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واحد اشرتاک روزنامه همدان پیام با کادری مجرب و حرفه ای 
با توزیع مویرگی در رسارس استان و شهرستان ها

با برقرارى اشتراك ساليانه
با تخفيف ويژه عيد تا عيدبا تخفيف ويژه عيد تا عيد

مدير شهردارى منطقه يك همدان خبرداد

اتمام پروژه پوشش سقف تاالر همايش هاى بين المللى و قرآنى

روز
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داش
لطفاً شأن همدان رعايت شودياد

 1- ايــن روزها تغيير قــدرت در ايران به 
بهترين شكل و با كمترين چالش در حال انجام 
اســت و رئيس جمهور منتخب حتى زودتر از 

زمان مقرر كار اجرا را آغاز و در مواردى...
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استاندار در بازديد از مجموعه تفريحى و گردشگرى 
گنجنامه تأكيد كرد 

تسريع در رفع مشكالت 
دهكده تفريحى توريستى 

گنجنامـه 
8
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حضور پر رنگ دختران همدانى 
در تيم هاى ملى تنيس روى ميز

امروز با حضور نوبخت انجام مى شود

افتتاح 2پروژه بزرگ در همدان
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لطفاً شأن همدان رعايت شود
 1- اين روزها تغيير قدرت در ايران به بهترين شــكل و با كمترين 
چالش در حال انجام است و رئيس جمهور منتخب حتى زودتر از زمان 
مقرر كار اجرا را آغاز و در مواردى مانند تماس با استاندار خوزستان، 

به صورت مستقيم دستوراتى را صادر مى كند.
اين روند و همراهى دولت مستقر با رئيس جمهور منتخب از جمله نقاط 
عطف سياست در جمهورى اسالمى ايران است كه برادرى و اخوت در 
خدمت به مردم، احترام به رأى مردم و پذيرش قانون از سوى همگان 

را به خوبى اثبات و نشان مى دهد.
2- اعضاى منتخب شــوراها نيز اكثراً در حــال رايزنى براى انتخاب 
شــهردار هســتند و در اين زمينه با افرادى رايزنى و افرادى را دعوت 

به مصاحبه مى كنند.
در اين زمينه تنها شوراى شهر تهران است كه شفاف تمامى گزينه ها و 
شاخص هاى مدنظر شورا در انتخاب شهردار را منتشر كرده تا مردم در 
جريان تمامى امور انتخاب شهردار باشند و باقى شوراها چراغ خاموش 

در حال انتخاب شهردار هستند.
3- تغيير دولت و تغيير شــوراها و آغاز كار دولت سيزدهم شوراهاى 
دوره ششم حكايت از تغييرات مديريتى در 2 نهاد دولت و شوراها دارد 

كه به نوعى در موازات هم نيز هستند.
اين تغييرات، از ســوى ديگر با افزايش شــور و نشاط در كشور نيز 
همراه است. نشاط حاصل از تغييرات، نتيجه پيش بينى قانون بر تغيير 
مســالمت آميز و قانونى با انتخابات و نظر مــردم  و انجام تغييرات با 
گردش نخبگان و امكان بهره مندى كشــور از فكر و انديشــه تمامى 

سرمايه هاى انسانى است.
4- آنچه در اين تغييرات مهم است، در نظر گرفتن رأى و خواسته مردم 
و همچنين تالش براى ارتقا و افزايش شأن استان در انتصابات و تسريع 

در توسعه استان با تغييرات مديريتى در حال انجام است.
در واقع استانى برنده اين تغييرات خواهد بود كه بتواند در سطح كشور 
رئيس جمهور را به اســتفاده از  ســرمايه هاى انسانى بيشترى از استان 
خود در مديريت ها مجاب كند و در سطح استان دولت را به انتصابات 

شايسته و مطابق با خواست و نظر مردم برساند.
5- گمانه زنى ها اما حكايت از موفقيت اســتان همدان در هر دو سطح 
كشور و اســتان در تغييرات احتمالى ندارد و آنچه با اين گمانه زنى ها 
منتشــر مى شود حكايت از آغاز دعواها و چالش هاى بى حاصل بر سر 
انتصاب اســتاندار و شهردار در اســتان به صورت خاموش است كه 

بزودى صداى آن بلند خواهد شد.
در ايــن بين موضوع بومى و غيــر بومى زودتر از ديگر بحث ها راه به 

بيرون از محافل يافته است.
6- انتصابات و تغييرات زمانى به نفع اســتان خواهد بود كه گامى به 

پيش باشد و فردى كه مى آيد قوى تر و توانمند تر از فرد قبلى باشد.
موضوعى كه با توجه به گمانه زنى ها حكايت از رعايت نشــدن شأن 
مديريتى استان چه در انتخاب مديريت ارشد دولت در استان در دولت 

سيزدهم چه شهردار شوراهاى ششم در استان است.
در گمانه زنى ها برخى نام ها مطرح اســت كه در يك روند معمولى و 
عادى به ســختى مى توانند داوطلب يك سمت رده چندم هم شوند تا 
چه رسد به اينكه امروز به عنوان گزينه استاندارى و شهردارى از سوى 

ستادها به رئيس جمهور منتخب و شوراها پيشنهاد شوند!
7- دولت سيزدهم و شوراهاى ششم در نظر داشته باشند كه قرار است 
به مردم خدمت كنند و اين خدمت بايد توسط افراد توانمند و شايسته 
و كاربلد انجام شود وگرنه اميدى كه مردم به منتخبين بسته اند به يأس 

تبديل خواهد شد و اين نااميدى به زيان امنيت و منافع ملى است .
به همين دليل انتظار مى رود تمــام تصميم گيران و عناصر ذى نفوذ از 
نفوذ و جايگاه خود به نفع مردم و استان و ارتقاى جايگاه و شأن استان 
همدان و توســعه منابع انسانى اســتان بهره برده و منافع ملى را بر هر 

موضوعى ترجيح دهند.

ممنوعيت نصب چادر و تردد مسافران 
در تفرجگاه هاى همدان

 ســخنگوى ســتاد مديريت كرونا اســتان همدان بيان كرد كه از نصب چادر و تردد 
مسافران در تفرجگاه ها جلوگيرى مى شود و به ميراث فرهنگى اعالم كرديم كه از فعاليت 

خانه مسافرها جلوگيرى كند.
مهرداد نادرى فر در گفت وگو با ايســنا، گفت: شهرستان هاى مالير، نهاوند و كبودراهنگ 
در وضعيت قرمز كرونايى، شهرســتان فامنين و بهار در وضعيت زرد كرونايى و ســاير 

شهرستان هاى استان، در وضعيت نارنجى كرونايى قرار دارند.
وى بيان كرد: خوشبختانه افزايشى در آمار جان باختگان كرونايى نداريم، اما به  دليل موج 

پنجمى كه در كشور شايع شده، تعداد بيماران سرپايى رو به افزايش است.
نادرى فر با بيان اينكه  بيمارستان ها و كادر درمانى استان، در آمادگى كامل هستند، گفت: 
ويروس دلتا تا استان هاى همجوار نفوذ كرده، خوشبختانه هنوز وارد استان ما نشده است، 

اما اين مسأله وضعيت استان را شكننده كرده  است.
ســخنگوى ستاد مديريت كرونا اســتان همدان بيان كرد: با توجه به شرايط موجود، الزم 

است كه هم استانى ها همچنان نسبت به پروتكل هاى بهداشتى حساس باشند.
 نادرى فر در رابطه با محدوديت هاى كرونايى اســتان، گفت: محدوديت تردد خودرو از 
ســاعت 10شــب تا 3 بامداد وجود دارد و ورود خودرو با پالك شهرهاى قرمز به استان 

همدان، ممنوع است.
وى افزود: شــهردارى همدان، موظف شده از نصب چادر و تردد مسافران در تفرجگاه ها 

جلوگيرى كند و به ميراث فرهنگى اعالم كرديم كه از فعاليت خانه مسافرها جلوگيرى كند، 
زيرا خانه مسافرها يكى از مراكز انتشار آلودگى هستند.

ســخنگوى ستاد مديريت كرونا اســتان همدان بيان كرد: در ستاد مديريت كرونا تصميم 
گرفته شد تا فعاليت رســتوران ها، تاالرها، استخرها و سالن هاى ورزشى به صورت ويژه 
مورد بازرســى قرار بگيرند. نادرى فر افزود: كنترل ورودى شهرستان همدان به  دليل اينكه 
كنارگذر ندارد، مشــكل است و تعدادى از افراد، خود را به داخل شهر مى رسانند كه اين 

افراد در هر 24ساعت، يك ميليون تومان، جريمه مى شوند.
وى در پايان درباره وضعيت دوركارى كارمندان، گفت: در شهرستان هاى قرمز، يك سوم 
از كارمندان و 50 درصد از كاركنان دستگاه هاى خدمات رسان، در محل كار حضور دارند 

و در ساير نقاط استان نيز يك سوم كاركنان دوركار هستند.

100 پروژه آموزشى در استان همدان 
بهره بردارى شده است

آموزش وپرورش  مديــركل   
اســتان همــدان از بهره بردارى 
100پروژه عمرانى، آموزشى در 
طول 4 سال گذشــته در استان 

همدان خبر داد.
محمــد پــورداود در گفت وگو 
بــا ايرنــا، گفــت: ايــن تعداد 
در  آموزشــى  عمرانى  پــروژه 
82 هــزار و 265مترمربع زيربنا 
براى دوره هاى مختلف تحصيلى در نقاط مختلف اســتان همدان به 

بهره بردارى رسيده است.
وى افــزود: با بهره بردارى از اين پروژه ها تعداد 757 كالس به فضاى 

آموزشى اداره كل آموزش وپرورش استان همدان اضافه شد.
پــورداود بيان كرد: از اين تعداد 54 مدرســه شــامل 287 كالس با 
اعتبارات دولتى در فضايى به مساحت 14هزار و 650 مترمربع زيربنا 

ساخته شده است.
وى افزود: 46 پروژه آموزشــى شــامل 470 كالس نيز به مســاحت 
40هزار و 615 مترمربع توســط خيران نيك انديش ساخته و تحويل 

آموزش وپرورش شد.
مديركل آموزش وپرورش اســتان با اشاره به طرح ملى آجربه آجر به 
عنوان يكى از بسته هاى تحولى آموزش وپرورش، گفت: 22هزار نفر از 

خيران مدرسه يار استان در اين طرح شركت كرده اند.

1- ستادهاى انتخاباتى رئيس جمهور منتخب ظاهراً تعطيل شده است. 
گويا ارائه پيشنهاد براى انتصابات استان توسط اين ستادهاى تعطيل 
شده در حال انجام اســت. گفتنى است اين پيشنهادها با برنامه ها و 

سياست هاى رئيس جمهور منتخب چندان هماهنگ نيست.
2- برخى از مديران براى بقا در مديريت، به فكر بها دادن به شــهيد 
شاخص افتاده اند. گويا نسبت شهيد شاخص با نماينده مردم همدان 

در اقدامات اين دسته از مديران لحاظ شده است.
 گفتنى اســت به نظر نمى رســد اين اقدامات در بقاى اين دسته از 

مديران مؤثر باشد.
3- حمايت دســتورى از بازار مرغ، بازار ماهــى را به هم ريخته و 
ورشكســتگى توليدكنندگان ماهى را تهديد مى كند. گويا تخصيص 
يارانه و نهاده به مرغ موجب شــده تا قيمت اين كاال نسبت به ماهى 
افت كند. گفتنى اســت با توجه به عرضه ماهى بر مبناى قيمت تمام 
شده، افت قيمت مرغ، توليدكنندگان ماهى را به آستانه ورشكستگى 

مى كشاند.
4- واردات بيسكوئيت هاى يك ونيم ميليون  تومانى ثابت نشده است. 
گويا مصداقى براى اين نوع واردات به كشــور و خريدوفروش آن 

يافت نشده است. 
گفتنى اســت چندى پيــش دبيركل بنكــداران موادغذايى گفته بود 
بيســكوئيت هاى وارداتى يك  ميليونى در كشور مورد استقبال قرار 
گرفته است و خبر از ورود بيسكوئيت هاى يك  ميليون  و 500 هزار 

تومانى به كشور داده بود.
5- خاموشــى هاى برق در زمســتان تكرار خواهد شد. گويا توازن 
عرضه و تقاضاى برق در سال هاى اخير به دليل توسعه نيافتن توليد 
و افزايش شدت مصرف انرژى از بين رفته است.گفتنى است با ادامه 
وضع موجود در زمينه توليد و مصرف برق، قطعى هاى برق با زمان 

طوالنى تر در فصل زمستان تكرار خواهد شد.

 مدير شــهردارى منطقه 4 از اتمام ساخت 
فاز2 كندرو بلوار ارتش بــا اعتبار 25ميليارد 

ريال خبر داد.
مجيــد شــاكرى با بيــان اينكه ســاماندهى 
ورودى هاى شهر همدان يكى از سرفصل هاى 
اســت،  شــهردارى  عمرانــى  پروژه هــاى 
گفــت: در هميــن راســتا در فروردين مــاه 
ســالجارى فاز 2 كندرو بلوار ارتش از ميدان 

اربعين(صداوسيما) آغاز و به كندرو ورودى 
مريانج متصل شــد كه اميد اســت عالوه بر 
زيبايى اين بلوار، عبورومرور شــهروندان و 

مسافران را نيز تسهيل كند.
شــهردارى  روابط عمومــى  گــزارش  بــه 
ــه اينكــه  ــا اشــاره ب ــه4 همــدان، وى ب منطق
ــزار  ــاز2، ه ــدرو در ف ــن كن ــول مســير اي ط
شــده  اجــرا  اليــن  در2  و  اســت  متــر 

ــارد  ــروژه 25ميلي ــن پ ــزود: در اي ــت، اف اس
ــل  ــى از قبي ــم و اقدامات ــه كردي ــال هزين ري
زيرســازى  جدول گــذارى،  خاك بــردارى، 

و آســفالت ريزى انجــام شــده اســت.
شــاكرى گفت: خاك ريزى فضاى ســبز اين 
كندرو انجام شده است كه در روزهاى آينده 
تســطيح و عمليات احداث فضاى ســبز و 

كاشت درخت آغاز مى شود.

مدير منطقه 4 شــهردارى همدان با اشاره به 
اينكه قســمت هايى از اين بلوار براى احداث 
كندرو، توسط شهردارى منطقه 4 تملك شده 
بود، بيان كرد: همچنــان چند قطعه ملك در 
مســير اين كندرو وجود دارد كــه اميدوارم 
هرچه زودتر با مالكان به توافق برسيم و تأثير 
اين پروژه براى ساكنان و خودروهاى عبورى 

به طور كامل ايجاد شود.

 مديركل فنى وحرفه اى استان همدان با بيان 
اينكــه ارائه آموزش هاى مهارتى در راســتاى 
غنى ســازى اوقات فراغــت جوانان در فصل 
تابســتان ضرورى اســت، بيان كرد: 50 رشته 
مهارتى براى اوقات فراغت جوانان اين استان 

ارائه مى شود.
وهــب مختاران در گفت وگو بــا ايرنا، گفت: 
طرح غنى ســازى اوقات فراغــت جوانان در 
18مركز دولتى آموزش فنى وحرفه اى اســتان 
همدان اجرا مى شود و عالوه بر ايجاد فضايى 
پرنشــاط براى دانش آموزان، ارتقاى ســطح 

مهارت هاى فــردى و اجتماعى آنها را نيز در 
پى دارد.

به گفته وى اوقات فراغت تابســتانى فرصتى 
بــراى دانش آموزان اســت تا اســتعدادها و 
توانمندى هاى خــود در زمينه هاى مهارتى را 
با فراگيــرى آموزش هاى عملى فنى وحرفه اى 
شكوفا كنند تا زمينه اشتغال و كارآفرينى براى 

آنها در جامعه فراهم شود.
مديركل فنى وحرفه اى استان همدان بيان كرد: با 
فرارسيدن ايام فراغت از تحصيل دانش آموزان 
و دانشــجويان، مراكز فنى وحرفــه اى با ارائه 

بســته هاى آموزشــى كوتاه مدت و با رعايت 
تمامــى شــيوه نامه هاى بهداشــتى از جمله 
فاصله گذارى اجتماعى ســعى در غنى سازى 

اين ايام دارد.
مختاران با اشاره به اينكه آموزش هاى مهارتى 
در 4 خوشه صنعت، خدمات، كشاورزى و هنر 
فعاليت دارد گفت: خياطى پيشرفته، بافت هاى 
ســنتى، درودگرى، تأسيســات، الكترونيك، 
صنايع چرم، رايانه پيشرفته، پنوماتيك، سازنده 
چندرســانه اى، بازاريابى فروشگاه مجازى و 
كاربر گرافيك رايانه با فتوشــاپ از رشته هاى 

ارائه شده در اين مراكز است.
وى افزود: بــه منظور ارتقاى بهره ورى نيروى 
انســانى، ايجاد فرصت هاى شــغلى بيشتر در 
جامعه و كمك به رشــد و توسعه اقتصادى و 
فرهنگى كشور، اداره كل آموزش فنى و حرفه اى 
اســتان همدان به عنوان متولــى آموزش هاى 
كوتاه مدت مهارتــى، برنامه هاى متنوعى را در 
بخش هاى مختلف اجتماعى براى عالقه مندان 
ارائه مى كند .اســتان همدان داراى 22مركز و 
شعبه دولتى و 198 آموزشگاه خصوصى ويژه 

آموزش هاى فنى وحرفه اى است.

اتمام ساخت  فاز2 كندرو 
بلوار ارتش در همدان

50 رشته مهارتى
 براى اوقات فراغت جوانان همدانى ارائه مى شود

131 ميليارد تومان 
اعتبار به پروژه هاى 

همدان اختصاص 
يافت

 فرماندار شهرســتان همدان از اختصاص 
131ميليارد تومان اعتبار براى اجراى طرح هاى 
عمرانى در ســالجارى خبــر داد و گفت: اين 
ميزان اعتبــار صرف اجــراى 277 پروژه در 

شهرستان مى شود.
محمدعلــى محمدى روز يكشــنبه در كميته 
برنامه ريزى شهرستان همدان گفت: اين مبلغ 
شــامل 28/9ميليــارد تومــان از محل تملك 
دارايى هــا، 5/8 ميليارد تومــان از محل منابع 
نفــت و گاز، 54 ميليارد تومان از محل توازن 
و حدود 42 ميليارد تومان اعتبار ويژه الزامات 

قانونى و آب روستايى است.
اعتبــارات  121درصــدى  افزايــش  از  وى 

شهرســتان نســبت به سال گذشــته خبر داد 
و افزود: براســاس درخواســت و پيشــنهاد 
دســتگاه هاى اجرايى، توزيع اعتبارات پس از 
270 نفر ساعت كار كارشناسى و بررسى دقيق 
از 25 فصــل و 61 برنامه بــراى 277 طرح و 

پروژه مشخص مدنظر قرار گرفته است.
فرماندار همدان با بيان اينكه جابه جايى اعتبار 
غير از فصول قانونى تعيين شــده امكان پذير 
نيست بيان كرد: برخى از طرح هاى شهرستان 
نيز ماهيت اســتانى دارد و پيگيرى كرديم اين 
گونه طرح ها از منابع اســتان اعتبار مشخص 

داشته باشند.
وى  اختصاص يك درصد اعتبارات شهرستان 
به طرح هاى عمرانى بســيج ســازندگى را از 
جمله الزامات قانونى بودجه دانست و افزود: 
اختصاص 42/3 ميليارد تومان اعتبار ويژه آب 
و راه روستايى نيز امسال در الزامات ابالغ شده 
است كه اين ميزان موجب افزايش قابل توجه 

اعتبارات شهرستان شده است.
محمدى با اشــاره به مشــكالت قابل توجه 

مرتبط با طرح هاى هادى روســتاها بيان كرد: 
طرح هادى برخى از روســتا با گذشت بيش 
از  10سال از طرح قبلى نياز به بازنگرى دارد 
كه الزم است اين موضوع توسط بنياد مسكن 

انجام بپذيرد.
وى با بيــان اينكه ورودى هاى شــهر، زيبنده 
همدان نيســت افزود: چند سال است كه اين 
موضوع بيان مى شود و اقداماتى هم انجام شده 
اســت، اما همچنان ورودى هاى شهر همدان 
نابســامانى هايى دارد كه در شأن مردم همدان 

و مركز استان نيست.
فرمانــدار همــدان بــا تأكيد بــر ضرورت 
برنامه ريزى، پيگيرى و جذب اعتبارات ملى به 
منظور تكميل پروژه هاى نيمه تمام گفت: آغاز 
عمليات اجرايى كانون پرورش فكرى كودكان 
در شــهرك شهيد مدنى 12 ســال پيش بوده 
است كه بزودى به بهره بردارى مى رسد و نبايد 

بگذاريم پروژه ها طوالنى و فرسايشى بشود.
وى خواستار مقايســه اعتبارات شهرستان در 
سالجارى با اعتبارات سال گذشته شد و افزود: 

سال گذشته در مجموع اعتبارات شهرستان به 
طور ميانگين 63درصد تخصيص داشته است 
كه بخشــى از تخصيص اعتبــارات به ميزان 

پيشرفت فيزيكى پروژه ها باز مى گردد.
محمدى همچنين به اختصــاص 110ميليارد 
تومان اعتبار مجزا بــه منظور مرمت و احياى 
بافت تاريخى و مركزى شهر همدان اشاره كرد. 
فرماندار همدان بيان كــرد: نگاه ما در اجراى 
طرح ها و برنامه ها بايد به اسناد باالدستى باشد 
كه در اين راستا ســند توسعه استان براساس 
برنامه ششم توسعه با افق مشخص پيش روى 
ماست و بايد همه تالش خود را به كار ببنديم 

تا به شاخص هاى پيش بينى شده برسيم.
وى با اشاره به رفع مشــكل راه روستايى در 
بخش شــراء كه بر اثر سيل و طغيان رودخانه 
قره چاى آســيب ديده بود گفت: براى اجراى 
برخــى از اقدامــات نبايد منتظــر پيش بينى 
اعتبارات مشــخص استانى باشــيم و انتظار 
مى رود دستگاه هاى اجرايى از منابع در اختيار 

خود اين امور را به سرانجام برسانند.

 رئيس سازمان ســيما، منظر و 
فضاى ســبز شهرى از كاشت بيش 
از 200 هزار بوته گل فصلى در باغ 

گل ها خبر داد.
حســين خانجانى  با بيان اينكه در 
طول ســال گروه هــاى مختلفى از 
اين بــاغ بازديد دارنــد، گفت: در 
فصل تابستان شاهد استقبال خوب 

شهروندان از اين فضا هستيم.

به گزارش روابط عمومى ســازمان 
ســيما، منظر و فضاى سبز شهرى، 
بر  عــالوه  افزود:  همچنيــن  وى 
گل كارى ســطح شــهر، كاشــت 
گســترده گل هاى فصلى به تعداد 
بيش از 200هزار بوته شامل انواع 
رز، ليليوم، اطلســى، شــمعدانى، 
اختر و... در فضايى به مســاحت 
2هزار مترمربع در باغ گل ها انجام 

گرفته است.
رئيس سازمان سيما، منظر و فضاى 
سبز شهرى در پايان با درخواست 
از شهروندان در راستاى مشاركت 
در نگهــدارى از پــارك گفــت: 
ســاعات بازديد از بــاغ گل ها 9

الــى 12 و 16 الى 21 اســت كه 
شــهروندان مى توانند از اين مكان 

بازديد داشته باشند.

تزريق روزانه 2500 دز واكسن كرونا 
در همدان

 رئيــس مركــز بهداشــت 
تزريق  از  همــدان  شهرســتان 
روزانه 2هزار و 500 دز واكسن 
كرونــا در همدان خبــر داد و 
مركز  يك  ايجاد  پيگير  بيان كرد: 
تجميعى واكسن كرونا در مركز 

همايش هاى قرآنى هستيم.
گفت وگو  در  خيرانديش  محمد 
با فارس، با اشــاره به بازديد از 

مركز واكسيناسيون تجميعى شهيد سليمانى گفت: در حال حاضر روند 
خوبى نسبت به واكسيناسيون حاكم است و متولدين سال هاى 1330

تا 1339 واكسينه مى شوند.
وى داشــتن نظم و رعايت نوبت در واكسيناســيون را حايز اهميت 
دانست و افزود: پيامكى براى گروه هاى سنى مشخص از طريق ثبت نام 
در سامانه سالمت ويژه واكسيناسيون، ارسال مى شود كه چه ساعت و 
چه روزى به مركز موردنظر مراجعه و واكسيناسيون شوند كه اميدوارم 

مورد توجه باشد.
رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان با بيان اينكه چند روز اخير در 
مركز شماره يك بيش از  هزار و 400 دز واكسن كرونا تزريق شد بيان 
كرد: واكسيناسيون در نوبت صبح و عصر از ساعت 7:30 تا 19:30 با 

16 تيم انجام مى شود.
وى با اشــاره به اينكه جز مركز شماره يك در آموزشگاه بهورزى يا 
كلينيك شيخ الرئيس سابق واكسيناسيون انجام مى شود كه تقريباً در اين 
مركز نيز در چند روز اخير  هزار دز تزريق شــد گفت: تقريباً 2هزار و 

500 دز واكسن به صورت روزانه در نوبت اول تزريق مى شود.
خيرانديش بيان كرد: ســاير گروه ها مانند بيماران خاص، دانشجويان، 
همكاران كادر پزشــكى، جانبازان شــيميايى و... با مراجعه به مراكز 
ديگر و از طريق معرفى سازمان هايى كه اجازه قانونى داشته و وزارت 

بهداشت تعيين كرده، واكسيناسيون مى شوند.
 پيگيرى ايجاد دومين مركز تجميعى واكسن

وى با بيان اينكه مشــكلى در روند واكسيناســيون نيست گفت: در 
روزهاى ابتدايى مردم خارج از روند ثبت نام سامانه مراجعه مى كردند 
و موجب ازدحام مى شــدند، اما در حال حاضر روند خوبى را شاهد 

هستيم.
رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان از پيگيرى ايجاد مركز تجميعى 
ديگرى خبر داد و افزود: به دنبال اين هستيم با تأمين واكسن در مركز 
همايش هاى قرآنى مركز ديگر واكسيناسيون را راه اندازى كنيم كه در 
حال حاضر توافق اوليه در حال انجام اســت تا با تصويب ستاد كرونا 

كار پيش رود.
وى گفت: ما به دنبال اين هســتيم واكسيناسيون روند مطلوبى داشته 
باشــد و گروه هاى سنى مختلف واكسينه شــوند كه خوشبختانه در 

حال حاضر شرايط خوبى حاكم است.
خيرانديــش بــا تأكيد بر اينكه افراد در زمان مشــخص شــده براى 
واكسيناسيون مراجعه كنند افزود: البته سعى كرده ايم كسى كه خودش 
نوبت صبح است و همسرش بعدازظهر همراهى الزم را داشته باشيم 
و واكسيناسيون را با هم انجام دهيم، اما براى جلوگيرى از ازدحام افراد 

در روز و ساعت مشخص مراجعه كنند.
وى با بيان اينكه روزانه به مراكز واكسيناســيون مراجعاتى دارم گفت: 
روز جمعه كمى ازدحام شده بود كه از ساعت 9 تا 16 حضور داشتم 

تا كار مديريت شود.

كاشت بيش از 200 هزار بوته گل فصلى در باغ گل هاى همدان
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شهردار پاليز خبرداد 
شناسه شهردارى صادر شد

 صدور شناســه شــهردارى 
شهر پاليز توســط سازمان ثبت 

اسناد كشور صادر شد.
سرپرســت شــهردارى پاليــز 
فروردين   22 تاريــخ  از  گفت: 
استاندار  حكم  به  سالجارى  ماه 
به عنوان سرپرســت شهردارى 
تازه تأسيس پاليز منصوب شده 
و اقــدام به تكميل ســاختمان 
بــا  و  كرده ايــم  شــهردارى 

مســاعدت نماينده مردم اسدآباد در مجلس و مديركل امور شهرى 
استاندارى موفق به دريافت شناسه شورا شديم.

به گزارش همــدان پيام، محمد قنبرى عقيل بيان كــرد:  27 تيرماه 
شناســه شــهردارى صادر و منتظر اعالم دفتر مديركل امور شهرى 

هستيم كه در اسرع وقت اقدام به آغاز فعاليت ها نماييم.
وى گفت: افتتاح شهردارى پاليز توسط مسئول استانى و شهرستانى 
در نخستين فرصت انجام مى شود و بر خود وظيفه مى دانم از مردم 
شهر پاليز كه  همراه مجموعه شهردارى بودند كمال تشكر را داشته 

باشم.

پيشرفت 50 درصدى مجتمع كارگاهى 
شهردارى شيرين سو

شــهردارى  همدان پيام:  حميدى-خبرنگار  كبودراهنگ-اكــرم   
شيرين سو على رغم تنگناهاى مالى كه اكثر شهردارى ها با آن مواجه 
هســتند و نيز با توجه به شرايط كرونايى حاكم در كشور سعى دارد 
پروژه هاى خود را تا پايان دوره پنجم شوراى اسالمى تكميل كند و 

يا به پيشرفت قابل قبولى برساند.
 شهردار شيرين سو در حاشيه بازديد از روند احداث پروژه مجتمع 
كارگاهى شــهردارى از پيشــرفت 50درصدى مجتمــع كارگاهى 
شهردارى شيرين سو خبر داد و گفت: با توجه به لزوم ايجاد درآمد 
پايدار، تســريع در اجراى پروژه هاى عمرانى شهردارى و عمران و 
آبادانى شهر، ايجاد اشتغال پايدار و نيز براى افزايش سرانه توليدى 
محصوالت كارگاه هاى شهردارى اقدام به احداث مجتمع كارگاهى 

كرد.
ســيد مصطفى موسوى با اشاره به اهميت اشــتغال در پيشرفت و 
آبادانى شــهرها بيان كرد: شهردارى براساس مسئوليت اجتماعى كه 
برعهده دارد اهتمام ويژه اى به مســأله اشــتغال داشــته و تكميل و 
راه اندازى مجتمع كارگاهى مى تواند نقشى در ايجاد اشتغال و رونق 

اقتصادى شهر داشته باشد.
وى با اشــاره به پروژه هاى در دســت اقدام شهردارى گفت: پروژه 
مجتمع كارگاهى شيرين سو ماه گذشته كلنگ زنى شد كه با گذشت 
مدت زمان اندك و از محل منابع داخلى شــهردارى از پيشــرفت 

خوبى برخوردار است.
به گفته موسوى فونداسيون و اسكلت بندى و نيز ديواركشى مجتمع 
انجام شده و مجموعه شهردارى تالش دارد تا بزودى اين پروژه نيز 

به اتمام رسيده و به بهره بردارى برسد.
وى در پايــان بــا تقدير از همــكارى مردم شيرين ســو در انجام 
پروژه هاى عمرانى بيان كرد: امروز اگر شــهردارى شيرين سو موفق 
به اجراى پروژه هاى متعددى در ســطح شهر شــده و يا پروژه اى 
تحويل داده شده است در ســايه حمايت و همكارى مردم شريف 
و نجيب شــهر شيرين ســو صورت گرفته است كه جا دارد از همه 

آنها قدردانى كنيم.

نصب نيمكت پاركى در پارك هاى سطح شهر
 در ادامه فعاليت هاى خدماتى - رفاهى شهردارى قروه درگزين و با هدف زيباتر شدن 
محيط هاى شــهرى و تأمين رفاه شــهروندان تعداد 20 عدد نيمكت پاركى در پارك هاى 

گلستان، الله و شاهد نصب شد.
شهردار شهر قروه درگزين گفت: وظيفه اصلى شهردارى خدمات رسانى در جهت تأمين 

رفاه و آسايش شهروندان است.
مهدى اســفنديارى صالح در ادامه با بيان اينكه رسيدگى به درخواست هاى مردم و ايجاد 
امكانات عمرانى، خدماتى و رفاهى با هدف تأمين رفاه و آســايش آنان موجب شكوفاتر 

شــدن توسعه در سطح شهر مى شود افزود: پارك ها جايگاه خاصى در بين مردم به لحاظ 
گذران اوقات فراغت و تأمين نشاط و آرامش روحى، روانى آنان دارد كه اين امر مستلزم 
ارتقاى ســطح كيفى و كمى امكانات در اين نقاط از يكســو و تالش در جهت استفاده 

صحيح و حفظ و نگهدارى اين امكانات از سوى ديگر است.
به گزارش روابط عمومى شهردارى قروه درگزين، وى  در پايان گفت: اين اقدام كه شامل 
نصب 20 عدد نيمكت پاركى اســت در پارك هاى گلســتان و پارك الله و پارك شاهد، 

توسط اكيپ زحمتكش زيباسازى فضاى سبز انجام شد.
گفتنى است در ماه هاى گذشته نيز تعدادى نيمكت پاركى در پارك وليعصر(عج) خريدارى 

و نصب شده بود.

آگهي مزايده

شركت حكمت آموختگان هگمتانه

شركت حكمت آموختگان هگمتانه قصد دارد اموال و ملزومات ادارى خود را از 
طريق مزايده عمومى به فروش برساند. عالقمندان جهت كسب اطالعات الزم 
مى توانند به كانال تلگرامى  froshamval@مراجعه نمايند و همچنين جهت 

بازديد حضورى با شماره 09036091955 تماس حاصل فرماييد.
*مهلت شركت در مزايده از تاريخ 28/ 04/ 1400 لغايت 1400/05/05 مى باشد.

 نهاوند-معصومه كمالوند-خبرنگار همدان پيام: 
بام نهاوند يكى از بزرگترين پروژه هاى گردشگرى، 
تفريحى و توريستى شهرستان نهاوند، بلكه استان 
همدان در چند ســال اخير است كه نيمه نخست 
تيرماه امسال(1400) افتتاح و به بهره بردارى رسيد.

موقعيت خاص گردشگرى و بكر در باالدست ترين 
چشــم انداز شهر نهاوند از بيابانى رها شده به بامى 
سرســبز و آباد تبديل شــد و اكنون در كوتاه مدت 
و كمتر از يــك ماه به عنوان مقصد گردشــگرى 
در شهرســتان نهاوند موقعيت خــود را ارتقا داده 
اســت و اين روزها اين بــام 120هكتارى ميزبانى 
گردشگرانى از شهرها و استان هاى مختلف كشور 

را دارد. 
ايــن بام به پاتــوق دورهمى خانواده هــا در پايان 
هفته ها و البته شب هاى خنك تابستان در اين ارتفاع 
دلنشين و چشم نواز تبديل شده و موقعيت ورزشى 
و استقبال ورزشكاران و گروه هاى پياده روى هم در 

عصرهاى بام بسيار قابل توجه است.
ســاماندهى اين بام در 2فاز و بــا هزينه 13ميليارد 
تومان در 2ســال تعريف، اجرا و بــه بهره بردارى 
رســيد. پروژه اى كه نمونه هاى مشــابه و حتى با 
مساحتى كمتر از آن در ديگر شهرهاى كشور شايد 
بازده زمانى اجراى آن به بيش از 5 تا 10ســال هم 

رسيده است.
اين بام بــا 4 ورودى اصلى در محورهاى مختلف 
شــهر كه 3ورودى در داخل شهر و يك ورودى از 
كمربندى شهر دارد نكته قابل توجه، نامگذارى اين 
ورودى ها و حتى ميادين و مكان هاى اين بام است 
كه خود شناســنامه اى براى گردشگرى شهرستان 

محسوب مى شود.
از اين 4موقعيت  نام3 ســراب شهرســتان(گيان، 
گاماسياب، فارسبان ) در ورودى هاى آن ثبت شده 

است.
همچنيــن نام هاى نيوانتا، گرين، شــهداى ابوذر، 
پارك بلوط هم از ديگر عنوان هايى است كه خود 
جاذبه و تازگى در اين موقعيت گردشگرى ايجاد 

كرده است.
فضــاى ســبز و جنــگل كارى و نــوار ســبز اطــراف 
ــاز،  ــينماى روب ــام، س ــه ب ــى ب ــيرهاى منته و مس
ســكوهاى ايجــاد شــده در مركــز بــام، پاركينــگ، 
ــاپ و...  ــهربازى، كافى ش ــى، ش ــه مصنوع درياچ
ــه زيرســاخت هاى گردشــگرى اقتصــادى  از جمل
اســت كــه در طــرح ســاماندهى تعريــف و 

ــى شــده اســت. اجراي
يكى از داليلى كه سال ها مديريت شهرى را در خلق 

موقعيت هاى سرمايه گذارى و جذب سرمايه گذار و 
ايجاد و تثبيت منابع درآمدى پايدار ناموفق نشــان 
داد، ضعف در زيرســاخت هاى گردشگرى بود كه 
يا مانند بام موقعيتى مغفول و رها شده بود يا اينكه 
امنيت ســرمايه گذار براى فعاليت بدون تضمين و 

پشتوانه بود.
اكنــون پس از هزينه 13ميلياردى بــراى ايجاد اين 
موقعيت گردشگرى بايد گام هاى بعدى را براى آغاز 

گردشگرى اقتصادى برداشت.
 زيرساخت هاى گردشگرى اقتصادى

 در طرح ساماندهى

شــهردار نهاوند در اين باره گفــت: اگر دقت كنيد 
اغلب طرح ها و زيرســاخت هايى كه در ساماندهى 
بام نهاوند اجرا شــده اســت بحث اقتصادى در آن 
ديده شده اســت مثل سينما، شــهربازى، درياچه 

مصنوعى و... .
ســاماندهى بام حركت  محمد حسين پور افزود: 
نخســت بــود و اكنــون برنامه بعــدى احياى 
گردشــگرى اقتصــادى و ايجــاد و تثبيت منابع 
پايــدار درآمدى در شــهردارى و البته دعوت و 
ورود بخش خصوصى براى سرمايه گذارى ايمن 

در بام  نهاوند خواهد بود.

 افزايش مدت واگذارى بام از 15 به 30سال 
ضمانت سرمايه گذارى بخش خصوصى

شــهردار نهاوند گفت: افزايش مدت واگذارى بام 
به شهردارى از 15به 30سال خود عامل پشتوانه اى 
براى تضمين سرمايه گذارى و ورود بخش خصوصى 
اســت كه بتواند با خيال راحت با ارائه طرح و ايده 

اقدام به فعاليت و درآمدزايى و ارائه خدمات كند.
 با مجوز شــورا براى جذب سرمايه گذار 

فراخوان مى دهيم
به گفته حســين پور ايجــاد ســوئيت هاى اقامتى، 
رستوران و.. در مراكز گردشگرى مثل بام و چهارباغ 

تعريف شده اســت كه پس از عقد قرارداد با منابع 
طبيعى و تحويل بام از 15به مدت 30سال، با مجوز 
شوراى شهر براى فراخوان و جذب سرمايه گذار در 

اين موقعيت ها اقدام مى شود.
اما موضوع قابل توجه اينكه شــهردار معتقد است 
در كنار ايجاد موقعيت هاى سرمايه گذارى و ارتقاى 
كيفيت خدمات دهى به شهروندان در موقعيت هاى 
گردشــگرى مثل بــام و چهاربــاغ، نگرفتن هزينه 
ورودى مى تواند شــهروندان را نسبت به احساس 
تعلق و تعهــد در حفظ اين امكانات و نگهدارى از 

آن تقويت كند.

تاكنون  همدان پيــام:  مالير-خبرنگار   
مبلغ 30 ميليارد تومان براى محوطه سازى 
و نصب المان هاى مينى ورلد مالير هزينه 

شده است.
ــازى  ــى و شهرس ــور زيربناي ــاون ام مع
ــال هاى  ــت: در س ــر گف ــهردارى مالي ش
بــراى  تومــان  ميليــارد   30 گذشــته 
پياده راه ســازى،  محوطه ســازى، 
ــه  ــاى مجموع ــاخت و نصــب المان ه س
تفريحــى و گردشــگرى«مينى ُورلد» يــا 
جهــان كوچــك ماليــر هزينــه شــده 
ــه  ــن مجموع ــى از اي ــه بخش ــت ك اس

مى رســد. بهره بــردارى  بــه  امســال 
مجيد فرجى  بيان كرد: مجموعه مينى ورلد 
پروژه عظيم گردشگرى در شهر مالير از 
سوى شــهردارى با وسعت 40 هكتار در 
دست اجراست و نصب 138 اثر شاخص 
و مهــم تاريخــى ايران و جهــان در اين 

مجموعه پيش بينى شده است.
وى افزود: در حال حاضر المان تاج محل 
با 600 ميليون تومان اعتبار، ديوار چين 
با اعتبار 700 ميليــون تومان، برج ايفل 
با 250 ميليون تومان اعتبار در سال هاى 
هزينه  بــا  شــيلى  نيم تنه هاى  گذشــته، 
60 ميليــون تومان و اهــرام ثالثه مصر 
جمله  از  تومــان  350ميليون  هزينــه  با 
پروژه هاى در دســت احــداث در اين 

پيشرفت  كه  است  مجموعه 
فيزيكى 90 درصد دارند.

معــاون امــور زيربنايــى و 
شهرســازى شهردارى مالير 
گفت: همچنيــن پروژه كاخ 
خورشــيد بــا اعتبــار يك 
ميليارد و 800 ميليون تومان 
80 فيزيكــى  پيشــرفت  و 

درصد در دســت اجراست 
كه 3 ماه آينده به بهره بردارى 

مى رسد.
اينكــه  بيــان  بــا  فرجــى 
600 هزينه  بــا  گنبدقابوس 

ميليــون تومــان، دروازه قرآن شــيراز با 
450 ميليــون تومان و پيشــرفت فيزيكى 
افزود:  اجراست،  دســت  در  40درصدى 
عــالوه بر ايــن بــاغ دولت آباد يــزد با 
يــك ميليــارد و 500 ميليــون تومــان، 
قلعه فلك االفــالك با هزينــه 500 ميليون 
تومان، آرامگاه بوعلى ســينا با اعتبار 600
ميليــون تومان، آبشــار مينى ورلد با 300

ميليون تومان، باغ مشــاهير با 700 ميليون 
تومــان، آمفى تئاتر با 300 ميليون تومان و 
پيشرفت فيزيكى بين 30 تا 40 درصد در 

دست اجراست.
وى گفــت: با توجه به نياز اين شــهر به 
فرهنگســرا و مجموعه هــاى فرهنگــى، 

طراحــى يك فرهنگســرا را به مشــاور 
داده ايــم كه يكى از مطالبات شــهروندان 
ماليرى است كه در ضلع شرقى مجموعه 

مينى ورلد احداث مى شود.
 ساخت فرهنگسرا 
در مجموعه مينى ورلد

معــاون امــور زيربنايــى و شهرســازى 
شــهردارى ماليــر احــداث مجموعــه 
تفريحى و توريســتى بام مالير را از ديگر 
اولويت هاى گردشــگرى شهردارى مالير 
عنوان و بيان كرد: براى اجراى آبشــار بام 
ماليــر اعتبار يك ميليــارد و 400 ميليون 
تومان هزينه شد و 8 واحد ُمتل بام با 900
ميليون تومان هم اكنون در دست اجراست 
آن  محوطه ســازى  و 
پيشــرفت  درصد   80

فيزيكى دارد.
فرجــى گفــت: براى 
رســتوران  ســاخت 
سنتى بام مالير با 300

مترمربــع زيربنــا يك 
ميليون   800 و  ميليارد 
تومــان اعتبــار هزينه 
شــده و براى ساخت 
نيز  جزيره  رســتوران 
كه هم اكنون در دست 
ميليارد   3 اجراســت، 

تومان اعتبار پيش بينى شده است.
وى دربــاره ديگــر پروژه هــاى عمرانى 
سابق  ســاختمان  افزود:  مالير  شهردارى 
تاكســيرانى در 4 طبقه در دست ساخت 
اســت كه 5 ميليارد تومان براى آن هزينه 
شــده و يك مــاه آينده بــه بهره بردارى 

مى رسد.
معاون امــور زيربنايى شــهردارى مالير 
همچنيــن به احــداث ســاختمان حوزه 
خدمات شــهرى براى مواقــع بحران با 
اعتبار 2ميليــارد و 600 ميليــون تومان، 
ساخت 2ســوله بزرگ براى ماشين آالت 
سنگين شهردارى به متراژ 2 هزار مترمربع، 
پروژه فرهنگى و تجارى ميدان استاندارد 
با هزينه كــرد 5 ميليارد تومــان اعتبار و 
پروژه تجارى بهارســتان با 2هزار و 100

نمايشگاهى  صورت  به  مساحت  مترمربع 
مبل و منبت اشاره كرد.

فرجــى با بيــان اينكه ايســتگاه مركزى 
آتش نشــانى در ضلع شمال شــرقى شهر 
مالير در جوار ســاختمان تجارى ميدان 
در  افزود:  مى شــود،  احداث  بهارســتان 
راستاى توســعه فضاى سبز و پارك هاى 
محلى نيز پارك شــقايق با 1/7 هكتار در 
شــهرك وليعصر(عج) در دست اجراست 
كــه 3/5 ميليارد تومان بــراى تكميل آن 

هزينه مى شود.

شهردار اسدآباد خبرداد
ثبت 1000 پرونده در سامانه 

پرونده هاى الكترونيكى 
 اسدآباد-خبرنگار همدان پيام: از 25 ارديبهشت ماه سالجارى فاز نخست پروژه 
ثبت پرونده هاى شهردارى آغاز شده و بعد از 60 روز ، هزار پرونده ثبت شده است.

شهردار شهر اسدآباد گفت: فاز نخست در مدت زمان 6 ماهه با تعداد 6 هزار و500 
پرونده آغاز شده است و 25 دى ماه به پايان مى رسد.

عليرضا فعله گرى بيان كرد: در اين پروژه 13 نفر نيروى بومى شهرســتان در حال 
فعاليت هستند.

وى افــزود: با توجه به اينكه شــهردارى نزديك ترين نهاد به مــردم در زمينه ارائه 
خدمات عمومى و رفاهى است با توسعه شهردارى الكترونيك زمينه ايجاد مديريت 
يكپارچه شهرى و در نهايت كوچك سازى دامنه فعاليت هاى دولت فراهم مى شود 
و مى توان انتظار داشت كه اين قبيل نهادها در قبال عملكرد خود احساس مسئوليت 

بيشترى داشته باشند. 
فعله گرى گفت: بر همين اساس كارشناسان، مديران و سياستگذاران شهردارى هاى 
كشــور الزم است به وسعت، كارايى و اهميت دستاوردهاى حاصل از به كارگيرى 
صحيح و اصولى اين گونه فناورى ها توجه بيشــترى كرده و براى به كارگيرى آنها 

عزم جدى ترى داشته باشند.
وى افزود: در دنياى امروز كه هر بيشتر به سمت ماشينى شدن قدم مى گذاريم ديگر 
روابط چهره به چهره و مستقيم نمى تواند پاسخگوى مشكالت ما باشد. در شهرهاى 
امروز با افزايش جمعيت و در نتيجه آن افزايش ترافيك شــهرى روبه رو هســتيم. 
از آنجا كه كاغذبازى هاى پيشــين نمى تواند روشى مناسب در جهت رسيدگى به 
كارهاى ادارى شــهروندان باشد از اين رو ســازمان هاى مهم نظير شهردارى ها در 
شــهرهاى بزرگ كه به نوعى قلب تپنده شــهر محسوب مى شــوند بايد دست از 

روش هاى پيشين برداشته و وارد دنياى الكترونيك و مجازى شوند.

گام دوم؛ گردشگرى اقتصادى در بام نهاوند
■ شهردار: بام خانه امن بخش خصوصى براى سرمايه گذارى گردشگرى 

  30 ميليارد تومان براى مينى ورلد مالير هزينه شده است
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نتيجه قطعى شوراى شهر تويسركان هفته آينده 
اعالم مى شود

ابطال قطعى آراى يك كانديدا
بر  نظــارت  هيــأت  رئيــس   
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و 
روستا در استان از ابطال آراى يك 
نفر از اعضاى شــوراى ششم شهر 
تويسركان خبر داد و اعالم كرد كه 
نتيجه قطعى شورا هفته آينده اعالم 

مى شود.
حجت االسالم احمد حسين فالحى 
در گفت وگو با فارس، درخصوص 

نتيجه آراى 3 نفر از اعضاى منتخب ششــمين دوره شــوراى شهر 
تويسركان گفت: طبق مقررات بايد گزارش هاى دريافتى از نهادهاى 
قضايى و امنيتى را به هيأت مركزى نظارت ارائه كنيم تا تصميم گيرى 

در اين هيأت انجام شود.
وى با بيــان اينكه گزارش هاى تخلف در مــورد 3 نفر و اظهارنظر 
قطعى در مورد يك نفر انجام شــده اســت افــزود: در حال حاضر 
اعضــاى هيأت عالى اســتان تنها در خصوص ابطــال آراى يك نفر 

متفق القول هستند.
فالحــى درخصوص تكليف آراى 2 منتخب ديگر شــوراى شــهر 
در تويســركان گفت: بخشــى از مدارك رســيده و منتظر دريافت 
يكسرى ديگر از اسناد هستيم كه با تحققق اين مهم اظهارنظر نهايى 
درخصوص شوراى شهر تويســركان به همراه هيأت مركزى استان 

اعالم و نتيجه تمام خواهد شد.
رئيــس هيأت عالى نظارت بــر انتخابات ششــمين دوره انتخابات 
شورا هاى اســالمى شهر و روستاى استان درباره اعالم نام فردى كه 
رأى آن ابطال شده است افزود: چون نتيجه كار قطعى نشده است در 

حال حاضر نمى توانيم نام اين شخص را اطالع رسانى كنيم.
فالحــى با بيان اينكه انشــاءا... هفتــه آينده نتيجه كلــى آرا اعالم 
مى شود درباره دليل طوالنى شدن اعالم نتيجه تخلفات شوراى شهر 
تويســركان گفت: نهادهاى نظارتى و ميدانى تويســركان دير به ما 
پاســخ دادند تا اســناد و گزارش ها را جمع بندى كردند كمى طول 

كشيد اما هفته آينده نتيجه مشخص مى شود.

دبير حزب مؤتلفه اسالمى استان: 
آيا انتشار ليست مجمع فعاالن فرهنگى 

قانونى بود؟
 انتخابات 28خردادماه امســال على رغم تمامــى تبليغات منفى 
دشــمنان با حضور حماســى مردم آگاه و هميشــه در صحنه و در 
پاســخ به دعوت رهبر معظم انقالب برگزار شــد كه جاى تشكر و 

قدردانى دارد.
دبير حزب مؤتلفه اســالمى اســتان گفت: مردم همــواره گوش به 
فرمان رهبر انقالب هســتند و در انتخابات اخير نيز على رغم تمامى 
مشــكالت اقتصادى و معيشتى نشان دادند پاى آرمان هاى امام(ره)، 
شهدا و رهبرى ايستاده اند و لحظه اى عقب نخواهند نشست كه بايد 

قدردان اين مردم آگاه و بابصيرت بود.
محمود الفت با اشاره به اينكه انتخابات شوراى اسالمى شهر همدان 
از ســوى هيأت نظارت تأييد شده اســت، بيان كرد: با وجود تأييد 
انتخابات، اما تاكنون مشــخص نشده اســت كه آيا اقدام حاشيه ساز 
مجمع فعاالن فرهنگى در ارائه ليســت انتخاباتى 8 نفره قانونى بوده 
يا خير؛ بنابراين درخواســت داريم فرماندار همدان و رئيس هيأت 

نظارت بر انتخابات استان در اين خصوص اظهارنظر كنند. 
وى در ادامــه افزود: مجمع فعــاالن فرهنگى ميثاق نامه اى به امضاى 
نامزدهاى مورد اشــاره رسانده است كه در اختيار حزب مؤتلفه قرار 
دارد كه در متن آن منتخبان شورا متعهد شده اند ماهيانه 15درصد از 
حقوق و مزاياى خود كه از شــوراى اسالمى شهر در دوره خدمت 
دريافــت مى كنند را در ازاى عناوين فعاليت هاى فرهنگى، تشــكيل 
اتاق فكر اين مجمع و يا نظارت بر شــورا پرداخت كنند و همچنين 
در بند ديگرى نيز متعهد شدند در صورتى كه مجمع فعاالن فرهنگى 
در هــر زمان از عملكرد هركدام از آنها در شــوراى شــهر رضايت 

نداشت اعضا استعفا دهند! 
الفــت در اين خصوص گفت: با توجه به موضوعات مورد اشــاره، 
حزب مؤتلفه اســالمى اســتان همدان از فرمانــدار و رئيس هيأت 
نظارت بر انتخابات اســتان درخواســت دارد كه نخســت اينكه آيا 
مجمع فعاالن فرهنگى همدان داراى مجوز رســمى و قانونى است 
و دوم اينكه آيا حق ورود به مباحث سياســى و انتخابات شــوراى 
شــهر را داشته اســت و از همه مهمتر اينكه اخذ اين تعهد در رد و 
بدل شــدن پول تحت عناوين كار فرهنگى، تشــكيل اتاق فكر و يا 
نظارت بر شــورا اقدامى قانونى مى باشــد يا تخلفى صورت گرفته 
اســت؟ بنابراين در صورت  تخلف آيا برخورد قانونى نســبت به 

تعهدگيرنده و تعهددهنده در دستور كار قرار دارد؟                 
دبير حزب مؤتلفه اســالمى استان در ادامه افزود: بايد مشخص شود 
مجمع فعاالن فرهنگى تاكنون چگونه كسب درآمد مى كردند و چرا 
اكنون همزمان با انتخابات شــوراى شــهر براى درآمدزايى اقدام به 
انتشــار و حمايت از  افرادى كه آنهــا را ملزم به پرداخت درصدى 
از حقوق شــخصى خود در صورت ورود به شــوراى شهر كرده اند 
آيا با كســرى درآمد مواجه بوده اند يا اين موضوع شائبه دخالت در 
انتخابات را با پوشش كار فرهنگى تقويت مى كنند و طبق قانون چه 
جايگاه نظارتى براى اين مجمع؛ قانونگذار مشــخص كرده كه رد و 
بدل كردن پول از افراد  منتخب را در راســتاى امر نظارت بر شورا 

مجاز دانسته است. 
وى در پايان بيان كرد: در راستاى شفافيت درخصوص موارد مطرح 
شده، انتظار داريم پاسخى دقيق و جامع از سوى مسئوالن فوق ارائه 

و در اختيار رسانه ها و مردم شريف همدان قرار گيرد.

سخنگوى كميسيون كشاورزى مجلس: 
ستاد تنظيم بازار به وزارت كشاورزى 

برگردد
 مدت زمان اجراى موقت انتقال 
ستاد تنظيم بازار به وزارت صنعت 
تمام شــده و بايد طبــق قانون اين 
ســتاد به وزارت جهادكشــاورزى 

برگردد.
ســخنگوى  ايســنا،  گــزارش  به 
كميسيون كشاورزى مجلس شوراى 
اســالمى در جلســه روز گذشته 
مجلس در تذكرى با استناد به مواد 
206 و 207 آيين نامه داخلى مجلس گفت: 2 سال پيش يك اتفاقى در 
رابطه با انتزاع وظايف و اختيارات ستاد تنظيم بازار رخ داد و اين ستاد 
به صورت موقت از وزارت جهادكشاورزى به وزارت صنعت منتقل 
شــد، اما اين قانون منقضى شده و ماندن ستاد تنظيم بازار در وزارت 

صنعت خالف قانون است و بايد به وزارت جهادكشاورزى برگردد.
حجت االسالم والمسلمين احد آزادى خواه با تأكيد بر اينكه نبايد دولت 
كار خالف قانون انجام دهد، افزود: گرفتارى هاى مرغ، گندم، نهاده هاى 
دامى و آرد همه مرتبط با اين قانون است كه دولت در آن تخطى كرده، 

اجازه ندهيد تخلف در دولت اتفاق بيفتد.
وى با اشــاره به گزارش كميســيون انرژى درباره خاموشى هاى اخير 
گفت: اين گزارش در حالى قرائت شد كه وزير نيرو در جلسه حضور 
نداشــت، اگر وزير امروز به مجلس نيايد پس چه زمانى مى خواهد 

حضور پيدا كند؟ چه كسى پاسخگوى نابودى برق كشور است؟
آزادى خواه با اشــاره به ماده 82 آيين نامه داخلى، بيان كرد: در صورت 
وجود موضوع ضرورى، مجلس مى تواند جلســه اضطرارى تشكيل 
دهد، چه چيزى ضرورى تر از مشــكالت قطعى برق بود؟ البته كه در 
همين ايام 2 كميسيون انرژى و اصل 90 جلسه اى گذاشت، اما صحن 
علنى هم بايد جلسه اى تشكيل مى داد تا مردم بدانند مجلس انقالبى، 

برخط و بر لحظه در موضوعات مختلف كنار مردم است.
رئيس مجلس در پاسخ به اين تذكر، گفت: اين تذكر درستى است، در 
رابطه با قانون تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزى در دولت 
تصميم گرفته شــد كه اين تفكيك انجام شود كه زمان آن طبق قانون 
تمام شده است، همين طور در شوراى هماهنگى اقتصادى و در جلسه 
ســران و پس از فروردين ماه مصوب شد اين وظايف طبق قانون و به 
طوركامل به وزارت جهادكشاورزى برگردد. محمدباقر قاليباف افزود: 
كميسيون كشــاورزى مجلس از وزراى مربوطه براى توضيح دعوت 
كند، واقعاً بخشــى از نابسامانى هاى ايجاد شده در موضوع نهاده هاى 
دامى به دليل همين تفكيك مأموريت اســت. بايد طبق قانون شركت 
بازرگانــى دولتى تعيين تكليف شــده و در وزارت جهادكشــاورزى 

پيگيرى شود، دولت بايد به اين موضوع توجه كند.

سخنگوى كميسيون برنامه وبودجه مجلس:
موضوعى به نام تذكر نمايندگان مجلس 

در قانون اساسى وجود ندارد
 رابطــه مجلس و دولت را قانون اساســى تعيين مى كند و در اين 
قانون، پرســش و استيضاح مطرح 
شده و موضوعى به نام تذكر وجود 

ندارد.
خبرنــگاران،  باشــگاه  گزارش  به 
نماينده مردم تويسركان در مجلس 
علنى  صحن  در  اســالمى  شوراى 
روز گذشته مجلس شوراى اسالمى 
در جريان بررسى كليات طرح الزام 
دســتگاه هاى اجرايى جهت پاســخگويى به تذكرات كتبى و شفاهى 
نمايندگان گفت: رابطه مجلس و دولت را قانون اساسى تعيين مى كند 
و در اين قانون، پرســش و اســتيضاح مطرح شده و موضوعى به نام 

تذكر وجود ندارد.
محمدمهدى مفتح افزود: در مجلس هاى پيش هم مســأله تذكر مورد 
بحث و بررســى قرار گرفت. اگر شــوراى نگهبان نظر دهد كه تذكر 
در قانون اساســى وجود ندارد و اين طرح با ايراد مواجه شود، همين 

تذكرهاى كنونى نيز از دست مى رود.
عبدالرضا مصرى يكى ديگر از نمايندگان مجلس در پاسخ به اين تذكر 
بيان كرد: از آنجايى كه در آيين نامه داخلى مجلس تذكر كتبى و شفاهى 
مطرح است و شوراى نگهبان آن را تأييد كرده، بنابراين ساماندهى آن 
مورد ايراد شــورا نخواهد بود، در ضمن براى تصويب اصالح قانون 

آيين نامه داخلى نياز به رأى دوسومى داريم. 
مفتح در ادامه مخالفت خود را مطرح كرد و گفت: كميســيون در نظر 
دارد ســامانه اى ايجاد كند تا تذكرات در آن مطرح و وزير به آن پاسخ 
دهد. از ســوى ديگر امتياز طاليى براى هيأت رئيسه ديده شده است 
تا بدون هيچ ضابطه اى بگويد كدام تذكر فورى اســت تا پاسخ به آن 

ظرف مدت يك هفته انجام شود.
سخنگوى كميسيون برنامه وبودجه مجلس در پايان بيان كرد: تشخيص 
اينكه كدام تذكر مهمتر اســت، اختيار طاليى براى هيأت رئيسه است 
كه موجب تخلف و دردسر براى نمايندگان در حوزه انتخابيه مى شود.

ايران آماده اجرايى كردن 
توافق تبادل زندانيان است

 ســخنگوى وزارت امورخارجه با اشاره به توافق ايران با آمريكا و انگليس 
درخصوص تبادل بشردوســتانه و آزادى 10 زندانى از همه طرف ها تأكيد كرد 

كه ايران آماده است تا همين"امروز" اين توافق را اجرايى كند.
به گزارش فارس، سعيد خطيب زاده در حساب كاربرى خود در توييتر نوشت: 
حيرت آور اين است كه اياالت متحده اين حقيقت ساده را انكار مى كند كه "يك 
توافق درخصوص بازداشت شــدگان به دســت آمده است". حتى شامل اينكه 

چگونه اعالم عمومى شود.
وى با اشاره به مذاكرات وين گفت: در وين - جدا از برجام - با اياالت متحده 
و انگليس درخصوص تبادل بشردوســتانه و آزادى 10 زندانى از همه طرف ها 

توافق شد. ايران آماده است تا همين "امروز" اين توافق را اجرايى كند.

حق مردم دانستن گردنه هاى مشكل زا است
 الزم اســت مردم بدانند اگر تحريم و جنگ اقتصادى به كشورمان تحميل 
نشــده بود و كرونا نيز پديد نمى آمد امروز اقتصاد كشور در چه موقعيتى قرار 

داشت.  
به گزارش ايرنا، رئيس جمهور بر حساســيت و جديت دولت تدبير و اميد بر 
ارائه گزارش هاى شــفاف و دقيق از وضعيت اقتصادى كشــور به مردم تأكيد 
كرد و گفت: مردم حق دارند بدانند كه چه گردنه هايى موجب بروز مشكالت 

شده است.
حجت  االسالم والمسلمين حسن روحانى روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگى 
اقتصادى دولت بيان كرد: دولت خود را موظف مى داند به مردم با شــفافيت و 
صراحت از فعاليت خود گزارش دهد و در 8 سال گذشته اين اقدام را به طور 

جدى پيگيرى كرده است.

برخى اوقات ممكن است نظر آيت ا... جنتى 
رأى نياورد

 هر عضو در شــوراى نگهبان يك رأى دارد و اين استدالل است كه حرف 
اول و آخر را در شــوراى نگهبان مى زند و در واقع آنچه كه در شوراى نگهبان 
مهم اســت، استدالل است و سن و سال نيســت. به گزارش ايسنا، سخنگوى 
شــوراى نگهبان در پاسخ به اين پرســش كه مى گويند نظر آيت ا... جنتى در 
شــوراى نگهبان مورد توجه است نه اعضا، گفت: هر كس در شوراى نگهبان 
يك رأى دارد، چه بنده به عنوان كوچكترين عضو و چه آيت ا... جنتى به عنوان 
بزرگترين عضو شــوراى نگهبان. هادى طحان نظيف افزود: هر كسى در شورا 
يك رأى دارد و اين استدالل است كه حرف نخست و آخر را مى زند. البته بنده 
آيــت ا... جنتى را در خيلى از موضوعــات همراه مى بينم، اما برخى اوقات هم 

ممكن است كه ايشان نظرى داشته باشند ولى نظر ايشان رأى نياورد.

كارت دانشجويى به نام ثنا قبادى، فرزند محمدرضا،به شماره 
شناسنامه 3830303637 و به شماره دانشجويى 9712107058 ، 

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

محمد ترابى»
 دوره هفتــم مذاكرات ويــن بيش از آن  
چيزى كه انتظارش مى رفت به طول انجاميد. 
همين مسأله موجب ايجاد گمانه زنى هايى مبنى 
بر اينكه ايران ادامه مذاكرات را به دولت آينده 
خواهد سپرد، شد. صحبت هاى رئيس جمهور 
كشــورمان در اواخر هفته گذشته و اظهاراتى 
مبنى بر اينكــه فرصت مذاكــرات از دولت 
وى گرفته شــده اســت، موجب شد كه اين 

گمانه زنى ها قدرت بگيرد. 
با اين حال اوايل هفته جارى عباس عراقچى 
معاون سياسى وزير امورخارجه و رئيس هيأت 
ايرانــى در مذاكرات احياى برجام در وين در 
يك رشته توئيت نوشت: ما در دوران انتقالى 
بسر مى بريم و يك انتقال دموكراتيك قدرت 
در تهران در حال انجام است. روشن است كه 
گفت وگوهاى وين بايد منتظر دولت جديد در 

ايران بماند اين اقتضاى هر دموكراسى است.
خبــر ادامــه مذاكرات وين به دســت دولت 
آيت ا... ابراهيم رئيســى به صورت رســمى 

انتشار يافت. 
 واكنش واشنگتن به تصميم تهران

وزارت خارجه آمريكا در اين بيانيه در واكنش 
به اظهارات عراقچى نوشــت: اين اظهارات، 
تالشــى تكان دهنده و خشــمگين كننده براى 
رفع تقصير و شــانه خالى كردن از مسئوليت 
بن بست كنونى در بازگشت متقابل احتمالى به 
پايبندى به برجام اســت. ما آماده هستيم تا به  
محض اينكه ايران تصميمات مقتضى را اتخاذ 
كرد، به وين بازگرديم و كار روى بازگشــت 

متقابل به برجام را تكميل كنيم.
اين بيانيه كه از ســوى ند پرايس ســخنگوى 
وزارت خارجه آمريكا صادر و توســط رابرت 
مالى نماينده ويژه دولت آمريكا در امور ايران 
منتشر شد، نشان مى داد كه دولت وقت اياالت 
متحده آمريكا از اين تصميم تهران اســتقبال 

نكرده  است. 
 چپ هاِى بى اعتماد به راست

همان گونــه كه جريــان چپ-اصالحات در 
كشــورمان در  دهه هاى اخير بــر مذاكرات با 
ساير كشورها تأكيد كرده و كشور هاى غربى 
را مورد توجه قرار داده، شــاهد اين مســأله 

هســتيم كه حزب چپ-دموكرات در اياالت 
متحده آمريكا نيز در دهه گذشته بر مذاكرات با 
كشورمان و كاهش تنش ها ميان اين دو كشور 

تأكيد كرده اند. 
والمسلمين  حجت االســالم  دولت  همزمانى 
حســن روحانى با دولت باراك اوباما، زمينه 
مذاكرات ميان ايــران و آمريكا را بيش از هر 
زمان ديگــر فراهم كرد. با ايــن حال در اين 
ميان جريان راست-اصولگرا در ايران و حزب 
متحده  ايــاالت  در  راســت-جمهورى خواه 

همواره در موضع مخالفت با برجام بوده اند. 
اوج مخالفت  راســت هاى ايــاالت متحده با 
برجام خــروج دونالد ترامــپ رئيس جمهور 
جمهورى خواه وقت اين كشــور از برجام در 
ســال 97 بود. اين اقــدام دولت وقت اياالت 
متحــده عواقــب زيــادى را از لحاظ حقوق 
بين الملل متوجه آمريكا ســاخت و از سوى 
ديگر وضع تحريم هاى يكجانبه و بى  رحمانه 
عليه ايران، شرايط اقتصادى را براى كشورمان 

به چالش كشيد. 
از آنجايى كه تاكنون اصولگرايان نيز مخالفت 
تمــام قد خود را در برابر برجام بار ها نشــان  
داده  و برخــى از اقدامات مجلس اصولگراى 
يازدهــم از جمله طرح "اقــدام راهبرى براى 

لغو تحريم ها" (به موجــب اين طرح اجراى 
پروتكل الحاقى از ســوى ايران پس از 2 ماه 
متوقف شــد)، كه برخى در داخل و خارج از 
كشــور اين اقدام را بر عليه برجام مى خوانند، 
موجــب شــده كه مقامــات و كارشناســان 
آمريكايى به اتمام مذاكرات با دولت روحانى 

تمايل بيشترى پيدا كنند. 
 آيا دولت ســيزدهم احيــا و بقاى 

برجام را به چالش مى كشد؟
البته اين مسأله كه دولت سيزدهم مى تواند در 
احيا و بقاى برجام تا چه ميزان تأثيرگذار باشد، 
تــا حد زيادى به اقدامات و موضع اين دولت 
نسبت به برجام بســتگى خواهد داشت، چرا 
كه با وجود تعيين خط مشى سياست خارجى 
دولت ها  رهبرى،  مقام معظم  توسط  كشورمان 
نشــان داده اند كه با عملكرد خود در پيشبرد 
اين سياست ها تا چه اندازه  مى توانند تأثيرگذار 
باشــند. ولى در كل مى توان گفت كه شرايط 
پيش روى دولت سيزدهم به نحوى است كه 
عالوه بر اينكه با برجام مخالف نباشــد، بلكه 
بهترين  بهره  بردارى را از آن به نفع كشــور و 

مردم داشته باشد. 
يكــى از اين داليل مى تواند كنار رفتن جريان 
اصالحات از بدنه قدرت و احتمال هماهنگى 

بيشــتر ميان 3 قوه بخصوص مجلس و دولت 
باشــد. اين در حالى اســت كه اختالفات و 
نزاع هاى سياســى نيز به حداقل خود مى رسد 
و در اين ميان احتمال فرصت سوزى ها توسط 
نزاع هاى سياســى-حزبى كاهش پيدا خواهد 

كرد. 
يكى ديگــر از موقعيت هاى پيش روى دولت 
ســيزدهم، پايان دادن به گمانه زنى ها پيرامون 
جريان اصولگرا و مخالفت اين جريان با تعامل 
با ساير كشور هاى جهان است. با وجود تمايل 
جريــان اصولگرا به تعامل بــا ابرقدرت هاى 
شرقى از جمله روسيه و چين، كشورمان براى 
برقرارى روابط تجارى حسنه با اين كشور ها 
نياز به لغــو تحريم ها و احياى برجام دارد. از 
اين رو مى تــوان گفت كه از نظر عملى دولت 
سيزدهم بيش از مخالفت با برجام به تعامل با 

غرب بى اعتماد است. 
شــاهد اين مســأله هســتيم با وجود ادعاى 
افراطى بودن دولت ســيزدهم توسط مخالفان 
آن، رئيســى تاكنون بر نــگاه و گزينش هاى 
فراجناحــى تأكيد كرده و اين فرصت را پيش 
روى دولت خود احســاس مى كند كه بتواند 
تابوشــكن گزينش ها براســاس يك جريان 

خاص باشد. 

 همانطور كه مى دانيد رسانه يكى از اركان 
دموكراسى به حساب مى آيد. پوشش اخبار، 
تحليل و بررسى عملكرد و مواضع مديران و 
مسئوالن منتخب مردمى به منظور مطالبه گرى 
و آشــنايى بيشــتر مردم با منتخبان خود در 
مناصب عاليه كشــورى، يكى از رسالت هاى 

رسانه  به حساب مى آيد. 
البته برعكس اين مســأله نيز به همان اندازه 
اهميــت دارد، بــه اين منظور كه رســاندن 
نارضايتى هــا و انتقــادات مردمى به گوش 
مسئوالن امر و همچنين انتقال نظر مساعد و 
يا مخالف آنها بر ســر برخى طرح ها نيز از 
ديگر رسالت هاى اصحاب رسانه به حساب 

مى آيد. 
انتقــال نظــرات مردمــى در كنــار تحليل  
كارشــناس ها در رابطه با برخى از طرح هاى 
مهم به ســمع مقامات و مســئوالن منتخب 
مردمى، مى تواند به ايشان در اتخاذ تصميمات 
مهم كمك  رســان بــوده و تــا تصميماتى 

نزديك تر به تصميم مردمى گرفته شود. 
در همين رابطه مى خواهيم با انتشار جزئيات 
برخــى از طرح ها، نظــرات و مواضع مردم 
شهرســتان و اســتان همدان را اتخاذ كرده 
تا مســئوالن امر بيش از پيــش از نظرات و 
مواضع مردم آگاه شــوند. اين نظر سنجى ها 
پس از تصويب و نهايى شدن طرح شفافيت 
آراى نمايندگان در مجلس، موجب مى شود 
كه نظر مــردم با نظر نمايندگان اســتان در 
مجلس قابل قياس شــود. از اين رو بيش از 
پيش منتظر نهايى شدن طرح مذكور هستيم 
كه با وجــود تأكيد اكثريت غالب نمايندگان 
مجلس يازدهم هنوز پس از گذشــت حدود 

يك ســال و نيم از عمر 
اين مجلس به سرانجام 

نرسيده  است. 
تيرماه)  روزگذشته(27 
جلسه  كار  دســتور  در 
كميسيون برنامه، بودجه 
مجلس  محاســبات  و 
اسالمى"بحث  شوراى 
پيرامــون  بررســى  و 
تصميمات اتخاذ شــده 
عمل  بــه  اقدامــات  و 
آمــده در اجراى بند(و) 
تبصره( 2) قانون بودجه 
كشور(  كل   1400 سال 
موضوع همسان ســازى 
حقــوق بازنشســتگان 
در  منــدرج  مــوارد  و 
جزء(2) اين بند به ويژه 

نظام رتبه بندى معلمان)" قرار گرفت.
حال مى خواهيم در نخســتين نظرســنجى 
مرتبط با صفحه سياسى روزنامه همدان پيام، 
طرح همسان ســازى حقوق بازنشستگان در 

مجلس شوراى اسالمى را به رأى گذاريم.
متن اليحه:

تبصره هاى  مــاده(104)،  مفاد  يك:  تبصره 
(يك) الى (9) ماده(109) و تبصره هاى (يك) 
الى(4) مــاده (110) قانون مديريت خدمات 

كشورى به قوت خود باقى است.
2: چنانچه هركدام از بازنشستگان  تبصره 
عمل  مورد  مقررات  براســاس  موظفين  و 
قبلى بيــش از ارقام فوق الذكــر دريافت 
مى نماينــد همــان ارقام مــالك پرداخت 

مى باشد. تفاوت دريافتى اين دسته از افراد 
ناشى از اجراى اين قانون با مقررات قبلى 
از جمع حقوق آنان محاسبه و به صورت 
ثابت در رديفــى جداگانه درج مى گردد. 
اين تفاوت به جز افزايش سنواتى مشمول 
ساير افزايش هاى موضوع تبصره (3) اين 

ماده نخواهد بود.
تبصــره 3: چنانچــه امتيازات يــا درصد 
عوامل و مبانى تشــكيل دهنده اقالم مشمول 
كســور بازنشستگى حقوق شــاغلين، طبق 
مقررات و مصوبات و با تأييد ســازمان هاى 
برنامه وبودجه و ادارى و اســتخدامى كشور 
تغييــر يابد، حقوق بازنشســتگان به نحوى 
ترميم مى گــردد كه از 90 درصد مذكور در 

اين ماده كمتر نشود.
تبصره 4: بازنشســتگان شركت هاى واگذار 
شــده به اســتناد قانون اجراى سياست هاى 
كلــى اصل (44) قانون اساســى و همچنين 
مشــموالن بند(الف) مــاده(6) قانون احكام 
دائمى برنامه هاى توسعه كشور كه به اشتراك 
خود در صندوق هاى بازنشســتگى ذى ربط 
ادامه داده اند براساس ضوابطى كه در آيين نامه 
اجرايى اين قانون پيش بينى مى گردد مشمول 

اين قانون مى شوند.
تبصره 5: بار مالى اين ماده هرســاله بنا بر 
پيشــنهاد صندوق بازنشســتگى و سازمان 
تأمين اجتماعــى نيروهــاى مســلح و تأييد 
ســازمان برنامه وبودجــه در لوايــح بودجه 

سنواتى منظور مى شود.
■ از مردم شريف همدان دعوت مى شود كه 
موافق و مخالفت خــود را با اليحه "دائمى 
شدن متناسب ســازى حقوق بازنشستگان با 
شاغالن" از طريق پل هاى ارتباطى همدان پيام 

اعالم كنند: 
■  نظرسنجى پين شده در كانال تلگرامى 

@hamedanpayamهمدان پيام
■ سامانه پيامكى 09038275855

■ ارسال عدد يك در صورت موافقت
■ ارسال عدد 2 در صورت مخالفت 

■  نكته نظرات خود را در رابطه با اين اليحه 
مى توانيد به سامانه پيامكى ما ارسال كنيد.

■ براى شــركت در اين نظرســنجى تا پايان 
امروز (28تيرماه) فرصت داريد.

■ نتيجه نظرســنجى و ادامــه اخبار پيرامون 
طرح و يا اليحه مذكور را در چاپ هاى آتى 

بخوانيد.  

نياز اصولگرايان به برجام براى تعامل با شرق

مذاكرات وين به دولت رئيسى سپرده شد

نظرسنجى شماره يك:
آيا موافق اليحه دائمى شدن متناسب سازى 

حقوق بازنشستگان با شاغالن هستيد؟
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خبـر

آگهى تأسيس،تغييرات شركت
ــات و  ــاورى اطالع ــدود فن ــئوليت مح ــا مس ــركت ب ــرات ش ــى تغيي آگه
ــى  ــه مل ــت 1724 و شناس ــماره ثب ــه ش ــه ب ــون دو كوه ــات مجن ارتباط
مــورخ  مديــره  هيــأت  جلســه  صــورت  اســتناد  بــه   14009294981
 1400/03/25 مــورخ   119/1401 شــماره  مجــوز  باســتناد  و   1400/03/23
ــاذ  ــل اتخ ــات ذي ــى تصميم ــات راديوي ــررات ارتباط ــم مق ــازمان تنظي س
ــل  ــاء مديرعام ــا امض ــردا ب ــادى و ادارى منف ــاى ع ــه ه ــى نام ــد: تمام ش
ــا  ــره (محمــد حســين رضايــى) ي ــا رئيــس هيــأت مدي ــوذر رضايــى) ي (اب
ــى  ــر م ــركت معتب ــر ش ــا مه ــراه ب ــره هم ــأت مدي ــاى هي ــدى از اعض اح
ــركت از  ــدآور ش ــادار و تعه ــناد به ــى اوراق و اس ــن تمام ــد و همچني باش
ــا  ــردا ب ــالمى منف ــود اس ــا، عق ــروات، قرارداده ــفته، ب ــك، س ــل چ قبي
ــر  ــا مه ــراه ب ــى) هم ــره (محمــد حســين رضاي ــأت مدي امضــاء رئيــس هي
ــى از  ــى) و يك ــوذر رضاي ــل (اب ــاء مديرعام ــا امض ــا ب ــا متفق ــركت و ي ش

ــد. ــى باش ــر م ــركت معتب ــر ش ــا مه ــراه ب ــره هم ــأت مدي ــاى هي اعض

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان-مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند 
(1166881)

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

خبـر

اختالفات حاد خانوادگى، بيشترين گزارش اورژانس 
اجتماعى همدان

 معاون اموراجتماعى اداره كل بهزيســتى اســتان همدان، گفت كه  اختالفات حاد 
خانوادگى بيشترين گزارش را در اورژانس اجتماعى استان دارند.

زهره بختيارى گفت: كلينيك حقوق كودكان بيشــتر جنبه قضائى دارد و در راســتاى 
تحقق حقوق كودك با اولويت بحث هاى آموزشــى فعاليت خواهد كرد. اين كلينيك، 

خط رابط مفاد مندرج در پيمان نامه حقوق كودك و جامعه ما خواهد بود.
وى درباره وضعيت مهدهاى كودك اســتان، افزود: مهدهاى كودك در مرحله گذار به 

آموزش وپرورش هســتند و ما ديگر هيچگونه وظيفه اى براى قانونگذارى در مهدهاى 
كودك نداريم.

بختيــارى با بيان اينكه مهدها بايد شــرايط خانواده را ببينند و تابع قوانين باشــند، اما 
بهزيستى ديگر نمى تواند در اين زمينه، مداخله كند، بيان كرد: اختالفات حاد خانوادگى 

بيشترين گزارش را در اورژانس اجتماعى استان دارند.
معاون امور توانبخشــى اداره كل بهزيستى اســتان با بيان اينكه 71 مجهول سالمند در 
مراكز نگهدارى شــبانه روزى اســتان، نگهدارى مى شــوند، افزود: براى بهبود زندگى 

معلوالن اتفاقات خوبى رخ داده، اما به سرعت تورم نرسيده  است.
ســياوش رهبر با بيان اينكه بين 60 تا 70 درصد رشد مستمرى داشتيم و يارانه مراكز 

شبانه روزى 2برابر شده است، بيان كرد: 19مركز روزانه در استان داريم و هزار و 100 
نفر از اين مراكز خدمات مى گيرند و در 13 مركز شــبانه روزى بهزيستى هزار و 192 

نفر نگهدارى مى شوند.
وى گفت: 4 مركز ســالمندان در اســتان همدان داريم كه 200 نفــر در آن نگهدارى 

مى شوند و 71 مجهول سالمند در ميان اين افراد، وجود دارد.
ــدارى  ــز نگه ــه 2 مراك ــان اينك ــا بي ــتى ب ــى اداره كل بهزيس ــور توانبخش ــاون ام مع
ــرد: 431  ــان ك ــود دارد، بي ــر وج ــز در  مالي ــك مرك ــدان و ي ــاران روان در هم بيم
نفــر در ايــن مراكــز نگهــدارى مى شــوند و روزبــه روز تعــداد ايــن افــراد بــا ارجــاع 

ــوند. ــاد مى ش ــى زي قضائ

مديركل دامپزشكى استان: 
جمعيت دامى استان همدان
 100درصد واكسينه شده اند

 شــهناز كرمى - خبرنگار همدام پيام: مديركل دامپزشكى استان 
گفت: دامپزشكى استان با وجود دارا بودن سيستم GIS، مانيتورينگ 
ميدانى، ســرومانيتورينگ و مراقبت روزانه فعال بيمارى هاى دامى، 

داراى سيستم گزارش گيرى و اطالع رسانى شفاف و دقيق است.
محمودرضا رسولى افزود: واكسيناسيون دام ها عليه بيمارى بروسلوز 
يــا تب مالت، يكــى از عواملى اســت كه مى توانــد موجب كنترل 
بيمارى در دام باشــد و با توجه به اينكه بروسلوز يك بيمارى مولتى 
فاكتوريال(Multi factorial) هســت يعنــى بروز اين بيمارى به 
عوامل زيادى بســتگى دارد، بنابراين بايد ساير عوامل را هم نيز در 

نظر داشت.
وى با تأكيد بر اينكه خوشــبختانه در سطح استان همدان هيچگونه 
كمبود واكسن دامى به ويژه بروسلوز نداريم، بيان كرد: در چند سال 
گذشــته جهت پيشــگيرى از بيمارى بروســلوز هيچگونه كوتاهى 
نشــده و جمعيت دامى سبك و سنگين بيش از 100درصد پيش بينى 

واكسيناسيون، محقق شده است . 
اين مقام مســئول با اشــاره به اينكه جهت كنترل بيمارى تب مالت 
در اســتان بايد به ســاير فاكتورها توجه شــود، گفــت: عالوه بر 
واكسيناســيون دام ها و اعالم آمار عملكرد توسط دامپزشكى، تمامى 
دستگاه هاى ذى ربط نيز بايد اقدامات پيشگيرانه خود را انجام و نتايج 

عملكرد خود را اعالم كنند. 
در ادامه مديركل دامپزشــكى اســتان با اشــاره به اينكه طبق اعالم 
معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى استان، آمار مبتاليان انسانى 
به بيمارى تب مالت در سطح شهر روند افزايشى داشته است، افزود: 
خوشــبختانه با تالش هاى شبانه روزى سربازان گمنام دامپزشكى در 
سراسر استان، اين آمار در جمعيت انسانى روستايى و عشايرى سطح 
استان روند كاهشى داشته است و اين بيانگر عملكرد دقيق و درست 

همكاران ما در امر واكسيناسيون است. 
همچنين رسولى گفت: علت افزايش بيمارى تب مالت در شهرنشينان 
را بايد در الگوى انتقال بيمارى جست وجو كرد كه مى توان به بحث 

استفاده از لبنيات سنتى اشاره كرد.
ــى  ــد تمام ــه اينكــه باي ــاره ب ــا اش ــتان ب ــركل دامپزشــكى اس  مدي
ــن  ــرل اي ــه كنت ــه همــراه دامپزشــكى  ب ــط ب دســتگاه هــاى ذى رب
مــورد بپردازنــد، بيــان كــرد: دامپزشــكى اســتان به صــورت منظم و 
مــداوم از مراكــز عرضــه لبنيــات ســنتى بازديــد و نمونه بــردارى(از 
شــيرخام) جهــت آزمايش هــاى الزم انجــام داده و پرونــده مــوارد 
غيربهداشــتى كــه تهديــد عليــه بهداشــت عمومــى جامعــه اســت 
ــه مراجــع قضائــى و تقلبــات بهداشــتى شــير را جهــت ســير  را ب

مراحــل قانونــى بــه تعزيــرات حكومتــى معرفــى كــرده اســت. 
وى در ادامــه با اشــاره به نقش دامپزشــكى در حفظ و حراســت 
از ســرمايه هاى دامى و امنيــت غذايى شــهروندان گفت: اداره كل 
دامپزشكى اســتان همدان ساليانه بيش از 100هزار مورد بازرسى از 
مراكز توليد، توزيع و عرضه فرآورده هاى خام دامى انجام مى دهد و 
در اين بازرسى ها بيش از 500 الى 600تن موادخام دامى غيربهداشتى 
كشــف، ضبط و از چرخه مصرف انسانى خارج مى شود كه در اين 
راستا بيش از 500مورد پرونده متخلفين بهداشت و سالمت عمومى 

به مراجع قضائى و انتظامى معرفى مى شوند. 
در پايــان رســولى بــا تشــكر و قدردانــى از زحمــات شــبانه روزى 
پرســنل خــدوم و گمنــام دامپزشــكى، بيان كــرد: شــهروندان 
ــورد  ــر و م ــز معتب ــود را از مراك ــى خ ــوالت لبن ــى محص گرام
ــه  ــاهده هرگون ــورت مش ــرده و درص ــه ك ــكى تهي ــد دامپزش تأيي
تخلفــات بهداشــتى حــوزه دامپزشــكى مراتــب را بــا شــماره گيرى 
سراســرى 1512 جهــت رســيدگى در اســرع وقت بــه كارشناســان 

ــد. ــانى كنن دامپزشــكى اطــالع رس

دنياى اقتصاد: ترديد بورس در تغيير فاز
 يكى هم كه فازش مشخصه نزاريد سرجاش بمونه!!

آفتاب: آب نداريم سيل مى آيد 
 جبران مافاته!!

ايران: واكسيناسيون اولويت اول كشور 
 احتماالً از آخر اوله!!

همشهرى: رشد بورس روى موج انتظارات تورمى
 حواستون باشه موج مكزيكى نياد بعداً داستان شه!!

جمهورى اسالمى: عادى انگارى كشور را گرفتار كروناى دلتا كرد
 از همون اولشم دردِ كرونا توجه كافى بود!!

ابتكار: چتر برجام بر سر اقتصاد 
 باألخره يه جا براى باز كردن چترش بايد باشه!!

دنياى اقتصاد: بازار مسكن زير تيغ تجزيه 
 بدون شرح!!

 ابتكار: كشور درگير سيل و خشكسالى 
  احتماالً كرونا از نوع تانژانتش گرفته؛ آب به آب شده!!

نوآوران: سفرهاى غيرضرورى؛ ممنوع
 فقط اگر هوس جوج زدن كردين مى تونيد يه سفر بريد!!

امتياز : خريدوفروش وام ازدواج 
 به سالمتى  ازدواج كارآفرينم شد!!

بشارت نو: رؤياى تزريق واكسن رايگان در ارمنستان 
 هم فال هم تماشا!!

بهار: خروج از وضعيت شكننده معيشتى
 آخه گردنشم از مو باريك تره!!

خريدار: ترفندهاى جديد دالالن خودرو در بازار آزاد
 اومدن كه با قدرت برن جلو!!

يادگار امروز: گرانى در  همه بازارها از كنترل خارج شد
  ديگه افسارش از دست همه خارج شده!!

خانواده ها نگران پرشدن ظرفيت
 برخى مدارس نباشند

 وزير آموزش وپرورش درباره پر شدن ظرفيت برخى مدارس براى 
ثبت نــام دانش آموزان و اقدامات الزم براى كاهش مشــكالت ثبت نام 
در مــدارس گفت كه هيــچ خانواده اى نبايد نگران باشــد، براى همه 
دانش آموزان تمهيد كرده ايم در سامانه امكان انتخاب چند مدرسه وجود 

دارد.
به گزارش ايسنا، محسن حاجى ميرزايى افزود: ما بر طول فرايند نظارت 
داريم و جاى خالى براى ثبت نام همــه دانش آموزان وجود دارد و اگر 
خانواده اى اين روزها مراجعه كند و ظرفيت مدرسه مدنظرش پر باشد، 

به مدرسه ديگرى راهنمايى مى شود.
وى بيان كرد: ظرفيت مدارس تعيين شده و مشخص است كه هر مدرسه 
مى تواند چند دانش آموز را ثبت نام كند. چون فرايند ثبت نام، الكترونيكى 
است امكان دخل و تصرف در فرايند به حداقل ممكن رسيده و متناسب 

با ظرفيت مدرسه ثبت نام انجام مى شود.

رقابت 634هزار داوطلب در كنكورارشد 1400
 سخنگوى سازمان سنجش آموزش كشور اعالم كرد كه  بيش از 634

هزار داوطلب در كنكور كارشناسى ارشد 1400 شركت مى كنند كه از اين 
تعداد 53 درصد زن و 47 درصد مرد هستند. 

فاطمــه زرين آميزى در گفت وگو با مهر، گفــت: آزمون  ورودى  مقطع 
كارشناسى  ارشد ناپيوسته  سال 1400 در نوبت صبح روزهاى چهارشنبه 
6 مردادماه، پنجشنبه 7 مردادماه و جمعه 8 مرداد ماه سال 1400 برگزار 
مى شود.وى افزود: آزمون  ورودى  مقطع كارشناسى  ارشد ناپيوسته  سال 
1400 در روزهاى 6 تا 8 مرداد ماه ســال 1400 در 367 حوزه امتحانى 
اصلى و 179 شــهر سراسر كشــور برگزار مى شود. سخنگوى سازمان 
ســنجش گفت: تعداد 634 هزار و 54 داوطلب در اين آزمون شركت 
مى كنند. وى بيان كرد: تعداد شــهر برگزارى به نســبت ســال گذشته 

124درصد و در تعداد حوزه حدود 56درصد افزايش داشته است.

آگهى مناقصه

شركت مسكن و عمران قدس رضوى

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

ــروژه  ــفالت پ ــراى آس ــردارد بخشــى از اج درنظ
(تخليــه و پخــش) را ازطريــق پيمانــكارى واگــذار 

نماييــد.
بــه  دعــوت  واجدشــرايط  ازپيمانــكاران  لــذا 
همــكارى مــى نمايــد.آدرس: همدان-شهرســتان 
فرمانــدارى.      بــه  بهار-بلواركشاورز-نرســيده 

تلفــن:09185452371

همايش هــاى  تــاالر  اجــراى   
بين المللــى و قرآنى در ســال 83 در 
ســفرى كه مقام معظم رهبرى به شهر 
همدان داشــتند به تصويب رسيد و 
پــس از انجام مطالعــات جانمايى و 
طراحى در سال 85 عمليات اجرايى 
آن آغاز شد، اين پروژه در سال 95 به 

بهره بردارى رسيد.
در ســاليان اخير با توجه به پوشش 
نداشــتن ســقف تاالر همايش هاى 
بين المللى و قرآنى امكان اســتفاده از 
تاالر اصلى اين مركز كه مســاحتى 3
هزار و 500 مترمربعى و ظرفيت هزار 
و 400صندلى داشت ميسر نبود، حال 
پس از آنكه شــهردارى منطقه يك از 
سال گذشــته عمليات پوشش سقف 
تاالر را آغاز كرد هم اكنون شاهد اتمام 
عمليات اجرايى اين پروژه هستيم، در 
همين رابطه گفت وگويى را با مسعود 

دهبانى صابر، مدير منطقه يك ترتيب داديم كه 
با هم مى خوانيم:

مديرشهردارى منطقه يك همدان با بيان اينكه 
يكى از مشــكالتى كه در اجراى همايش هاى 
بزرگ در شــهر همدان بسيار به چشم مى آيد 
وجود نداشتن ســالن همايشى مناسب است 
گفت: با توجه به مطالعات و برآوردهايى كه 

بر روى تاالر همايش هاى بين المللى و قرآنى 
صورت پذيرفت بنا شــد تــا گنبد اصلى اين 
تــاالر كه ارتفاعى 65مترى دارد به عنوان يك 
المان شــهرى باقى بماند و در زير اين گنبد 
بافت ميانى فضاكارى با ارتفاع 15متر احداث 

شود.
 مسعود دهبانى صابر بيان كرد: بافت ميانى اين 

تاالر از نوع خرپاى فضاكار است كه در گنبد 
اصلى نيز به كار رفته اســت و جنس پوششى 

آن كلزيپ مى باشد.
وى با اشاره به اينكه پوشش سقف اين تاالر در 
مراحل مختلفى صورت پذيرفته است افزود: 
در ابتدا پوشــش گالوانيزه به صورت كامل بر 
روى ســقف ميانى صورت پذيرفت ســپس 

با اســتفاده از اليه هاى رطوبت گير و 
پشم ســنگ عمليات عايق كارى آن به 
طور كامل اجرا گرديد و در نهايت نيز 
با استفاده از پوشش آلومينيومى شاهد 

مسقف شدن كامل اين تاالر شديم.
دهبانى صابر گفت: اعتبارى كه براى 
اين پروژه در بودجه شــهردارى منطقه يك 
لحاظ شــد برابر 110ميليارد ريال اســت و 
هم اكنون نيز برآوردهاى الزم جهت طراحى 
دكوراسيون و تأسيســات داخلى اين سالن 
همايش در حال انجام اســت تا در كمترين 
زمــان ممكن شــاهد تكميــل و تجهيز آن 

باشيم.

 مديــركل نوســازى، توســعه و تجهيز 
مدارس استان با اشــاره به ارزيابى عملكرد 
اســتان در اجــراى برنامه هــاى 2پويش به 
نام هاى«مهــر را با محرم آغــاز كنيم» و «من 
مادرم، بچه هاى ايران فرزند من» درباره طرح 
ملى آجربه آجر بيان كرد: در پويش نخســت 
تقريبًا اســتان همدان در ميانگين استان هاى 
كشــور قرار داشــت كه توانســت در اين 
زمينه تجارب بســيارى را كسب كند به ويژه 
آموزش وپــرورش ناحيه 2 همدان كه همراه 

ما بود.
به گزارش همدان پيام، محمدحســين مرادى 
گفــت: پويش دوم را نيز با آسيب شناســى و 
نقاط ضعفى كه وجود داشــت ارزيابى كرديم 
و بر روى ادارات آموزش وپرورش، جمعيت 
دانش آمــوزى و والديــن متمركز شــديم و 
خوشبختانه اســتان همدان نيز در برابر ساير 
استان هاى كشــور  توانست خوب عمل كند 
و در رده متوســط قرار بگيرد ميزان مشاركت 

در اين پويش به 13هزار نفر رسيد و بيش از 
6درصد از جمعيت دانش آموزى را تأمين كرد.

وى افزود: خروجى ايــن پويش ها 3 پروژه 
بوده كه پروژه پويش مهــر را با محرم آغاز 
كنيم در روســتاى قره داى شهرستان فامنين 
به صورت 2 كالســه احداث شــد و مقرر 
شــد به عنوان نخســتين مدرســه در طرح 

خشت گذارى انتخاب شود.

مرادى بيــان كرد: در پويــش مادرانه ميزان 
كمك هــاى دريافتى به 280ميليــون تومان 
رســيد كه از نقاط مختلف استان در اين امر 

مقدس مدرسه سازى كمك كرده اند.
وى افــزود: طــرح ملــى آجربه آجــر، فــارغ از 
ميــزان تعهــدات مالى، نشــر فرهنــگ كار خير، 
ترويــج ايــده جمع ســپارى و آشــنايى بيشــتر 
ــا موضــوع مدرسه ســازى را  ــه ب آحــاد جامع

ــان  ــبكه داوطلب ــاد ش ــه ايج ــر دارد ك در نظ
شــبكه  توســعه  و  حفــظ  و  مدرسه ســاز 
خيريــن مدرسه ســاز از ديگــر اهــداف طــرح 

ــت. ــر اس ــى آجربه آج مل
 در ادامه نيز مديركل نوســازى، توســعه و 
تجهيز مدارس اســتان از مديران  برتر مراكز 
آموزش وپرورش اســتان همدان كه در طرح 
ملى آجربه آجر فعاليت داشــته اند تشــكر و 

قدردانى كرد.
وى بيــان كرد: مديران برتــر اين طرح  ملى 
در استان به ترتيب آموزش وپرورش ناحيه 2

همدان و قروه درگزين رتبه نخست؛ اسدآباد 
و تويسركان رتبه دوم؛ اللجين و قهاوند رتبه 

سوم را كسب كردند.
مرادى در پايان گفت: طرح آجربه آجر حاصل 
تفكر توسعه گرايى سازمان نوسازى مدارس، 
با محوريت ايجاد  آگاهى و مشاركت عموم 

مردم در موضوع مدرسه سازى است.

مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس  خبر داد

 مشاركت 13 هزار نفرى  استان در پويش آجر به آجر

 رئيس پليس فتا فرماندهى انتظامى اســتان همدان 
بيان كرد كه  با توجه به كالهبردارى افراد سودجو با 
روش هاى مختلف در بســتر فضاى مجازى از جمله 
عمليات بانكى در قالب اينترنت بانك و ســايت هاى 
جعلى خريد كاال، دســتگاه اســكيمر؛ برنده شدن در 
قرعه كشى و... ضرورت دارد شــهروندان با آشنايى 
با شــيوه هاى مختلــف كالهبــردارى از وارد كردن 
اطالعــات بانكى خود در صفحات نامعتبر خوددارى 

كنند. 
فيروز سرخوش نهاد در گفت وگو با واحد اطالع رسانى 
معاونت پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان 
همدان با اشــاره به روش هاى كالهبردارى صورت 
گرفته توســط مجرمان، گفت: كالهبرداران با طراحى 

صفحات جعلى مشــابه صفحات درگاه بانكى با قرار 
دادن لينك هــاى فريبنده و مختلف، كاربران را جهت 
انجام عمليات بانكى بــه درگاه مدنظر خود هدايت 
مى كنند و با ورود بــه درگاه جعلى، اطالعات بانكى 

فرد در دسترس كالهبرداران قرار مى گيرد. 
   وى بــه يك نمونه كالهبــردارى 50ميليونى از يك 
شهروند همدانى اشــاره كرد و افزود: اطالعات قربانى 
پس از ورود به صفحات جعلى در اختيار فرد كالهبردار 
قرار گرفته و مجرم اقدام به برداشت مبلغ 50ميليون از 
حساب وى كرده كه با شكايت شاكى و تالش مجموعه 
پليس فتا اســتان همدان موفق به بازگشت 40 ميليون 
از كل مبلغ گرديد با اينكه تالش براى شناســايى فرد 

كالهبردار و بازگرداندن مابقى پول ادامه دارد. 

  ســرخوش نهاد با بيان اينكه فــرد قربانى با تصور 
رســمى بودن ســايت، اطالعات بانكــى خود را در 
دســترس كالهبردار قرار داده اســت، بيــان كرد: با 
توجــه به وجود خأل در برخى ســايت هاى بانكى و 
ايجاد صفحات جعلى مشــابه صفحات اصلى توسط 
سودجويان؛ شهروندان چنانچه تمايل دارند از طريق 
اينترنت بانك اقدام به عمليات هاى مالى نمايند حتمًا 
از صحــت اطالعات و آدرس url ســايت اطمينان 
حاصــل كرده و در هنــگام ورود اطالعات كارت و 
حساب بانكى، مالحظات امنيتى الزم را رعايت كنند 
و هرگونه موارد مشكوك را از طريق سايت اينترنتى 
www.cyberpolice.ir پليس فتا ناجا به آدرس

اعالم كنند. 
رئيس پليس فتــا فرماندهى انتظامى اســتان در پايان 
گفت: اميدواريم شــهروندان با رعايت نكات امنيتى 
از ارتكاب جرائم اينترنتى توســط مجرمان پيشگيرى 

نمايند.

 معــاون اجتماعى پليس اســتان همدان 
درخصــوص اجــراى طرح ارتقــاى امنيت 
اجتماعــى در پارك ها و تفرجگاه هاى همدان 
گفت: از ابتداى تيرماه طرح پاكسازى با استفاده 
از 40 اكيپ از پرسنل كالنترى ها و يگان امداد 
اجرا و تــا برقرارى امنيت كامــل پارك ها و 

محل هاى آلوده استمرار خواهند داشت. حسين 
بشرى افزود: در اين طرح 82 معتاد متجاهر و 
21خرده فروش موادمخدر دستگير و براى 20

نفر از افراد مزاحم پرونده تشكيل شده است 
با اينكه تاكنــون 3/5 كيلو انواع موادمخدر در 
اجراى اين طرح كشــف و ضبط شده است. 

وى در ادامه بيان كرد: 44دستگاه موتورسيكلت 
و 23دستگاه خودرو نيز توقيف شده و 56 نفر 
از افــراد مزاحم نيز به مقرهاى انتظامى داللت 
و از آنــان تعهد اخذ شــده كــه در صورت 
دســتگيرى مجدد براى آنهــا پرونده قضائى 
تشكيل مى شود.معاون اجتماعى پليس استان 

در پايان گفــت: اين طرح ها تا برقرارى كامل 
امنيت در سطح اســتان همدان اجرا مى شوند 
و پليــس با هماهنگى كامل با مقامات قضائى 
اجازه نخواهند داد معدود افراد متخلف با ناامن 
كردن اين گونه محيط ها موجبات ناراحتى و 

نگرانى شهروندان را فراهم كنند.

مدير شهردارى منطقه يك همدان خبرداد

اتمام پروژه پوشش سقف
 تاالر همايش هاى بين المللى و قرآنى

دستگيرى 21 خرده فروش موادمخدر در طرح پاكسازى پارك ها و تفرجگاه هاى همدان

شهروندان از وارد كردن اطالعات بانكى خود 
در صفحات نامعتبر خوددارى كنند 
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از دوران انتقال قدرت 
آبى براى مردم گرم نشد

مهدى ناصرنژاد»
 سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى اسالمى در دشوارترين 
برهه تاريخ انقالب برگزار شــد. صرف نظر از چگونگى برگزارى اين 
انتخابــات و نتايجى كه حاصل شــد و بدون نظرپردازى نســبت به 
سمت وســوى جناحى و سياســت ورزى هاى داخلى و بين المللى كه 
دولت دوازدهم داشــت يا دولت ســيزدهم در پيش خواهد گرفت، 
وليكن شرايط عمومى كشــورمان در حال حاضر به گونه اى است كه 
ســايه سنگين مشــكالت قبل از برگزارى انتخابات همچنان در حال 
گســترش است و طوالنى شدن دوران انتقال قدرت نيز مزيد بر علت 
شــده و زمينه نامســاعدى براى فرصت طلبى هاى اقتصادى و گرانى 

فزاينده تمامى قيمت ها به وجود آورده است.
نكته قابل تأمل در فضاى به وجود آمده سياسى در كشورمان اين است 
كه با توجه به ديدگاه هاى راديكالى رئيس جمهور منتخب نســبت به 
گرانى هاى ساخته شــده در بحبوحه بى ثباتى هاى اقتصادى سال هاى 
اخير و از ســويى تأكيــد رئيس جمهور جديد بر مقابله با بســيارى 
بى عدالتى هــاى اجتماعى، اين انتظار وجود داشــت كه دوران انتقال 
قــدرت به فضايى براى تعديل بســيارى مشــكالت حبابى و بزرگ 
شــده در تمام حوزه هاى اقتصادى و اجتماعى تبديل شــود، ولى به 
نظر مى آيد با اتفاقاتى كه ظرف هفته هاى اخير در حال شــكل گيرى 
اســت، نه تنها اراده و حركتى براى كمى برگشت به عقب و تركيدن 
حباب هاى ناخوشايند و بازگشت آرامش روانى به جامعه وجود ندارد، 
بلكه به نوعى ارابه ويرانگر مشــكالت شتاب هم گرفته است. البته با 
وجود ســوءمديريت هايى كه در سال هاى اخير براى مهار گرانى ها و 
هدايت گرى هوشــمندانه جامعه به سمت ساحل آرامش و پيشرفت 
مشهود بود  عوامل كمتر پيش بينى شده اى نظير بيمارى طوالنى مدت 
كرونا و تشديد ســال هاى خشكســالى و اين گرماى طاقت فرساى 
تابســتان و پيامدهاى دســت و پاگير آن، هم دولــت دوازدهم را در 
هفته هاى پايانى مســئوليت خود در مخمصه قرار داده اســت و هم  
زمينه اى نامســاعد و اچمــزى براى آغاز به كار دولــت آينده  ايجاد 
كرده است.  چنين وضعيت قشرهاى مردم را نيز بيشتر از پيش دچار 
نگرانى ساخته است. يكى از پيامدهاى تأسف بار خشكسالى، كاهش 
شديد توليد گندم اســت كه متأسفانه كشورمان را بيشتر از هر زمانى 
وادار به واردات گندم از خارج مى كند. آثار كاهش توليد گندم از هم 
اينك در كشــورمان و در نانوايى هاى تمام اســتان ها مشهود است كه 
از نگرانى هاى مربوط به ركود دوباره خودكفايى توليد غالت ناشــى 

مى شود. 
چه شــيرين و غرورانگيز بود براى قلم به دســتى همچون من كه تا 
پارســال از خودكفايى كشــورمان در توليد گندم مى نوشتيم و تأكيد 
داشتيم، هر كشور و هر ملتى كه بتواند گندم موردنياز خودش را توليد 
كند، هرگز گرسنه نخواهد ماند و به بيگانه نيازمند نخواهد شد، حتى 

اگر آن خودكفايى به ساده ترين راه ممكن حاصل شود.

وجود 765 دستگاه كمباين فرسوده
 در همدان

 رئيس اداره مكانيزاسيون ســازمان جهادكشاورزى همدان با اشاره 
به وجود ماشــين آالت كشاورزى فرســوده در اين استان بيان كرد: در 
حال حاضر 3 هزار و198 دستگاه تراكتور و  هزار و530 دستگاه كمباين 
در ســطح استان فعال بوده كه از اين تعداد  هزار و450 دستگاه تراكتور 

عمر باالى 20سال و 765 دستگاه كمباين فرسوده  هستند.
 مهدى جهانگيرى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به تعداد تراكتور و 
كمباين هاى وارد شده به استان، گفت: ساليانه به طور متوسط هزار و100

دستگاه تراكتور و كمباين وارد استان مى شود به طورى كه در سال گذشته 
968تراكتور و 36كمباين از طريق تسهيالت اعتبارى شماره 8 وارد استان 
شده اســت. وى در ادامه با توجه به تسهيالت ارائه شده به كشاورزان 
بــراى خريد تراكتور و كمبايــن، بيان كرد: كشــاورزان براى دريافت 
تسهيالت خريد كمباين و تراكتور بايســتى ابتدا به اداره مكانيزاسيون 
استان مراجعه كرده و مدارك الزم را ارائه داده و با بررسى همكاران ما 
متقاضيان در ليست دريافت تسهيالت باسود 15درصدى و بازپرداخت 
5 ساله  قرار مى گيرند.  جهانگيرى با اشاره به استانداردهاى خودرو هاى 
كشاورزى توليد داخل، گفت: تراكتور و كمباين هاى ما در بحث نيروى 
محركه نزديك به استانداردهاى جهايى بوده، اما در بحث ادوات سعى 

داريم به استانداردهاى جهانى برسيم.
رئيس اداره مكانيزاسيون سازمان جهادكشاورزى استان همدان به  ريزش 
كمباين ها در اســتان حين برداشــت محصول اشــاره كرد و افزود: در 
سال گذشته حين برداشت محصول توسط كمباين ها طبق آمارهاى ما 
4/3درصد ريزش محصول داشته ايم و هر چقدر ماشين آالت ما فرسوده 
باشــند اين ريزش بيشتر خواهد بود. وى در پايان بيان كرد: كارشناسان 
مكانيزاسيون در حين برداشت كمباين ها را كاليبره كرده و همچنين براى 
خدمات دهــى بهتر با بخش خصوصى قراردادهايى براى صدور معاينه 

فنى و كاليبره كردن كمباين ها بسته شده  است.

اجراى پويش همگانى «مديريت مصرف آب» 
با همكارى بانك مسكن استان

 مدير دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى شركت آب وفاضالب 
استان همدان از اجراى پويش «مديريت مصرف آب» با همكارى بانك 

مسكن استان همدان خبر داد.
 به گزارش روابط عمومى آبفاى اســتان همدان، حميد عزيزى متواضع 
با اشاره به اجراى برخى طرح هاى مشــترك با نهادها و سازمان هاى 
دولتى و خصوصى در راستاى مديريت مصرف آب گفت: در راستاى 
آگاهى رسانى عمومى و عمل به يك مسئوليت اجتماعى بانك مسكن 
اســتان همدان، مجموعه اقدامات اثربخشى از سال 97 در دستور كار 

خود قرار داده است.
وى افزود: براســاس تصميمات اتخاذ شده در جلسات مديران ارشد 
بانك مسكن، سلسله اقداماتى به منظور حفظ«آب وخاك» در دستور 
كار ايــن بانك قرار گرفت كه بر هميــن مبنا طراحى، چاپ و نصب 
پوســترها در مســير تردد عموم، چاپ بروشــورهاى مرتبط، انتشار 
جمالت آگاهى بخش در تلويزيون هاى شــهرى و ال.ســى.دى هاى 

مستقر در شعب بانكى در چند سال اخير عملياتى شده است.
 عزيزى متواضع با اشــاره به اينكه اين پويش با عنوان صرفه جويى در 
مصرف آب  با شــعار«جان شــما، جان آب» چند سالى است كه در 
آگاه ســازى افكارعمومى به منظور مديريت مصرف آب نقشى حايز 
اهميت داشــته اســت، گفت: از آنجا كه در شرايط فعلى، حفظ منابع 
آبى موجود يك مســئوليت اجتماعى اســت، بنابراين تمامى نهادها 
و ســازمان ها مى توانند در انتشــار پيام هاى مرتبط يارى رسان شركت 

آب وفاضالب استان باشند.
وى با تقدير از اين اقدام بانك مسكن بيان كرد: بانك مسكن مى تواند 
الگويى باشــد براى ساير دســتگاه هاى دولتى، خصوصى و بانك ها 
كه با مشــاركت در بهبود مؤلفه هاى اجتماعــى، ضمن ارتقاى حس 
مســئوليت پذيرى كاركنان خود، از امكانات و ظرفيت هاى موجود نيز 

بسترى متفاوت در امرآگاهى رسانى عمومى فراهم كنند.

يك كارشناس پاسخ داد
بازارهاى جذاب در دولت آينده كدام است؟

 يك كارشناس بازار مسكن بيان كرد: دولت براى مهار تورم مجبور 
اســت به بازارهاى ارز و طال ثبات بدهد، بخش هاى توليدى هم كه 
دچار ركود هســتند در اين ميان بازارهاى جذاب، مســكن و بورس 
خواهد بود كه دولت آينده بايد به بورس رونق بدهد تا ســرمايه هاى 

سرگردان به مسكن حمله نكند.
حسن محتشم در گفت وگو با ايسنا گفت: مسكن با توجه به افزايش 
حدود 450 درصدى قيمت در 3 ســال اخير، هم اكنون به ثبات نسبى 
رسيده كه انتظار داريم همين روند تا دولت آينده ادامه پيدا كند. دليل 
اينكه بازار مقدارى تعديل شــده است خروج سرمايه گذاران و دالالن  
است. فعاالن مســكن چون تصوير روشنى از برنامه هاى دولتى آينده 
در بخش مسكن ندارند دســت از خريدوفروش برداشته اند و اندك 

معامالت از نوع مصرفى و بيشتر در جنوب تهران انجام مى شود.
وى افزود: ســال گذشــته كمتر كســى تصور مى كرد كه با توجه به 
شــيوع ويروس كرونا قيمت مســكن 94 درصد افزايش پيدا كند، اما 
اين اتفاق افتاد. يكى از داليلش اين بود كه بورس دچار ريزش شــد، 
مردم سرمايه هاى خود را از اين بخش خارج كردند و به خريد مسكن 
اختصاص دادند. توليد هم از جمله توليد مســكن، مشكالت خود را 
دارد و چالش هاى متعددى مثل ماليات، بيمه، عوارض، افزايش هزينه ها 
و... در بخش هاى توليدى وجود دارد و به همين دليل سرمايه گذارى 

در بخش هاى توليدى انجام نمى شود.
اين كارشــناس بازار مســكن بيان كرد: در حال حاضر نيز اگر دولت 
فكرى براى نقدينگى لجام گســيخته و ســرمايه هاى سرگردان نكند 
احتمال حمله آن به هر بازارى وجود دارد. معتقدم فقط 2 بازار است 
كه قابليت جذب ســرمايه ها در آن هست كه بورس و مسكن خواهد 
بود. دولت مى داند كه رشد قيمت ارز منجر به تورم عمومى مى شود و 
به همين دليل آن را در محدوده مشــخصى ثابت نگه مى دارد. طال هم 

از دالر تأثير مى گيرد و قيمت آن باال نمى رود.
محتشــم افزايش ساخت وســاز همزمان با كنترل فضــاى داللى در 
بازار مسكن را ضرورى دانســت و گفت: متأسفانه قيمت نهاده هاى 
ســاختمانى به طور مرتب افزايش مى يابد و در حال حاضر سيمان به 
پاكتى 70 هزار تومان رســيده است. اين نوسانات به طور قطع اثرات 
تورمى در بازار مسكن مى گذارد؛ چراكه سازندگان انتظار سود دارند، 
البته رشد قيمت نهاده ها ممكن اســت به اين زودى ها بر قيمت هاى 

بازار مسكن تأثير نگذارد اما در نهايت اثرگذار خواهد بود.
وى بيان كرد: شــرايط آينده اقتصاد كشــور شــفاف نيست و انتظار 
بهبود، دســت كم در فضاى عمومى وجود ندارد. پرواضح اســت كه 
بهبود شــرايط در كوتاه مدت ميسر نخواهد بود، اما اگر دولت رئيسى 
برنامه ريزى اصولى و مناســبى داشته باشد مى توان اميدوار بود كه در 
بلندمدت تورم به حدود 10درصد برسد و تورم كاالها از جمله مسكن 

كنترل شود.
اين كارشــناس بازار مسكن با اشاره به وعده رئيسى مبنى بر احداث 
يك ميليون واحد مسكونى در سال گفت: در حال حاضر حدود 400

هزار واحد توسط بخش خصوصى ساخته مى شود، بنابراين دولت بايد 
كمك كند تا 600هزار واحد به اين مقدار افزوده شود اين موضوع نيز 
بايد از طريق حمايت هاى دولت از بخش خصوصى انجام شــود. در 
واقع دولت نقش نظارتى و تســهيل گرى ايفا كند و ساخت وساز را به 

بخش خصوصى بدهد.
محتشــم بيان كرد: تجربه مســكن مهر و مســكن ملى نشان داد كه 
دولت ها تــوان اجراى پروژه هاى كالن در بخش مســكن را ندارند. 
دولت احمدى نژاد در نظر داشت ساليانه يك ميليون مسكن مهر بسازد، 
اما مى بينيم كه پس از 14 سال هنوز 2ميليون و 200هزار واحد به طور 
كامل تحويل مردم نشــده است. مســكن ملى نيز از سال 1398 كليد 
خورد كه بايد تا امسال 400 هزار واحد ساخته مى شد، اما آنچه تاكنون 

در عمل افتتاح شده حدود 39 هزار واحد بوده است.

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان خبرداد
تخصيص بيش از 800 ميليون اعتبار براى حفاظت از 

منابع طبيعى همدان
 مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان گفت: 135ميلون تومان از اعتبارات 
ملى و673 ميليون تومان از اعتبارات استانى براى افزايش ضريب حفاظت منابع طبيعى در 

استان مصوب شده است.
اسفنديار خزائى با اشاره به اهميت حفظ و حراست از عرصه هاى منابع طبيعى، بيان كرد: 
ايــن اعتبار براى افزايش ضريب حفاظتى، تأمين و تجهيز يگان هاى حفاظت منابع طبيعى، 
برقرارى گشت و مراقبت و كشيك اطفاى حريق در سطح عرصه هاى منابع طبيعى استان 

همدان با صرف و صالح دولت هزينه خواهد شد.
وى با اشــاره به گرماى بى ســابقه هوا در  همدان در ســالجارى، خشكسالى  و احتمال 
آتش ســوزى در عرصه هاى منابع طبيعى اســتان، گفت: برگزارى كالس هاى آموزشى و 
فرهنگ سازى حفظ و توسعه منابع طبيعى در دستور كار قرار گرفته و يگان هاى حفاظت 
منابع طبيعى استان و تمام همكاران ســتادى و شهرستانى براى مقابله با آتش سوزى هاى 

احتمالى در عرصه هاى ملى آمادگى كامل دارند.
مديركل منابع طبيعى اســتان همدان افزود: اميدواريم با توجه به هماهنگى هاى انجام شده 
با فرماندارى ها، بخشــدارى ها، شوراهاى اسالمى و دهياران، شاهد هيچگونه آتش سوزى 

در عرصه هاى ملى نباشيم.
خزائى گفت: همچنين بســيج ســازندگى، محيط زيســت، هالل احمر، شــهردارى ها، 

سازمان هاى مردم نهاد و تشــكل هاى مردمى و بهره برداران محلى نيز آمادگى دارند تا در 
موارد لزوم وارد عمل شــوند و نيروهاى يگان حفاظت را در اطفاى حريق در عرصه هاى 

منابع طبيعى همراهى كنند.
به گزارش ايســنا و به نقل از پايگاه اطالع رسانى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان 
همدان، وى افزود: همچنين شــماره هاى تلفن 1504 و 139 امداد جنگل و مرتع به طور 
24ســاعته فعال بوده و مردم مى توانند هرگونه آتش ســوزى، تخريــب و يا تصرف در 

عرصه هاى ملى را به اين تلفن ها اطالع دهند.
براساس اين گزارش، وسعت عرصه هاى ملى استان 905 هزار هكتار است كه از اين ميان 
822 هزار هكتار مرتع و نزديك به 45 هزار هكتار اراضى جنگلى، جنگل دست كاشت و 

ذخيره گاه جنگلى است.

غزل اسالمى »
 رئيس سازمان برنامه وبودجه كشور براى 

افتتاح 2پروژه امروز به همدان سفر مى كند. 
طبق برنامه اســتان 200پروژه در 100روز تا 
پايان دولت دوازدهم به بهره بردارى مى رسد 

كه امروز 2 مورد ديگر عملى خواهد شد.
نوبخت در ســفر شــهريورماه سال 99 خود 
به همدان، 100ميليــارد تومان به مركز جامع 
سرطان خيرســاز همدان كمك كرده بود كه 
امروز براى افتتاح فاز نخســت آن به همدان 
مى آيــد. عالوه بر آن وى در بهمن ماه ســال 
گذشته كلنگ 2هزار واحد مسكن محرومين 
را به زمين زد كه با رايزنى استان اعتبار هزار 
واحــد ديگر را هم به همدان داد تا تعداد اين 
مساكن به 3هزار واحد برسد. امروز 2هزار و 
400 واحــد از اين تعداد نيــز به بهره بردارى 

مى رسد.
مديريت وبرنامه ريــزى  ســازمان  رئيــس 
نوبخــت  آقــاى  گفــت:  همــدان  اســتان 
ســال گذشــته 2 بــار بــه همــدان ســفر كــرد 
ــتانى  ــاير مســئوالن اس ــكارى س ــا هم ــه ب ك
بودجــه  تومــان  ميليــارد   300 توانســتيم 
مضاعــف بــراى پروژه هــاى مختلــف اســتان 
بگيريم.2پــروژه اى كــه امــروز بــه بهره بــردارى 
مى رســند از جملــه مــواردى هســتند كــه وى 
در بازديــدش بــا افزايــش بودجــه و كمــك بــه 

آنهــا موافقــت كــرده بــود.

ســيد اســكندر صيدايى با بيان اينكه امروز 
فاز نخست مركز جامع ســرطان خيرساز به 
بهره بردارى مى رســد،  افــزود: در اين مركز 
دســتگاه هاى تصويربــردارى و نمونه گيرى 
بســيار مجهز چندصد ميليارد تومانى نصب 
شده  اســت كه مى تواند نياز غرب كشور را 

پوشش بدهد. 
وى گفــت: در ســفر بهمن مــاه كــه وى 
ــن  ــكن محرومي ــد مس ــزار واح ــگ 2 ه كلن

ــراى  ــا افزايــش بودجــه ب ــن زد ب ــه زمي را ب
ــز موافقــت  ــزار واحــد ديگــر ني ســاخت ه
كــرد كــه امــروز 2هــزار و400 واحــد از آن 
ــرار اســت از  ــردارى اســت و ق ــاده بهره ب آم
ــار  ــهر به ــرد ش ــتاى خليل ك ــد روس 15واح

ــود. ــردارى ش ــه بهره ب ــوان نمون ــه عن ب
صيدايى با بيان اينكه نوبخت در ســفر قبلى 
خود 300 ميليــارد تومان بودجه به اســتان 
همــدان كمك كرد، افزود: در اين ســفر هم 

برنامه ريزى شــده و نامه و درخواست هايى 
آمــاده كرده ايم تا براى افزايش بودجه رايزنى 

كنيم.
رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزى استان 
همــدان در پايــان گفت: اين بــار در حوزه 
راه ها، بيمارســتان، دانشــگاه و كشــاورزى 
درخواســت هايى را به وى ارائه خواهيم كرد 
كه هنوز نمى دانيم با چه مقدار افزايش بودجه 

موافقت خواهد كرد.

امروز با حضور نوبخت انجام مى شود

افتتاح 2پروژه بزرگ در همدان
■ مركز جامع سرطان خيرساز همدان با 100 ميليارد تومان و 3 هزار و 400 واحد محرومين از جمله برنامه هاى افتتاحيه است

 اعالم خاموشــى هاى شهر نارضايتى هايى 
را به دنبال داشــت، برخى در آسانســور گير 
مى كردنــد و برخى بــراى ادامــه زندگى به 
دســتگاه هايى متصل بودند كــه با قطعى برق 

جانشان به خطر مى افتاد.
پيرو مطالبات شهروندان خاموشى شهر منتفى 
شد و برخى شــركت ها از جمله شركت هاى 
توليد ســيمان، براى تأمين برق تعطيل شدند، 
تعطيلى هايى كه متقاضيان درخواســت سيمان 
را ســرگردان كرده و بايد تمامــى مغازه هاى 
مصالح فروشى را تك به تك به  دنبال يك كيسه 

سيمان بگردند.
يكى از متقاضيان دريافت ســيمان كه در حال 
ساخت وساز اســت، گفت: براى تهيه سيمان 
تمامى مصالح فروشــى هاى در سطح شهر را 

گشته ام دريغ از يك كيسه سيمان!
وى با بيــان اينكه نبود ســيمان در بازار اين 
محصول را به طالى روز تبديل كرده اســت، 
افزود: فصل تابســتان بهتريــن فرصت براى 
انجام ساخت وساز اســت، اما نبود سيمان ما 
را ســرگردان كرده و هزينه هاى ما را افزايش 
داده چراكه در كنار روند نداشــتن پيشــرفت 
ساخت وســاز بايد هزينه كارگران را پرداخت 

كنيم.
اين شــهروند متقاضى سيمان به ايسنا، گفت: 
اميدواريم اين موضوع هرچه سريع تر رفع شود 
چراكه ادامه اين روند بر روى برخى مشــاغل 

اثرات منفى به  دنبال دارد.
 حاضــرم با قيمت باالتر ســيمان 

بخرم، اما نيست
وى افزود: براى اتمام پروژه به تعدادى كيســه 
ســيمان نياز دارم، اما به علت نبود سيمان، كار 
نيمه تمام باقى مانده، در حالى كه حاضر هستم 
هزينه كيسه ســيمان را  باالتر از قيمت واقعى 

پرداخت كنم.
اين شــهروند همدانى بيان كــرد: اميدواريم 
دولت هرچه ســريع تر اين موضوع را مرتفع 
كند چراكه ادامه اين روند برخى مشــاغل را 
به تعطيلى كشانده و بازار به گونه اى است كه 
رونق تمامى مشــاغل مانند زنجير به يكديگر 

وصل هستند.
وى با بيان اينكه كاله برداران از نبود ســيمان 
سوء اســتفاده مى كنند، گفت: برخــى افراد از 
شــرايط فعلى سوء اســتفاده كرده و در سايت 
ديــوار اقدام به كاله بــردارى از مردم مى كنند 
به گونه اى كه در ســايت ديوار فروش سيمان 
گذاشــته شــده، در حالى كه پس از دريافت 
ســيمان هيچگونه تعهدى به تأمين ســيمان 

ندارند.
 سيمان نهاوند به طور كامل تعطيل 

است
معاون پشــتيبانى شركت سيمان نهاوند نيز در 
اين باره به ايسنا، گفت: متأسفانه شركت توليد 
تعطيل  به صورت 100درصدى  نهاوند  سيمان 
اســت و هيچگونه توليدى در حوزه ســيمان 

ندارد.
امير ذبيحــى با بيان اينكه ما تابع دســتورات 
دولت هســتيم و مشكل خاموشــى برق در 
شــركت هاى توليد ســيمان سراسرى است، 
افزود: در بخشنامه جديد  شركت هاى سيمان 
از ســاعت 12شب به بعد تا صبح مى توانند با 
50درصد ظرفيت توليدات داشته باشند كه در 
صورت قطعى شــدن اين موضوع مشكالت 

متقاضيان سيمان برطرف مى شود.
 ادامه روند تعطيلى كارخانه سيمان 

به ضرر مردم و كارخانه داران است
وى بــا بيــان اينكــه ادامــه رونــد تعطيلى 

كارخانه هاى توليد ســيمان به ضرر متقاضى 
و كارخانه داران است، بيان  كرد: در صورتى 
كه اين روند ادامه داشــته باشــد، سازندگان 
پروژه ها با مشــكل مواجه مى شوند به گونه اى 

كه پروژه هاى آنها نيمه تمام باقى مى ماند.
ــن  ــه اي ــه ادام ــه اينك ــاره ب ــا اش ــى ب ذبيح
ــى  ــكالت حقوق ــا مش ــران را ب ــد كارگ رون
ــم  ــه اميدواري ــد ك و معيشــتى مواجــه مى كن
رفــع  موضــوع  ايــن  ســريع تر  هرچــه 
شــود، افــزود: شــركت ســيمان نهاونــد 
ســاليانه 2 بــار اقــدام بــه تعميــرات مى كنــد 
ــرق در  ــه علــت تعطيلــى سراســرى ب ــه ب ك
شــركت هاى توليــد ســيمان، از فرصــت 
ــز در حــال  ــرات ني ــم و تعمي ــتفاده كردي اس

ــت. ــام اس انج
 در سيلوها كلينكر داريم

اين كارشناس حوزه سيمان گفت: در سيلوها 
مقــدار محــدودى كلينكر بــراى متقاضيان 
وجود دارد كه به صــورت قطره چكانى وارد 
بازار مى شــود تا نياز شهروندان براى سيمان 
رفع شــود تا با وجود كمبود ســيمان بتوانند 

پروژه هاى خود را به اتمام برسانند.
ذبيحى افزود: در انبار به مقدار بســيار اندك 
سيمان وجود دارد كه به صورت قطره چكانى 
وارد بــازار مى كنيم تا نياز شــهروندان براى 
ســيمان رفع شــود تا با وجود كمبود سيمان 

بتوانند پروژه هاى خود را به اتمام برسانند.

وى بــا بيــان اينكه هنگامى كــه عرضه يك 
محصــول در بازار كم باشــد و متقاضيان آن 
زياد باشــد، گرانى محصول را به دنبال دارد، 
گفت: ادامه اين روند مى تواند مشكالت تورم 
را بيشتر كند، اما در صورت رفع مشكل برق 
در شركت هاى سيمان مى توان خأل به وجود 

آمده را جبران كرد.
 كارخانه هاى سيمان براى فعاليت با 

برق باختر هماهنگ شوند
معاون هماهنگى امور اقتصادى  اســتاندارى 
همدان نيز بيان كرد: كارخانه هاى توليد سيمان 
با هماهنگى بــرق باختر مى توانند با يكديگر 
تعامل داشــته باشند و از ســاعت 12شب تا 

6صبح با ظرفيت مشخص فعاليت كنند.
ظاهر پورمجاهد گفت: براســاس تصميمات 
دولــت براى كمــك به بخش هــاى مردمى 
موضوع قطعــى برق برطرف شــد و برخى 
صنايع بــزرگ از جمله شــركت هاى توليد 

سيمان در حال حاضر تعطيل هستند.
وى افزود: كمبود توليدات واحدهاى بزرگ، 
خــود را در بازار نمايان كــرده و پيرو آن با 
تهران مكاتباتى را انجام داديم تا صنايع بزرگ 
از جمله شــركت هاى توليد سيمان در استان 

فعال شوند.
 سيمان گران نمى شود

پورمجاهــد بــا بيــان اينكه تعطيلــى فعلى 
شــركت هاى توليد ســيمان بر قيمت سيمان 
اثرگذار نيســت، بيان كرد: قيمت سيمان نرخ 
مشخص و مصوبى داشته، همچنين ناظران و 
بازرســان در اين عرصه حضور داشته و بازار 

را مديريت مى كنند.
معاون امور اقتصادى استاندارى همدان افزود: 
هنگامى كه يك محصول در بازار كم مى شود، 
متقاضيــان با مشــكالتى مواجه مى شــوند، 
به گونه اى كه در حال حاضر در بازار با كمبود 

سيمان مواجه هستيم.
پور مجاهــد بيان كرد: ما بــه فعاليت تمامى 
صنايع و كارخانه ها در ســطح اســتان مايل 
هســتيم و اميدواريم هرچه زودتر مشكالت 

آنها برطرف شود.

صدور 1500مجوز 
تأسيس واحد توليدى 

در استان 
 رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان از صدور هزار و 500 مجوز 
تأســيس واحد توليدى در استان همدان در 

سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومــى صنعت، معدن و 
تجارت اســتان همدان؛ حميدرضا متين بيان 
كرد: از ابتداى آغاز ستاد تسهيل استان همدان 
تاكنون 392 جلســه تشــكيل شده و هزار و 
978 مصوبه داشــتيم كه هزار و 359 مصوبه 

اجرا شده است.
وى افــزود: ســال گذشــته 66جلســه و 

272مصوبه داشــتيم كه 212مصوبه اجرايى 
شــده و در ســال 1400 تاكنون 22جلسه و 
84 مصوبه داشــتيم كه 57مصوبه براى اداره 
صمت، 22 مصوبه براى جهادكشاورزى و 5 

مصوبه براى ميراث فرهنگى است.
متين  بيان كرد: در ســال گذشته با توجه به 
شعار سال كه جهش توليد بود در يك رخداد 
كم نظير، استان همدان موفق به صدور هزار و 

500 مجوز تأسيس واحد توليدى شد كه يك 
ركورد كشورى است.

وى افزود: با پيگيرى انجام شــده در ســند 
راهبردى، استان همدان به قطب فروسيليس 
كشــور با 9 واحد توليدى شــده و بزودى 
بزرگترين واحد توليدى فروسيليس با ظرفيت 
30 هزار تن در اســتان همدان به بهره بردارى 

مى رسد.

ساخت وسازهاى عمرانى با نبود سيمان به كما رفت
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3 دونده همدانى در پاراآسيايى جوانان 
 3 دونده نابيناى اســتان همدان براى مسابقات پاراآسيايى جوانان 

انتخاب شدند.
رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان استان با بيان اين خبر بيان كرد: مهدى 
سيارى، مهرداد نجفى و محمدصالح  نادرى 3 دونده استان براى حضور 

در مسابقات پاراآسيايى جوانان در بحرين انتخاب شدند.
سميه ســهيلى به ايرنا، گفت: هفتمين مرحله ركوردگيرى دووميدانى 
جوانــان و نوجوانان براى انتخاب تيــم ملى و حضور قدرتمندانه در 
پاراآسيايى بحرين به ميزبانى تبريز برگزار شد و هر3 ورزشكار اعزامى 

استان همدان موفق به كسب سهميه شدند.
وى بيــان كرد: اين مســابقات در ماده هــاى 100، 200، 400، 800،  
هــزارو500، پرش طــول، پرتاب ديســك، وزنه و نيــزه با حضور 
ورزشكارانى از استان هاى تهران، اصفهان، فارس، لرستان، كردستان، 
خراسان رضوى، كهگيلويه وبويراحمد، يزد، همدان و آذربايجان شرقى  
در تبريز برگزار شــد. حضور در مسابقات پاراآسيايى جوانان بحرين 
موفقيتى بزرگ براى ورزش استان است و دونده هاى همدانى به دنبال 

كسب نشان هاى خوش رنگ در مسابقات پاراآسيايى بحرين هستند.

هديه آقامحمدى سهميه تيم ملى گرفت
 هديه آقامحمدى از استعدادهاى برتر استان همدان موفق به كسب 

سهميه تيم ملى شد.
وى در رقابت هاى انتخابى تيم ملى جوانان كه در تهران برگزار شــد، 
در جدالى حساس موفق به برترى 4بر3 برابر كيميا رستمى شد و براى 

نخستين بار به عضويت تيم جوانان درآمد.
آقامحمدى كه در دور دوم مســابقات با نتيجه 4 بــر 2 در برابر الينا 
رحيمى مغلوب شــده بود اين بار در بازى حســاس و نفس گير در 
مصاف با حريف قدرتمند خود كيميارســتمى به پيروزى رسيد تا به 

عنوان آخرين ملى پوش جوانان معرفى شود.
پيش از اين نيز شيما صفايى موفق به كسب سهميه تيم ملى به عنوان 
نفر نخست شده بود و هم اكنون استان همدان به افتخارى ارزنده دست 
يافته اســت. در حال حاضر از 4 سهميه تيم ملى جوانان، 2 سهميه به 
استان همدان تعلق دارد كه در تاريخ ورزش تنيس روى ميز اين استان 

بى سابقه است.

مدال برنز مسابقات قهرمانى مچ اندازى 
كشور از آن ورزشكار ماليرى

 على گودرزى ورزشــكار جــوان و خوش آتيه ماليرى مدال برنز 
مسابقات مچ اندازى كشور را از آن خود كرد. 

گودرزى مچ انداز ماليرى كه به نمايندگى از استان در بيست وسومين 
دوره مســابقات مچ اندازى قهرمانى كشور شركت كرده بود با غلبه بر 
حريفان سرسخت خود موفق شد مقام سوم و مدال برنز اين مسابقات 
را از آن خود كند و افتخارى ديگر را در ميادين كشورى براى ورزش 
استان به ارمغان آورد. شايان ذكر است بيست وسومين دوره مسابقات 
مچ اندازى قهرمانى كشــور هفته گذشته به ميزبانى استان كردستان در 

شهرستان سنندج برگزار شد.

مربى ماليرى در مسابقات جهانى
 جالل لطيفى مربى ماليرى تيم ملى كشــتى آزاد نوجوانان كشور 

عازم مسابقات جهانى مى شود.
لطيفى مربى توانمند ماليرى كه در حال حاضر مربى تيم ملى كشــتى 
آزاد نوجوانان كشــور است روز گذشــته به همراه تيم ملى نوجوانان 
كشور عازم مجارستان شد. مســابقات كشتى آزاد نوجوانان جهان از 
امروز به ميزبانى كشــور مجارستان آغاز و تا سوم مردادماه سالجارى 
ادامه دارد كه در اين مســابقات لطيفى مربيگرى تيم ملى كشتى آزاد 

نوجوانان كشور را بر عهده دارد.

كاروان 181 نفره ايران در المپيك توكيو
 كاروان ايران با 181نفر در المپيك 2020 توكيو شركت مى كند. تعداد 
ورزشكاران كاروان ايران 66 نفر است كه 10 نفر آنها را زنان و 56 نفر 

را مردان تشكيل مى دهند.
2 ورزشــكار از 2 نســل متفاوت دهه 85 كوچكتريــن و بزرگترين 

نمايندگان اعزامى ايران به المپيك توكيو هستند.
بيشــتر ورزشــكاران كاروان ايران متولد دهه هاى 60 و 70 هستند، اما 
كوچكتريــن و بزرگترين عضو كاروان ايران خارج از اين 2 دهه متولد 
شده اند. آرمينا صادقيان از رشته تيراندازى متولد سال 1380 است. وى 
نخستين المپيك خود را در سن 19سالگى تجربه مى كند و جواد فروغى 
هم از رشته تيراندازى متولد سال 1358 است. وى نيز نخستين المپيك 

خود را تجربه مى كند.
احسان حدادى پرتابگر ديسك چهارمين المپيك خود را تجربه مى كند و 
از ورزشكاران باسابقه كشور است. حدادى در المپيك هاى 2008 پكن، 
2012 لندن و 2016 ريو حضور داشته است و حاصل آن يك مدال نقره 

پرتاب ديسك در المپيك لندن است.
كشــتى با 5سهميه فرنگى و 6سهميه آزاد بيشــترين تعداد سهميه(11 
ســهميه) را دارد و تنيــس روى ميــز، بدمينتون، شــنا، تيروكمان و 

دوچرخه سوارى هركدام با يك سهميه در المپيك حاضر هستند.
ايران براى نخســتين بار با 66 ورزشــكار در بازى هاى المپيك توكيو 

شركت مى كند.

نخستين حضور ايران
 با وام يك ميليون ريالى!

 ايران براى نخستين بار در المپيك 1948 لندن طبق دعوتنامه دريافتى 
از كميته بين المللى المپيك شــركت كرد. در آن دولت از لحاظ بودجه 
در مضيقــه بود. مجلس اليحه دولت مبنى بر اختصاص 3 ميليون ريال 
بودجه به تربيت بدنى را رد كرد و جهانبانى رئيس وقت تربيت بدنى ايران 
به شــاه متوسل شد و براى تشكيل اردو و اعزام كاروان به المپيك«يك 
ميليون ريال» وام گرفت.  كاروان ايران در 6 رشته وزنه بردارى، كشتى، 
مشت زنى، ژيمناستيك، بسكتبال و تيراندازى با 38 ورزشكار و 13 همراه 

براى نخسين بار در بازى هاى المپيك شركت كرد.
در اين بازى ها محمدجعفر سلماســى در دسته 60 كيلوگرم مسابقات 
وزنه بردارى صاحب مدال برنز شــد و نخســين نشان ورزش ايران در 

بازى هاى المپيك را به نام خود ثبت كرد.

هفدهمين حضور ايران در المپيك
 ايران هفدهمين حضور خود را در المپيك امســال با شــركت در 

المپيك 2020 توكيو تجربه مى كند.
كميته بين المللى المپيك(IOC) 31 دوره از بازى هاى المپيك را برگزار 
كرده است و يك هفته ديگر ســى ودومين دوره اين بازى ها در توكيو 

آغاز مى شود.
نخستين حضور ورزش ايران در بازى هاى المپيك به سال 1900 ميالدى 
بازمى گردد؛ زمانى كه پادشاه قاجار پسر يكى از سفراى كشور در اروپا را 

به عنوان نماينده ايران به دومين دوره المپيك اعزام كرد.
از مجموع بازى هاى المپيك كه تا به امروز در ادوار مختلف برگزار شده، 
ورزش ايران در 16 دوره حضور داشــته است و در المپيك توكيو هم 
هفدهمين حضور خود را به ثبت مى رســاند. نخستين«حضور رسمى» 
كاروان ايــران در بازى هاى المپيك در بازى هاى 1948 لندن رقم خورد 
در حالى كه بايد نام ايران نيم قرن قبل از آن(المپيك 1948 لندن) براى 

نخستين بار در ميان كشورهاى شركت كننده در بازى ها قرار گرفت.

پوشش 16 ساعته المپيك در شبكه ورزش 
 «دهكده المپيك»، ويژه برنامه المپيك 2020 شــبكه ورزش خواهد 
بود كه از روز نخست مردادماه، به مدت 16 ساعت، روى آنتن مى رود.

ويژه برنامه المپيك شــبكه ورزش از ابتداى مردادماه و هم زمان با آغاز 
مسابقات المپيك، هر روز در 3بخش از شبكه ورزش پخش مى شود.

بخش نخست از ســاعت 4 بامداد تا 10 صبح و بخش دوم از ساعت 
12 ظهــر تــا 19 عصر به وقت تهران روى آنتــن مى رود كه به پخش 
زنده مسابقات ورزشــكاران كشور و برترين مسابقات ورزشى جهان، 
اختصاص پيدا مى كند و بخش ســوم ويژه برنامه المپيك نيز از ساعت 
20 تا 23، با حال و هوايى متفاوت به تحليل و بررسى مسابقات برگزار 

شده مى پردازد.
پخش اين برنامه با حضور تمامى مجريان، گزارشــگران و كارشناسان 
تخصصى شبكه ورزش از يكم تا 17مردادماه از ساعت 4 صبح تا 23 به 

وقت تهران انجام مى شود.
 پخش زنده مسابقات رشته هاى مختلف ورزشى، تحليل و بررسى توسط 
كارشناســان، ارتباط با استوديو ســازمان صداوسيما در مركز رسانه اى 
توكيو (IBC)، حضور قهرمانان ســابق جهان و المپيك، ارتباط تلفنى 
با خبرنگاران و اصحاب رســانه، پخش مستندها و معرفى ورزشكاران 
المپيكى كشورمان و بخش هاى مختلف و متنوع ديگر مربوط به المپيك، 
از مهمترين بخش هاى در نظر گرفته شده براى بينندگان شبكه ورزش 

در طول ايام برگزارى اين مسابقات خواهد بود.

زنان آمريكايى از مردان پيشى گرفتند
 آمريكا يكــى از كشــورهاى حاضر در المپيك توكيو اســت كه 

ورزشكاران زنش بيش از مردانش است.
كميته بين المللى المپيك در سال هاى اخير بر حضور گسترده بانوان در 
كنار مردان در المپيك تأكيد زيادى داشته به طورى كه قرار است در دوره 
بعد يعنى المپيك 2024 ميزان توزيع سهميه بين زنان و مردان  50 --50
باشد. در اين دوره از المپيك در توكيوى ژاپن ميزان حضور ورزشكاران 

زن 48/5 درصد و مردان 51/5درصد است.

تغييرات جديد در فوتبال 
 فدراســيون جهانى فوتبال(فيفا) به دنبال ايجاد تغييرات جديد و شــايد عجيب در مسابقات 

فوتبال است.
بر اين اساس فيفا قرار است اين قوانين را در مسابقات جوانان مورد آزمايش قرار دهد.

قوانينى كه فيفا به دنبال اجرايى كردن آن اســت، عبارت اســت از برگزارى بازى در 2 نيمه 30
دقيقه اى و به نوعى كاهش زمان بازى است. تيم ها به صورت نامحدود تعويض خواهند داشت و 
اينكه در بازى ها، زمان مفيد لحاظ خواهد شد و با بيرون رفتن توپ، زمان بازى متوقف مى شود.

پرتاب اوت با دست صورت نمى گيرد و با پا خواهد بود و اگر بازيكنى در جريان بازى كارت زرد 
دريافت كند بايد 5 دقيقه بيرون از زمين باشد و به نوعى به طور موقت اخراج مى شود.

گلزنى سردار 
در شب قهرمانى زنيت

 ملى پوش فوتبال ايران در سوپرجام روسيه 
گلزنى كرد تا زنيت قهرمان اين جام شود.

تيم زنيت روســيه قهرمان ســوپرجام روسيه 
شد تا ملى پوش فوتبال كشورمان به افتخارى 
ديگر دســت يابد. تيم فوتبال زنيت در ديدار 
ســوپرجام روسيه برابر تيم لوكوموتيو مسكو 
به ميدان رفت كه در پايان اين بازى به ســود 
زنيت به پايان رســيد. كوزايف(27)، سردار 
آزمون(57) و الكســاندر اروخين(81) براى 
زنيت گل زنى كردنــد تا افتخارى ديگر براى 
اين تيم و لژيونر ايرانى رقم بخورد.  ســردار 
آزمون در دقيقه 57 و روى يك پاس عمقى با 
دروازه بان لوكوموتيو مسكو  تك به تك شد 
و توپ را وارد دروازه كرد تا گلى ديگر را در 

فوتبال روسيه به نام خود ثبت كند.

فينال ليگ قهرمانان آسيا 
در عربستان!

 از عربستان به عنوان شانس اصلى ميزبانى 
فينال ليگ قهرمانان آسيا نام برده مى شود.

طبق اعالم كنفدراسيون فوتبال آسيا فينال ليگ 
قهرمانان آسيا در فصل جارى در 23 نوامبر(2
آذرماه) به ميزبان غرب آسيا برگزار مى شود.

AFC هنــوز ميزبان ايــن رقابت ها را اعالم 
نكرده، تا جايى كه از كشورهايى كه خواستار 
برگزارى اين بازى هستند درخواست كرده كه 

پيشنهاد ميزبانى خود را ارسال كنند.
روزنامه الراى قطر با تيتر فينال ليگ قهرمانان 
آسيا در عربستان نوشت: عربستان قصد دارد 
كه ميزبانى مراحل حذفى ليگ قهرمانان آسيا 

به ويژه فينال را برعهده بگيرد.

آگهى مزايده: پنج قطعه باغ - واقع در همدان روستاى سنگستان 
در پرونده كالسه 9900861 اجرايى طى رأى صادره از شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى همدان-شعبه 4 اجراى احكام مدنى 

خواهان: احمد اخالصى فرزند اسداله (طبق گواهى حصر وراثت مورخ 92/07/15  وراث ايشان: 1-كبرى احمدى،2-محمدجواد،3- زهره مى باشد.
خوانده:

1-صغرى،2-منيره،3- منصوره همگى اخالصى فرزندان اسداله ا...،4-على اكبر اخالصى فرزندان اسداله ا... با وكالت آقاى حسين پورشيرى،5-محبوبه حديدچى،6-محمدرضا،7-على 
اصغر،8-محسن،9-محمد،10-زهرا همگى اخالصى فرزندان محمود،11-پروين الماســى فرزند،12-حسين،13-حسن،14-محمدمهدى،15-مهرى،16-بدرى،17-فاطمه (گيتى) همگى 

اخالصى فرزندان على.
آدرس ملك: همدان-روستاى سنگستان

مورد مزايده:پنج قطعه باغ متعلق به وراث متعلق مرحوم حاج اسدا... اخالصى شامل:
1-قطعه اول: شامل يك قطعه باغ به مساحت حدود چهارده هزار و پانصد 14500 مترمربع واقع در اراضى روستاى سنگستان به شرح كروكى ذيل و تصوير ماهواره اى پيوست مى باشد. 
اين باغ داراى حق آبه از سد اكباتان سهميه سنگستان-شورين مى باشد وداراى راه ماشين رو بوده و اعيانى آن درختان غيرمثمر و مثمر مانند زردآلو،به،آلو،گردو و غيره مى باشد. ارزش 
اين ملك با توجه به مساحت، موقعيت و كيفيت زمين و اعيانى آن به مبلغ يكصد و شانزده ميليارد ريال 116,000,000,000 ريال معادل يازده ميليارد و ششصد ميليون تومان ارزيابى گرديد.
2-قطعه دوم: شــامل باغ به مساحت حدود بيست و هفت هزار و يكصد و بيست و پنج مترمربع 27125 مترمربع واقع در اراضى سنگستان به شرح كروكى و تصوير ماهواره اى پيوست 
كه داراى حق آبه از سهميه سد اكباتان-سهميه شورين سنگستان و راه دسترسى ماشين رو-در مجاورت حريم رودخانه مى باشد.ارزش اين ملك با توجه به مساحت، موقعيت، كيفيت 
زمين و اعيانى آن (درختان گردو، زردآلو و غيره كه به صورت پراكنده در ملك هســتند) و ســاير جميع جهات موثر در قيمت گذارى مبلغ دويست و دو ميليارد و پانصد ميليون ريال 

202,500,000,000 ريال معادل بيست ميليارد و دويست و پنجاه ميليون تومان ارزيابى گرديد.
3-قطعه ســوم: شامل زمينى به مساحت چهار هزار و سيصد 4300 مترمربع واقع در اراضى سنگستان ضلع جنوبى راه همدان-مالير (با فاصله 60 الى 100 متر مطابق كروكى پيوست و 
تصوير ماهواره اى-داراى حق آبه از سهميه سد اكباتان (سنگستان- شورين) بوده و داراى راه دسترسى ماشين رو خاكى مى باشد.ارزش اين ملك با مالحظه مساحت، موقعيت و كيفيت 

زمين و ساير جميع جهات موثر در قيمت گذارى مبلغ يكصد و بيست و نه ميليارد ريال 129,000,000,000 ريال معادل دوازده ميليارد و نهصد ميليون تومان ارزيابى گردد.
4-قطعه چهارم: شــامل يك قطعه باغ به مساحت حدود يك هزار و دويست و پنج 1205 مترمربع واقع در اراضى سنگستان به شرح كروكى پيوست و تصوير ماهواره اى آن مى باشد و 
داراى تعدادى درخت گردو و زردآلو و غيره مى باشــد و حق آبه آن از سد اكباتان (سهميه سنگستان- شورين) مى باشد. اين قطعه مطابق كروكى داراى راه ماشين رو خاكى مى باشد. 
ارزش اين ملك (قطعه چهارم) با توجه به مساحت، موقعيت و كيفيت زمين و اعيانى و ساير جميع جهات موثر در قيمت گذارى به مبلغ نه ميليارد و سى و هفت ميليون و پانصد هزار ريال 

9,037,500,000 ريال معادل نهصد و سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان ارزيابى گرديد.
5-قطعه پنجم: اين قطعه شــامل يك قطعه باغ به مســاحت دو هزار و دويست و بيست و سه 2223 مترمربع مى باشد كه در ضلع شرقى رودخانه (سداكباتان آبشينه) به شرح كروكى 
پيوســت و تصاوير ماهواره اى مى باشد كه داراى تعدادى درختان ميوه زردآلو و... مى باشــد. حق آبه آن از سد اكباتان (سهميه سنگستان شورين مى باشد).ارزش اين ملك با توجه به 
مساحت، موقعيت و كيفيت زمين و اعيانى آن در نظر گرفتن جميع جهات موثر در قيمت گذارى به مبلغ چهارده ميليارد و پانصد ميليون ريال 14,500,000,000 ريال معادل يك ميليارد و 
چهارصد و پنجاه ميليون تومان ارزيابى گرديد. مجموع ارزش پنج 5 قطعه باغ معرفى شده توسط وراث مرحوم حاج اسدا... اخالصى مبلغ چهارصد و هفتاد و يك ميليارد و سى و هفت 

ميليون و پانصد هزار ريال 471,037,500,000 ريال معادل چهل و هفت ميليارد و يكصد و سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان ارزيابى گرديد.
لذا اين اجرا وفق ماده 9 و 10 آيين نامه قانونى افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 نسبت به فروش آن در تاريخ 1400/05/17 ساعت 8:30 تا 9 صبح در محل باالتر از آرامگاه بوعلى-

دادگسترى همدان-طبقه اول واحد مزايده اقدام به برگزارى مزايده مى نمايد.مورد مزايده 5 روز قبل از تاريخ مذكور با هماهنگى واحد مزايده قابل مشاهده است. برنده مزايده كسى است 
كه باالترين قيمت پيشنهادى را ارائه و 10 درصد مبلغ پيشنهادى را فى المجلس و الباقى را ظرف مهلت قانونى واريز و فيش آن را به دفتر مزايده تحويل نمايد.متقاضيان جهت جلوگيرى 
از اطاله دادرسى براى شركت در مزايده مى بايست اصل كارت ملى و يك فقره چك تضمين شده (چك سبز) بانك ملى يا يك فقره چك بانكى (ساير بانك ها) در وجه دادگسترى همدان 
با شناسنه 14002593720 با وجه نقد كه مبلغ آن مى بايست 10 درصد مبلغ كارشناسى باشد و حتماً شماره پرونده بر روى چك قيد گرديده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت 

مزايده تحويل دفتر مزايده نمايند كه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.
يك نسخه در تابلو اعالنات الصاق گرديد. (م الف 607) 

مدير واحد مزايده اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان - مزجات

كورس 3 تيم براى صعود به ليگ برتر
 ديدارهاى هفته سى وچهارم ليگ دســته يك فوتبال كشور امروز 
در حالى برگزار مى شــود كه 3 تيم فجر شهيدسپاسى، هوادار و بادران 
تهران براى صعود به ليگ برتر، رقابت شــانه  به شــانه اى با يكديگر 

دارند.
مسابقات ليگ دســته نخست فوتبال كشور امشــب با انجام 9 بازى 
به پايان مى رســد. در هفته پايانى رقابت ها 3 تيم فجر شهيد سپاسى، 

هوادار و بادران با 57 امتياز مدعى صعود هستند.

در بين اين 3 تيم مدعى فجر شــهيد سپاسى راحت ترين كار را دارد، 
اين تيم كافى اســت تيم ســقوط كرده و بى انگيزه گل ريحان البرز را 
شكست بدهد. البته اگر نياز به تفاضل گل هم داشته باشد به طور قطع 
مى توانــد به تيم گل ريحان بيش از 3 گل هم بزند، البته فجرسپاســى 

شانس زيادى هم براى كسب عنوان قهرمانى اين فصل را هم دارد.
تيم هوادار هم با تيم شــهردارى آستارا بازى دارد كه حريفى بى انگيزه 
است. هوادار اما براى صعود به ليگ برتر هم انگيزه زيادى دارد و هم 
بــه تفاضل گل نياز دارد تا بتواند رده دومــى خود را در جدول ليگ 
حفــظ كند و به ليگ برتر راه پيدا كند، بنابراين بعيد اســت تيم رضا 

عنايتى در اين مسابقه پيروز نشود. 
بادران هم ســومين تيمى است كه شــانس صعود به ليگ برتر را دارد 
هرچند بــادران حريف چغرى را پيش رو دارد. ملــوان تيم رده دهم 
جدول ليگ هم انگيزه زيادى براى اين مســابقه ندارد .شاگردان اميد 
روانخواه بايد با بيش از 6 گل ملوان را شكست بدهد تا شانس صعود 
به ليگ برتر را داشــته باشد كارى كه  بســيار سخت و غيرممكن به 

نظر مى رسد.
در انتهاى جدول هم 3 تيم چوكاى تالش، نود اروميه و گل ريحان البرز 

سقوطشان به ليگ دسته دوم قطعى شده است.

1

2

3

4

پيشخـوان

مسابقات تنيس اليت كاپ 
بانوان

 هفته دوم مســابقات تنيــس آدينه 
بانوان به مناســبت بزرگداشــت شهيد 
عباس دوران برگزار شد.  اين مسابقات 
به صورت هفتگى توسط آكادمى تنيس 
اليــت و زيرنظــر هيأت تنيس اســتان 
همدان برگزار مى شود. در هفته دوم اين 
مســابقات مهرو ميراسماعيلى و گلنسا 
شوشترى به ترتيب مقام نخست و دوم 
را كســب كردند و زهرا محمدى مهرو 
و آيدين يدى نيز به طور مشــترك سوم 
شــدند. اين مسابقات در 2بخش آقايان 
و بانــوان آغاز شــده و تــا پايان فصل 
ادامه خواهــد يافت. به نفرات برتر اين 
اليت كاپ،  امتيازات  بر  عالوه  مسابقات 

جوايز هفتگى اهدا مى شود. 

تقدير از قهرمانان نونهال 
بوكس مريانج

 قهرمانان مســابقات بوكس انتخابى 
استان همدان از مريانج تجليل شدند.

با حضــور نماينده شــهردار و نماينده 
شــوراى شهر  سرپرســت ورزش شهر 
مريانج از برگزيدگان مريانجى مقام آور 

در مسابقات بوكس استان تجليل شد.
گفتنى است در مسابقات بوكس قهرمانى 
نونهــاالن اســتان، انتخابى مســابقات 
كشورى تيم بوكس شهر مريانج موفق به 
كسب يك مدال طال و 2 مدال برنز شد 

و در جايگاه چهارم استان قرار گرفت.
در بخش انفرادى اميرحسين صنمى طال، 
محمدجواد هاشمى و ابوالفضل مرادى 
برنز گرفتند كه مورد تجليل قرار گرفتند.

دختر ماليرى دان يك 
كونگ فو گرفت

 تينــا محمدى ورزشــكار جوان و 
خوش آتيه ماليرى تنها نماينده اســتان 
موفق به دريافت دان يك كونگ فو شد.

محمدى ورزشــكار جوان و خوش آتيه 
ماليــرى توانســت در كالس ارتقاى 
كمربند كونگ فو به ميزبانى فدراســيون 
كونگ فو توآ جمهورى اســالمى ايران 
شــركت كند. وى با توجه به داشــتن 
توانايى و اســتعداد بالقوه خود در اين 
رشته ورزشــى تمامى مراحل اين دوره 
را با موفقيت به پايان رساند و موفق به 

دريافت دان يك كونگ فو شد.

مسابقه تكواندو در 
شهرستان اسدآباد

 به مناسبت هفته عفاف وحجاب هيأت 
تكواندو در محل خانه تكواندو اسدآباد با 
حضور بيش از  60تكواندوكار يك دوره 
مسابقات در بخش هانمادانگ ويژه بانوان 
را برگزار كرد.در اين رقابت ها هســتى 
مرادى، مليكا سالمى، آنيتا سبزه اى، سارينا 
زمانى، شيوا جعفرزاده، پرى ماه پشوتن، 
آرام اشرفيان، مريم روشنى، زهرا حيدرى، 
مهديه اصغرپور، پارميس رستمى، فاطمه 

روشنى و آيسا حيدرى
به عنوان نفرات برتر در رده هاى مختلف 

معرفى شدند.

سليمان رحيمى»
 دختران پينگ پنگ باز همدانى با درخشش 
در مسابقات انتخابى رده هاى مختلف تنيس 
روى ميــز كشــور بــه عضويت تيــم ملى 

درآمدند.
بانــوان راه يافته به تيم ملــى تنيس  روى  ميز 
جوانان روز گذشــته مورد استقبال مديركل 

ورزش و جامعه ورزش استان قرار گرفتند.
در مراســم اســتقبال از بانــوان راه يافتــه 
همدانــى به تيم ملى تنيــس  روى ميز كه با 
حضور جمعــى از مربيان، ورزشــكاران و 
عالقه مندان به ورزش برگزار شــد، مديركل 
تنيس  هيأت  گفت:  اســتان  ورزش وجوانان 
 روى ميز از هيأت  هاى خوب اســتان اســت 
كه اميــدوارم افتخارآفرينى اين هيأت تداوم 

داشته باشد.
حميد ســيفى با اشاره به اينكه تا حضور در 
رقابت هاى بين المللى و كسب افتخار بيشتر 
براى كشــور نبايد از تالش دست برداشت، 
افزود: خوشــبختانه بانوان تنيس باز همدانى 
در كشــور داراى جايــگاه خوبى هســتند، 
بنابراين انتظار مــى رود ضمن حفظ جايگاه 
فعلى به ارتقاى هرچه بيشتر آن توجه شود.

وى بــا تأكيد بــر اينكه بــا همگانى كردن 
ورزش بايد به ورزش قهرمانى دســت پيدا 
كنيم، گفت: بايد توسعه آموزش هاى مجازى 
با حضور قهرمانان و ورزشــكاران استان در 

دستور كار باشــد تا شاهد توسعه اين رشته 
در بخش آقايان نيز باشيم.

در ادامــه ايــن مراســم نيز رئيــس هيأت  
تنيس روى  ميز اســتان با بيان اينكه همواره 
براى رشد و ارتقاى  جايگاه تنيس  روى  ميز 
اســتان همدان در تالش هستيم، افزود: تنها 
انتظار ما از دستگاه ورزش و جوانان حمايت 
همه جانبه از ورزشــكاران است همچنان كه 
از بدو ورود ســيفى به استان همدان شاهد 

اين مهم هستيم.
زهــره ابوطالبيان با اشــاره بــه اينكه بانوان 
استان همدان جايگاه خوبى در كشور دارند 
و تــالش مى كنيم تنيــس روى آقايان نيز با 
تحولــى جدى همراه باشــد، گفــت: هديه 
آقامحمــدى در رقابت هاى انتخابى تيم ملى 
جوانان در جدالى حســاس موفق به برترى 
4 بــر 3 برابر كيميا رســتمى شــد و براى 

نخستين بار به عضويت تيم جوانان درآمد.
وى بيان كرد: آقامحمدى در دور دوم مسابقات 
كه با نتيجه 4 بر 2 در برابر الينا رحيمى مغلوب 
شده بود اين بار در بازى حساس و نفس گير 
در مصــاف با حريف قدرتمنــد خود كيميا 
رســتمى به پيروزى رسيد تا به  عنوان آخرين 

ملى پوش جوانان معرفى شود.
ابوطالبيان گفت: در حال حاضر از 4 ســهميه 
تيم ملى جوانان، 2 ســهميه به همدان تعلق 
دارد. شــيما صفايــى و هديــه آقامحمدى 

نمايندگان استان در تيم ملى تنيس  روى  ميز 
كشور هستند كه در تاريخ هيأت  تنيس  روى  

ميز استان بى سابقه است.
وى بيان كرد: استان همدان در همه رده هاى 
ســنى نماينده دارد و اين براى نخستين بار 
است كه دختران همدانى حضور پر رنگى در 

تيم ملى تنيس روى ميز كشور دارند.
مربى تيم ملى گفت: در رده بزرگساالن شيما 
صفايى ملى پوش استان است كه شهريورماه 
در مســابقات جهانى قطر تيم ملى كشورمان 
را همراهى مى كند. در رده جوانان نيز شــيما 
صفايى و هديه آقامحمدى با قرار گرفتن در 
تركيب تيم ملى به مســابقات جهانى اعزام 
مى  شــوند كه قرار بود در الئوس انجام شود 
كه اين كشــور از ميزبانى انصراف داد و در 

كشور ديگرى مسابقات برگزار مى شود.
وى افزود: در نوجوانان نيز ستايش ايلوخانى 
موفق به كســب سهميه شــد كه وى نيز به 
مسابقات جهانى اعزام مى شود و در هومس 
نونهــاالن كه هــر هفته به صــورت آنالين 
برگزار مى شــود نازنين مرتضايى از همدان 
حضــور دارد كه با ورزشــكارى از اســتان 
گلستان رقابت مى كند كه در صورت برترى 
به مســابقات نوجوانان آســيا در چين اعزام 

مى شود.
ابوطالبيان كه به تازگى سكان دار هيأت تنيس 
روى ميز اســتان شده اســت بيان كرد: در 
بخش دختران جايگاه ويژه اى در تنيس روى 
ميز كشــور داريم و در همه رده ها ملى پوش 
داريم، اما در بخش مردان عقب هســتيم كه 
تالش مى كنيم با استعداديابى و توجه بيشتر 
به اين بخش، مردان را نيز به ســطح دختران 

برسانيم و در هر دو بخش مدعى باشيم.
وى در پايان در خصوص اعالم كابينه خود 
گفت: تقريبًا اعضاى هيأت اســتان مشخص 
شــده اســت، اما چون هنوز حكم رياست 
هيأت از سوى فدراسيون صادر نشده است 
به محض رســيدن حكم اعضــاى هيأت را 

معرفى خواهم كرد.

حضور پر رنگ دختران همدانى 
در تيم هاى ملى تنيس روى ميز
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فنـاوري

گـزارش 

خبـر

يك «ايران» ديگر در كهكشان راه شيرى!
 ناسا به مناسبت راه اندازى مجدد تلسكوپ فضايى «هابل» پس از 
بيش از يك ماه خاموشى و فعاليت نداشتن  تصويرى خارق العاده از 
ســال 2016 را كه توسط اين تلسكوپ دوست داشتنى گرفته شده، 
بازنشر كرده است كه در آن، «سحابى حباب» شبيه به نقشه جغرافيايى 

ايران ديده مى شود.
بــه گزارش ناســا، جهــان ما پــر از چيزهاى عجيــب و غريب و 
غافلگيركننده است و خوشبختانه تلسكوپ فضايى"هابل" وجود دارد 

تا چشم ما به سوى ناديده ها باشد!
به تازگى رايانه بار مفيد «هابــل» كه ابزارهاى علمى موجود در اين 
تلسكوپ فضايى را كنترل و هماهنگ مى كند با مشكل روبه رو شد و 

موجب شد تا اين تلسكوپ به حالت خواب فرو رود. 

بازنشر يك تصوير خارق العاده
 به مناسبت احياى «هابل»

مصرف آنتى بيوتيك در سنين پايين مى تواند بر رشد مغز اثر بگذارد
 (iScience)"تحقيقات آزمايشگاهى منتشر شده در مجله"آى ساينس
نشــان مى دهد كه پنى ســيلين موجب تغيير در ميكروبيوم ها و بيان 
ژن در بخش هاى اساســى مغز در حال رشد مى شود. ميكروبيوم ها 
باكترى هاى مفيد بدن هستند و بيان ژن به سلول ها كمك مى كند تا به 
تغييرات محيطى پاسخ دهند. به گزارش ايسنا، يافته هاى اين تحقيقات 
نشان مى دهد كه كاهش اســتفاده از آنتى بيوتيك و استفاده از موارد 

جايگزين مى تواند از بروز مشكل در رشد عصبى جلوگيرى كند.
پنى سيلين و ساير داروهاى مرتبط، پركاربردترين آنتى بيوتيك ها براى 

كودكان در سراسر جهان هستند. 

سفر 600 هزار دالرى يك اينفلوئنسر به فضا
 " كلى جراردى" ســاكن شــهر ژوپيتر ايالت فلوريدا آمريكا در 
پرواز آينده شــركت ويرجيــن گلكيتك كه هزينــه آن حدود 600 
هزار دالر اســت، حضور خواهد داشت.به گزارش مهر، اين محقق، 
نويسنده و چهره تأثيرگذار شبكه هاى اجتماعى در آينده در پروازى 
توســط شــركت ويرجين گلكتيك به فضا خواهــد رفت. گرچه 
جراردى 32 ســاله يك مهندس فضا حرفه اى نيســت، اما بسيار به 
انجام سفر فضايى عالقه مند است. حتى هفته گذشته در برنامه پخش 
مســتقيم پرواز فضايى ريچارد برانسون نيز حضور داشت. جراردى 
به عنوان پژوهشگر علوم زيستى مؤسسه بين المللى علوم فضانوردى و 
نجوم(IIAS )، در پرواز فضايى آينده شركت ويرجين گلكتيك حضور 

داشته و سوار بر هواگرد «وى.اس.اس» يونيتى به فضا خواهد رفت.

محاسبه ساختارهاى پروتئينى
 تنها در 10 دقيقه

 محققان دانشكده پزشكى دانشگاه واشنگتن در مطالعه اخيرشان 
بيان كرده اند هوش مصنوعى قادر به محاسبه ساختار پروتئين ها تنها 
در 10 دقيقه است. به گزارش تى ان، دانشمندان از زمانى كه شركت 
"ديپ مايند"در كنفرانس "CASP١۴" سال 2020 خود از پيشرفت 
چشمگير خود در اين زمينه خبر داد، در انتظار دسترسى به پيش بينى 

ساختار پروتئين با دقت باال بوده اند. اكنون انتظارها به پايان رسيد.
محققان مؤسسه طراحى پروتئين دانشكده پزشكى دانشگاه واشنگتن 
در سياتل در مطالعه اخير خود با بررسى اين موضوع و در نظر گرفتن 
عملكرد به دست آمده توسط ديپ مايند در اين زمينه، روشى جديد 

را دوباره خلق كرده اند.

كشف راه ورود كروناويروس به مغز
 با كمك مدل هاى 3بعدى

 پژوهشــگران آمريكايى با كمك مدل هاى ســه بعدى ســلول ها 
توانســتند راه ورود كروناويروس به مغز انســان و گسترش عفونت 
را مشــخص كنند. به گزارش وب سايت رســمى دانشگاه كاليفرنيا، 
ســن ديگو، پژوهشــگران در پروژه جديدى توانســته اند يك مدل 
ســلول بنيادى توليد كنند كه راه احتمالى ورود كروناويروس به مغز 
 ،(Joseph Gleeson)"انسان را نشان مى دهد. "جوزف گليسون
استاد علوم اعصاب دانشكده پزشكى "دانشگاه كاليفرنيا، سن ديه گو

UC)  و از پژوهشــگران ايــن پــروژه گفــت:  San Diego)"
بررســى هاى بالينى و همه گيرشناسى نشان مى دهند كه مغز مى تواند 

درگير عفونت ناشى از كروناويروس شود.

شعار روز جهانى گردشگرى اعالم شد
 «گردشگرى براى رشد فراگير» به عنوان شعار روز جهانى گردشگرى 

در سال 2021 انتخاب شد.
به گزارش ايســنا، همه گيرى ويروس كرونا با تأثير گسترده اجتماعى و 
اقتصادى همراه بوده و به اقتصادهاى توسعه يافته و در حال توسعه آسيب 
وارد كرده و در اين ميان گروه هاى حاشيه نشــين و آسيب پذير بيشترين 

زيان و صدمه را متحمل شده اند.
آغاز دوباره گردشگرى به آغاز بهبود و رشد كمك خواهد كرد و ضرورى 
است همگان به شكلى گسترده و منصفانه از مزاياى آن بهره مند شوند، 
بنابراين سازمان جهانى گردشــگرى (UNWTO ) شعار«گردشگرى 
براى رشــد فراگير» را به عنوان شــعار روز جهانى گردشگرى در سال 

2021 انتخاب كرده است.
اين فرصتى اســت تا فراتر از آمار گردشــگرى نــگاه كنيم و تصديق 
كنيم كه در پشــت هر  آمار و ارقامى، يك شــخص قرار  دارد. سازمان 
جهانى گردشــگرى از كشــورهاى عضو خود و همچنين آژانس هاى 
خواهر ســازمان ملل متحد، مشاغل و افراد مختلف دعوت كرده تا اين 
قابليت منحصربه فرد صنعت گردشــگرى را جشن بگيرند كه بر اساس 
آن هيچ كــس پس از آغاز دوباره گردشــگرى  و نــگاه به آينده، عقب 

نخواهد ماند.
روز جهانى جهانگردى هرساله در تاريخ 27سپتامبر و با هدف افزايش 
آگاهى از ارزش هاى اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى اين صنعت 

و سهم آن در دستيابى به اهداف توسعه پايدار، جشن گرفته مى شود.

زيارت نيابتى در روز عرفه
 مســئول دفتر نمايندگى ولى فقيه در ستاد بازسازى عتبات عاليات از 

اجراى طرح زيارت نيابتى ويژه جاماندگان از عرفه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى ســتاد بازسازى عتبات عاليات، حجت االسالم 
كاظــم رنجبرمحمدى گفت: با توجه به محدوديت هاى ناشــى از موج 
جديد پاندمى كرونا كه امكان تشرف به عتبات را سلب كرده است، ستاد 
بازســازى عتبات با همكارى كميته فرهنگى ستاد اربعين، طرح«زيارت 

نيابتى ويژه جاماندگان از زيارت عرفه» را اجرا مى كند.
وى افزود: عالقه مندان براى شــركت در اين طرح مى توانند به تارنماى 
ستاد بازسازى عتبات عاليات و بخش «نايب الزياره» مراجعه كرده و به نام 
خود يا نيابت از اموات و درگذشتگان، درخواست زيارت نيابتى را ثبت 
كنند. رنجبرمحمدى گفت: مهندسان، كارگران و خادمان ستاد بازسازى 
عتبات عاليات كه هم اكنون در كربال مشــغول اجراى طرح توسعه حرم 
مطهر امام حسين(ع) هســتند، در روز عرفه به نيابت از ثبت نام كنندگان 
زيارت مخصوص را انجام داده و نتيجه براى شــخص ثبت نام كننده از 

طريق پيامك ارسال مى شود.
مسئول دفتر نمايندگى ولى فقيه در ستاد بازسازى عتبات عاليات افزود: 
هم اكنون خادمان ســتاد بازسازى عتبات با وجود محدوديت هاى ناشى 
از كرونا و با رعايت دســتورالعمل هاى بهداشتى، در حال تكميل سازه 
بتنى طرح توسعه حرم مطهر امام حسين(ع) مزين به نام صحن حضرت 
زينب(س) هستند كه بزودى با پايان سفت كارى، اين طرح بزرگ وارد 

فاز نازك كارى و اجراى نما خواهد شد.

40 جايزه اى كه سينماى ايران از كن برد
 با كســب جايزه بزرگ هيأت داوران جشنواره امسال كن، مجموع 

جوايز سينماى ايران از اين رويداد سينمايى به عدد 40 رسيد.
هفتادوچهارمين جشنواره بين المللى فيلم كن در حالى به كار خود پايان 
داد كه ســاخته جديد و فارســى زبان اصغر فرهادى با عنوان«قهرمان» 
توانســت جايزه بزرگ هيأت داوران را براى نخستين بار براى سينماى 
ايران به ارمغان بياورد تا پس از نخل طالى عباس كيارســتمى با«طعم 
گيالس» در ســال 1997، جايزه بزرگ هيأت داوران كه مهمترين عنوان 
پس از نخل طالست نيز به ويترين افتخارات سينماى ايران از اين رويداد 
سينمايى اضافه شود. اصغر فرهادى پس از موفقيت با فيلم«جدايى» كه 
نخستين نمايش جهانى خود را در جشنواره برلين پشت سرگذاشت و 
جايزه خرس طالى بهترين فيلم و در ادامه اسكار بهترين فيلم خارجى 
را كسب كرد، تمام آثارش را در جشنواره كن رونمايى كرده و به نوعى 
به چهره محبوب كن تبديل شده است. حضورى كه با فيلم«گذشته» در 
سال 2013 آغاز شد و در نهايت جايزه بهترين بازيگر زن را براى«برنيس 
بژو» فرانسوى به ارمغان آورد. فيلم بعدى وى در كن«فروشنده» بود كه 
در ســال 2016، 2 جايزه بهترين فيلمنامه(اصغر فرهادى) و بازيگر مرد 
(شهاب حسينى) را به خود اختصاص داد  و دومين اسكار بهترين فيلم 
غيرانگليســى زبان را نيز براى وى به همراه داشــت، اما فيلم اسپانيايى 
زبان«همه مى دانند» در سال 2018 موفق به كسب جايزه اى از كن نشد.

سينماى ايران با احتساب جايزه بزرگ هيأت داوران كه با فيلم«قهرمان» 
كســب كرد، شــمار مجموع جوايز خود را در طول 6 دهه حضور در 

جشنواره كن به عدد 40 رساند.
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■ حديث:
امام باقر(ع):

آدمى را همين عيب بس كه عيب خود را نبيند و عيب مردم را ببيند، يا بر مردم چيزى را 
عيب بگيرد كه در خوِد او هست و نمى تواند آن را تغيير دهد.      

الكافي : ج 2 ص 460 ح 3

مريم مقدم  »
■ گازرســانى به دهكده فرهنگى، تفريحى و 

توريستى گنجنامه به سرعت انجام  شود.
■  استانداردســازى دهكــده تفريحــى و 
گردشــگرى گنجنامه به منظور حفظ امنيت و 

سالمت مردم و گردشگران در اولويت باشد.
■  ضرورت دارد  كــه بخش هاى  دولتى در 
كنار بخش خصوصى  بمانند و از آنها حمايت 

كنند.
■  تسريع در اصالح نقشه پروژ ه هاى گنجنامه 

ضرورت دارد.
■  اصالح هندســى ميــدان گنجنامه براى 

مديريت ترافيك الزامى است 
■  توسعه همدان بايد همه جانبه باشد 

■  فرهنگ قدردانى از سرمايه گذار اشاعه پيدا 
كند

■  برخى انجمن هاى مردم نهاد مانع توســعه 
نشوند مطالبه گر باشند براى توسعه 

■  تأثير كار غيركارشناسى كه موجب توقف 
پروژه اى شود در حافظه تاريخ خواهد ماند 

■  همــدان در حوزه ميراث و گردشــگرى 
موزه  مخزن  همچون  تأثيرگذارى   پروژه هاى 

را در دست دارد

 اين مــوارد از مهمتريــن موضوعاتــى بود كه 
مديرارشــد اســتان روز گذشــته در زمان بازديد از 
مجموعه تفريحى توريســتى گنجنامــه مطرح كرد. 
توقــف فعاليت تله كابين گنجنامــه در ماه هاى اخير 
موجب شــد چالش هــاى پيــش روى فعاليت اين 
مجموعه انسان ســاخت كه به واسطه سرمايه گذارى 

بخش خصوصى اكنون 21 ســاله شــده است مورد 
توجه متوليان امور گردشگرى استان قرار گيرد. 

خطوط تلفن و فيبر نورى؛ استانداردسازى تله كابين، 
اصالح نقشــه بخش هايــى از مجموعــه تفريحى 
توريســتى گنجنامه و گازكشــى به مجموعه  يكى 
پس از ديگرى موجب شــد روز گذشــته استاندار 
همدان، معاون امور عمرانى اســتاندارى و مديركل 
ميراث فرهنگى و گردشــگرى استان راهى مجموعه 
گنجنامه براى بررسى وضعيت موجود و همراهى در 

راستاى حل وفصل مسائل آن شوند. 
يكــى از داليــل  تعطيلى تله كابيــن گنجنامه انجام 
اقدامات اصالحى تله كابين بــراى تمديد گواهينامه 
استاندارد  اســت كه در حال انجام است و به همين 

علت هم اكنون تعطيل است.
 ضرورت حمايت دستگاه هاى دولتى 

در شرايط كنونى از بخش خصوصى
در اين بازديد، اســتاندار همدان خواستار رفع موانع 
و مشــكالت دهكــده گنجنامــه از ســوى مديران 
دستگاه هاى اجرايى اســتان شد و گفت: در راستاى 

بازگشايى تله كابين تالش شود.
سيد سعيد شــاهرخى در بازديد از دهكده فرهنگى، 
تفريحى و توريستى گنجنامه با قدردانى از زحمات 
كاركنان اين مجموعه بيان كــرد: كرونا، تحريم هاى 
اقتصادى، ممانعــت از ورود گردشــگر خارجى و 
گرانى قطعات، صنعت گردشــگرى دهكده تفريحى 

و توريستى گنجنامه را به تعطيلى كشاند.
وى گفت: با شيوع ويروس كرونا كل دنيا بخصوص 
گردشگرى متضرر شد و كشور ايران و استان هم از 

اين قاعده مستثنى نبود. 
اســتاندار همدان با بيان اينكه مــردم همدان قدردان 

زحمــات كاركنان مجموعه تفريحى و گردشــگرى 
گنجنامه هستند بر رفع مشكالتى كه مانع از فعاليت 

دهكده گنجنامه شده است تأكيد كرد.
وى با اشــاره به اجراى گازرسانى به گنجنامه گفت: 
اجراى اين طرح به سرعت انجام شود و شركت گاز 
و راهــدارى با همكارى  هم مشــكالت را برطرف 

كنند.
شــاهرخى توســعه همه جانبه و هدفمند همدان را 
نيازمند يك حركت جمعى دانست و بيان كرد: داشتن 
نگاه فرهنگى و فرابخشى به توسعه و پيشرفت همدان 
بايد در بين نهادهاى مردم نهاد و ديگر دســتگاه هاى 

اجرايى وجود داشته باشند.
وى به استانداردسازى دهكده تفريحى و گردشگرى 
اشــاره كرد و گفت: تحريم ها موجب افزايش قيمت 
و گران شدن قطعات تله كابين شده و همين موضوع 

توجيه اقتصادى براى دهكده گنجنامه ندارد.
استاندار همدان با تأكيد بر اينكه توسعه همدان بايد 
همه جانبه و هدفمند توسط فعاالن و دلسوزان دنبال  
شــود بيان كرد: افراد غيرمتخصــص و بانفوذ مانع 

پيشرفت و توسعه همدان هستند.
شــاهرخى به فعاليت ســازمان هاى مردم نهاد اشاره 
كرد و گفت: بايد ســازمان هاى مردم نهــاد در كنار 
گردشــگرى قرار گيرند تا در توســعه گردشگرى و 

جذب گردشگر اقدام كنند. 
وى بــا تأكيد بر ريســك پذيرى مديــران بيان كرد: 
50هزار خانواده در همدان منتظر تصميم طرح جامع 
همدان هستند، كه برخى افراد مانع اجرايى شدن آن 
هستند. دستگاه هاى ادارى و عموم مردم براى توسعه 
همه جانبــه و اجراى پروژه هاى در شــأن و جايگاه 

استان همدان، مشاركت بيشترى داشته باشند.

اقدامات  اينكه  بيان  با  شــاهرخى 
و طرح هــاى بى بديلــى در حوزه 
گردشگرى استان همدان در حال 
اجراست افزود: بايد در كنار بخش 
خصوصى براى اجراى اين طرح ها 

تالش كرد.
وى گفت: دســتگاه هاى ادارى در 
شرايط كنونى ضرورت دارد  كه در 
كنار بخش خصوصى  بمانند و از 

آنها حمايت كنند.
استاندار همدان  بيان كرد: توسعه 
همدان،  هدفمنــد  و  همه جانبــه 
نيازمند يك حركت جمعى است.  
توســعه همدان بايد همه جانبه و 
هدفمند، توسط مجموعه مديريتى، 

فعاالن و دلسوزان دنبال شود.
شــاهرخى گفــت: داشــتن نگاه 

فرهنگى و فرابخشى به توســعه و پيشرفت همدان 
بايد در بين نهادهاى مردم نهاد و ديگر دســتگاه هاى 
اجرايى وجود داشته باشند. مسائل و مشكالتى مانع 
فعاليت دهكده فرهنگى، تفريحى و توريستى گنجنامه 
شــده اند كه ضرورت دارد براى پيشرفت و توسعه 

استان همدان، برطرف شوند.
استانداردســازى دهكــده تفريحى و گردشــگرى 
گنجنامــه به منظور حفظ امنيت و ســالمت مردم و 

گردشگران بايد در اولويت باشد.
 گازكشى، هزينه هاى سنگين  و استاندارد 

از چالش هاى پيش روى 
مديرعامل مجموعه گنجنامه در اين نشست با اشاره 
به حمايت هاى اســتاندار براى حل وفصل مشكالت 
پيــش روى مجموعــه گفت: افزوده شــدن خطوط 
تلفن و حل مشــكل تسهيالت و بررسى ويژه برخى 
چالش هــا براى ادامه حيات مجموعــه ايجاد انگيزه 

كرده است. 
وى به  مشــكالت پيش روى از جمله توقف پروژه 
گازكشى به گنجنامه اشــاره كرد و افزود: از 4 هزار 
و800متر مسافت اجراى طرح  هزار و700 مترى به 
دليل تأييد شهردارى براى حفظ مبلمان شهردارى و 
نبود اعتبار 300ميليون تومانى انجام نشــده است در 
اين زمينه با دستور ويژه استاندار همدان البته قرار شد 
اين پروژه به فوريت با تأمين مالى از سوى استاندارى 

همدان به انجام برسد. 
ســعيد ترابيان همچنين بيان كرد: استانداردســازى 
تله كابيــن گنجنامه به جهت ارتقاى ســطح ايمنى و 
افزايش ظرفيت با شــيوه هاى نوين در دســت اقدام 
است. پس از گذشــت حدود 18ماه از شيوع پديده 
منحوس كرونا بيشترين آسيب به صنعت گردشگرى 
وارد شــده و تأسيسات گردشگرى در سراسر جهان 
متأثر از شيوع ويروس كرونا متحمل شكست و ركود 
بى سابقه اى شــد كه خسارت آن برخى ظرفيت ها را 

به طور كلى نابود و برخى را دست وپا شكسته كرد.
وى افزود: دهكده توريســتى گنجنامه با مشــاركت 
شركت ســياحتى عليصدر كه پس از برگزارى چند 
رويــداد مهــم بين المللى، ملى و اســتانى در حوزه 

سران  گردشــگرى نظير نشست 
جهانى  سازمان  عضو  كشور هاى 
گردشگرى و ســاير جشنواره ها 
خــود را براى يك جهش معنادار 
آمــاده كرده بــود متأســفانه از 
تشعشعات مخرب شيوع ويروس 
كرونا در امان نماند و ظرفيت هاى 
گردشگرى آن دچار ضرر و زيان 

هنگفتى شد.
ترابيان بيان كــرد: پس از گذران 
ماه هاى طوالنى از شــيوع كرونا 
اكنــون كم كم به اميد جان گرفتن 
گردشــگرى،  صنعت  در  دوباره 
با  گنجنامه  توريســتى  دهكــده 
حداكثــر ظرفيت و تــوان خود 
جهــت ارتقــاى ســطح ايمنى 
تله كابيــن و بهينه ســازى آن بــا 

تكنولوژى روز دنيا ماه ها در تالش است.
مديرعامــل  دهكــده گنجنامه همــدان گفت: حال 
با توجه بــه افزايش قيمــت 800 درصدى قطعات 
موردنياز تله كابين دســت از تالش برنداشــته و با 
هدف جان گرفتن دوباره  صنعت گردشگرى همدان 

همچنان مجدانه در تالش هستيم.
 ترابيان  گفت: انتظار مى رود در ســال جهش توليد، 
اجرايى  دســتگاه هاى  مانع زدايى ها،  و  پشــتيبانى ها 

التيام بخش زخم عميق فعاالن گردشگرى باشند.
 وى اشــاره اى به فعاليت تله كابين اين مجموعه كرد 
و افزود: در طول مدت تعطيلى صنعت گردشگرى، 
دهكــده گنجنامه به لحاظ تداوم همكارى پرســنل 
مشــغول به كار و اســتمرار روحيه اميد و پايدارى 
در مخاطــرات، مجموعه خود را تعطيــل نكرده و 
به جهت ارتقاى ســطح ايمنى تله كابين از اسفندماه 
تاكنون از فرصت بهره بردارى نكردن تله كابين براى 
به روزرســانى، استانداردســازى و باال بردن كيفيت 
تأسيسات آن استفاده كرده و در شرف آماده سازى و 

راه اندازى مجدد تله كابين مى باشد. 
ترابيــان در پايان گفت: انتظار مــى رود پيش از آغاز 
مجدد فعاليت هاى جدى تأسيســات گردشــگرى، 
فرصت ها براى هم افزايى و همپوشــانى در اســتان 

فراهم شود.
گفتنى اســت، دهكــده گنجنامه در جوار آبشــار و 
كتيبه هاى گنجنامه شــهر همــدان يكى از قوى ترين 
قطب هاى گردشــگرى انسان ســاخت ايــران تلقى 

مى شود.
اعتبار اين دهكده به همجوارى با آبشار و كتيبه هاى 
تاريخى آن اســت. اين دهكده براى ســرگرمى هر 
كسى با هر سن و سالى مناسب است. اين مجموعه 
سال هاست  به عضويت سازمان جهانى گردشگرى 
(UNWTO) درآمده است. اين دهكده با شهربازى، 
سورتمه ريلى، تله كابين، ديواره سنگ نوردى، رنجر، 
تيرول و بانجى جامپينگ هرساله  به استقبال طرفداران 
خــود مى رفت اكنون اما كرونا جان بخشــى از آن را 
گرفته است كه اميد مى رود در آينده نزديك مشكالت 

مجموعه حل شود. 

استاندار در بازديد از مجموعه تفريحى و گردشگرى گنجنامه 
تأكيد كرد 

تسريع در رفع مشكالت دهكده 
تفريحى توريستى گنجنامه 

ادامه 
گازكشى به 

گنجنامه با سرعت 
انجام شود

ضرورت 
حمايت 

دستگاه هاى دولتى در 
شرايط كنونى از بخش 

خصوصى 

ن اك خشخ

فرهنگ 
قدرشناسى از 

سرمايه گذار در استان 
نهادينه شود

عكس روز

عكس: اميرحسين تركمن حال و هواى روزهاى گرم تابستانى گنجنامه

داشــتن نــگاه فرهنگى و 
فرابخشــى به توســعه و 
در  بايد  همدان  پيشــرفت 
بين نهادهــاى مردم نهاد و 
ديگر دســتگاه هاى اجرايى 
مسائل  باشند.  داشته  وجود 
فعاليت  مانع  مشــكالتى  و 
دهكده فرهنگى، تفريحى و 
شده اند  گنجنامه  توريستى 
براى  دارد  ضــرورت  كــه 
پيشــرفت و توسعه استان 

همدان، برطرف شوند


