأى در 
ــمارى  ــورد بازش ــى م ــورت رندم ــه ص ــدان را ب ــتان هم شهرس
ــت  ــك ثب ــداد آراى الكتروني ــبختانه تع ــه خوش ــم ك ــرار دادي ق
ــدوق  ــن 4صن ــتى از اي ــورت دس ــه ص ــه ب ــى ك ــا آراي ــده ب ش

شــمارش شــدند مطابقــت مى كــرد.
حجت االســالم احمدحســين  فالحــى بــا بيــان اينكــه بــراى 
اطمينــان خاطــر بيشــتر شــخصًا هنــگام بازشــمارى آراى 4صنــدوق 
ذكــر شــده حضــور داشــته و حتــى خــودم برخــى از صندوق هــا را 
بازشــمارى كــردم گفــت: كانديداهــا مطمئــن باشــند در انتخابــات 
شــوراهاى اســالمى شــهر و روســتا در شهرســتان همــدان بــه دليــل 
ــا  الكترونيــك برگــزار شــدن انتخابــات رأيــى جابه جــا نشــده و ي

تخلفــى در ايــن بخــش صــورت نگرفتــه اســت.
وى افزود: برخى كانديداها كه اعتراضى نسبت به شمارش آرا دارند 
بداننــد افرادى كه اقدام به رأى دادن كرده اند عمومًا نام 11نفر را در 

برگه اخذ رأى درج نكرده اند.
فالحى با اعالم اينكه در انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و روستا 
در اســتان همدان به جز 2 يا3 شهر تخلف خاصى ديده نشده است 
بيان كرد: تنها در شهر گل تپه، گيان، مالير و فامنين با بازشمارى آرا 

جابه جايى محدودى رخ داده است.
وى افــزود: عمــده مشــكل در بحــث تأييــد انتخابــات شــوراهاى 
اســالمى شــهر و روســتا در اســتان، مربــوط بــه تويســركان اســت، 
ــد  ــا وجــود اخــذ تعه ــاى شــركت كننده ب ــرا برخــى كاندايداه زي
ــات مرتكــب جــرم و تخلــف انتخاباتــى  از آنهــا، در زمــان انتخاب
شــدند، مســأله اى كــه دادســتانى بــه آن ورود كــرده و بــراى آنهــا 

پرونــده تشــكيل شــده اســت.
رئيس هيأت عالى نظارت بر انتخابات شــوراهاى  اســالمى شهر و 
روســتاى استان با اشاره به اينكه اميدواريم در روز هاى آينده بتوانيم 
صحت برگزارى انتخابات(شوراى شهر و روستا) در استان را تأييد 
كنيم بيان كرد: در برخى شهرســتان ها مانند تويسركان احتمال تغيير 
نتيجه و جابه جايى افراد وجود دارد، اما در ديگر شــهرهاى اســتان 
به دليل حجم نظارت و بررســى هاى انجام شــده بعيد است نتيجه 

تغيير كند.
 انتخابات شوراهاى شهرستان همدان تأييد شد

نتايج ششــمين دوره انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و روستا در 
شهرهاى همدان، مريانج، جورقان و قهاوند تأييد شد.

فرماندار همدان گفت: به اســتناد ماده 59 قانــون انتخابات نتايج 
ششــمين دوره انتخابات شــوراهاى اسالمى شــهر و روستا در 
شــهرهاى همدان، مريانج، جورقان و قهاوند توسط هيأت نظارت 

شد. تأييد 
محمدعلــى محمدى با اشــاره به همكارى شايســته هيأت نظارت 
شهرســتان در همه فرايندهاى قبل، حين و پــس از روز اخذ رأى  
افزود: قانون محورى در همه امور انتخابات به عنوان محور كار مورد 
تأكيــد و اين مهم به خوبى مورد توجه عوامل اجرايى انتخابات قرار 

گرفت.
وى با بيان اينكه از همه ظرفيت هاى موجود براى برگزارى انتخابات 
باشكوه و فراهم كردن حضور حداكثرى مردم بهره گرفتيم بيان كرد: 
با توجه به شــيوع ويروس كرونا موضوع به خوبى در شــعب اخذ 

رأى مديريت شد.
محمدى بــا قدردانى از همــكارى مطلوب همه عوامــل اجرايى، 
بازرســى، نظارت، انتظامى و نظامى در برگزارى انتخابات بيان كرد: 
برخى از دستگاه هاى اجرايى و خدماتى مركز استان و حدود 7 هزار 
نفر نيروى انســانى به صورت مســتقيم در برگزارى انتخابات با ما 

همكارى داشتند.
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا در 
استان نيز در گفت وگو با تسنيم گفت: براى اطمينان خاطر نامزدهاى 
انتخاباتى، روز گذشــته 4 صندوق اخذ رأى در شهرستان همدان را 
به صورت رندمى مورد بازشــمارى قرار داديم كه خوشبختانه تعداد 
آراى الكترونيــك ثبت شــده با آرايى كه به صورت دســتى از اين 

4صندوق شمارش شدند مطابقت مى كرد.
وى با بيان اينكه براى اطمينان خاطر بيشتر شخصًا هنگام بازشمارى 
آراى 4صندوق ذكر شــده حضور داشــته و حتى خــودم برخى از 
صندوق ها را بازشــمارى كردم گفت: كانديداها مطمئن باشــند در 
انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و روســتا در شهرستان همدان به 
دليــل الكترونيك برگزار شــدن انتخابات رأيى جابه جا نشــده و يا 

تخلفى در اين بخش صورت نگرفته است.



Y K

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

چهارشنبه  9 تير ماه 1400  شماره 4073

6
اقتصـاداقتصـاد

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبـر خبـر

افزايش 5 ميليون مترمكعبي
 مصرف سوخت پاك در بهار امسال

 آمار مصرف 3 ماهه نخســت سال 
1400 منطقــه همدان خبــر از افزايش 
5 ميليــون و 230 هــزار مترمكعبــي 
گاز طبيعي فشــرده (cng) در بخش 
حمل ونقل نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته مي دهد.
مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى 
منطقه همدان با بيان اين خبر گفت: در 
بهار امسال 42 ميليون و 322هزار مترمكعب سوخت پاك در جايگاه هاي 
اســتان همدان عرضه و مصرف شد. به گزارش روابط عمومى شركت 
پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان، امين روستايى، از صرفه جويي 
بيــش از 38ميليون ليتري فرآورده بنزين در اين 3 ماه با معادل ســازي 

سوخت گاز طبيعي به بنزين خبر داد.
وى افزود: پس از مقايسه ميزان مصرف 93 روز نخست از سال 1400 با 
همين مدت در سال 99، شاهد افزايش 14درصدي مصرف گاز طبيعي 
فشرده در بخش حمل ونقل هستيم. روستايى بيان كرد: در 3 ماهه بهار 
بيشــترين ميزان مصرف ســوخت پاك به ماه فروردين ماه با افزايش 
44درصدي نســبت به فروردين  ماه 99 اختصاص دارد كه اين مهم را 
مي توان ناشي از افزايش سفرهاي نوروزي امسال نسبت به سال گذشته 
دانســت. وى افزود: طول پيمايش خودروها با سوزاندن هر مترمكعب 
گاز «سي.ان.جي» با يك ليتر بنزين تقريباً يكي است، اما اختالف هزينه 
پرداختي قابل توجه بوده و صرفه اقتصادي را مي توان در استفاده از گاز 
طبيعي فشرده به عنوان سوخت برتر جست وجو كرد. روستايى گفت: 
در حال حاضر در 47 جايگاه منطقه همدان سوخت گاز طبيعى فشرده 
عرضه مى شود كه از اين تعداد 25جايگاه تك منظوره«سى.ان.جى» و 22

جايگاه 2منظوره(فرآورده مايع و سى.ان.جى) است.

كشف 32 هزار ليتر سوخت قاچاق در همدان
 مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان از كشف 32 هزار ليتر 
سوخت قاچاق در همدان خبر داد و گفت: از 2 كانتينر در اطراف همدان 

اين ميزان سوخت كشف شد.
به گزارش تعزيرات حكومتى استان همدان، داريوش جودكى از كشف 
32هزار ليتر ســوخت قاچاق در همدان خبــر داد و گفت: با توجه به 
گزارش هاى ارســالى مبنى بر وجود مقادير زيادى سوخت در يكى از 
محل هاى حاشــيه همدان، با همكارى پليس امنيت اقتصادى در محل 

حاضر شديم و مقدار 32 هزار ليتر سوخت كشف شد.
وى بيان كرد: اين ميزان ســوخت در مخزن هاى 220 ليترى در داخل 
كانتينر جاسازى شده بود كه كشف وضبط شد و دستور توقيف و تحويل 

آن به شركت پخش فرآورده هاى نفتى صادر شد. 
مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان با اشاره به اينكه در حال حاضر 
پرونده اين تخلف در تعزيرات حكومتى همدان رسيدگى مى شود افزود: 
از مردم به خاطر ارســال گــزارش  و همكارى ها قدردانى مى كنيم.وى 
گفــت: تقاضا داريم مردم در صورت مشــاهده هرگونه تخلف مراتب 
را از طريــق تلفــن 32523442 اداره كل، تلفن گوياى 124، ســامانه
  ١٢۴.ir.wwwســازمان صنعت، معدن و تجارت، ســامانه پيامكى 

300000135 و تارنماى t١٣۵.ir اعالم كنند.

اجراى طرح راهدارى محورى
27 اكيپ راهدارى در استان همدان

 فعاليت مى كنند
 اجــراى  طــرح راهدارى محورى 
با 27اكيپ راهدارى در سراســر استان 
مشغول فعاليت هســتند. هدف عمده 
اين طرح ارتقاى ايمنى راه هاى ارتباطى 

استان همدان است.
مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
همدان از اجراى طرح راهدارى محورى 
با هدف هم افزايى و بهره ورى بيشــتر 

از نيروهاى راهدارى در جاده هاى اين اســتان خبر داد و گفت: طرح 
راهدارى محورى در استان همدان از ابتداى ارديبهشت ماه سال جارى 

آغاز شده است و تا پايان فصل كارى ادامه خواهد داشت.
بــه گزارش روابط عمومــى اداره كل راهــدارى و حمل ونقل جاده اى 
همــدان، صفر صادقى راد بيان كرد: عالوه بــر ارتقاى ايمنى محورها، 
حفظ و نگهدارى زيرساخت هاى حمل ونقل جهت افزايش طول عمر و 
بهره بردارى بهينه از ابنيه فنى، عالئم و تجهيزات حاشيه راه ها، استفاده از 
راهكارهاى كم هزينه به ويژه در بخش رويه راه ها و در نتيجه تردد ايمن 
و روان از اهداف اجراى اين طرح اســت. وى گفت: از آغاز اين طرح 
تا 31خرداد  ماه بيش از 266كيلومتر شانه سازى،536 مورد   پاكسازى 
و آزادســازى حريم راه، 276 مورد تنقيه و اليروبى دهانه و دســتك 
پل ها، 781كيلومتر احيا و خط كشــى راه ها، 81 هزار و707 مترمكعب 
ترانشــه بردارى، 289 كيلومتر تسطيح حريم و تعديل شيب شيروانى، 
236 كيلومتر تعمير و اصالح روشنايى نقطه اى و طولى، رنگ آميزى  3
هزار و808 عدد تابلو، 102كيلومتر پاكســازى حريم راه روستايى،  36
هــزار و167مترمكعب ايجاد حفاظ خاكى بازدارنده، 12كيلومتر نصب 
نيوجرسى و... انجام شده كه از جمله اقدامات راهدارى  استان همدان 

در اجراى طرح راهدارى محورى بوده است.

معاون راه وشهرسازى همدان خبر داد
افزايش تسهيالت ساخت مسكن شهرى و 

روستايى در همدان
 معاون مسكن و ساختمان راه وشهرسازى استان همدان از افزايش 
سقف تسهيالت ساخت مسكن شهرى تا 250ميليون تومان و مسكن 

روستايى تا 100ميليون تومان خبر داد.
به گزارش بازار، مجيد صالحى امير درباره وضعيت تسهيالت ارائه شده 
براى ساخت مسكن در سطح استان همدان، گفت: در راستاى كمك به 
رونق بازار مســكن و افزايش توليد در اين بازار و براساس جز 10 بند 
الف تبصره 18، قانون بودجه ســال 1400 كل كشور و مصوبه شوراى 
پول و اعتبار، افزايش سقف تسهيالت ساخت مسكن شهرى مصوب 
شده اســت. وى افزود: سقف اين تســهيالت تا 250ميليون تومان و 
سقف تسهيالت در قالب مسكن روستايى تا سقف 100ميليون تومان 
مصوب شــده است. معاون مسكن وســاختمان راه وشهرسازى استان 
همدان گفت: نرخ ســود تسهيالت مذكور 18درصد و بازپرداخت آن 
حداكثر 20ساله(حداكثر 3ساله دوران مشاركت مدنى و 17سال دوران 
فروش اقساطى) تعيين شده و اصل تسهيالت اعطايى قابل تقسيط در 

دوران فروش اقساطى است.

مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزى استان خبر داد
كاهش 40درصدى توليد گندم در همدان

 مدير امور زراعت ســازمان جهاد كشــاورزى اســتان همدان از كاهش 40درصدى 
عملكرد توليد گندم در همدان در سال جارى خبر داد.

على بايگانه در گفت وگو با ايســنا، گفت: ميزان توليد گندم اســتان حدود 750هزار تن 
است كه پيش بينى مى شود اين مقدار در سال جارى به 430 هزار تن برسد، بنابراين حدود 

40درصد كاهش عملكرد داشته ايم.
وى به كاهش بارندگى 40درصدى سال جارى در همدان اشاره كرد و افزود: امسال عالوه 

بر كاهش بارندگى، پراكنش بدى هم در بارندگى داشــتيم و به عنوان مثال بارش در پاييز 
ديرهنگام بود و فصل بهار هم بارندگى نداشتيم و اين موضوع موجب شد در پاييز مرحله 

رشد گياهان عقب بيفتد و در بهار هم گياهان حساس دچار تنش شدند.
بايگانه بيان كرد: امسال تمامى محصوالت كشاورزى اعم از گندم، جو، كلزا و كشت هاى 

پاييزه به ويژه در اراضى ديم اثرات منفى داشتند و با كاهش عملكرد مواجه  شدند.
وى گفت: پيش بينى مى شــد توليد جو در اســتان حدود 310 هزار تن باشــد كه برآورد 
توليد به 200هزار تن كاهش يافت، بنابراين اثرات خشكســالى كامًال مشهود است و در 

محصوالت مختلف با كاهش 30تا 45 درصدى كاهش عملكرد مواجه ايم.
وى در رابطــه با محصوالت باغى هم بيان كــرد: تمامى اين محصوالت به خاطر بحران 

آب و تأمين نشــدن نياز آبى گياهان كاهش عملكرد خواهند داشت، اما وضعيتشان مثل 
محصوالت ديمى حاد نيســت. بايگانه گفت: كاهش عملكرد محصوالت باغى در استان 
بيــن 10 تا 30درصد خواهد بــود و محصوالتى مانند ذرت و چغندرقند اگر با تنش آبى 
مواجه شوند كاهش عملكرد شديد پيدا مى كنند، عالوه بر اين باغات هم با كاهش عملكرد 
روبه رو مى شــوند.  مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزى استان همدان در رابطه با 
تأمين گندم و آرد در كشور هم بيان كرد: امسال در تأمين گندم و به تبع آن آرد در كشور با 
مشكل مواجه مى شويم و بايد واردات انجام دهيم. بايگانه در پايان گفت: چند سالى است 
كه استان همدان به دشت ممنوعه تبديل شده و با كمبود آب مواجه است، همچنين منابع 

آبى زيرزمينى با كسرى مواجه اند و شرايط خوبى ندارند.

 شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه هاى ذيل  بر اساس فهارس بهاى سال 1400 را به پيمانكاراني كه داراى گواهينامه 
صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته آب (حداقل پايه 5) و گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با سابقه انجام حداقل 
يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين طي 5 سال گذشته باشند 

(جهت دارندگان رتبه 5)، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) واگذار نمايد. 
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir   در سامانه 
ستاد انجام خواهد شد. 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.
تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1400/04/08

هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ   500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان همدان از طريق درگاه 
بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1400/04/08 لغايت 1400/04/15 تا پايان وقت ادارى.
آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1400/04/26 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/04/27 در سالن جلسات مناقصه گزار.
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره123402/
ت50659ه  مورخ 1394/09/22 و اصالحيه آن به شماره 5211/ت57592ه مورخ 1400/01/22 ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى 
بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/04/26 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد 

دريافت شود.

نشانى مناقصه گزار: همدان  ميدان بيمه جنب اداره ثبت احوال شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:  مركز تماس 41934-021                                         دفترثبت نام: 88969737  و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

نوبت دوم

فراخوان مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى

شماره
موضــــــــــــــوعمناقصه

شماره فراخوان در سامانه 
مبلغ برآورد(ريال)ستاد

تضمين شركت در 
فرايند ارجاع كار 

(ريال)
ساعت 
بازگشايى

اصالح شبكه آب به طول 2500 متر و استاندارد سازى انشعابات ع/1400/179
20000070010000246،658،272،156332،913،6089شهراسدآباد

اجراى خط انتقال تجهيز ، فنس كشى و نصب سيستم حفاظتى مجتمع ع/1400/180
200000700100002532،423،980،8661،621،199،0439:30جنت آباد شهرستان اسدآباد

200000700100002684،924،217،3134،246،210،86610احداث مخزن 5000 متر مكعبى و نگهبانى چهل چمن همدانع/1400/181
200000700100002736،613،671،4711،830،683،57410:30اجراى ادامه خط انتفال مجتمع خلعت آبادع/1400/182

 نهاوند-معصومه كمالوند- همدان پيام: كشت  سبزى 
فاضالبى در چند منطقه شهر نهاوند بى اعتنا به شرايط غير 
بهداشــتى و تهديدى كه در كمين سالمت مردم نهاوند 
اســت، همچنان در 35هكتار از اراضى نهاوند در حال 

كشت، برداشت و مصرف است.
فرماندار وقت نهاوند (حميدوند) در جلسه ارديبهشت ماه 
97  باألخره پرده از اين ماجرا برداشــت و گفت: مركز 
بهداشت نهاوند از طريق رسانه ها و مطبوعات، مناطقى 
كه كشــت و آبيارى ســبزى هاى آلــوده در آنجا انجام 
مى شود را به مردم معرفى  كرد و سپس براساس مصوبه  
كارگروه سالمت و امنيت غذايى هر كجا زمين زراعى با 

فاضالب آبيارى شود، تخريب مى شود.
شبكه بهداشت و جهادكشاورزى براى معرفى اين مناطق 
به رســانه ها اقدام كرد و  اگرچه با تالش رســانه ها اين 
مناطق معرفى شدند، اما مصوبه اى اجرا نشد و همچنان 
فعاليت ها ادامه دارد و فصل كشــت ســبزى و فعاليت 

مجدد سبزى كاران در نهاوند ادامه دارد.
50 ســالى مى شــود كه 8 منطقه نهاوند به كشــت اين 
خوراكى پرطرفــدار اختصاص دارد، امــا از اين تعداد 
35هكتار آن بــا آب آلوده تغذيه مى شــود و برخالف 
برگزارى كالس هاى آموزشــى و دوره هاى بهداشت و 
تذكر هــاى متفاوت و دادگاه و تعهــد و...، همچنان كار 

كشت سبزى را با آب فاضالب پيش مى گيرند.
 ورود مدعى العموم به كشت سبزى آلوده

در آخريــن پيگيرى ها كه مربوط به خرداد ماه ســال 
گذشــته اســت(99) دادســتان نهاوند هم به عنوان 
مدعى العموم به موضوع مقابله با كشــت ســبزى هاى 
آلوده در نهاوند  ورود كرده و از تشكيل پرونده قضايى 

براى متخلفان خبرداد.
عبــاس آزادبخــت گفت: بــا دريافــت گزارش هايى 
درخصوص آبيارى اراضى حومه شهر نهاوند كه در آن 

سبزيجات با آب فاضالب كشت مى شود، اين موضوع 
را به لحاظ سالمت و بهداشت مردم در دستور كار قرار 
داديم و با توجه به شيوع بيمارى كرونا و همچنين فصل 
گرما و بيمارى هاى گوارشــى از طريق اداره حفاظت از 
محيط زيســت، جهادكشــاورزى و مركز بهداشت اين 

موضوع در دست بررسى و اقدام است.
وى همچنين تأكيد كرده بود كه با توجه به گزارش هاى 
دريافتى، اين ســبزيجات با فاضالب و پساب شيميايى 
آبيارى مى شــوند و حكايــت از آلودگى هاى ميكروبى 
بسيار شديدى دارند كه براى سالمت عمومى مردم مضر 
اســت. بنابراين به عنوان مدعى العموم به موضوع ورود 
كرده و با تشــكيل پرونده قضايى بــراى خاطيان با آنها 

برخورد قانونى صورت مى گيرد.
 سالمت امنيت غذايى بى تفاوت به جان مردم
بررسى كشــت هاى ســبزى آلوده در شهرستان نهاوند 
در جلســات و كميته سالمت و امنيت غذايى با حضور 
اداره  محيط زيست،  بهداشت ودرمان،  شبكه  فرماندارى، 
آب وجهــاد كشــاورزى بارها مطرح و پــس از حدود 

17سال هنوز  به نتيجه اى نرسيده است.
 كشت سالم فقط در2 منطقه

تنها 2 منطقه استاديوم و حاشيه ورزشگاه عليمراديان با 
آب قنات آبيارى مى شود و مابقى با آب فاضالب تغذيه 

مى شود و بايد تعطيل شود.
 نهر شعبان و سبزى هاى مرگ آور

 سبزى هايى كه در نهر شعبان در زيردست شهر مشروب 
مى شوند، با استناد به نمونه  گيرى هاى انجام  شده، آلودگى 
آب آبيــارى اين مزارع بســيار باالســت و چون تمام 
فاضالب هاى خام نهاوند وارد اين نهر شده است سبزى 
اين مــزارع را كامًال آلوده مى كنــد و به هيچ وجه قابل 

تغذيه نيست.
مزارعى هم كه با نهر راج آبيارى مى شود، به  دليل داشتن 
فاصله كمتر با شــهر، آلودگى كمترى وارد آن مى شود و 
از نظر سالمت، سبزى اين مزارع تا هنگامى كه بيمارى 

خاصى شيوع پيدا نكند قابل قبول است.
  قدمت اجرا نشــدن مصوبه انهدام كشت 

سبزى آلوده ضامن بى توجهى 
متأسفانه پس از چندين سال در كميته سالمت و امنيت 
غذايى شهرســتان نهاوند اين موضوع به عنوان اولويت 
مطرح شده است، اما هنوز حل نشده و بالتكليف است 
و در اين غفلت هم اراضى بسيارى هم  در حومه شهر با 

اين آب هاى آلوده تغذيه  مى شوند.
آنچنان كه مســئولين بهداشت در شهرستان مى گويند و 
بارها هم تأكيد داشــته اند؛ اهميت اين موضوع در فصل 
گرما و با توجه به مصرف باالى اين محصول توســط 
خانواده ها و امكان شيوع بيمارى هاى گوارشى و انگلى 

بيشتر است.
2بخش از اراضى كشت بسيار ناسالم است

رئيس مركز بهداشــت نهاوند بيان كرد: مزارع كشــت 
ســبزى در شهرستان شامل 4بخش اســت كه از اين 4
بخش فقط مزارع 2بخش شهرستان با آب سالم آبيارى 
مى شــوند و 2بخش ديگر از آب فاضالب خام و بدون 
تصفيه استفاده مى كنند و سبزى اين مزارع داراى آلودگى 

بسيار بااليى است.

 هنــگام افتتاح مــدول دوم و بخش لجن 
تصفيه خانــه فاضالب همــدان وزير نيرو در 
مراسم ويديوكنفرانسى گفت كه در سال هاى 
اخير طرح هاى به واقع سبزى در استان همدان 
به بهره بردارى رســيده كه موجب شــده اين 
استان به عنوان الگويى تمام عيار در بازچرخانى 

آب و تبديل فاضالب معرفى شود.
به گــزارش همدان پيــام، همزمان بــا هفته 
ســيزدهم پويش«هر هفته الف،ب ايران" در 
استان هاى همدان، گلستان و زنجان 70 طرح 
با سرمايه گذارى 15 هزار و 700 ميليارد تومان 
افتتاح شــد كه 2طرح در همــدان با اعتبارى 
بالغ بر 3 هــزار و 610 ميليارد ريال مربوط به 
بخش آب وفاضالب همــدان بود. همزمان با 
پروژه هاى فاضالب همــدان 4پروژه صنعت 
برق نيز با اعتبــار  3 هزار و370 ميليارد ريال 

در همدان به بهره بردارى رسيد.
رضــا اردكانيان، وزير نيرو با اشــاره به اينكه 
طرح هاى مهمى در بخــش فاضالب همدان 
به بهره بردارى رســيد، گفت: اســتان همدان 
پيش از اين در دشــت كبودراهنگ در مرحله 
فرونشــت قرار داشــت، اما امروز اين استان 
بــا تصفيه و انتقال پســاب به اين دشــت به 
مرحله اى رســيده كه حكايت از مسير صحيح 
آن دارد ضمن اينكه در شــرايطى كه توسعه و 
استمرار معيشت، نيازمند شغل هاى جايگزين 
بود، استان با پايدار كردن صنايع در اين مسير 

مهم گام برداشت.
 شاهرخى:

 همدان در جهش واقعى توسعه
اســتاندار همــدان نيز در اين مراســم با بيان 
اينكه امروز اســتان همدان از لحاظ توســعه 
در جهشــى واقعى قرار گرفته اســت، گفت: 
در حــوزه صنعت، گردشــگرى و خدمات، 
پروژه هاى عمده اى در حال ســاخت است كه 

در جهش هاى همدان اثرگذارى داشته است.
سيدسعيد شاهرخى كه به همراه حاجى بابايى 
نماينده همدان در مجلس كه هنگام برگزارى 
مراسم در دفتر وزير نيرو حضور داشتند از آن 
سو گفت: افتتاح تصفيه خانه فاضالب همدان 
يك تهديد بهداشتى را به فرصتى عظيم تبديل 
كرد. افتتاح اين تصفيه خانه صنايع استان مانند 
پتروشيمى هگمتانه و پتروشيمى ابن سينا را نيز 

با توســعه روبه رو كرد ضمن اينكه مشكالت 
جــدى كه در دشــت كبودراهنــگ در زمينه 

فروچاله ها داشتيم، را مرتفع مى كند.
وى بــا بيــان اينكــه در حال حاضــر هيچ 
واحــد توليدى ما مشــكل برق نــدارد، بيان 
كرد: همــكاران ما در برق باختــر اقدام هاى 
ارزشــمندى انجام دادند و امروز ما به قطب 

توليد فروسيليس در كشور تبديل شديم.
مدير عامل شركت آب وفاضالب استان همدان 
نيز در اين مراسم گفت: بسيار خوشحاليم كه 
قطار توسعه و آبادانى بار ديگر از همدان عبور 
مى كنــد و تالش هاى بى وقفه همكاران بنده و 
برنامه ريزى و مساعدت همكاران ما در وزارت 

نيرو به منصه ظهور رسيد.
سيد هادى حســينى بيدار افزود: مفتخريم در 
پايتخت تاريخ وتمدن ايران زمين توانستيم اين 
مايه حيات را كه از بهترين نعمات الهى است 
به درستى اســتفاده، احيا و مجدداً در چرخه 

توليد صنعت و اشتغال قرار دهيم.
وى با بيــان اينكه اهميت اســتفاده مجدد از 
پساب در ســال هاى اخير كه متأسفانه ميزان 
نزوالت جوى كاهش يافته كامًال روشن است، 
بيان كــرد: اين مهم در اســتان همدان موجب 
ايجاد پســاب با كيفيت در حد آب شــرب و 
اســتفاده از آن در توليد حداقل هزار مگاوات 

بــرق در نيــروگاه شــهيدمفتح و تأمين آب 
موردنياز صنايع پتروشــيمى هگمتانه، شهرك 
صنعتى ويان، پتروشــيمى ابن سينا و همچنين 

ايجاد اشتغال براى هزاران نفر  در استان شد.
حســينى بيدار با اشــاره به اينكه تصفيه خانه 
فاضــالب همــدان در زمينى به مســاحت 
100هكتار در فاصله 10كيلومترى شهر همدان 
با طراحى اوليه 4 مدول و با روش لجن فعال 
پيشرفته با قابليت حذف نيتروژن و فسفر آغاز 
به كار كرد، گفت: در حال حاضر 2 مدول اين 
تصفيه خانه احداث شــده و بخش مايع آن از 

سال 1391 در حال بهره بردارى است.
وى بيان كرد: در اين مراســم از مدول دوم و 
بخش لجن تصفيه خانه فاضالب شهر همدان 

بهره بردارى شد.
مديرعامل آبفاى اســتان افــزود: مدول دوم 
تصفيه خانه فاضالب همدان، حدود 15ميليون 
دالر معادل 300 ميليــارد ريال اعتبار از محل 
اعتبارات بانك توســعه اســالمى و همچنين 
بخش لجن فعال آن با اعتبار 610ميليارد ريال 
از محل اعتبارات طرح هــاى تملك دارايى و 
سرمايه اى(مجموعا 3هزار و610 ميليارد ريال) 

به بهره بردارى رسيد.
حســينى بيدار با بيان اينكه ايــن تصفيه خانه 
قابليت تصفيــه فاضالب با ظرفيت 110 هزار 

مترمكعب در شــبانه روز براى جمعيتى معادل 
500هزار نفر را داراست، گفت: پروژه مذكور 
به عنوان پروژه سبز موفق به كسب گواهينامه 
محيط زيســت اروپا و تنديس بنيــاد جهانى 
انرژى 2016 از ميان 11 هزار طرح جهانى شد.

وى افزود: همچنين با دست مقام عالى وزارت 
نيرو تأسيســات جمع آورى و دفع بهداشــتى 
فاضالب روســتايى هــزار و 230 خانوارى 
ده پياز همدان با بيش از 16كيلومتر لوله گذارى 
و هزار و 404 انشــعاب فاضالب خانگى به 

بهره بردارى رسيد.
حســينى بيدار بيان كرد: اعتبــارات اين طرح 
به ميــزان بيش از 100ميليــارد ريال از محل 
اعتبارات بانك توســعه اســالمى تأمين شده 
است. وى در نهايت از دست اندركاران ساخت 

و اجراى پروژه هاى مذكور تقدير كرد.
در ايــن مراســم با حضــور فرهاد شــبيهى 
مديرعامل برق باختر پست 200/63 كيلوولت 
 GIS ســردار همداني، پســت 63كيلوولت
شــهيد حســيني همدان 6 در مركز همدان، 
افزايش ظرفيت پست فوق توزيع همدان4 به 
ميزان 80 مگاولت آمپر و بهينه ســازي فاز اول 
پست فوق توزيع مالير1 به ميزان 60 مگاولت 
آمپر با صرف  3 هزار و370 ميليارد ريال نيز به 

بهره بردارى رسيد.

وزير نيرو در مراسم افتتاح ويديوكنفرانسى عنوان كرد

همدان الگوى تمام عيار 
بازچرخانى آب است

سبزى فاضالبى در نهاوند 18ساله شد
زمين گيرى كارگروه سالمت مقابل سبزى هاى آلوده



C M

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

چهارشنبه  9 تير ماه 1400  شماره 4073

7

خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
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ركابزن همدانى قهرمان تايم تريل كشور شد
 ركابزن همدانى عنوان قهرمانى رقابت هاى دوچرخه سوارى تايم تريل 

كشور را به دست آورد.
مسابقات دوچرخه سوارى قهرمانى كشــور جاده كه به ميزبانى استان 
مازندران(شــهرك نمك آبرود) برگزار مى شــود امروز با انجام مسابقه 
تايم تريــل انفرادى بــه كار خود پايان داد. در ايــن رقابت ها و در ماده 
تايم تريل انفرادى 19دوچرخه ســوار برتر كشــور مسير 32كيلومترى 
را ركاب زدند كه در پايان بهنام آرين دوچرخه ســوار نهاوندى اســتان 
همدان با ثبت بهترين زمان 41:34:771 دقيقه عنوان قهرمانى را به خود 
اختصاص داد و مرتضى رضوانى از اســتان مازندران و سعيد صفرزاده 
از استان آذربايجان شرقى نيز عناوين دوم و سوم را كسب كرد. آرين از 
بهترين دوچرخه سواران تاريخ ورزش همدان به شمار مى رود و همواره 
جزو ســتاره هاى كشورمان در ميادين ملى و بين المللى بوده است. اين 
دوچرخه سوار در تركيب تيم ملى كشورمان نيز حضور دارد و اميدواريم 

با همين شرايط مطلوب فعاليت خود را ادامه بدهند.

قضاوت داوران همدانى در ليگ 2 
 قضاوت حساس ترين ديدار از سرى مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال 

كشور به داوران همدانى سپرده شد.
هفته بيست وپنجم رقابت هاى ليگ دسته دوم فوتبال كشور در شرايطى 
در شــهرهاى مختلف برگزار  مى شــود كه تيم داورى همدان قضاوت 

حساس ترين مسابقه اين هفته را برعهده دارند.
داوران فوتبال اســتان همدان امروز ديدار حســاس و سرنوشت ســاز 
فوالدنوين اهواز و مس نوين كرمان از گروه نخست ليگ دسته دوم را در 

ورزشگاه اختصاصى فوالد اهواز قضاوت خواهند كرد.
اميد جمشــيدى داور مطرح فوتبال همــدان و از داوران فعال در ليگ 
برتر و دسته يك كشور به همراه بهروز عالمى روشن و محسن دوستان 
اين بازى را قضاوت مى كنند و حجت قپانورى نيز داور چهارم اســت. 
شايان ذكر است بهروز عالمى روشن و محسن دوستان يكشنبه گذشته 
ديــدار ليگ يكى گل ريحان البرز و اســتقالل خوزســتان را به همراه 
حامد رنجبرصولتى ديگر داور همدانى قضاوت كردند و كميته داوران 
فدراســيون فوتبال به فاصله 3روز، باز هــم آنها را براى داورى دعوت 

مى كند.

ورزش صبحگاهى 
در مجموعه شهيد حاجى بابايى 

 مقدمات برگزارى ورزش صبحگاهى در مجموعه شهيد حاجى بابايى 
مريانج فراهم شود.

مديركل ورزش وجوانان استان در نشست هم انديشى و بررسى موانع 
توسعه ورزش وجوانان شهر مريانج با بيان اين مطلب گفت: مجموعه 
ورزشى شهيد حاجى بابايى مريانج داراى ظرفيت هاى بين المللى است 
كه بايد تالش شود اين ظرفيت هاى بالقوه بالفعل شوند. شهر مريانج 
داراى اســتعدادهاى نهفته ورزشى اســت كه هر كدام مى توانند براى 
استان همدان و كشــور افتخارآفرين باشند. حميد سيفى با بيان اينكه 
ورزش صبحگاهــى بايد با حضور مردم در مجموعه برگزار شــود، 
افزود: يكى از مواردى كه بايد در بحث توســعه ورزش همگانى در 
دســتور كار داشته باشيم در اختيار گذاشــتن ظرفيت هاى ورزشى به 

عموم مردم است.

با استعفاى خطيبى
 كريمى سرمربى تراكتور شد

 از هيأت مديره رسول خطيبى سرمربى  تيم تراكتور استعفا داد و مورد 
موافقت مديرعامل باشگاه قرار گرفت.

پس از استعفاى خطيبى مالك باشگاه تراكتور فيروز كريمى را تا پايان 
فصل جارى به هدايت تيم تراكتور منصوب كرد.

تداوم شگفتى در يورو2020
فرانسه قهرمان جهان هم حذف شد

 تيم ملى فوتبال فرانســه در مرحله يك هشتم نهايى جام ملت هاى 
اروپا مقابل تيم سوئيس در ضربات پنالتى شكست خورد و از گردونه 
مســابقات حذف شد تا دومين شــگفتى جام پس از حذف هلند رقم 

بخورد.
تيم هاى فرانســه و ســوئيس در چارچوب مرحله يك هشــتم نهايى 
رقابت هاى جام ملت هاى اروپا در شــهر بخارست رومانى به مصاف 
يكديگر رفتند كه در پايان تيم ســوئيس موفق شد در ضربات پنالتى 
با نتيجه 5-4 از ســد حريف خود بگذرد و دست به كار بزرگى بزند. 

اين مسابقه در 120دقيقه با نتيجه مساوى 3 بر 3 به اتمام رسيده بود.
سوئيس پس از 67سال موفق شــد به دور يك چهارم نهايى يك جام 
معتبر صعود كند و قهرمان جام جهانى 2018 و فيناليست يورو2016 را 

خيلى زود از گردونه مسابقات حذف كند.

صعود اسپانيا در مصاف با كرواسى
 در ادامه ديدارهاى مرحله يك هشــتم نهايى يورو 2020، اسپانيا در 
تقابل با كرواســى در وقت هاى اضافى به پيروزى رسيد و راهى دور 

بعد شد.
در ســومين شب از مرحله يك هشــتم نهايى رقابت هاى يورو 2020، 
تيم هاى اســپانيا و كرواسى در ورزشگاه پاركن كپنهاگ به مصاف هم 
رفتند كه اين بازى با تساوى 3بر3 در وقت هاى معمول به پايان رسيد 

تا كار به وقت هاى اضافى كشيده شود.
در وقت هاى اضافى ماتادورها 2گل ديگر به ثمر رساندند و در نهايت با 

نتيجه 5بر 3 پيروز شدند تا كامبك كروات ها ناتمام بماند.
اسپانيا در مرحله بعد بايد به مصاف تيم شگفتى ساز سوئيس برود.

كوپا آمريكا 2021
 پيروزى آلبى-سلسته با درخشش مسى

 تيم ملى آرژانتين با درخشــش ستاره بارســلونا مقابل بوليوى به 
پيروزى رسيد.

تيم ملى فوتبال آرژانتين در مرحله يك هشتم نهايى كوپا آمريكا 2021 به 
مصاف بوليوى رفت و با نتيجه 4 بر يك به پيروزى رسيد.

گل هاى آلبى سلســته را در اين بازى به ترتيب گومز(6)، مسى(33 و 
42) و مارتينــز(66) به ثمر رســاندند. تنها گل بوليوى را در اين بازى 

ساودرا(60) به ثمر رساند.
در ديگــر بازى مهم از اين مرحله تيم ملى اروگوئه به مصاف پاراگوئه 
رفت و موفق شــد با گل ادينســون كاوانى در دقيقــه 21 به مرحله 

يك چهارم راه پيدا كند.
بــا اين نتايج آرژانتين در مرحله حذفى بايد به مصاف اكوادور برود و 

اروگوئه با كلمبيا بازى مى كند.

سرمربى عراق به فيفا شكايت كرد
 ســرمربى تيم ملى فوتبال عراق عليه فدراسيون اين كشور به فيفا 

شكايت كرد.
ســركو كاتانچ پس از اينكه 6ماه دستمزدش را دريافت نكرد، تصميم 
به قطع همكارى با فدراســيون عراق گرفت و به فيفا عليه فدراسيون 

عراق شكايت كرد.
تيــم ملى عراق با هدايت كاتانچ در مرحله دوم انتخابى جام جهانى در 
گروه تيم ملى كشورمان حضور داشت. در نهايت شاگردان اسكوچيچ 
به عنوان صدرنشين به مرحله نهايى راه پيدا كردند و عراق به عنوان تيم 

دوم به مرحله پايانى رسيد.

«دراگان اسكوچيچ» سرمربى تيم ملى 
فوتبال ايران ماند

 رئيس فدراســيون فوتبال ايران از 
توافق مشــترك با دراگان اسكوچيچ، 
سرمربى تيم ملى فوتبال ايران براى ادامه 
همكارى و حضور قدرتمند در ادامه راه 

مقدماتى جام جهانى خبر داد.
به گزارش مهــر، پس از آنكه تيم ملى 
فوتبال ايــران مرحله مقدماتى انتخابى 
جام جهانى2022 قطر و كســب مجوز 
حضور در جام ملت هاى آســيا را با موفقيت پشت سر گذاشت و به 
عنوان صدرنشــين راهى مرحله بعد شــد، ابهاماتى درخصوص ادامه 

همكارى با سرمربى اين تيم و انتخاب سرمربى جديد مطرح شد.
در شــرايطى كه برخى عنوان مى كردند اسكوچيچ با تيم ملى فوتبال 
ايران به پايان راه رســيده و يك ســرمربى جديد هدايت اين تيم را 
برعهده خواهد گرفت، در نهايت فدراسيون فوتبال به اين جمع بندى 

رسيد كه با اين مربى كروات همكارى اش را ادامه دهد.
شــهاب الدين عزيزى خادم با تأييد اين خبر گفت: «فدراسيون فوتبال 
با ســرمربى تيم ملى تا پايان مرحله دوم مقدماتى جام جهانى به توافق 

مشترك رسيد.»
مراسم قرعه كشى مرحله نهايى انتخابى جام جهانى 2022 قطر روز دهم 
تيرماه در كواالالمپور مالزى برگزار مى شود و تيم ملى فوتبال ايران يكى 

از 12تيم حاضر در اين مرحله است.

ممنوعيت دوره هاى آموزشى صعود برفى 
در همدان

 برگزارى دوره هاى آموزشــى صعود برفى، دوره هاى يخ و برف و 
يخ نوردى در همدان ممنوع است.

رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشى استان با بيان اين مطلب 
به ايسنا گفت: برنامه آموزشى فدراسيون كوهنوردى بسيار گسترده و 
يكى از رشــته هاى آن رشته يخ و برف و يخ نوردى است، با توجه به 
اينكه الزمه اجراى اين دوره تمرينات، وجود برف اســت فدراسيون 

هرساله زمانى را براى آغاز برگزارى و اتمام اين دوره اعالم مى كند.
عليرضــا گوهــرى بــا اشــاره بــه اينكــه اتمــام ايــن دوره از جهاتــى 
ــه  ــا توجــه ب ــزود: ب ــوردى اهميــت دارد، اف ــراى فدراســيون كوهن ب
اينكــه در فصــل تابســتان بســر مى بريــم و بــرف چال هــا رو 
ــدگان و  ــراى مراجعه كنن ــت ب ــن اس ــتند ممك ــدن هس ــه آب ش ب
ــن  ــد، بنابراي ــاك باش ــى خطرن ــاى آموزش ــدگان كالس ه برگزاركنن
فدراســيون هرســاله ممنوعيــت برگــزارى دوره هــاى يــخ و بــرف را 

ــد. ــالم مى كن ــور اع ــر كش ــه سراس ب
وى در ادامــه بيــان كــرد: در حال حاضــر 16دوره آمــوزش عمومــى 

و پايــه در فدراســيون كوهنــوردى همــدان برگــزار مى شــود، 
ــد دوره پيشــرفته ســنگ نوردى  همچنيــن دوره هــاى تخصصــى مانن
پيشــرفته  دوره هــاى  و  تابســتان  و  بهــار  فصل هــاى  در  كــه 
ــوردى و آبشــار يخــى كــه در فصــل زمســتان انجــام مى شــود  يخ ن

ــت.  ــده اس ــده ش ــدارك دي ــاى ت ــه برنامه ه از جمل
گوهرى با اشاره به اينكه اخذ مدرك مربيگرى از فدراسيون كوهنوردى 
كار مشكلى است، گفت: مسئوليت ها و شرح وظايف مربيان مشخص 
شده و بســيار گسترده است و از آنجا كه به طور مستقيم با جان مردم 

ارتباط دارد سختگيرى هاى زيادى در اين حوزه صورت مى گيرد.
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پيشخـوان

بازيكن و مربى شهردارى 
محروم شدند

 كميتــه انضباطى فدراســيون فوتبال 
2بازيكــن و يك مربى تيم شــهردارى 

همدان را محروم كرد.
كميته انضباطى فدراسيون فوتبال به دنبال 
حوادث بازى ديدار تيم هاى ويستاتوربين 
تهــران و شــهردارى همدان از ســرى 
رقابت هــاى ليگ دســته دوم فوتبال را 
رصد كرد و حكم بر محروميت بازيكنان 

شهردارى همدان داد. 
ديدار تيم هــاى ويســتاتوربين تهران و 
شهردارى همدان در حالى برگزار شد كه 
از سوى آرمين طاليى منش، مجيد شعبانى 
و حميد يادگارى منتسب به تيم شهردارى 
همــدان تخلفاتــى صــورت گرفت. از 
آنجايى كه تخلفات حادث شده با توجه 
به نوع آن كه عبارت از بدرفتارى نسبت 
به مقامات رسمى مسابقه بوده و درخور 
صدور قرار دستور موقت است، بنابراين 
به استناد ماده 100مقررات انضباطى و تا 
صدور رأى مقتضى، نامبردگان از تمامى 
مسابقات معلق و محروم هستند و جهت 
اداى پــاره اى از توضيحات درخصوص 
تخلف انتسابى، دفاعيه اى را ظرف مدت 
48ساعت  به كميته انضباطى ارسال كنند.

رأى صادره ظرف مهلــت 2روز پس از 
ابالغ قابــل تجديدنظرخواهى در كميته 

استيناف فدراسيون است.

مسابقات تنيس اليت كاپ
 هفته اول مســابقات تنيس اليت كاپ 
آقايان در گراميداشــت والدت حضرت 
امام رضا(ع) برگزار شــد.هفته نخســت 
مســابقات تنيس آدينه آقايان به مناسبت 
والدت حضرت امام رضا(ع) برگزار شد. 
اين مســابقات به صورت هفتگى توسط 
آكادمى تنيس اليت و زيرنظر هيأت تنيس 
اســتان همدان برگزار مى شود. در هفته 
نخست اين مسابقات ارشيا شهريارى و 
بهشــاد ظهيرنيا به ترتيب مقام نخست و 
دوم را كســب كردند و مهرداد اسدى و 
ســهراب نورخمامى نيز به طور مشترك 
سوم شــدند. اين مســابقات در 2بخش 
آقايان و بانوان آغاز شده و تا پايان فصل 

ادامه خواهد يافت.

جوكار مشاور مديركل 
ورزش وجوانان استان

 مسعود مصطفى جوكار قهرمان ارزنده 
كشتى در حكمى به عنوان مشاور مديركل 
ورزش وجوانان استان همدان در ورزش 
حرفه اى و قهرمانى شد.در بخشى از اين 
حكم آمده اســت: اميد است با اتكال به 
نيــروى اليزال و بهره گيــرى از تجارب 
ارزشمند خويش در انجام وظايف محوله 
و پيشبرد هرچه بهتر امور ورزشى استان 
به منظور تحقق بخشيدن به اهداف نظام 
مقدس جمهورى اســالمى ايران موفق و 

مؤيد باشيد.

سليمان رحيمى  »
  تيم فوتبال شــهردارى همدان امشب در 
ورزشگاه شــهيد حاجى بابايى مريانج جشن 

صعود مى گيرد و قباى قهرمانى مى پوشد.
ليگ  فوتبال  رقابت هاى  بيســت وپنجم  هفته 
دسته دوم قهرمانى باشگاه هاى كشور در گروه 
نخست امشب با انجام 7ديدار دنبال مى شود 
و ديدارهاى حساسى براى صعود و بقا برگزار 

مى شود.
تيم فوتبال شهردارى همدان كه بيش از هر تيم 
ديگر لياقت صعود به ليگ يك را دارد امشب 
ميزبان اميد گناوه اســت و اين تيم در تالش 
است تا در همدان جشن صعود بگيرد و پس 
از سال ها يك بار ديگر همدان ليگ يكى شود.
شــهردارى كه يكه تاز ليگ 2در گروه نخست 
اســت و با 5امتياز اختالف بخت نخست به 
شــمار مى رود قصد دارد امشب كار را تمام 
كند و در ورزشگاه خالى حاجى بابايى جشن 

صعود بگيرد.
شاگردان رضا طالئى منش به اهميت اين بازى 
كامًال واقف هســتند و بــراى آنكه قهرمانى 
خود را مســجل كنند در اين بازى محكوم به 
برد هستند. شــهردارى كه سايه سنگين 2تيم 
ويستاتوربين و مس كرمان را پشت سر خود 
احساس مى كند در بازى  امشب به دنبال ارائه 
فوتبالى زيبا و نتيجه گراست و قصد دارند يك 
هفته پيش از پايان مســابقات خيال خود را از 

صعود راحت كنند.
تيم شــهردارى با بازيكنان جوان و با انگيزه 
خود مى تواند امشــب را با پيروزى پشت سر 
شــعبانى،  كاظمى،  محرابى،  بگذارد.صابرى، 

حشمتى، خلج، زمانى، قاسمى و طاليى منش 
و... در طول مسابقات نشان داده اند كه فوتبال 
را خــوب مى فهمنــد و با رعايــت تاكتيك 
موردنظر مربى مى توانند همدان را راهى ليگ 

يك كنند.
رضا طالئى منش سرمربى شهردارى كه سابقه 
صعود با تيم هــاى همدانى به ليگ يك را در 
كارنامه خود دارد امشب دوست دارد پس از 
الوند با تيم شــهردارى نيز به ليگ يك سالم 
كند و افتخارى ديگر را بر كارنامه موفق خود 

اضافه كند.
تيم شــهردارى كه هفته گذشته در مصاف با 
ويســتاتوربين نتيجه را واگــذار كرد به دليل 
نداشتن يك بزرگ روى نيمكت با كارت هاى 
رنگى داور روبه رو شد و امشب در مصاف با 
اميدگناوه 2بازيكن شاخص و تأثيرگذار خود 
را نــدارد. رامين طالئى منــش بهترين گلزنى 
شهردارى و مجيد شــعبانى مدافع تأثيرگذار 
با حكــم كميته انضباطى محروم هســتند و 
حميد يادگارى كمك مربى شهردارى نيز ديگر 

محرومى شهردارى همدان است. 
تيم شــهردارى بايد هوشــيار باشد و خود را 
اســير جنجال حريف و يا احتمــاالً ناداورى 
نكند و تنها به ارائه فوتبال و بازى روان خود 

بپردازد.
ديدار حســاس شــهردارى و اميــد گناوه را 
مهدى اجاقى به همراه امين عمويى و محمود 
گل محمدى همزمان با ســاير ديدارها ساعت 

20:30 قضاوت مى كند.
اميد گناوه با 29 امتياز در جايگاه هشتم جدول 
قرار دارد اين تيم كه نه شــانس صعود دارد و 

نه ترسى از ســقوط اين تيم را تهديد مى كند 
و انگيزه چندانى براى ايــن بازى ندارد و اين 
فرصت خوبى اســت تا شــهردارى با اتخاذ 
تاكتيكى مناســب اين تيم را شكست دهد و 
سرود صعود ســر بدهد. همزمان با اين بازى 
6ديدار ديگر برگزار مى شود كه در حساس ترين 
بازى ها تيم ويســتاتوربين در خانه ميزبان ملى 
حفــارى اهواز اســت و ديگر تيم مدعى مس 
نوين كرمان با ديگر تيم اهــوازى، فوالدنوين 
ديدار مى كند. هر 2تيم ويستا و مس 41امتيازى 
هستند و ضمن كسب پيروزى نيم نگاهى هم به 
بازى شــهردارى همدان دارند تا با لغزش تيم 

همدانى اميد به صعود داشته باشند.
2تيم اهوازى فوالد نوين و ملى حفارى خطر 
سقوط به دسته سوم را احساس مى كند و براى 
آنكه در ليگ بمانند در بازى امشب محكوم به 

پيروزى هستند.
در ديگر ديدارها تيم ايرانجوان بوشهر ميزبان 
اسپاد تهران است و تقريباً اين ديدار تشريفاتى 
است. تيم نفت و گاز گچساران كه سقوطش 
قطعى اســت امشب با محتشــم  تبريز بازى 
مى كند. تيــم آواالن كامياران كــه در منطقه 
خطر قرار دارد و سقوط به ليگ 3 را احساس 
مى كند امشب ميزبان شــهردارى بندرعباس 
است آواالن براى بقا در ليگ در بازى امشب 
محكوم به پيروزى اســت و در نهايت 2تيم 
سپيدرود رشت و علم وادب تبريز با هم ديدار 
مى كنند هر 2تيم در اين بازى فقط به پيروزى 
فكر مى كنند تا در صورت لغزش ويستا و مس 
شانس صعود به پلى آف را داشته باشند و تيم 

بازنده اميدهايش از بين خواهد رفت.

  پرونده ليگ برتر فوتبال استان در شرايط 
سخت كرونايى با قهرمانى تيم شهداى باباعلى 

بسته شد.
رئيس هيأت فوتبال استان با تمجيد از كميته 
مســابقات گفت: از معدود استان هايى بوديم 
كه در شرايط ســخت كرونا ليگ برتر استان 

را برگزار كرديم.
عباس صوفى  در جشــن قهرمانى ليگ برتر 
فوتبال اســتان بيان كرد: قهرمانى تيم فوتبال 
شهداى باباعلى بهار را به مديريت، كادرفنى 
و بازيكنان اين تيــم تبريك عرض مى كنم و 
اميدوارم بتواننــد حضورى قدرتمند در ليگ 

دسته سوم كشور داشته باشند.
وى افــزود: همچنيــن آرزو مى كنيــم بــا 
حمايت هــاى مديريــت اين تيــم و دانش 
كادرفنــى و بازيكنان غيرتمنــد تيم فوتبال 
شهداى باباعلى بهار سال آينده جشن صعود 
به ليگ دســته دوم فوتبال كشور را براى اين 

تيم برگزار كنيم.

صوفى با بيان اينكه در شــرايط سخت كرونا 
ليگ هاى اســتان را آغاز كرديم، گفت: جزو 
معدود استان هاى كشور بوديم كه در شرايط 
سختى كه كشــور و اســتان از نظر كرونا با 
آن روبــه رو بود بــا برنامه ريــزى و رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى مســابقات استان را 

برگزار كنيم.
وى با اشاره به تأخير در صدور رأى در هفته 
پايانى ليگ برتر اســتان همــدان بيان كرد: با 
وجود اينكه انتقادات زيادى در فضاى مجازى 
عليه ما صورت گرفت، اما به دنبال اين بوديم 

تا حق به حق دار برسد.
رئيس هيأت فوتبال اســتان گفت: چندين 
جلســه متوالــى بــراى صــدور اين رأى 
برگزار شــد از كميته انضباطى و وضعيت 
كرديم  استعالم  فوتبال  فدراسيون  بازيكنان 
و خوشــحال هســتيم كه در نهايت بدون 
تعصــب به تيــم خاصــى رأى به صورت 

عادالنه صادر شد.

امشب در ورزشگاه حاجى بابايى

شهردارى قباى ليگ يك مى پوشد

پرونده ليگ برتر استان بسته شد

موفقيت مربى ماليرى در كالس بدمينتون كشور 
  مربى خوش نام ماليرى با شركت در دوره ارتقاى مربيگرى بدمينتون موفق به دريافت گواهينامه 

درجه 2 اين رشته ورزشى در كشور شد.
اميرمهدى راعى با شــركت در دوره ارتقــاى مربيگرى بدمينتون به ميزبانى فدراســيون بدمينتون 
جمهورى اســالمى ايران پس از گذراندن اين دوره آموزشــى و دريافت نمره قبولى در آزمون آن 

توانست با موفقيت گواهينامه مربيگرى درجه 2 بدمينتون كشور را دريافت كند.
شــايان ذكر اســت وى از قهرمانان خوش نام اين رشته ورزشى در استان و كشور و از مربيان 
رســمى فدراسيون بدمينتون  اســت كه در رده هاى  سنى مختلف  ورزشــكاران و قهرمانان  
شايســته اى را تحويل جامعه ورزش شهرســتان داده و در راه توســعه و گسترش اين رشته 
ورزشى  خدمات شــايانى را با همكارى هيأت بدمينتون شهرستان و استان در جذب جوانان 

به ورزش ارائه داده است .

آگهى تجديد مناقصه عمومى

شهردارى همدان

شهردارى همدان در نظر دارد نسبت به پياده روسازى و جدولگذارى سطح صفر تقاطع غيرهمسطح سردار همدانى مطابق با جدول ذيل از طريق 
مناقصه عمومى اقدام نمايد.لذا از تمامى واجدين شرايط دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اسناد و اوراق شركت در مناقصه از تاريخ انتشار اين 

آگهى تا تاريخ 1400/04/09 به آدرس : همدان–بلوار عمار- معاونت امور زير بنايى و حمل و نقل شهرى شهردارى همدان مراجعه نماييد.
خالصه شرايط شركت در مناقصه:

1-حداكثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهردارى همدان از تاريخ 1400/04/09 تا پايان وقت ادارى تاريخ 1400/04/19 
خواهد بود.

2- چنانچه برنده مناقصه حد اكثر ظرف مدت 7 روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه نسبت به ارائه تضمين انجام تعهدات اقدام نكند،سپرده ايشان به نفع شهردارى 
ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد .

حساب  شماره  به  ميبايستى  كه  نقدى  واريز  يا  بانكى  ضمانتنامه  خزانه،  اسناد  صورت  به  ذيل  جدول  طبق  مناقصه  در  شركت  تضمين  سپرده  مبلغ   -3
100785561712 شهردارى همدان نزد بانك شهر شعبه خواجه رشيد واريزگردد،مى باشد. 

4- تمامى هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد . 
5- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود مى باشد . 

6- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار مى باشد . 
7- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه معامالتى شهردارى مى باشد.

8- سپرده يا تضمين شركت در مناقصه افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده اند به استثناء نفر اول و دوم يك هفته پس از ابالغ صورت جلسه كميسيون 
معامالت مسترد مى گردد.

9- بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول ذيل از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه 
نفر دوم آزاد خواهد شد.

10- بهاى پيشنهادى بايد از حيث مبلغ مشخص،معين و بدون ابهام در پاكت الك و مهر شده تسليم شود.در صورت تعارض مبلغ حروفى با عددى،مبلغ درج 
شده به حروف مالك خواهد بود.

11- هنگام تحويل اسناد داشتن رتبه مورد نياز، معرفى نامه ممهور به مهر و امضاى مدير عامل، روزنامه آخرين تغييرات اعضاى شركت الزامى است و كليه 
صفحات مدارك داخل پاكت (ب) مى بايستى حتما با امضا اصلى افراد مجاز (گواهى امضاء صاحب امضاء مجاز از دفاتر رسمى) و ممهور به مهر شركت طبق 

آخرين تغييرات باشد.
12- زمان و مكان بازگشايى پاكت ها مورخ 1400/04/21 ساعت 18 در شهردارى مركزى خواهد بود .

13- براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38201984-081 تماس حاصل نماييد . 
14- ضمناً مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس www.hamedan.ir امكان پذير مى باشد. 

مبلغ برآورد اوليه نام پروژهرديف
(ريال)

محل تامين 
اعتبار

مدت 
پيمان

مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه (ريال)

مبلغ تضمين رتبه
انجام تعهدات 

جدولگذارى و پياده روسازى 1
سطح صفر تقاطع غيرهمسطح 

سردار همدانى

منابع داخلى 47/703/873/971
شهردارى 
همدان

حد اقل شركت هاى 42/386/000/000 ماه
حقوقى ابنيه يا پايه 5 راه 

و ترابرى 

مطابق قوانين 
مربوط
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فنـاوري

گـزارش 

خبـرگردشگـرى

استرس، موها را خاكسترى مى كند
 اما قابل برگشت است!

 محققان مى گويند، اســترس مى تواند موها را خاكســترى كند و 
جالب اينكه اين روند، قابل برگشــت اســت و يك داوطلب در اين 
مطالعه توانســت با رفتــن به تعطيالت، 5تــار از موهايش را كه بر 
اثر اســترس خاكسترى شــده بود، به رنگ تيره برگرداند.به گزارش 
«آى اى»، ما هميشه ظن داشتيم كه بين استرس و پيدايش موهاى سفيد 
يا خاكسترى رابطه اى وجود دارد. در حقيقت، مطالعات اوليه بر روى 

موش ها اين ارتباط را ثابت كرده است.
اكنون ســرانجام محققان كالج پزشــكان و جراحان دانشگاه «كلمبيا 
واگلوس» براى نخستين بار شواهدى را در مورد رابطه تحمل استرس 

روانشناختى و سفيد شدن موها در انسان ارائه داده اند.

وجود حيات در «زهره» محال است اما شايد 
در «مشترى» يافت شود

  در مطالعه اى جديد مشخص شده است كه ميزان آب درون اتمسفر 
سياره زهره به قدرى كم است كه حتى مقاوم ترين ميكروب هاى زمين در 

برابر خشكى نيز نمى توانند در زهره زنده بمانند.
به گزارش اســپيس، سال گذشته مولكول هايى در سياره زهره يافت 
شــدند كه تصور مى شد ارگانيسم هاى زنده در جو اين سياره آنها را 
ساخته باشند، اما يافته هاى جديد اميدها براى يافتن حيات در زهره 
را از بين مى برد. در اين مطالعات جديد، داده هاى كاوشــگرهايى كه 
از ميان جو زهره عبور مى كنند مورد بررسى قرار گرفت. اين داده ها 
اطالعاتى در مورد دما، رطوبت و فشار ابرهاى اسيدسولفوريك غليظ 

اين سياره فراهم مى كند.

توليد شير انسان خارج از بدن
 براى نخستين بار

 دانشــمندان براى نخســتين  بار در دنيا موفق به توليد شير انسان 
خارج از پستان شده اند كه اين فرمول جديد عارى از سموم محيطى، 

مواد حساسيت زاى غذايى و داروهاست.
به گزارش ايســنا، شــيردهى براى بســيارى از بانوان ممكن است 
 (AAP)شــرايطى پيچيده باشــد. با اين حال، آكادمى اطفال آمريكا
توصيــه مى كند نوزادان حداقل 6ماه اول عمر خود را فقط از شــير 
مادر تغذيه كنند، البته گفتن اين توصيه آســان تر از انجام آن اســت، 
زيرا شيردهى به نوزاد با مشكالتى نظير قفل شدن دهان نوزاد و گاز 
گرفتن پستان و ناراحتى و درد و البته گاهى شير ناكافى همراه است.

زنانى كه نمى توانند شيردهى كنند، به شير گاو روى مى آورند. 

ترميم بهتر زخم با پانسمان هاى هوشمند 
مجهز به حسگر!

 پژوهشگران استراليايى در بررســى جديد خود، نوعى پانسمان 
هوشمند ابداع كرده اند كه به حسگر مجهز است و مى تواند به ترميم 
بهتر زخم كمك كند. به گزارش ساينس ديلى، پژوهشگران «موسسه 
سلطنتى فناورى ملبورن (RMIT) » استراليا، نوعى پانسمان هوشمند 
ابداع كرده اند كه به حسگرهاى داخلى مجهز است و اگر زخم به طور 

كامل بهبود نيافته باشد، به بيمار هشدار مى دهد.
اين پانسمان هاى ضد ميكروبى چند منظوره، به حسگرهاى فلورسنت 
مجهز هســتند كه در صورت آغاز عفونت، زير نور ماوراءبنفش به 
شدت مى درخشــند و مى توان از آنها براى نظارت بر روند بهبودى 

استفاده كرد.

ابداع ماسكى كه ويروس كوويد-19 را 
تشخيص مى دهد!

 محققان موفق به ســاخت ماسكى شده اند كه مى تواند در عرض 
90 دقيقه وجود ويروس كوويد-19 را در تنفس فرد تشخيص دهد.

به گزارش بيزينس اينســايدر،  در طى همه گيرى كوويد-19 ، 2مورد 
از مهمترين مواردى كه بايد لحاظ مى شــد استفاده از ماسك و انجام 

آزمايش در صورت احساس بيمارى بوده است.
گروهى از محققان دانشگاه هاروارد و مؤسسه فناورى ماساچوست 
(MIT) اين 2مــورد را براى جلوگيرى از گســترش بيمارى هاى 
تنفســى با يكديگر تركيب كرده و يك حســگر پوشــيدنى ابداع 
كرده اند كه مى تواند كارى مشــابه آزمايشــگاه انجام دهد و روى 

ماسك نصب شود.

چرا گردشگرى سالمت 
در دنياى پساكرونا مهم است؟

 باتوجه به انجام برنامه هاى واكسيناسيون در جهان 
و كاهش محدوديت ها، سالمتى هدف اصلى مسافرانى 
خواهد بود كه به دنبال سبك زندگى شادتر و سالم تر 

هستند.
به نقل از تراول ديلى، كارشناســان گفتند: تقاضا براى 
گردشگرى ســالمت در پســاكرونا افزايش خواهد 
يافت، زيرا مسافران پس از يك سال(و يا حتى بيشتر) 
محدوديت سفر مشتاق هستند تا جسم و روح خود 
را تقويت و بر فرسودگى ناشى از اين همه گيرى غلبه 

كنند.
با توجه به كاهش سفرهاى سالمتى، افراد پس از پايان 
همه گيرى تمايل به ســفرهاى سالمت در هر نوعى 
دارند كه مى تواند شــامل تناســب اندام، سم زدايى و 

مديريت استرس باشد.
محققان بيان كردند: سالمت روحى و جسمى در اين 
بيمارى همه گير مورد توجه قرار گرفته است و موجب 
مى شود كه سفرهاى سالمتى بيش از گذشته متقاضى 
داشته باشد. بيمارى كوويد- 19 و محدوديت هاى آن 
موجب شــد تا افراد درباره نحوه زندگى و سفر خود 

ارزيابى مجدد كنند.
در حال حاضــر، ارتبــاط دوباره با طبيعــت و اتخاذ 
رويكرد فعاالنه تر نسبت به سالمتى جسمى و روحى، 
كانون اصلى توجه بسيارى از مسافران، به ويژه افرادى 
است كه طى اين بيمارى در شهرهايى زندگى كرده اند 

كه دسترسى كمترى به فضاى سبز داشته اند.
در زمان شيوع بيمارى همه گير كوويد-19، با افزايش 
بى سابقه دوركارى كه نياز به تعادل سالم بين زندگى 
و كار را برجسته مى كند، مواجه شديم و اين در حالى 
است كه افراد سفرهاى كمترى داشتند و در پساكرونا 
تالش مى كنند مدت طوالنى را براى استفاده از مزاياى 
سالمتى انتخاب كنند.همچنين، سفرهاى خانوادگى در 
اين بخش، در حال گسترش است، زيرا افراد به دنبال 
برقرارى ارتباط دوباره و كشف عادات سبك زندگى 

سالم با يكديگر هستند.

«فارسى باستان، كتيبه ها 
واژه نامه» منتشر شد

 كتاب «فارسى باســتان، كتيبه ها، واژه نامه» نوشته 
محمد حسن دوست، مدير گروه زبان ها و گويش هاى 

ايرانى فرهنگستان زبان وادب فارسى منتشر شد.
به گزارش ايسنا، اين كتاب در 543 صفحه با شمارگان 
500نسخه و قيمت 150هزار تومان توسط انتشارات 

فرهنگستان زبان وادب فارسى منتشر شده است.
در معرفى فرهنگستان از كتاب«فارسى باستان، كتيبه ها، 
واژه نامه» مى خوانيم: زبان فارســى باســتان يكى از 
زبان هاى باستانى ايران اســت كه در دوران سلطنت 
شاهان هخامنشى، دســت كم از نيمه دوم هزاره اول 
پيش از ميالد تا زمان برافتادن آنان در نيمه قرن چهارم 
پيش از ميــالد، در ناحيه جنوب غربــى ايران رواج 
داشته است و زبان رسمى درباره هخامنشيان به شمار 
مى رفته است. از فارسى باستان، كه شباهت زيادى به 
زبان اوستايى دارد، آثار مكتوب نسبتاً فراوانى، به ويژه 
از عهد داريوش اول و خشايارشا، برجاى مانده است. 
اين آثار كه اصطالحاً كتيبه خوانده مى شــوند، در دل 
كوه، روى الواح سنگى و ِگلى و به خط ميخى فارسى 
باستان كتابت و اغلب در نواحى فارس، خوزستان و 

ماد باستان و نيز در بابِل و مصر يافته شده اند.
كتيبه هاى فارسى باستان را بايد كهن ترين آثار مكتوب 
به زبان هاى ايرانى به شمار آورد كه شواهد تاريخى و 
زبانى آنها بدون دستكارى و تحريف، پس از نزديك 

به 2 هزار و500 سال، عيناً به دست ما رسيده است.
دانشــمندان اروپايى در رمزگشايى از خط ميخى به 
 كار رفته در كتيبه هاى فارسى باستان و تحقيق درباره 
زبان اين كتيبه ها پيشگام بوده اند. از اوايل قرن نوزدهم 
ميالدى كه نخستين نشانه هاى خط ميخى خوانده شد 
تاكنــون، محققان اروپايى صدها كتاب و مقاله علمى 
درباره فارسى باســتان و آثار به  جــاى مانده از آن، به 
زبان هاى مختلف اروپايى تأليف و منتشر كرده اند كه 

بعضاً تصحيح و تكميل تحقيقات پيشين است.

استفاده از پالستيك هاى يك بار مصرف 
در گردشگرى محدود مى شود

 شوراى جهانى سفر و گردشگرى (WTTC) و برنامه محيط زيست 
ســازمان  ملل (UNEP) گــزارش جديدى در مورد مســأله پيچيده 
محصوالت پالستيكى يك بار مصرف در گردشگرى ارائه كرده اند. اين 
كار در حالى انجام مى شود كه كشورهاى جهان بازگشايى  مرزها را آغاز 
كرده اند و بخش ســفرها از تأثيرات مخرب ناشــى از بيمارى همه گير 

كوويد- 19 ، رو به بهبودى است.
به نقــل از تراول نيــوز، اين گزارش نخســتين گام براى ترســيم 
تأثير محصوالت پالســتيكى يك بار مصــرف در كل زنجيره ارزش 
گردشگرى، شناســايى نقاط مهم توليد اين مواد در محيط زيست و 
ارائه توصيه هاى عملى و راهبردى براى مشــاغل و سياست گذاران 
بــوده و هدف اين اســت كه بــه ذى نفعان كمك كنــد تا گام هاى 
مشــتركى در جهت اقدامات و سياســت هاى هماهنگ بردارند كه 
موجب تغييــر در مدل هاى كاهش و اســتفاده مجــدد و همچنين 

زيرساخت هاى فعلى و آينده زباله شود.
توصيه هاى اين گزارش شــامل تعريف مجدد محصوالت پالســتيكى 
غيرضرورى يك بار مصرف، اولويت به تأمين كنندگان محصوالت قابل 
استفاده مجدد و برنامه ريزى پيشگيرانه براى استفاده از اين محصوالت 
براى جلوگيرى از شــيوع بيمارى اســت. در اين بررســى از تحقيق و 
نــوآورى در طراحى محصول و مدل هــاى خدماتى كه موجب كاهش 
استفاده از وسايل پالستيكى شود و همچنين تجديدنظر درباره سياست ها 

و استانداردهاى كيفيت حمايت خواهد شد.
ويرجينيا مسينا، سرپرســت اجرايى WTTC  گفت: اين شورا مفتخر 
اســت كه اين گزارش مهم را با تمركز بــر پايدارى و كاهش ضايعات 

محصوالت پالستيكى يك بار مصرف در گردشگرى منتشر كرده است.
بيمارى همه گير كوويد- 19 با توجه به مشــاغل و سياست گذارانى كه 
تمركز بيشترى بر آن دارند، برنامه پايدارى را تسريع كرده است. انتظار 
مى رود كه مشــاغل به كاهش ضايعات محصوالت پالســتيكى يك بار 
مصــرف در آينده ادامه دهند و نه تنهــا به خاطر محافظت از افراد، بلكه 

محاظت از كره زمين اين كار را انجام  دهند.
محققــان دريافتند كــه در حال حاضــر، مصرف كننــدگان آگاهانه تر 
انتخاب مى كنند و به طور فزاينده اى از مشــاغل داراى پايدارى حمايت 
مى كنند. محصوالت پالســتيكى يك بار مصرف مى تواند تهديدى براى 
محيط زيست و سالمت انسان باشد و بخش گردشگرى مى تواند به طور 

قابل توجهى به اين مسأله كمك كند.
بيمــارى همه گيــر كوويــد -19 تأثيــرات منفى و مثبتى بــر آلودگى 
پالســتيك هاى يك بار مصرف داشته است. تقاضا براى مواد پالستيكى 
يك بار مصرف در بين گردشــگران و خدمــات حمل ونقل با توجه به 
نگرانى درباره ســالمتى افزايش يافته است. براساس يافته هاى مؤسسه 
محيط زيست تايلند، زباله هاى پالستيكى به علت تحويل موادغذايى در 
منزل از  هزار و500 تن بــه رقم حيرت انگيز 6 هزار و300 تن در روز 

رسيده است.
با اين حال، بيمارى همه گير، تقاضاى مصرف كنندگان براى تجربه هاى 
گردشگرى سبز در سراسر جهان را نيز تسريع كرده است و نتايج بررسى 
در سال 2019 نشان داد كه 82 درصد از پاسخ دهندگان نسبت به زباله هاى 
پالستيكى مطلع هستند و اقداماتى براى مقابله با آن انجام مى دهند. اين 
گزارش نشــان داد كه براى رفع نگرانى درباره اســتفاده از محصوالت 
پالســتيكى يك بار مصرف، راه حل هاى جهانى نياز دارد كه هدف آنها، 
هنگام بررسى انتقال به گزينه هاى پايدار حمايت از تصميم گيرى آگاهانه 

براساس تأثيرات احتمالى دادوستد و تغيير فشار ناخواسته است.
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■ حديث:
امام على(ع):

ــات و  ــا آن راه نج ــيد و ب ــته باش ــى را داش ــن زندگ ــا بهتري ــد ت ــاد كني ــه ي ــدا را خالصان  خ
ــد. ــتگارى را بپيمايي رس

غرر الحكم : 4789

 موزه هاى همدان از روز گذشته  دوباره فعال شد. 
پس از گذشت حدود تقريباً 15ماه از شيوع كرونا در 
كشور و تعطيلى دنباله دار مراكز گردشگرى و اماكن 
ديدنى پس از فعال شــدن غار عليصدر در روزهاى 
اخير موزه هاى همدان بــار ديگر به چرخه فعاليت 

خود بازگشتند. 
معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى اســتان همدان روز گذشته در جلسه 
كميته گردشــگرى مركز مطالعــات و پژوهش هاى 
شوراى اسالمى شهر همدان در گفت وگو با همدان 
پيام، از باز شــدن 18 موزه با بهبود وضعيت شيوع 
ويروس كرونا و انتقال موزه ها از گروه شــغلى 3 به 

2خبر داد.
على خاكسار گفت: پس از چند ماه متمادى  تعطيلى 
موزه هاى اســتان همدان كه براساس نظر ستاد ملى 
كرونا انجام شد، روز گذشته  18 موزه استان همدان 
با رعايت كامل شيوه نامه هاى بهداشتى و محدوديت 

ورود افراد در هر دوره بازديد باز شدند.
وى افزود: اين استان با داشتن سابقه چندهزار ساله، 
گنجينه با ارزشى از موزه ها را در دل خود جاى داده 
اســت كه تقويت بينش و فرهنگ مــوزه اى در آن 

مى تواند موجب توسعه كمى و كيفى موزه ها شود.
و  گردشگرى  ميراث فرهنگى،  گردشــگرى  معاون 
صنايع دستى استان همدان بيان كرد: موزه هگمتانه، 
آرامگاه بوعلى ســينا، موزه تاريخ طبيعى، حمام قلعه، 
مــوزه دفاع مقدس و مشــاهير در همــدان و موزه 
حمام حاج آقاتــراب نهاوند، موزه لطفعليان مالير، 
موزه تاريخ و فرهنگ اســدآباد و خانه مســعودى 
تويسركان از جمله موزه هاى فعال در استان همدان 

هستند.
تعطيلى اماكن گردشــگرى در ماه هــاى اخير يكى 
از داليل توقــف فعاليت فعاالن گردشــگرى بود، 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
براى نخستين بار 20اسفندماه سال 1398 در نامه اى 
با قيد «آنى-حائز اهميت» دســتور تعطيلى موزه ها، 

كاخ موزه ها و اماكن تاريخى و فرهنگى در تعطيالت 
نوروز 99 را صادر كرد.

آن روز كمتر كسى تصور مى كرد اين تعطيلى تا امروز  
به طول بيانجامــد، تعطيلى كه همچنان ادامه دارد و 

حتى موزه ها و مراكز گردشــگرى كه به درخواست 
خود و با اجازه ســتادملى مقابله با كرونا آغاز به  كار 
كردنــد هم دوباره در ماه هاى اخيــر با افزايش آمار 
مرگ ومير ناشى از كرونا دوباره تابلو«تعطيل است» 

را باال برده اند.
برخى از موزه داران هم بــه معرفى فضاى موزه اى 
در صفحــات مجازى پرداخته و تــالش كردند با 
انجام گپ وگفت هــاى آنالين در فضاى مجازى و 
بيشتر اينستاگرام با هم صنفى هاى خود كه دستى بر 
آتش دارند، مشــكالت موزه ها در شرايط كرونايى 
را بررســى كنند. آسماِن جهان موزه دارى در جهان 
درست مشــابه آســمان موزه دارى در ايران است. 
موزه هاى چين در 25فوريه به طور رســمى تعطيل 
شــدند و زمان فعاليت دوبــاره را«تا اطالع ثانوى» 

اعالم كردند.

گفتنى اســت، تصميم گيــرى دربــاره تعطيلى يا 
بازگشــايى مراكــزى از جمله موزه هــا و بناهاى 
تاريخى و تأسيســات گردشــگرى به ستاد استانى 
واگذار شــده است. براســاس مصوبه ابالغى ستاد 
ملى مديريت و مقابله با بيمارى كرونا مشــاغل به 
4 گروه تقسيم شده اند كه بر مبناى وضعيت شهرها 
به فعاليتشــان ادامه مى دهند. در اين مصوبه 4 رنگ 
براى نشان دادن وضعيت شيوع كرونا در استان هاى 
مختلف مشــخص شــده و مطابــق آن رنگ براى 
فعاليت 4 گروه شغلى در آن استان ها تصميم گيرى 
مى شــود. به عنوان مثال در شــرايط ســفيد هر 4 
گــروه فعاليت دارند، در شــرايط نارنجى گروه 3 
از فعاليت منع شده اســت، در شرايط زرد فعاليت 
گروه 4ممنوع شده و در شرايط قرمز تنها گروه يك 

امكان فعاليت دارد.

هزار و يك  دليل 
ريسك سفر 
با اتوبوس
 در هفتــه گذشــته 2 حادثه مرگبــار واژگونى 
اتوبــوس جامعــه را دچار بهت و حيــرت كرد،  
نخســتين آنها چهارشــنبه دوم تيرماه رخ داد كه 
اتوبوس حامل خبرنگاران محيط زيســت در مسير 
نقده واژگون شــد و 2خبرنگار محيط زيســت در 
آن جان باختند، يك روز بعد 5ســرباز در سانحه 
واژگونى و تصادف اتوبوس كشــته شدند. در هر 
2مورد شــمار مجروحان باال بود و هنوز برخى در 
بيمارســتان بسترى هســتند. اين 2 مورد نخستين 
و آخرين تصادفات اتوبوســى در ايران نيســت و 
نخواهد بود، اما پرسشى كه در ذهن بسيارى ايجاد 
مى كند اين اســت كه چرا استانداردهاى الزم براى 

ايمنى مسافران  درنظر گرفته نشده است؟
كارشناس گردشــگرى در اين باره گفت: موضوع 
فرســودگى ناوگان حمل ونقل چيز تازه اى نيست 
و براى ايــن امر هم هزار و يــك دليل(بى نهايت 
اســتدالل) وجود دارد كه يكــى از آنها به تحريم 
برمى گردد. ما از وسايل حمل ونقلى استفاده مى كنيم 
كه با وجود داشــتن امكانات ســاده چندين برابر 
خودرو هايى با تكنولو ژى باال هزينه دارند، مصرف 
سوخت اين خودرو ها و آلودگى شان زياد است و 

در مقابل به لحاظ كيفى چندان مناسب نيستند.  

مهســا مطهر با اشــاره به 
اينكه استفاده از حمل ونقل 
اســتاندارد بايــد بــه يك 
تبديل  عمومــى  مطالبــه 
شود، بيان كرد: ما در ايران 
دســتورالعمل مشــخصى 
براى چك كــردن خودرو 
پيش از سفر نداريم ، اينكه 
اتوبــوس مربــوط به چه 
سالى است و... درحالى كه 
توسعه يافته  كشورهاى  در 

اتوبــوس قبل از هر بار حركت چك مى شــود كه 
اســتاندارد باشــد يا راننده ســاعت مشخصى را 

رانندگى كند.
وى گفــت: براى تور ورودى بايــد عمر اتوبوس 
زير 5سال باشــد و اگر ما اتوبوس 6ساله اى را در 
اختيار آنها بگذاريم آژانس جريمه مى شود. در واقع 
اپراتورى كه گردشــگر را مى فرســتد مجموعه اى 
از اســتانداردها را بــا ما چك مى كنــد، مبنى بر 
اينكه اتوبــوس چه ويژگى هــا و مؤلفه هايى بايد 
داشته باشــد. اين درحالى است كه ما در تورهاى 
داخلى خودمان اين اســتانداردها را عمدتاً نداريم 
و در مواردى شاهديم كه تنها سيستم صوتى چك 
مى  شــود نه ســالمت ترمز، موجود بودن وسايل 

ايمنى نظير چك نجات،  كپسول آتش نشانى و....
به گزارش دنياى اقتصاد، مطهر  افزود: اين حوادث 
تلخ به ما نشان مى دهد كه حتماً بايد استانداردهايى 
بــراى خودروها در نظر بگيريم كه آنها يا توســط 

وزارت راه وشهرسازى يا وزارت گردشگرى تهيه 
شوند. برخى از خبرنگاران حاضر در اتوبوس گفته 

بودند كه كمربندى براى بسته شدن نداشتند. 
وى اين موضوع را هم به فقدان اســتاندارد بودن 
خودرو مرتبط دانست و گفت: عالوه بر ضرورت 
داشتن كمربند، براى بسته بودن آن هم بايد راننده 
و شاگرد حساسيت به خرج دهند. چطور ما زمانى 
كه سوار هواپيما مى شويم ميهماندار در طول سفر 
مراقبت مى  كند كه كمربندها بســته باشــد، اما در 
سفرهاى اتوبوسى اين حساسيت وجود ندارد. در 
اين سفرها شاگرد راننده كمتر مسافران و امنيت آنها 
را چك مى كند، زيرا اين آموزش را نديده اســت. 
همانطور كه اين موضوع را در سطحى ديگر بايد به 

عموم مردم هم آموزش داد.
 از نظر اين كارشناس گردشگرى همانطور كه براى 
گواهينامه و... سختگيرى مى شــود بايد مسئوالن 
روى استانداردهاى اتوبوس هم حساسيت به خرج 

دهند، زيرا از اهميتى يكسان برخوردارند و فقدان 
يا مشكل در آنها به قيمت جان افراد تمام مى شود.

 مطهر گفت: از اين روست كه وزارت گردشگرى 
بايد در زمينه تهيه اين استانداردها اقدام كند و اين 
چه در برنامه تورهاى داخلى، مطبوعاتى و چه در 
سفرهاى برون شهرى براى همه مردم رعايت شود. 
وى افــزود: با تدويــن اين اســتانداردها و چك 
كردن آن پيش از ســفر، بايد از حركت اتوبوســى 
كه  اين اســتانداردها را ندارد جلوگيرى شــود. ما 
بايد چك ليست داشــته باشيم و روى رعايت آنها 
حســاس باشيم. در روزهاى اخير ما بهاى سنگينى 
داده ايم. حساسيت به امنيت براى آنكه تبديل به يك 
مطالبه عمومى شــود، بايد به مسافران نيز از طريق 
سازمان هاى مردم نهاد يا آموزش وپرورش از كودكى 
تا بزرگســالى آموزش داده شود، زيرا  ايمن بودن 
حمل ونقل نياز به حساسيت 3 رأس مثلث دولت، 

مردم و رانندگان دارد.
 گفته هاى اين كارشــناس گردشگرى نشان دهنده 
اهميت رعايت اســتاندارد ها چه براى انواع تورها 
و چه ســفرهاى بين شهرى است، متأسفانه سيستم 
حمل ونقــل عمومــى در ايران سال هاســت كه با 
مصايــب و كمبودهاى مختلف دســت و پنجه نرم 
كرده و بسيارى از كارشناســان درباره فرسودگى 
آن هشــدار داده انــد. در نظر داشــته باشــيم هر 
تصادف و واژگونى اتوبوس به معناى داغ دار شدن 
خانواده هايى در اين سرزمين و مجروح شدن گروه 
ديگرى است كه خاطره و زخم آن را براى هميشه 

با خود حمل مى كنند.

با رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى

فعاليت موزه هاى همدان آغاز شد 
■ جابه جايى موزه ها از گروه 3 به گروه 2 مشاغل

همدان پیام در کنار شامست!
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