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کمیته صیانت از خانواده تویسرکان
 گرفتار بالتکلیفی است

 طــرح ایجاد کمیته صیانت از خانواده تویســرکان با وجود اینکه 
نزدیک به دو ســال پیش در شــورای فرهنگ عمومی مطرح شده اما 

همچنان گرفتار بالتکلیفی است.
شــورای فرهنگ عمومی تویســرکان در حدود دو سال پیش طرحی 
به نام ایجــاد کمیته صیانت از خانواده با هدف خدمات مشــاوره ای 
در قبــل، حین و بعد از ازدواج ارائــه کرد که با وجود تصویب هنوز 

اجرایی نشده است.
در شــرایطی که آمار طالق ها در شهرستان تویسرکان گاهی به تعداد 
ازدواج های صورت گرفته در یک بازه زمانی یکسان نزدیک می شود، 
راه اندازی مراکز خدمات تخصصی مشــاوره ای با هدف تحکیم بنیان 

خانواده یک امر فرهنگ محور و ضروری به شمار می رود.
تویســرکان در حال حاضر از یک مرکز مشــاوره تخصصی ازدواج 
برخوردار اســت و با همکاری با اداره ورزش و جونان تویســرکان 
به زوج هایی که تازه پیوند زندگی خود را آغاز کرده اند، ســه جلســه 
به صورت رایگان خدمات مشــاوره ای انجام می دهد اما در مجموع 
استفاده از خدمات این مرکز مشاوره هزینه های زیادی دارد که بسیاری 

از خانواده ها از عهده تامین آن بر نمی آیند.
امام جمعه تویســرکان در این رابطه گفت: راه اندازی کمیته صیانت از 
خانواده با هدف تحکیم بنیان این نهاد مقدس در شهرستان تویسرکان 
یک ضرورت به شــمار می رود و نباید اقدامات اجرایی در این زمینه 

دوباره به تعویق بیفتد.
حجت االســالم مرتضی موحدی اظهار داشت: در یکی دو سال اخیر 
برخی اقدامات برای راه اندازی کمیته صیانت از خانواده انجام شد اما 
با مشکالتی همچون مکان مناسب و نبود کارشناسان تخصصی در این 

زمینه روبه رو بودیم.
وی تصریح کرد: اکنون مشــکالت مربوط بــه ازدواج و طالق یکی 
از بزرگتریــن آســیب های اجتماعی به شــمار می رود و شــورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه، ایجاد چنین مرکزی را یک وظیفه ضروری 
خوانده و خواسته که با این موضوع صرفاً به عنوان یک کار تشریفاتی 

برخورد نشود.
امــام جمعه تویســرکان تاکید کرد: در شــرایطی کــه تهاجم ضد 
فرهنگی و بنیان ســوز ســبک زندگی غربی باعث از هم گسیختن 
بنیــان خانواده ها در برخی موارد می شــود باید زمینه را برای ارائه 
خدمــات تخصصی و مشــاوره ای در این زمینه برای شــهروندان 

تویسرکانی فراهم کنیم.
نماینده مردم تویســرکان در مجلس شورای اسالمی نیز بر ضرورت 
اجرای برنامه های مدون و کارشناســی شــده در مقابله با آسیب های 
اجتماعی و به ویژه فروپاشــی بنیان خانــواده تاکید کرد و گفت: در 
شرایطی که زنگ خطر کاهش نرخ جمعیت در کشور به صدا درآمده، 
فروپاشــی بنیان خانواده نیز به خودی خود ســبب ساز کاهش میزان 

فرزندآوری و دامن زدن به این خطر می شود.
محمد مهدی مفتح اظهار داشت: باید به بافت جمعیتی و شاخصه های 
کاهش و افزایش نرخ فرزندآوری و جمعیت در شهرستان تویسرکان 
بیش از پیش توجه کرد و با افزایش ســطح رفاه عمومی مردم و ایجاد 
فرصت های متنوع شغلی از کاهش جمعیت این شهرستان جلوگیری 

کنیم.
سید رسول حسینی فرماندار تویسرکان نیز از آمادگی برای در اختیار 
گذاشــتن مکان مناســب به منظور راه اندازی کمیته صیانت و مرکز 
مشــاوره خانواده خبر داد و اظهار داشت: باید از ظرفیت های موجود 
برای اســتفاده از متخصصان و کارشناسان مجرب و خدمات دهی هر 

چه سریع تر این مرکز استفاده کنیم.
با بررســی کندی فرآیند اقدامات اجرایی در روند ایجاد مرکز مشاوره 
و صیانت از خانواده تویســرکان به نظر می رســد برخی دستگاه های 
اجرایی مرتبط با این موضوع در تویسرکان دچار روزمرگی و کوتاهی 

شده اند و این مسئله را جدی  نگرفته اند.
این در حالی اســت که پذیرفته نیســت که مصوبه اجرایی شــورای 

فرهنگ عمومی شهرستان دچار گذر غیرضروری زمان شود.

جلوگیری از سرقت ۶۰ رأس دام 
توسط گشت رضویون در نهاوند

 فرمانده ســپاه ناحیه نهاوند از جلوگیری از ســرقت ۶۰ رأس دام 
توسط گشــت رضویون پایگاه بســیج بیت المقدس روستای توانه 

شهرستان نهاوند خبر داد.
علی مختاری  اظهار کرد: ۳۰ اردیبهشــت ماه ساعت ۱ بامداد گشت 
رضویون پایگاه بیت المقدس روســتای توانه در حین گشت زنی  به  
یک مورد مشکوک برخورد کرده که تعدادی گوسفند در حال خروج 

از  روستا بود.
وی افزود: با ورود بسیجیان مشخص شد که سارقان قصد خارج کردن 
این دام ها و بعد هم بارگیری توســط خودرو را داشته، که به محض 
ورود، ســارقان متواری و  بعد از تماس و حضور پاسگاه و مشخص 
شدن صاحب دام ها که از خود روستای بود و در حضور شورا دام های 

سرقتی که به تعداد ۶۰ رأس بوده تحویل صاحب آن شد.
فرمانده ســپاه ناحیه نهاوند با بیان اینکه نیروهای بســیجی فعال در 
گشــت های رضوی در شــب ها اقدام به گشــت زنی و حفظ امنیت 
محله ها می کنند، گفت: این نیروها به عنوان چشمان بیدار برای ارتقای 

امنیت هستند.
وی بــا تأکید بر آگاه ســازی مردم از خدمات زحمات گشــت های 
رضویون و حمایت های از آنان ابراز داشــت: مردم بسیجی و حامی 

بسیج هستند.
مختاری با بیان اینکه نباید به افراد فریب خورده و قاچاقچی اجازه داد 
تا امنیت مردم را از بین ببرند، با اشــاره به نقش گشت های رضویون 
در ایجاد رفاه، امنیت و آســایش مردم اظهار داشت: تعامل بین نیروی 

انتظامی و سپاه سبب افزایش خدمت به مردم خواهد شد.

 شیر پگاه؛ وزن کمتر قیمت بیشتر!
ِگَرم و قیمت شــیرهای یارانه ای پگاه متفاوت است. شیر۹۰۰گرمی 
پگاه را از آرامگاه بوعلی  ۵۰۰۰تومان خریداری کردم و همین شــیر 
را با صد گرم پایینتــر ۶۰۰۰ تومان خریدم.در محله علی آبادهمدان 
فقط شــیر ۸۰۰ گرمی با قیمت باالتر توزیع می شود.چندین بار هم 
از مســئول فروش شــرکت پگاه علت را جویا شدیم.در جواب می 
گویند شــیر ۸۰۰ گرمی عالوه بر کیفیت بــاال ماندگاری بهتری هم 
دارد. درصورتی که از دونوع شــیر هم استفاده کرده ایم هیچ تفاوتی 
ندارد.انتظار میرود در محله علی آباد با توجه به شرایط زندگی مردم 
شــیرهای قیمت پایین تر توزیع شود نه اینکه در سطح شهر قیمت 
پایین و وزن بیشتر و در محله هایی مانند علی آباد قیمت باال با وزن 

کمتری توزیع شود.
* اهالی قاسم آباد

 یک ماه اســت که منطقه شهرک فرهنگیان از ساعت۱۲ شب به 
بعد تا اذان صبح آب قطع می شود.از صبح تا ساعت۱۲ شب هم آب 
کم فشار است طوریکه فشار آب اجازه روشن شدن پکیج و استفاده 
از آب گرم را به ما نمی دهــد. بارها با اداره آب صحبت کردیم اما 

نتیجه ای نگرفته ایم.
* شهروندی از همدان

برگزاری جشنواره ملی زیبایی اسب عرب در اسدآباد

 سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان اسدآباد از برگزاری جشنواره ملی »زیبایی 
اسب عرب« به میزبانی این شهرستان در آینده نزدیک خبر داد.

علی جمور با اشــاره به اینکه پیش از این اســتان همدان در شهرســتان بهار میزبان این 
جشــنواره بوده است، افزود: این جشــنواره کشوری برای دومین بار در  استان همدان به 
میزبانی شهرستان اسدآباد در ۱۲ و ۱۳ خردادماه به مدت دو روز در استادیوم شهرستان با 

همراهی یک اسپانسر برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به دعوت از سه داور خارجی از کشورهای برزیل، هلند و روسیه برای داوری 

این جشنواره افزود: در این جشنواره براساس پیش بینی ها تعداد ۱۰۰ اسب از نژاد عرب 
ایرانی و عرب خارجی شــرکت خواهند داشت که از این تعداد ۲۵ رأس به شهرستان و 
۷۵ رأس به سایر نقاط کشور تعلق دارد. جمور با بیان اینکه برای اسکان این تعداد اسب 
مقدمات الزم در پنج باشــگاه پرورش اســب شهرستان پیش بینی شده و هماهنگی های 
الزم به عمل آمده اســت، تصریح کرد: عوامل اجرایی این جشــنواره ۲۰ نفر خواهد بود 
که برای این عوامل و داوران دعوت شــده مقدمات اقامت طی دو روز جشــنواره پیش 
بینی شده اســت. وی همچنین از احداث باکس سیار نگهداری اسب در شهرک صنعتی 
اســدآباد برای برگزاری این جشنواره خبر داد و خاطرنشان کرد: شهرستان اسدآباد دارای 
دو باشــگاه پرورش اسب و نیز دو واحد پرورش اسب در مجموع با ۱۰۰ رأس اسب از 

نوع ُکرد و عرب ایرانی و خارجی اســت که ۷۰ درصد از این اســب ها، میکروچیپ دار 
و شناسنامه دار هستند.

جمور در ادامه نبود پیست سوارکاری برای عالقمندان به ورزش سوارکاری را از مهمترین 
مشکالت این شهرستان برشمرد و یادآور شد: برای مرتفع شدن این امر به دنبال جانمایی 

مکان مناسب برای راه اندازی پیست سوارکاری در شهرستان هستیم.
وی بیان کرد: در حال حاضر ســوارکاران شهرســتان به علت نبود پیســت سوارکاری 
استاندارد برای تمرینات خود در فصل زمستان از راه های بین مزارع و در فصول دیگر از 
زمین های دیم کشاورزی استفاده می کنند که به طور قطع با راه اندازی پیست سوارکاری 

شهرستان این دغدغه سوارکاران مرتفع خواهد شد.

 اســدآباد-محمد جــواد کوهی-خبرنگار 
همــدان پیام- با توجه بــه تاکیدی که پلیس 
راهنمایــی و رانندگی درباره لزوم اخذ معاینه 
فنی برای خودروها بر اساس قانون دارد، تمام 
خودرو های سواری اعم از داخلی و خارجی 
که سن آن ها بیش از ۴ سال باشد ملزم به اخذ 

معاینه فنی هستند.
درصورتی که دارنــدگان خودروهایی که باید 
معاینه فنــی بگیرند، از این امر ســرپیچی یا 
دربــاره آن کوتاهــی کننــد، از جانب پلیس 

راهنمایی و رانندگی اعمال قانون می شوند.
شهرســتان اســدآباد با بیش از ۱۲۰ هزار نفر 
جمعیت فاقد مرکــز معاینه فنی خودرو های 
ســبک می باشد، اســدآبادی ها برای صدور 
برگه معاینه فنی خود به اجبار باید به شــهر 

های همجوار سفر کنند.
به گفته فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد در 
این شهرســتان ۵۵ هزار خودرو سبک وجود 
دارد و نبود این مرکز باعث افزایش تردد بین 

شهری و اتالف وقت رانندگان می شود .
در ســال ۹۷ فراخوان ایجاد مرکز معاینه فنی 
خودرو های سبک در شهرستان انجام شد و 
بعــد از اعالم نتجیه، ۳ تــن از افراد متقاضی 
به دیوان عدالت اداری شــکایت خود را ثبت 

کردند.
سعید کتابی فرماندار شهرستان اسدآباد هم در 
مصاحبه خود با شبکه خبر همدان در زمستان 
۹۹ خبر اعــالم کرد: نتیجه این دعوا از طریق 
دیــوان عدالت اداری اعالم شــده و تا پایان 
ســال ۹۹ احداث این مرکز اعالم خواهد شد 
و اکنون در خــرداد ماه ۱۴۰۰ خبری از مرکز 
معاینه فنی خودرو های سورای در شهرستان 
نیست و رانندگان اسدآبادی بدنبال صدور در 

شهر های همجوار هستند.
اوج بحران زمانی است بعضی رانندگان بدلیل 
نبود ایــن مرکز در شهرســتان از حضور در 
شــهر های دیگر هم صرف نظر میکنند و با  
خیال راحت پشت ماشینی می نشینند که بیش 
از یک سال اســت که سیستم های داخلی آن 
هیچ کنترلی نشده است و با سپردن جان خود 
و خانواده شــان به دست آن، راهی خیابان ها و 

جاده ها می شوند.
وقتی می شنویم علت ۳۰ درصد از تصادف ها، 
نقص فنی خودرو بوده اســت و بیش از ۸۰ 
درصد آلودگی هوا  ناشــی از منابع متحرک 
اســت تازه متوجه میشویم نبود این مرکز چه 

مشکالتی دارد.
احــداث مرکــز معاینه فنی جــدا از کاهش 
تصادفات و تردد بین جاده ای باعث اشتغال 
جوانان اسدآباد می شود و این امر باعث شده 
یکی از مطالبات جدی رانندگان در شهرستان 

احداث این مرکز باشد.
در گفتگو با تعدادی از رانندگان متوجه شدیم 
مردم شهر کنگاور که نزدیک ترین شهر دارای 
مرکز معاینه فنی خودرو های ســبک هستند 

ها  اســدآبادی  حضور  از 
بسیار  شهرســتان  این  در 
گالیه مند هستند و بار ها 
عنوان کردند دلیل طوالنی 
شدن صف معاینه فنی این 
شهرستان حضور رانندگان 
اســدآبادی در این شــهر 

است.
یکی از رانندگان اسدآبادی 
می گوید: وقتی در معاینه 
فنی مردود میشــویم و به 
شــهرهای  های  مکانیکی 
کنیم  می  مراجعه  همجوار 
متوجــه میشــوند اهل آن 
اضافه  مبالغ  نیســتم  شهر 
درخواســت میکند و اکثر 
رانندگان بدلیل رفت و آمد 

مجدد مجبور میشوند این هزینه را تقبل کنند.
سجاد نظری هم از دیگر رانندگان اسدآبادی 
اســت که می گوید: من راننده خودروسواری 
هستم و اگر برای اخذ معاینه فنی به شهر های 
همجــوار مراجعه کنم، جــدای از خطرهای 
موجود در مسیر، باید هزینه   سوخت و سایر 
هزینه های جانبی را متحمل شــوم و عالوه بر 
این باید درصف طوالنی معاینه فنی شهرستان 
قروه یا کنگاور منتظر بمانیم. او اظهار می کند  
کــه ما منتظر اجرایی شــدن طرح معاینه فنی 

سبک  در اسدآباد هستیم.
تعــدادی از رانندگان بــا مراجعه به خبرنگار 

همــدان پیام اتفــاق نظر دارند کــه با وجود 
فعالیــت چنــد هــزار دســتگاه خــودرو  
درشهرستان اســدآباد و وجود دو شهر آجین 
و پالیز و روستاهای موجود در این شهرستان، 
فنی  معاینه  حتی یک مرکز 
گواهــی خودرو  و صدور 
انتظار ما از  وجود نــدارد. 
مســئوالن مرتفع کردن این 
مشــکل و احــداث مرکز 
در  خــودرو  فنی  معاینــه 

شهرستان اسدآباد است.
بیشــتر،  بررســی  بــرای 
خبرنــگار همــدان پیام با 
بخش  راننــدگان  برخــی 
خصوصی گفت و گو کرده 
اســت. یکــی از رانندگان 
با اشــاره به وجــود گردنه 
اسدآباد اظهار می کند: برای 
فنی  معاینه  دریافت گواهی 
خودرو ناچار شدم از محل 
کارم مرخصــی بگیرم و با 
صرف هزینه و مســیری طاقت فرسا به قروه 

سنندج مراجعه کنم.
او مــی گوید: حــدود ۱۰ ســال پیش که 
صــدور معاینه فنی با دســتگاه های مجهز 
انجام نمیشد در شهرستان اسدآباد هر هفته 
یک روز به صــدور معاینه فنی اختصاص 
ابتدای جاده امام  داشــت که رانندگان در 
زاده عبدا... حضور پیــدا میکردند و برگه 
معاینــه فنی خود را از مامــور راهنمایی و 
رانندگــی دریافت می کردند. از زمان ورود 
دستگاه های پیشــرفته و گوناگون این امر 
دیگر امکان پذیر نیست و دغدغه رانندگان 

تاریخ پایان یک ســاله اعتبــار برگ معاینه 
فنی است.

 باتوجه به مســیر پر خطر گردنه، تردد برای 
رانندگان فاقد معاینه فنی دشــوار شده است. 
طبق بررسی های صورت گرفته و آمار منتشر 
شده ساالنه دســت کم ۲۱ نفر در این مسیر 
پرحادثــه جان خود را از دســت داده و ۱۰۰ 
نفر نیز مجروح و مصدوم می شوند که در یک 
حساب سر انگشــتی متوجه میشویم که  در 
هر کیلومتر این مســیر ســاالنه ۱.۵ نفر فوت 
می کننــد که اگر این وضعیت به کل اســتان 
همــدان که دارای پنج هــزار و ۴۰۰ کیلومتر 
راه اســت تعمیم داده شود ساالنه هفت هزار 
نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست 
بدهنــد که همین آمار حادثه خیز بودن گردنه 

اسدآباد را تأیید می کند.
دقیق تــر کــه می شــویم گردنــه اســدآباد 
پرترافیک تریــن راه مواصالتی غرب کشــور 
اســت اما همچنان پس از چندین سال مسیر 
ترانزیت بودن و بیش از یک دهه قول تعریض، 
هنوز هم با مشکالتی از جمله نامناسب بودن 
روشــنایی، پیچ های پرخطر، مسیر نامناسب، 
آسفالت های آســیب دیده، تصادفات رخ به 
رخ، سقوط اتوبوس و ماشین ها به داخل دره 
و مسائلی از دست مواجه است. سه متقاضی 
نهایی احــداث مرکز معاینه فنی خودرو های 
سبک اسدآباد که یک نفر آنها غیر بومی است 
بعد از گذشت ۳ سال هنوز منتظر اعالم رای 
هستند اگر این معضل رفع شود هم رانندگان 
از در به دری نجــات پیدا می کنند و هم در 
سالی که به نام مانع زدایی ها و پشتیبانی مزین 
شده است، اشتغال مستقیم جوانان اسدآبادی 

را به همراه دارد.

انتظار سه ساله متقاضيان برای اعالم رأی 

اسدآبادی ها برای معاینه فنی به کجا بروند؟!
■ راننده ها: منتظر اجرایی شدن طرح معاینه فنی سبک هستیم

 افتتاح و راه اندازی ســایت کارگاهی و 
نمایشگاهی روستای کاج ظرف دو سال آینده 

پیش بینی می شود.
و  میراث فرهنگی، گردشــگری  اداره  رئیس 
صنایع دستی رزن و درگزین با اشاره به کلنگ 
زنی سایت کارگاهی و نمایشگاهی روستای 
کاج در سال گذشته اظهار کرد: با راه اندازی 
تعاونی روستا در ســال گذشته برای سایت 
کارگاهی و نمایشــگاهی سه هکتار زمین از 
طریق تعاونی تملــک و موافقت اصولی آن 
صادر شده و در مرحله اداری و استعالمات 

قرار دارد.
شهروز کهیایی تعداد کارگاه های پیش بینی 
شده در این سایت را ۱۰۰ کارگاه اعالم کرد 
و گفت: در این ســایت محوطه کارگاهی و 
محوطه نمایشــگاهی به صورت جدا از هم 
بوده و در قسمت کارگاه ساخت محصوالت 
و در قســمت نمایشــگاهی بحث عرضه، 
فروش و بازاریابی و سفارشات محصوالت 
مدنظر خواهــد بود ضمن اینکه براســاس 
پیش بینی ها ســاخت و احداث این سایت 
به اعتبــاری افزون بر ۱۵۰ میلیارد تومان نیاز 

خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در ســند راهبردی سه ساله 
اســتان همــدان در برش شهرســتانی برای 
روســتای کاج برنامه هایی پیش بینی شــده 

بود که ایجاد سایت کارگاهی و نمایشگاهی 
روستا با هدف ساماندهی کارگاه های روستا 
و برندسازی محصوالت صنایع دستی روستا 
و بازاریابی را می تــوان یکی از برنامه های 

پیش بینی شده برای این روستا برشمرد.
کهیایی با اشاره به اینکه روستای کاج خوشه 
صنعتی محسوب می شود، افزود: این روستا 
در زمینه هنرهای صنایع دســتی مختلف از 
جمله خراطی، قاب سازی، میز کنسول و آینه 
کارهای خوبی را انجام می دهد و بیشــترین 
علت شــهرت این روستا در بحث هنر قاب 
ســازی بوده که اشتغال اکثریت اهالی روستا 
در کنار دامداری و کشــاورزی به این هنرها 
موجب شده کاج یکی از روستاهای شاخص 
و بدون بیکار شهرستان باشد و حرف اول را 

از نظر اقتصادی در ســطح روستاهای استان 
بزند.

کهیایی در ادامه تعداد مجوزهای صادر شــده 
بــرای کارگاه های این روســتا را ۱۲۰ مورد 
برشــمرد و یادآور شد: در حال حاضر از این 
تعداد، ۷۰ کارگاه در ســطح روســتا فعالیت 
دارد و بــرای ۵۰۰ نفر به صورت مســتقیم 
و غیرمســتقیم اشــتغال ایجاد کرده اند که به 
طور قطع با راه اندازی ســایت مورد نظر این 
کارگاه ها به این سایت سوق داده خواهند شد.

وی همچنین با اشــاره به اینکه در روستای 
کاج از روســتاهای هدف گردشگری توابع 
بخش شاهنجرین شهرستان درگزین امکانات 
و تأسیسات گردشــگری وجود ندارد و این 
امر یکی از مشــکالت و دغدغه های اهالی 

این روستای گردشــگری و خوشه صنعتی 
است، ادامه داد: با راه اندازی سایت کارگاهی 
و نمایشگاهی با جذب سرمایه گذار برای فاز 
بعدی ایجاد یک سایت اقامتی با زیرساخت 
های گردشگری را در برنامه خواهیم داشت.

به گزارش ایســنا، کهیایی در ادامه با اشــاره 
بــه ۱۳۹ آثار تاریخی در شهرســتان رزن و 
درگزین خاطرنشان کرد: از این تعداد ۴۸ اثر 
تاریخی مربوط به درگزین بوده که تاکنون ۲۰ 
اثر ثبت فهرســت آثار ملی کشور شده و ۱۰ 
پرونده نیز برای ثبت در آثار فهرست ملی در 

دست اقدام قرار دارد.
وی خاطرنشــان کــرد: از ۱۳۹ اثــر تاریخی 
در شهرســتان رزن و درگزیــن، ۹۱ اثر نیز به 
شهرستان رزن اختصاص داشته که از این تعداد، 
۹۱ اثر ثبت فهرست آثار ملی بوده و ۱۰ اثر هم 

برای ثبت در دست اقدام و پیگیری است.
در حــال حاضــر تولیدات صنایع دســتی 
روستای بدون بیکار و خوشه صنعتی کاج به 
ویژه هنرهای صنعت قاب سازی، آینه و میز 
کنسول آن به کشورهایی چون عراق، ترکیه و 
کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود 
که هنرمندان قاب ســازی روستا با هنرهایی 
چون خوشنویسی و نقاشی و تابلوفرش های 
تولید شــده در روســتا را در این قاب ها به 

نمایش گذاشته اند.

سایت کارگاهی و نمایشگاهی روستای کاج راه اندازی می شود

مردم شــهر کنــگاور که 
دارای  شهر  ترین  نزدیک 
مرکز معاینــه فنی خودرو 
های ســبک هســتند از 
در  ها  اســدآبادی  حضور 
این شهرســتان بســیار 
گالیه مند هستند و بار ها 
عنوان کردند دلیل طوالنی 
فنی  معاینه  صف  شــدن 
حضور  شهرســتان  این 
رانندگان اسدآبادی در این 

شهر است

مشکالت کشاورزان چند روستای نهاوند 
هنوز حل نشده است

مشــکالت   
چنــد  کشــاورزان 
نهاونــد  روســتای 
به  نامه  رغــم  علی 
اســتاندار همــدان 
در ســال ۹۶ هنوز 
پــا برجا اســت و 
ایــن  کشــاورزان 
روستاها درخواست 
را  مشــکالت  حل 

دارند.
محترم  اســتاندار   

استان همدان
با سالم و ادب، احتراما به استحضار می رساند: اینجانبان کشاورزان 
روســتاهای رودباری، شریف آباد، شــهرک و موسی آباد از بخش 
خزل شهرســتان نهاوند در حدود ۴۰۰ نفر که بالغ بر ۳۰۰ سال قبل 
تا کنون از رودخانه ی گاماسیاب نهاوند طبق اسناد و مدارک موجود 
آب کشــاورزی خود را تامین نموده و این روال تا حال حاضر ادامه 
داشــته و دارد، حال مدتی است که عده ای سود جو و قانون شکن 
در قسمت باال دســت بند انحرافی، که به نام بند انحرافی رودباری 
ثبت گردیده پیدا شــده و به وسیله تراکتور و موتور پمپ های ثابت 
و سیار آب رودخانه را به نقاط دلخواه پمپاژ نموده، موجب شده آب 

رودخانه رفته رفته قطع و سپس کشاورزی ما دچار نابودی گردد.
در صورتی که کشــاورزی ما بواقع از مرغوب ترین های کشاورزی 

شهرستان میباشد. 
لذا با توجه به این اوضاع و بدنبال آن شــکایت اینجانبان علیه افراد 
خاطی که به محکومیت آنها منجر گردیده و احکام صادره ی دادگاه 
شهرستان که موجود می باشد لذا بخاطر کوتاهی در شهرستان نتیجه 
ای حاصل نشــده و مجددا این اشــخاص با علم به این مطلب که 
در این مسیر حق برداشــت کمترین آب را نداشته و ندارند باز هم 
مرتکب عمل نامشروع خود شده که در نتیجه باعث وجود مشکالتی 

در منطقه شده.
پس عنایــت فرمایید دســتوری اتخاذ و به این مشــکالت خاتمه 
بخشیده و موجبات رضای خداوند بزرگ و متعال را فراهم و تمامی 
ما کشــاورزان زحمت کش چهار روســتا را خشنود سازید، در غیر 
این صورت مشــکالت بعداز آن گریبانگیر روستاهای بخش خزل 

خواهد گردید.
پیشاپیش از حسن نوع دوستی شما عزیزان و اقدام شایسته مسئولین 

محترم استان همدان کمال قدردانی را داریم.
والسالم: کشاورزان روستاهای رودباری، شریف آباد، موسی آباد و شهرک
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نه به مدیریت قبیله ای
 ۱- حضور وزیر ارتباطات با فاصله بســیار کم در استان همدان 
عالوه بر اینکه نشانه ای از عالقه وی به استان است، نشانگر اهمیت 

همدان در برنامه های این وزارتخانه هم هست.
اینکه وزیری به اهمیت استراتژیک همدان در جغرافیای ایران برسد، 
قطعا در شأن این جایگاه برای همدان و مردم آن تالش خواهد کرد 

تا ایران از نتیجه این اقدامات بهره مند شود.
۲- در سفر اول ، هنوز احتمال داوطلبی وزیر ارتباطات وجود داشت 

و مقداری سفر با شائبه سفر انتخاباتی همراه شده بود.
بخشــی از برنامه های سفر مانند دیدار با جوانان و سخنان وزیر در 
ایــن برنامه ها و نقــد رای جوانان به پیران و بعد گالیه که کار را به 

جوانان واگذار نمی کنند، نیز به این بحث دامن زده بود.
۳- ســفر دوم اما در شــرایط کاری تر و کنار رفتن مسائل داوطلبی 
برگزار شده  و این بار وزیر برای افتتاح طرح ها در کنار دعوت مردم 
به مشارکت در انتخابات به اســتان، مالیر ، همدان و دیگر شهرها، 

سفر کرده است.
به همین دلیل اســت که جهرمی گفته اســت: قهر کردن با صندوق 
رای، هیچ مشکلی را حل نمی کند و مطلوب نظام نیست و به احترام 

شهداء باید در انتخابات شرکت کنیم.
۴-  وزیر جوان و دیگر مســئوالن به درستی به دنبال این هستند که  
قهر مردم با صندوق رأی را با کاســتن از مشــکالت زندگی آنها و 

یادآوری ارزش های انقالب به آشتی تبدیل کنند.
این راه در شــرایط فعلی کار ســختی است اما نشدنی نیست و باید 

تالش شود این آشتی برای افزایش اقتدار کشور انجام شود.
۵- وزیر جوان در دعوت مردم به مشارکت در انتخابات راهکار نیز 
ارائه می دهد تا به زعم وی آنچه موجب قهر مردم از صندوق شــده 
با عمل به این راهکار خود به خود از ســپهر سیاسی و اداری ایران 

حذف و نیروی مردمی جایگزین آن شود.
این راهکار با توصیه وزیر در سفر قبلی به استان به جوانان برای رای 
بــه جوانان و اعتماد به جوانان از ســوی مردم تفاوتی ندارد و مکمل 

آن است.
۶- از نظر وزیر ارتباطات؛ مدیریت کشــور نیاز به جوانان و نخبگان 

دارد و مدیریت قبیله  ای جواب نمی دهد.
این ســخن تاکنون از ســوی بســیاری از منتقدین در نقد مدیریت 
و مدیران کشــور مطرح شده اما شــاید برای اولین بار باشد که یک 
مقام رســمی از مدیریت قبلیه ای در کشور انتقاد می کند و خواستار 
مشــارکت مردم در انتخابات برای پایان دادن به این وضعیت با رای 

مردم می شود.
۷- این واقعیت که مدیران مراکز مهم در کشور در دولتهای گوناگون 
تعداد ثابتی بوده اند و فقط با آمدن هر دولتی جابه جا شده و به صورت 
هم قبیله ای حواسشان به هم بوده است، واقعیتی غیر قابل انکار است .

قبیله ای که قصد ندارد کنار برود و جای خود را به جوانان بدهد و این 
انتخابات است که می تواند بازی این قبیله را متوقف و مدیران جوان و 

نخبه را به مدیریت کشور با پشتوانه و حمایت مردم وارد کند.
البته به دلیل کاهش ســرمایه اجتماعی کــه از نتایج عملکرد مدیران 
قبیله ای است، شــاید پذیرش این سخنان برای مردم سخت باشد اما 
ممکن اســت و این امیدی به پایان قبیله مدیریتی شکل گرفته با نه به 

مدیریت قبیله ای خواهد بود.

آغاز به کار مرکز مشاوره حقوقی و قضائی 
ــدف  ــا ه ــدان ب ــتان هم ــات اس ــران و کارخانج ــیج کارگ ــازمان بس ــئول س ــه مس ــر گفت ــا ب  بن
ــا همــکاری اداره کل تعــاون،  ــزرگ کارگــری و کارفرمایــی اســتان، ب ــه جامعــه ب خدمات رســانی ب
کار و رفــاه اجتماعــی اســتان، اقــدام بــه راه انــدازی دفتــر مشــاوره حقوقــی و قضایــی ویــژه کارگــران 

و کارفرمایــان و خانــواده آنــان کــرده اســت.
ابوالفضل برات زاده افزود: در این مرکز از مشــاوران توانمند مرکز وکال و مشــاورین قوه قضائیه استان 

استفاده می شود. 
وی ابا بیان اینکه موضوعات مشــاوره، حقوقی، کیفری، ثبتی و خانواده )به جز دعاوی اداره کار (خواهد 
بود، عنوان کرد: این مرکز فعالیت خود را از ابتدای خرداد ماه روزهای زوج هفته از ســاعت ۱۷ الی ۲۰ 

آغاز خواهد کرد.

رگبار پراکنده باران استان همدان را فرا می گیرد
 بنا بر اعالم کارشناس اداره کل هواشناسی همدان در پی تشکیل ابرهای محلی، رگبار پراکنده باران از امروز تا پایان هفته استان همدان را فرا می گیرد.

محمدحسن باقری شکیب در گفت و گو با ایرنا افزود: بر اساس بررسی داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، آسمان بیشتر نقاط استان در ۲۴ ساعت آینده، نیمه 
ابری تا تمام ابری، همراه با رگبار خفیف و پراکنده باران، رعد و برق، غبار محلی و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

وی با اشاره به اینکه در ساعت های بعد از ظهر سرعت وزش باد افزایش می یابد، اظهار داشت: از امروز با تشکیل ابرهای همرفتی، موج ضعیف بارشی وارد استان 
می شود و تا پایان هفته در آسمان بیشتر نقاط فعال است.

باقری شــکیب با بیان اینکه رگبار پراکنده بر اثر گرم شــدن زمین، افزایش رطوبت و تشکیل ابرهای همرفتی حاصل می شود، عنوان کرد: این موج در آسمان همدان 
ضعیف و فعالیت آن در مناطق شمال و شرق استان بیشتر است و انتظار بارش های سامانه ای از آن نداریم. وی با اشاره به اینکه در کاهش ۲  تا سه درجه ای دمای 

هوای استان هستیم، تصریح کرد: در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری، شدت بارش ها افزایش می یابد.
وی عنوان کرد: کمینه دمای هوای همدان ۱۲ درجه سانتی گراد باالی صفر و دمای بیشینه هوای این شهر نیز ۳۲ درجه سانتی گراد باالی صفر به ثبت رسیده است.

معرفی ۶۶۴ واحد متخلف بهداشتی 
به مرجع قضایی 

 بنا بر گفته مدیر ســالمت محیط و کار معاونت بهداشــتی علوم 
پزشــکی ۶۶۴ واحد متخلف به علت رعایت نکردن شــیوه نامه های 
بهداشتی ابالغ شده شناسایی و عالوه بر اخطار به مراجع قضایی این 

استان معرفی شدند.
لیدا رفعتی، عنوان کرد: بیشــترین میزان تخلف بهداشتی در این مدت 
مربوط به سوپرمارکت و خوار بارفروشی با صدور ۲۰۷ مورد اخطاریه 

و نانوایی ها با ۷۸ مورد اخطاریه است.
وی بــا بیــان اینکه ۲۳ واحد متخلف پلمب شــده اســت افزود: ۹ 
سوپرمارکت و خواربارفروشی، ۶ نانوایی و هشت مورد سایر اماکن و 

مراکز در یک هفته گذشته با دستور مقام قضایی پلمب شد.
مدیر ســالمت محیط و کار معاونت بهداشــتی علوم پزشکی استان 
همــدان ادامه داد: بررســی وضعیت مراکز خدماتــی، صنایع، اماکن 
عمومی، مراکز تهیه و توزیع موادغذایی منتخب این اســتان موید این 
اســت که ۲۰ درصد مراجعان و خدمات گیرندگان فاصله گذاری را 

رعایت نکردند.
رفعتــی افزود: از ۳۳ هــزار و ۶۰۳ واحد صنفی و مراکز فعال در این 
استان پنج هزار و ۱۱۳ مورد در یک هفته گذشته بازرسی شدند که از 

این تعداد ۸۶ درصد بهداشت فردی را رعایت کرده بودند.
وی اضافــه کرد: کمترین میزان رعایت بهداشــت فــردی مربوط به 
پایانه های مســافربری درون شهری با ۶۷ درصد و بیشترین مربوط به 
مراکز کشاورزی، دامپروری، و سایر صنایع، فرودگاه، صنایع تولیدی 

نفت و گاز با ۱۰۰ درصد است.
مدیر ســالمت محیط و کار معاونت بهداشــتی علوم پزشکی استان 
همدان اظهار داشــت: ۸۲ درصد خدمات دهندگان و متصدیان مراکز 
عمومی همچنین مراجعان به این مراکز از ماســک استفاده کردند که 
کمترین میزان مربوط به پایانه های مسافربری درون شهری، کارگاه ها و 

صنایع کوچک، نانوایی و سوپرمارکت ها است.
رفعتــی ادامه داد: مجهز بودن اماکن عمومی به سیســتم تهویه هوای 
مناسب ضروری اســت و چهارهزار و ۷۸ واحد معادل ۸۰ درصد به 

این سیستم مجهز بودند.

۱۶ هزار و ۱۲۷ دانش آموز استان رای اولی هستند
آغاز ثبت نام کالس اولی ها در همدان

 مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان از شرکت  ۱۶ هزار و 
۱۲۷ دانش آموز رای اولی این استان با شعار »ما ایران را دوست داریم« 

در انتخابات ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ، محمد گفت: رای اولی ها برای نخستین 
بار موفق به مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور می شوند که در این 
دوره از انتخابات شــاهد حضور هشت هزار و ۶۴۰ دانش آموز پسر 
و هفت هــزار و ۴۸۷ دانش آموز دختر در پای صندوق های رای این 
استان هستیم. وی با اشــاره به اینکه به منظور مشارکت حداکثری و 
آگاهانه دانش آموزان، پویش »ای اولی ها« در بستر شبکه شاد مدارس 
همدان آغاز شده است، اظهار داشت: در قالب این پویش دانش آموزان 

در واقع جشن تکلیف سیاسی خود را جشن می گیرند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همــدان عنوان کرد: ابراز عقیده و 
اســتقالل طلبی از ویژگی های این دوران حساس است و آن زمان که 
بتوانند این ویژگی را محقق کنند، حسی از غرور و بالندگی برای این 

نقش به آن ها دست می دهد.
پور داود با بیان اینکه دانش آموزان رای اولی با مشارکت در انتخابات، 
می توانند در این فعالیت بزرگ تربیت اجتماعی نقش داشــته باشند، 
اضافه کرد: حضور دانش آموزان رای اولی می تواند به جریان ســازی 
انتخابات کمک کند. وی ادامه داد: رای اولی ها با شوری مضاعف برای 
یک انتخاب در پای صندوق های رای ۲۸ خرداد ماه حاضر می شوند تا 

اثر انتخاب خود را در سرنوشت و آینده کشور هویدا کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان بیان کرد: اکنون به دنبال تبیین 
نقش و جایگاه رای آگاهانه مردم در خلق حماسه ای دیگر در انتخابات 

۱۴۰۰ به ویژه در خانواده آموزش و پرورش هستیم.
پورداود اظهار داشت: شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی است، زیرا 
همه ما باید با مشــارکت در عرصه های ملی و انقالبی نسبت به امام 
و شــهدا ادای دین کنیم و به سرنوشت کشور اهمیت دهیم که دانش 

آموزان رای اولی آن را به نمایش می گذارند.
 نام نویسی کالس اولی ها در همدان آغاز می شود

معــاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش اســتان همدان از آغاز نام 
نویسی دانش آموزان پایه اول ابتدایی در این استان خبر داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران ، معصومه خدابنده لو افزود: ثبت نام 
دانش آموزان با رعایت کامل شــیوه نامه های بهداشــتی به دو شیوه 
http:// حضــوری و غیر حضوری از طریق ســامانه الکترونیکــی

pada.medu.ir انجام می شود.
وی ادامــه داد:جهت تســهیل ثبت نام در تعدادی از مدارس اســتان 
http:// همدان، سامانه اســتانی پیش ثبت نام الکترونیکی به آدرس

reg.hedu.ir راه اندازی شده است.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان گفت: ثبت نام 
میان پایه ها بعد از اعالم نتایج نهایی در سیدا، به صورت خودکار انجام 
می شود و نیازی به مراجعه دانش آموز یا اولیای آن ها به مدرسه نیست.

معصومه خدابنده لو افزود: ثبت نام دانش آموزان مدارس غیر دولتی، 
شاهد، استعداد های درخشان، نمونه دولتی و مدارس استثنایی براساس 

دستورالعمل های مربوط انجام می پذیرد.

۱- تفاوت حقوق کارمندان نهادهای دولتی با هم باز زیاد شده است. 
گویا در سالهای اخیر حقوق کارمندان برخی دستگاه ها رشد بسیاری 
داشته و رسیدن به حقوق آنها برای دیگر کارمندان تبدیل به آرزو شده 
است. گفتنی است همسان سازی حقوق شاغالن دولتی هنوز در دستور 

کار مجلس و دولت قرار ندارد.
۲- برنامه قطعی برق پس از قطعی برق های متوالی ســرانجام اعالم 
شده است. گویا استخراج غیرمجاز رمزارزها مثل بیت کوین و استفاده 
از کولر در گرمای هوا، دلیل قطع شــدن برق اعالم شده است. گفتنی 
است شرکت توانیر اعالم کرده تراز تولید برق در ایران بر هم خورده 

و پنج هزار مگاوات کمبود وجود دارد.
۳- برنامه واکسیناســیون با انتقاد جدی مواجه شده است. گویا  در 
حالی که ســهمیه ۳ هزار نفری واکسن کرونا برای صدا و سیما به 
بهانه انتخابات با واکنش مواجه شــده، مشخص شده سلبریتی های 
صدا و ســیما، سینما و بازیگران هم سهمیه خارج از نوبت واکسن 
گرفته اند. گقتنی اســت بازیگران ســریال های تلویزیون و سینما و 
حتی شــبکه خانگی هم مشــمول ســهمیه خارج از نوبت واکسن 

کرونا شده اند.
۴- برخی داوطلبان به داوطلبی لقب داوطلب پوششــی داده اند. گویا 
در شرایطی که اصولگرایان جهانگیری را داوطلب پوششی الریجانی 
اعالم می کننــد، الریجانی جلیلی را داوطلب پوششــی اصولگرایان 
خوانده اســت گفتنی اســت نقش یار کمکی یا داوطلب پوششی در 

انتخابات ۹۶ توسط جهانگیری برای روحانی ایفا شد.
۵- انتصاب رئیس ســتادها از ســوی داوطلبان انتخابات ریاســت 

جمهوری  آغاز شده است.
گویا  داوطلبان بدون توجه به احتمال تایید نشــدن صالحیتشان اقدام 
به این انتصابات کرده اند. گفتنی است ستادهای استانی برخی داوطلبان 

در استان نیز فعال شده است.

 یکــی از دغدغه های مهم  
مدیریت شــهری همــدان در 
ســال های  اخیر با بارش های 
کمی که باعث کم آبی شــهر 
همدان شده است بهینه سازی 
و ذخیره ســازی آب به منظور 
آبیاری فضای سبز  استفاده در 

مناطق مختلف شهر است.
بر همین اساس باوجود نیازی 
کــه در ذخیره ســازی آب در 
همدان احســاس می شــد از 
سال گذشــته عملیات اجرایی 
بزرگترین مخازن آب  از  یکی 
اســتان با ظرفیت دو هزار متر 
مکعــب آغاز گردیده اســت 
و  با جدیت  که خوشــبختانه 

ورودی که در شــهرداری منطقه 
یــک بــرای تحقق آن شــکل 
گرفت حاال بعد از گذشت تنها 
یک ســال عملیات اجرایی آن 

پایان یافته است.
به همین منظور اواخر ماه گذشــته 

شهردار کالن شهر همدان و مدیر منطقه 
یک از روند اجرایی برخی از پروژه های تحت 
مدیریت شهرداری منطقه یک از جمله مخزن 
دو هزار متر مکعبی در بلوار ارم، ادامه احداث 
فاز جدید بوستان ارم، پیاده رو سازی ها و .... 

بازدید کردند.
شهردار همدان در این بازدید دسترسی تمامی 
شهروندان به فضای ســبز مناسب را یکی از 
اهداف مهم در شهرداری همدان معرفی کرد و 
افزود: خوشبختانه این دغدغه به شکل جدی 
یکی از اهداف مهم منطقه یک همدان شــده 
اســت به طوریکه احداث بوستان ارم، پارک 
فرامنطقه ای والیت، بوســتان های قهرمان و 

کمال آباد گواه این ادعا هستند.
عباس صوفی با اشــاره به اینکه ادامه احداث 
بوســتان ارم به تازگی با مساحت یک و نیم 
هکتار آغاز شده اســت، عنوان کرد: عملیات 
اجرایی این پروژه با ســرعت خوبی در حال 
پیشرفت است و می تواند در ادامه پروژه های 
انســان محوری که در طی سالیان اخیر ایجاد 
شــده اند تاثیر گذار باشــد تا به یاری خدا در 

ماه های آینده بهره برداری و عملیاتی شود.
شــهردار همــدان  همچنیــن معبرگشــایی 

هــای مهمــی که در 
منطقــه  شــهرداری 
یک صورت پذیرفته 
اســت را از اتفاقات 
مهم طی سالیان اخیر 
دانست و تاکید کرد:  با 
هماهنگی هایی که با نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر 
همدان صــورت پذیرفته اســت در روزهای 
اخیر شاهد عقب نشــینی حسیسنه امام )ره( 
و معبرگشــایی در آن نقطه از شهر بودیم که 
به زودی تحویل شهروندان عزیز خواهد شد، 
همچنین معبرگشــایی در بلوار شهید فهمیده 
نیز از دیگر اقداماتی بود که تاثیر به سزایی در 

تسهیل عبور و مرور شهروندان دارد.
وی همچنین با بیان اینکــه احداث فضاهای 

ورزشی نیز با قدرت در شهرداری منطقه یک 
در حال پیگیری اســت گفت: عالوه بر زمین 
های ورزشی که در ســالیان اخیر توسط این 
منطقه به بهره برداری رســیده است، احداث 
زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهید خادم که 
یکــی از پروژه های اثر گذار در حوزه ورزش 
شهر همدان خواهد بود عملیات کانال کنی و 
اجرای لوله های زهکش آن در حال اجرا می 

باشد.
صوفی بــا بیان اینکــه می توان بــه احداث 
ســاختمان چند منظوره مــدرس در چند ماه 
پیش رو تحویل شــهروندان همدان می شود، 
افزود: یکــی از مطالبات جدی شــهروندان 
همدانی اتصال بلوار ارم به بلوار شهید شمسی 
پور است که عملیات اجرایی این پروژه هم در 
روزهای آینده آغاز خواهد شد تا شاهد اتصال 

این دو معبر مهم و تسهیل عبور و 
مرور شهروندان باشیم.

شــهردار همدان با اشاره به اینکه 
پوشش سقف تاالر همایش های 
بیــن المللی و قرآنــی  از پروژه 
هاییاست که عملیات اجرایی آن 
بعد از مدت طوالنی سرانجام در 
آن   اجرایی  عملیات  سال گذشته 
آغاز شد، اظهار داشت:  در حال 
حاضر این پروژه در مراحل پایانی 
خود به سر می برد و به زودی با 
برگزاری مناقصه پیمانکار احداث 
مبلمان درونی این تاالر نیز جذب 
خواهد شــد و شــاهد ساخت 
بزرگترین تــاالر منطقه ای غرب 

کشور خواهیم بود.
صوفی همچنین به ســایت مــوزه میدان امام 
خمینی )ره( اشــهر کرد و گفــت: با توجه به 
مشــکالتی که در احداث آن وجود داشــت، 
سال گذشــته این پروژه به شهرداری همدان 
واگذار شد و شهرداری منطقه یک نیز با جذب 
پیمانکار در کوتاه ترین زمان ممکن عملیات آن 
را آغاز کرد بر همین اساس امیدواریم تا پایان 
تابستان از این سایت موزه که برای شهروندان 
همدانی با توجه به مکان قرارگیری آن بســیار 

پر اهمیت است، بهره  برداری شود.
وی احداث پارکنیگ پشــتی هتل مرمر را نیز 
از پروژه هایی دانســت که در راســتای حل 
مشــکالت ترافیکی در سطح منطقه یک اجرا 
می شود و ادامه داد:  در سالجاری با بودجه ای 
۳۱۰ میلیارد ریالی که برای این پروژه در نظر 
گرفته شده است امیدواریم تا پیشرفت خوبی 
از آن را شاهد باشیم. شــهردار همدان انسان 
محوری را یکی دیگر از رویکردهای مهم در 
شــهرداری همدان طی سالیان اخیر دانست و 
گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه 
مانند پیاده رو ســازی، صورت پذیرفته است 
به طوریکه در این خصوص بیش از دویست 
هزار متر مربع پیاده رو سازی در سطح منطقه 
یک از جمله بلوار ارم، اسالمیان، بوعلی، شهید 

سلیمانی و... انجام شده است.
وی در پایان از درخشــش شــهرداری منطقه 
یک در سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی و 
بهره برداری از پروژه ها در زمان مشخص شده 

تقدیر و قدر دانی کرد.

 در حال حاضر بیــش از ۵۶ هزار همدانی 
علیه کرونا واکســینه شده اند با این وجود آمار 
مبتالیان هنــوز در روز چیزی حدود ۴۵۰ نفر 
است به طوریکه سبب شده است در مجموع 
بیماران سرپایی مثبت از ابتدای اپیدمی ویروس 
کرونا تاکنون به ۴۱ هزار و ۸۸۰ نفر و بیماران 

بستری مثبت به ۱۷ هزار و ۱۴ نفر برسد.
متاسفانه این شرایط در حالی است که میانگین 
کشوری اســتفاده از ماسک در اماکن عمومی 
۶۶.۲ درصد و در اســتان همــدان کمتر از ۶۳ 
درصــد، رعایت بهداشــت فــردی در اماکن 
عمومی کشوری ۶۷ درصد در همدان کمتر از 
۶۳، رعایت فاصله اجتماعی میانگین کشوری 
۶۴.۸۶ و استانی زیر ۶۰ درصد و رعایت تهویه 
مناسب نرم ملی ۶۶.۷۵ درصد و در همدان ۶۳ 

درصد است.
از طرفی واکسیناســیون افراد باالی ۷۵ ســال 
هم در حال انجام اســت و آن طور که معاون 
سیاسی امنیتی استاندار گفته است باید تا زمان 
رسیدن به زمان برگزاری انتخابات افراد مسن 
و دارای بیمــاری زمینه ای بیشــتری علیه این 
ویروس واکسینه شوند. مصطفی آزادبخت در 
ستاد مقابله با ویروس کرونا در همین خصوص 
گفت: دانشــگاه علوم پزشکی متولی سالمت 
مردم بوده بنابراین باید پروتکل های پیش بینی 
شده از سوی این مجموعه به طور کامل و ۱۰۰ 
درصد در فرایند انتخابات مورد نظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: اســتان همدان ماه گذشته شاهد 
پیک شــدید و خیز ویروس بود اما با مدیریت 
مطلوب کادر بهداشــت و درمان، همراهی و 
پشتیبانی سایر دســتگاه ها و رعایت پروتکل 

های بهداشــتی از ســوی مردم ایــن اپیدمی 
مدیریت و از پیک عبور کردیم اما خطر شیوع 

کرونا همچنان جدی است.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
همدان اظهار داشــت: طبق گزارش دانشــگاه 
علوم پزشکی همدان ۴۶.۳ مبتالیان به ویروس 
کرونا در این استان به علت شرکت در مهمانی، 
عروســی و دورهمی و ۵۴.۲ درصد به خاطر 
تماس هــای درون خانگی به کووید ۱۹ مبتال 
شــدند، مردم هر چه می توانند مســووالن را 

کمک کنند.
آزادبخت درباره برگزاری نمایشــگاه مبل در 
هفته نخست خرداد ســالجاری نیز گفت: در 
این باره باید با مسئوالن صنف مربوطه نسبت 
به رعایت شــیوه نامه های بهداشتی رایزنی و 
تعهد دریافت شود و در صورت بی توجهی به 

توصیه های بهداشتی نمایشگاه را تعطیل کرد.
وی همچنین درباره درخواست ارائه شده مبنی 
بر بازگشایی آرامستان ها، خواستار بررسی این 
موضــوع در کمیته مربوطــه و نظر خواهی از 

فرمانداران در این باره شد.
 هزاران همدانی علیه کرونا واکسینه 

شدند
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی همدان با بیان 
اینکه تاکنون ۵۶ هزار همدانی واکسینه شده اند، 
گفت: بخشی از این افراد نسبت به تزریق دوز 
دوم واکسن نیز اقدام کردند همچنین ۸۰ درصد 
افراد باالی ۸۰ ســال و ۳۰ درصد افراد بین ۷۵ 
تا ۸۰ سال اســتان همدان علیه ویروس کرونا 
واکسینه شدند. رشید حیدری مقدم، اضافه کرد: 
به صورت تقریبی ۱۰۰ درصد فعاالن در حوزه 

بهداشت و درمان، نظام پزشکی، همه بیماران 
خــاص، دانشــجویان کارورزی که کار بالینی 

انجام می دهند واکسن کرونا را تزریق کردند.
وی دغدغه علوم پزشــکی اســتان همدان را 
افزایــش تجمع هــای انتخاباتی بــه ویژه در 
روستاها دانست و گفت: از ابتدای اپیدمی کرونا 
تاکنون سهم روستاها در ابتال به کرونا و مرگ 
و میر ناشی از این بیماری ۳۰ درصد و مناطق 
شهری ۷۰ درصد بوده است اما با نزدیک شدن 
به انتخابات این آمار در مناطق روستایی در حال 

افزایش است.
وی افــزود: با توجه به در پیش بودن انتخابات 
شوراها و بافت قدیمی روستاها، شاهد افزایش 
تجمع و دورهمی های خانوادگی هستیم که از 
فرمانداران، بخشداران و دهیاران درخواست می 

شود برای مدیریت تجمع تدبیری بیاندیشند.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی استان همدان 
افزود: شمار بیماران بستری در بیمارستان های 
این اســتان در پیک چهارم به یک هزار و ۷۵۰ 
نفر رسید و از آن زمان تاکنون یک هزار و ۱۰۰ 
بیمار ترخیص شــده و هم اینک ۶۵۰ تن در 

بیمارستان ها بستری هستند.
حیدری مقدم درباره دالیل طغیان کرونا گفت: 
طبق آخرین گزارش ۴۶.۳ مبتالیان به ویروس 
کرونا در این استان به علت شرکت در مهمانی، 
عروســی و دورهمی و ۵۴.۲ درصد به خاطر 
تماس هــای درون خانگی به کووید ۱۹ مبتال 
شدند. سخنگوی ستاد کرونا استان همدان نیز 
گفت: طبق گزارش های موجود میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی در این استان پایین تر از 

میانگین کشوری است.

مهــرداد نادری فر با بیان اینکه برای ارتقای این 
آمــار نیازمند جدی گرفتــن محدودیت ها و 
پروتکل های بهداشــتی، تشــدید محدودیت 
های در نظر گرفته شــده و افزایش حساسیت 
مردم هستیم، وی بیان کرد: نمایشگاه بین المللی 
از چهارم خرداد به مدت یک هفته نمایشــگاه 
مبل دایر می شــود که با توجه به قرار داشــتن 
اســتان همدان در وضعیت نارنجی برگزاری 
این نمایشــگاه با رعایت پروتکل بهداشــتی 
بالمانع اســت. نادری فر اظهار داشت: شرکت 
خوش نــوش همدان آمادگی تولید الکل برای 
ضدعفونــی را دارد که در این بــاره موافقت 
دانشگاه علوم پزشکی و سازمان صنعت، معدن 

و تجارت نیز دریافت شده است.
معاون عملیات انتظامی استان همدان نیز گفت: 
تنها نســخه پلیس در محدودیت تردد، اعمال 
قانون و جریمه رانندگان متخلف است که در 
یک هفته گذشــته ۲ هزار و ۵۲ راننده به علت 
نقض محدودیت شبانه ۲۰۰ هزار تومان، یک 
هزار و ۳۸۶ خودرو به علت ورود از شهرستان 
های دارای وضعیــت نارنجی به همدان ۵۰۰ 
هزار تومان جریمه شدند همچنین قبل از اعمال 
قانون سه هزار و ۵۰۰ پیام هشدار برای مالکان 

خودروهای متخلف ارسال شده است.
حمید سعید زاده، ارایه چهار هزار و ۴۷۴ تذکر 
لسانی و کتبی، ۲ هزار و ۶۹ بازدید و سرکشی، 
۲۲ مــورد پلمب و برخورد با نشــر دهندگان 
مطالب غیرواقع مرتبط با معاندان نظام و معرفی 
متخلفــان به مرجع قضایی را از دیگر اقدامات 

برشمرد.
وی با بیان اینکه عامــالن دپو و فروش اقالم 
غیرمجاز در حوزه بیماری کرونا دستگیر شدند 
اضافه کرد: پلیس از آمادگی کافی برای برقراری 
نظم و امنیت به منظور پیشگیری از ازدحام مردم 

در محل های تزریق واکسن کرونا دارد.

شهردار همدان خبر داد

اجرای پروژه های ماندگار و اثر گذار 
در شهرداری منطقه یک

واکسیناسیون 5۶  هزار همدانی علیه کرونا

انتخابات با رعایت پروتکل ها انجام شود

در کنار شما هستيم
@hamedanpayam
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شهردار همدان خبر داد

اجرای پروژه های ماندگار و اثر گذار
درشهرداری منطقه یک

انتظار سه ساله متقاضیان برای 
اعالم رأی

 اسدآبادی  ها برای 
معاینه فنی به کجا بروند؟!

■ راننده ها: منتظر اجرایی شدن 
طرح معاینه فنی سبک هستیم
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آقای وزیر دیر آمدی!

عقب ماندگی پردرآمدترین 
شرکت استان از توسعه

پیری جمعیت همدان
 بحرانی برای آیندگان نزدیک 

■ دبیر مجمع فعاالن عرصه جمعیت همدان : ایران رتبه نهم 
در آسیا را از نظر کمیت جمعیت دارد

روز
ت 

داش
نه به مدیریت قبیله ایياد

 ۱- حضور وزیر ارتباطات با فاصله بســیار 
کم در اســتان همدان عالوه بر اینکه نشانه ای 
از عالقه وی به اســتان است، نشانگر اهمیت 
همدان در برنامه های این وزارتخانه هم هست.
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معاينه فنی
اسدآباد در شهر بعدی
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خبـر خبـر

بیش از ۳ هزار خودرو در انتظار گازسوز شدن
تاکنون 3 هزار و 17۴ دستگاه 

دوگانه سوز شده اند

 مدیر شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان از استقرار و 
حرکت ۳ هزار و ۷۲۶ دستگاه خودروی سواری و وانت بار استان روی 

ریل گازسوز شدن با استفاده از تسهیالت وزارت نفت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی این شرکت، امین روستایی با اعالم این مطلب، 
گفت: از ابتدای طرح تبدیل رایگان خودروهای عمومی تاکسی و وانت 
بار، تا کنون مراحل اجرایی طرح برای ۳ هزار و ۱۷۴ دستگاه از این نوع 

خودروها که واجد شرایط بودند به پایان رسیده و دوگانه سوز شده اند.
وی با اشــاره به اینکه پروژه دوگانه سوزشــدن خودروهای اینترنتی و 
آژانس )اســنپ( نیز در جریان اســت، از تبدیل ۵۲ دستگاه خودرو از 

این دست خبر داد.
ایشــان با بیان اینکه هزینه ها براي گازسوزکردن خودروها، نسبت به 
ظرفیت مخازن و تجهیزات الزم و نوع خودرو متفاوت است بیان کرد: 
به طور میانگین دوگانه سوز کردن هر خودرو حدود ۱۰۰ میلیون ریال 
هزینه دربردارد که خوشــبختانه وزارت نفــت این هزینه را تقبل کرده 
است. این مقام مسئول ادامه داد: کارشناسان منطقه، به طور مستمر از ۷ 
کارگاه مجاز تبدیل در استان بازدید و از نزدیک روند و نحوه انجام کار 

را مورد نظارت و پایش قرار مي دهند.
ایشان افزود: تنوع بخشي در سبد سوخت داراي مزیت هاي متعددیست 
و در ادامه سیاســت هــاي حمایتي وزارت نفــت، تمامی هزینه های 
گازســوزکردن خودروهای عمومی )تاکســی و وانت بار( و همچنین 
حدود۸۰ درصد از بار مالی مورد نیاز برای گازسوزکردن مسافربرهای 

اینترنتی و آژانس ها رایگان است. 
روســتایی اظهار داشت: برای هر دو دسته از مشموالن طرح، متقاضیان 
باید در سامانه اینترنتی GCR.NIOPDC.IR ثبت نام کرده، کارگاه 
مورد نظر خود را انتخاب و پس از دریافت کد رهگیری در صف انتظار 
قرار گیرند تا به محض اعالم، براي دوگانه ســوز شدن خودروي خود 

مراجعه کنند.

 روستاهای باالی بیست خانوار
 به شبکه ملی متصل می شوند

 مالیــر- زهرا امیری- خبرنگار همدان پیام:همه روســتاهای باالی 
بیست خانوار تا پایان دولت تدبیر و امید به شبکه ملی اطالعات متصل 

می شوند.
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در آیین افتتاحیه ســایت های 
مخابراتی شهرستان مالیر با اشاره  به  تالش های انجام شده در سه ماهه 
اخیر و سفر اسفندماه خود به همدان گفت:  با اتمام این پروژه ها پوشش 
شبکه ملی روستاهای باالی ۲۰ خانوار این استان هم اکنون به ۹۸ درصد 
رسیده است و هشت سایت مخابراتی دیگر در دست بهسازی است و 
به زودی وارد مدار می شود و تاپایان دولت تدبیر و امید همه روشتاهای 

باالی بیست خانوار به شبکه ملی اطالعات متصل می شوند.
محمد جواد آذری جهرمی اظهار داشت:در کشور هم اقدامات با جدیت 
پیش می رود و عقب مانده ترین پروژه در اســتان سیستان و بلوچستان 
است که به دلیل مشکالتی که در تامین تجهیزات برای ما به وجود آمد، 

۴۵ روز در اجرای این طرح تاخیر داریم.
وی ادامه داد: یک هزار و ۲۰۰ روستا از سه هزار و ۷۰۰ روستای استان 
سیستان و بلوچستان باقی مانده بود که تقریبا ۴۰۰ روستای آن به شبکه 
ملی متصل شد و ۸۰۰ روستا باقی مانده است که تا پایان دولت به شبکه 
ملی متصل خواهند شــد. استاندار همدان نیز گفت:داشتن فرهنگ واال 
و روحیه میهمان نوازی از ویژگی ها مهم و برجســته مردم محترم استان 
همدان، شهرستان مالیر، به ویژه مردم بخش زند و روستای ده چانه است 
. سید سعید شاهرخی افزود:  مردم روستای ده چانه، بسیار سختکوش، 

متدین، انقالبی و زحمت کش هستند. 
وی در ادامه گفت: این دومین سفری است که وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات برای پیگیری و تحقق پروژه ها و برنامه های خود به اســتان 

همدان داشته اند. 
فرماندارمالیــر نیز در این آیین گفت: در حــال حاضر از حدود ۱۶۸ 
روســتای باالی خانوار این شهرستان، حدود ۹۵ درصد روستاهای آن 
به شــبکه ملی متصل شــدند و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
این ســفر قول دادند ظرف ۲ ماه آینده ۵ درصد باقیمانده نیز به شبکه 

ملی متصل شوند.
قدرت ا... ولدی افزود: مالیر شــهر جهانی مبل و منبت و شهر جهانی 

انگور ،تنها شهری در خاورمیانه با دو برند جهانی است.
وی  اظهار کرد: ۳۰ درصد حوزه کسب و کار دراین شهرستان  در حوزه 

منبت و ۳۰ درصد نیز در بخش کشاورزی است.
وی هم چنین گفت: با شــش هزار هکتار باغ  آلبالو در بخش زند در 

غرب کشور رتبه اول را داریم .
نماینده مردم  شهرستان مالیر در مجلس شورای اسالمی نیز  دراین آیین 

گفت: توجه استاندار همدان به مالیر و بخش زند قابل تقدیر است.
 حجت االسالم والمسلمین احد آزادیخواه باتوجه به استقبال خوب مردم 
روستای ده چانه از وزیر ارتباطات  گفت: آداب و فرهنگ میهمان  نوازی 
مردم شهرستان مالیر دیدنی است.  وی در ادامه افزود:  وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات نخستین وزیری است که در روستای ده چانه در بخش 

زند حضور یافته و مردم این روستا نیز قدردان هستند.

ابالغ الکترونیک اوراق مالیاتی
 گامی موثر در رفاه امور مؤدیان مالیاتی

 مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان گفــت: یکی از مهمترین 
مراحل در وصول مالیات، مرحله  ابالغ  اوراق  مالیاتی اســت و بر 
این اســاس ، تاریخ و نوع ابالغ این اوراق به مؤدی مالیاتی مبنای 
مهمی برای انجام ســایر تکالیف قانونی است  و انجام درست آن 

نقش عمده ای در رعایت هر چه بیشتر عدالت مالیاتی دارد. 
به گزارش روابــط عمومی اداره کل امور مالیاتی اســتان همدان، 
محمد دلشــادی کــه در جمع معاونین و رؤســای ادارات مالیاتی 
ســخن میگفت، افــزود: تا پیش از این، ابــالغ اوراق مالیاتی فقط 
به شــکل فیزیکی انجام می گرفت، لذا در ماه های  اخیر و در پی 
شیوع ویروس کرونا، ضروت استفاده بیشتر از خدمات الکترونیکی 
و کاهش مراجعات حضوری تشــدید شــده است و بر این اساس 
ســازمان امور مالیاتی کشــور نیز برنامه هایی را برای ابالغ اوراق 

مالیاتی به صورت الکترونیکی اجرا کرده است.
دلشادی بیان داشت: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای توسعه 
خدمات الکترونیک مالیاتی و تســهیل امور مربوطه، امکان دریافت 
اوراق مالیاتــی به صــورت الکترونیکی را بــرای  مؤدیان مالیاتی 
فراهم نموده اســت. وی افزود: مؤدیان محتــرم مالیاتی که جهت 
استفاده از ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می بایست با مراجعه به 
درگاه عملیات الکترونیکی مالیاتی به آدرس: tax.gov.ir  گزینه 
درخواســت ابالغ الکترونیک را تأیید و انتخــاب کنند، و در این 
صورت آنها خواهند توانســت از طریق حســاب کاربری خود به 
تمامی اوراق مالیاتی مربوط به پرونده مالیاتی خود دسترسی داشته 

باشند.
 دلشــادی ادامــه داد: یکــی دیگــر از قابلیــت هــای ســامانه ابــالغ 
الکترونیــک اوراق مالیاتــی ایــن اســت کــه بــه محــض بارگــذاری 
ــع  ــک از آن مطل ــق پیام ــؤدی از طری ــد، م ــی جدی اوراق مالیات

خواهــد شــد
ــالغ  ــه اب ــن ک ــر ای ــد ب ــا تأکی ــتان ب ــی اس ــور مالیات ــرکل ام مدی
الکترونیکــی بــا ایــن روش در حکــم ابــالغ واقعــی خواهــد بــود 
و تمامــی پیامدهــای قانونــی ابــالغ فیزیکــی را بــه همــراه خواهــد 
داشــت افــزود: نکتــه مهــم درخصــوص ابــالغ الکترونیکــی اوراق 
ــخ  ــه از تاری ــرف دو هفت ــؤدی ظ ــه م ــه چنانچ ــت ک ــن اس ای
بارگــذاری اوراق، نســبت بــه مشــاهده اوراق بــه صــورت 
ــخ  ــوان تاری ــه عن ــاهده ب ــخ مش ــد، تاری ــدام کن ــی اق الکترونیک
ــخ  ــن تاری ــی ثبــت خواهــد شــد و ای ــالغ اوراق مالیات واقعــی اب
ــف  ــام تکالی ــا  انج ــط ب ــی مرتب ــد قانون ــبه مواع ــای محاس مبن

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــی ق قانون
ــالغ اوراق  ــت: اب ــه گف ــتان در ادام ــی اس ــور مالیات ــر کل ام مدی
ــش  ــیر افزای ــی در مس ــی گام مهم ــیوه الکترونیک ــه ش ــی ب مالیات
ــرف از  ــک ط ــه از ی ــرا ک ــت، چ ــی اس ــام مالیات ــی نظ اثربخش
هزینــه هــای ناشــی از ابــالغ فیزیکــی اوراق مالیاتــی مــی کاهــد 
و از طــرف دیگــر، کاهــش ترددهــا و مراجعــات حضــوری 
مؤدیــان را در پــی دارد و ایــن امــر نیــز بــه نوبــه خــود از احتمــال 
ــردار  ــای واگی ــاری ه ــه بیم ــال ب ــوا و ابت ــی ه ــک، آلودگ ترافی
ــر در  ــم دیگ ــت مه ــزود: مزی ــد. وی اف ــی کاه ــا م ــژه کرون بوی
ابــالغ الکترونیکــی اوراق مالیاتــی ایــن اســت کــه مؤدیانــی کــه 
ایــن شــیوه را انتخــاب مــی کننــد، بــه ســابقه اوراق مالیاتــی خــود 
نیــز دسترســی خواهنــد داشــت و عــالوه بــر ایــن، چــون مؤدیــان 
بــه صــورت آنــی و از طریــق پیامــک از بارگــذاری اوراق مالیاتــی 
خــود در ســامانه مطلــع خواهنــد شــد، احتمــال عــدم آگاهــی از 
ــع  ــز از تضیی ــر نی ــن ام ــت و ای ــد رف ــن خواه ــالغ اوراق از بی اب

ــری خواهــد نمــود. ــی جلوگی ــان مالیات حقــوق مؤدی
مدیرکل امور مالیاتی اســتان در پایان از مؤدیان محترم مالیاتی که 
تاکنون فرم درخواســت خود را برای فعال نمودن ابالغ الکترونیک 
ارســال ننموده اند تقاضا نمود جهت ارسال درخواست خود اقدام 

نمایند.

حواس سهام عدالتی ها به این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان 
باشد

 حدود ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت، سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی 
ســهام عدالت هســتند که ارزش دارایی این شرکت ها یا همان سرمایه مشموالن در این 
شرکت ها در ۳۱ استان کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد است و مشموالن باید با حضور در 
مجامع الکترونیکی این شرکت ها، در تعیین اعضای هیات مدیره هر شرکت و در نهایت 

نحوه هدایت این سرمایه ها، نقش خود را ایفا کنند.
به گزارش ایسنا، پس از آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه سال گذشته، ۳۰ میلیون 
نفر از حدود ۵۰ میلیون مشمول سهام عدالت، با انتخاب روش غیرمستقیم برای مدیریت 

سهام خود، سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شدند.
در این راستا، چندی پیش فراخوان کاندیداتوری برای عضو هیات مدیره شدن شرکت ها 

برگزار و قرار شد مشموالن پس از سجامی شدن در مجامع شرکت و اعمال رای کنند.
درواقع مشــموالن هر استان باید از طریق سامانه دیما از زمان برگزاری مجمع استانی که 
سهام دار آن هستند باخبر شده و به صورت الکترونیکی در مجمع حضور می یافتند و به 

افرادی که کاندیداتوری هیات مدیره شده بودند، رای می دادند.
طبق قانون تجارت، در نوبت نخســت حضور ۵۰ درصد ســهام داران به اضافه یک رای 
ضروری است و اگر این میزان به حد نصاب نرسید، در نوبت دوم رای گیری با هر تعداد 
سهام دار برگزار می شود. البته آمارها حاکی از آن است که از میان ۳۱ استان کشور، به جز 
استان های تهران، البرز و سمنان، نوبت اول مجامع ۱۸ استان برگزار شده است. همانطور 

که ذکر شد در مجمع عمومی به طور فوق العاده نوبت اول باید ۵۰ درصد به اضافه یک 
حق رای در مجمع حضور داشته باشند تا مجمع رسمیت پیدا کند اما در مجامع هیچ کدام 
از این ۱۸ استان این اتفاق رخ نداده است. مجامع ۱۰ استان دیگر هم هنوز به دلیل حکم 

دادستانی برگزار نشده است.
بنابراین نوبت دوم مجامع ۱۸ اســتان به زودی برگزار خواهد شــد و چه سهام داران در 

مجمع شرکت کنند چه نکنند، اعضای هیات مدیره انتخاب خواهند شد.
مشــموالن باید توجه داشته باشند که علمکرد اعضای هیات مدیره بر آینده شرکت و در 
نتیجه میزان سرمایه شرکت و میزان سودی که افراد سالیانه تحت عنوان سود سهام عدالت 
دریافت می کنند، تاثیرگذار است؛ بنابراین انتظار می رود در این مجامع حضور یافته به افراد 

مورد تایید خود رای دهند.
اقتصاد

 khabar@hamedanpayam.com

آگهی مزایده )نوبت دوم(

روابط عمومی شهرداری تویسرکان

شــهرداری تویســرکان قصــد دارد بــر اســاس مجوز 
شــماره 7/۴۴9 مــورخ 99/09/15 دو قطعــه زمیــن)وا 
ــع در  ــكونی واق ــری مس ــا کارب ــود را ب ــاده( خ افت
شــهرک نیــروی انتظامی-کوچــه آریافرغربــی یــک 
ــع  ــع و 11/77 مترمرب ــاحت 23/۴9 مترمرب ــه مس ب
جهــت الحــاق بــه پالک هــای مجــاور آن از طریــق 

مزایــده واگــذار نمایــد. 
از متقاضیــان دعــوت می شــود کــه از طریــق 
ــه  ــبت ب ــت نس ــی دول ــتاد الكترونیك ــامانه س س

ثبت نــام اقــدام نماینــد. 
)م الف 2۸9(

گواهینامه موقت پایان تحصیالت مقطع کاردانی به نام حامد نظری 
مهر، فرزند غالمحسین،به شماره ملی ۴000060211 و شماره دانشجویی 
۸93151062 ،رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسدآباد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي همراه با ارزیابي کيفي

روابط عمومي اداره کل نوسازي مدارس استان همدان

اداره کل نوسازي مدارس استان همدان در نظر دارد پروژه های ذیل را طبق فهارس بهاء تاسیسات مكانیكي، ابنیه و تأسیسات برقي 
سال 1۴00 از طریق سامانه تدارکات الكترونیكي دولت )SETADIRAN.IR( به مناقصه عمومي بگذارد. شرکت کنندگان الزم است داراي 

گواهینامه صالحیت پیمانكاري در رشته ابنیه  باشند.

شرایط شرکت در مناقصه عمومي:
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي )که بایستي ضمانتنامه ارائه شده و پیشنهاد قیمت تا تاریخ 1۴00/06/1۸ اعتبار داشته باشد.( و 
یا واریز وجه نقد به شماره حساب  ۴0650306077302۴0)به شماره شبا IR93-0100-00۴0-6503-0607-7302-۴0 ( نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي 

ایران مي باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ1۴00/03/0۴ از ساعت 12:00 لغایت 03/0۸/ 1۴00تا ساعت 12:00 خواهد بود .

مهلت ارائه )بارگذاري(پاکت ها: از تاریخ  1۴00/03/09 لغایت 1۴00/03/1۸ تا ساعت 12:00 خواهد بود .
محل تسلیم پاکت الف و پاکت جداگانه شامل کلیه اسناد و مدارک مربوط به ارزیابي کیفي، دبیرخانه اداره کل نوسازي مدارس استان همدان مي باشد .

تاریخ بازگشایي پاکت ها: روز پنج شنبه مورخ 1۴00/03/20 راس ساعت ۸:30  صبح در محل دفتر مدیرکل خواهد بود.
نشاني دستگاه مناقصه گزار: همدان - سي متري شكریه - 1۸ متري توحید - کوچه دوم - واحد امور قراردادها

)م الف 272(

مدت )ماه( قرارداد محل تامین اعتبار - سررسید اوراق تضمین )ریال( برآورد )ریال( عنوان پروژه / شماره ستاد ردیف

6 سرجمع
1000میلیون ریال نقدی و 3500 میلیون ریال از 
محل اوراق اسناد 910 از اعتبارات ملی خیری 

و اوراق آتی
6۸5.000.000 13.6۸۴.35۸.۴6۴

تكمیل ساختمان و احداث موتور خانه مدرسه 
روستای  سهران نهاوند
)200000027500000۴(

1

۴ سرجمع
6۸00 میلیون ریال نقدی و 1000 میلیون ریال 
اسناد 902 و 700 میلیون ریال اسناد 910 از 

اعتبارات ملی خیری و اوراق آتی
630.000.000 12.5۸6.173.706

تكمیل مدرسه ۴ کالسه روستای آبشینه 
همدان

)2000000275000006(
2

3 سرجمع 6000 میلیون ریال نقدی از محل ملی خیری 
و اوراق آتی ۴91.000.000 9.۸1۸.6۸9.۸2۴ تكمیل محوطه سازی مدرسه ارگسی مالیر

)2000000275000005( 3

۴ سرجمع 5000 میلیون ریال نقدی از اعتبارات ملی 
خیری و اوراق آتی ۴52.000.000 9.021.5۴3.9۸0

تكمیل مدرسه 3 کالسه روستای  سیمین 
همدان

)2000000275000003(
۴

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
ن رس استان همدا مدا

غزل اسالمی «

 از انتقاد نماینده همدان نســبت به جایگاه 
مخابرات  همدان حــدود ۱۷ ماه می گذرد اما 
پس از گذشت این مدت هنوز شرکت مخابرات 
منطقه همدان گزارشی مبنی بر ارتقا جایگاه و یا 
بهبود عملکرد این حوزه در اســتان ارایه نکرده 
است. پیش از مطرح شــدن جایگاه همدان و 
پایین آمدن سطح آن  نسبت به سایر استان ها، 
مردم همدان در استفاده از خطوط تلفن همراه 
و اینترنت با مشــکالت فراوانی مواجه بودند و 
نظرسنجی ها نشان می دهد که قطعی، سرعت 
و نبود زیرساخت ها در بسیاری از نقاط استان 
مخصوصا در روســتاها و حاشــیه های شهر، 
مانع اصلی مردم در استفاده از زیرساخت های 
مخابراتی است. همین وضعیت نیز مانع ادارات 
برای رســیدن به الکترونیکی شــدن و تبدیل 

همدان به شهر الکترونیک بوده است.
مدیریت حوزه مخابراتی همدان توسط یک نفر 
به مدت ۱۸ سال و محافظه کاربودن شاید دلیلی 
بود تا همدان در این حوزه عقب بماند اما تغییر 
یک شبه پس از این مدت و جابجایی وی با یک 
مدیر غیربومی و ثابت ماندن سایر تصمیم گیران 
شــرکت مخابرات استان در این مدت نیز خود 
دلیل منطقی دیگری برای تغییر نکردن وضعیت 

فناوری اطالعات استان است. 
شــاید یکی از دالیلی که مدیران مخابراتی را 
در دفــاع از عملکرد خود ناتــوان می کند و 
هم دســت بســیاری از افراد را در انتقاد و یا 
تمجید از وضعیت همــدان در حوزه فناوری 
ارتباطات با اســتناد به آمــار کوتاه می کند در 
دســترس نبودن آمار و اطالعــات موردنیاز 
است. بســیاری مواقع مدیران مخابراتی برای 
پاســخگویی در دسترس نیستند و آن طور که 
عنوان می شــود دلیل پاسخگو نبودن، حضور 
فیزیکی مدیر شرکت بر سر پروژه هاست. این 
اظهارات هرچند ممکن اســت درست باشد 
اما از آنجا که به صورت واقعی آماری منتشــر 
نمی شود نمی توان به آنها استناد کرد بنابراین 
به نظر می رســد نقد مردم از زیرساخت های 
مخابراتی و ارایه خدمات به آنها زیاد هم نابجا 
نیست. تجربه نشان داده وقتی مدیری، سازمانی 
و یا وزارتخانه ای عملکرد مثبت در حوزه ای 
دارد شاید در بوق و کرنا نکند اما به هرشکلی 

که می تواند خدمات خود را در حد بضاعت 
سواد رسانه ای و اطالع رسانی خود آن را بیان 
می کند و به اطالع عموم می رساند. اینکه وزیر 
ارتباطات پس از گذشــت دو دولت به همدان 
می آید تا تعدادی پروژه را کلنگ زنی کند نشان 
می دهــد که در این مدت پروژه قابل توجهی 
در همدان به سرانجام نرسیده و اگر کلنگی زده 
شده یا در حوزه ای اقدامی شده نیمه کاره باقی 
مانده تااینکه در ســال ۱۴۰۰ وزیر به همدان 

می آید تا از تعدادی پروژه بهره برداری کند.
استان همدان در ســال های گذشته در برخی 
شــاخص ها رتبه اول را دارا بود اما اکنون این 
رتبه ها از دســت رفته انــد و در فرصت های 
پیش رو استان های دیگر توانستند خود را ارتقا 

بدهند و جلو بیفتند.
سکوت رسانه ای هرچند که در بسیاری مواقع 
سبب می شود تا بلبشوی کمتری در آن حوزه 
ایجاد شــود اما سبب نمی شود که مردم تصور 
کنند در آن حوزه اقدامات خوبی صورت گرفته 
است بلکه این روش نشان می دهد که تغییرات 
گســترده ای چه در عملکــرد و چه در حوزه 
مدیریتی و کاری باید ایجاد شود تا هرآنچه که 

سهم همدان است به جا آورده شود. 
 وضعیت پیش رو در حالی است که مخابرات 
یکی از پردرآمدترین شــرکت های خدمات 

رســان اســت اما درآمدهای آن در اســتان 
همدان هزینه نمی شــود که نتیجه این روش 
درآمدزایــی و هزینه کرد به نبود امکانات الزم 
در این حوزه برای اســتان منجر شده است که 
نشــانه بارز آن اخیرا خود را نشــان داد. یعنی 
در دوره ای کــه دانش آموزان و دانشــجویان 
مجبور به اســتفاده از اینترنــت برای تحصیل 
بودند وضعیــت همدان در ایــن زمینه بروز 
بیشتری یافت. شــکایت دانش آموزان حاشیه 
شــهر همدان از نداشتن زیرساخت الزم برای 
استفاده از اینترنت معمولی و یا رسانه ای شدن 
وضعیت برخی دانش آموزان در روســتاها و 
شهرستان های همدان در استفاده از اینترنت در 
موارد زیادی احساســات جامعه را برانگیخت 
امــا مســئوالن همچنان در ســکوت و یا در 
مواقعی در حد توضیح به اخبار منتشــر شده 
ســعی کردند که قضیه را فیصله بدهند. نمونه 
بــارز آن دانش آموزان روســتای چاله کند از 
توابع گل تپه هســتند که مشکشان در استفاده 
از اینترنت خبرساز شــد. آنها برای استفاده از 
آنتن دهی اینترنت مجبور بودند در پشــت بام 
درس بخواننــد تا حداقل بتوانند با ســرعت 
پایین اینترنت تکالیف مدرســه خود را انجام 
بدهند. ایــن اتفاق نمادی اســت تا پی ببریم 
زیرساخت های اینترنتی در استان با مشکالت 

عدیده ای مواجه است.
در دهه فجر بود که مســئوالن خبر از حضور 
وزیر ارتباطات برای افتتاح برخی پروژه های 
مخابراتــی دادنــد. هرچند که وزیــر با کمی 
تاخیر آمد اما پــروژه ای را افتتاح نکرد و بعد 
از گذشــت بیش از ۳ ماه، روز گذشــته برای 
افتتاح پروژه در اســتان حضور یافت. این در 
حالی است که استان هنوز منتظر است تا سایر 
نقاطی که دارای اینترنت و یا اینترنت پرسرعت 
نیســتند به اینترنت مجهز شــوند و وضعیت 
اینترنت شهرها نیز ســامان بیابد و مشکالت 

آنها حل شوند.
بنابراین با وجود نبود اطالعات در دســترس 
عموم به راحتی وضعیت مخابرات در اســتان 
قابل مشــاهده است زیرا تک تک افراد جامعه 
در روز با آن ســروکار دارنــد و ضعف ها و 
نقاط قوت آن قابل مشــاهده اســت و به نظر 
نمی رســد دولت در ماه هــای پایانی خود با 
افتتاح یا ارتقا ۱۶۴ پروژه مخابراتی در اســتان 
بتواند مردم را قانع کند که اقدامات خوبی در 
ایــن حوزه صورت گرفته اســت. چون هنوز 
جامعه به کیفیت بهتر و یا پوشش بیشتر در این 
حوزه که چشــم گیر باشد و تغییرات گسترده 
ای نســبت به دولت های قبلی را نشان بدهد، 

دست نیافته اند.

کسب ۲ رتبه برتر کشوری 
توسط شرکت توزیع 

برق استان همدان
 در ارزیابــی عملکــرد کالن وزارت نیرو 
با عنوان باشــگاه ۱۰ تایی ها موفق به کســب 
۲ رتبه برتر شــد. این شــرکت در راه اندازی 
ســامانه نظارت مکانیزه )سنم( با هدف ایجاد 

شفافیت، ارتقاء سالمت اداری، پایش فرآیند و 
مانیتورینگ مکان محور عوامل اجرایی موفق به 
کسب رتبه برتر شد. به گزارش روابط عمومی، 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان در 
طرح سنم طراحي مکان محور، ایجاد سیستم 
استعالمات، نظارت مکان محور و کنترل پروژه، 
ایجاد بانــک اطالعاتی و مکانیزم کنترل کیفی 
کاال و ایجاد سیســتم تبــادل داده و اطالعات 

مورد پایش قرار می گیرد. همچنین این شرکت 
در تدوین برنامه های ۰۹۹ و نظارت بر اجرای 
آنها نیز موفق به کســب رتبه برتر شــد که در 
این راســتا برنامه ریزی متمرکز بر کنترل پیک 
بار با استفاده از اجرای برنامه های پاسخگویی 
بار تشــویق محور نســبت به کاهش مصرف 
مشترکین صنعتی اقدام می شــود. الزم به ذکر 
است، این شرکت در گروه خود موفق به کسب 

مقام اول شد. گفتنی است؛ همزمان با برگزاری 
مراسم افتتاحیه نخستین پویش هر هفته-الف- 
ب- ایران و بهره برداری از پروژه های صنعت 
برق در بخــش توزیع که با حضور وزیر نیرو 
و مدیران ارشد صنعت برق کشور برگزار شد، 
شــرکت های برتر در اجرای طرح های ساز و 
کاری تحول دیجیتال و هوشمندسازی صنعت 

برق در قالب باشگاه ۱۰ تایی ها معرفی شدند.

آقای وزیر دیر آمدی!

عقب ماندگی پردرآمدترین شرکت استان 
از توسعه
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 با توجه به شروع واکسیناسیون، تغذیه 
مناسب در این دوران برای تقویت سیستم 
ایمنی و اثر بخشی بیشتر آن نقش بسزایی 

دارد.
به گزارش ایرنا ، درمان و آموزش پزشکی، 
برای تزریق واکسن به رژیم غذایی خاصی 
نیاز نیست، اما الزم است موادی را قبل و 
بعد از واکسیناسیون مصرف کنیم و یا از آن 
پرهیز شــود تا عالئم و عوارض احتمالی 
ناشی از واکسیناسیون به حداقل رسیده و 

سیستم ایمنی تقویت شود.
توصیــه مــی شــود که شــب قبــل از 
واکسیناسیون خواب خوب و راحتی داشته 
باشــید زیرا خواب کافی همراه با آرامش، 
نقش مهمی در آماده سازی سیستم ایمنی 
بدن و تقویــت آن ایفا مــی کند. خواب 
خوب، آرام و پیوسته همچنین به دفع مواد 

زاید از بدن کمک می کند.
از کار کردن با هرگونه دستگاه الکترونیکی 
همچــون گوشــی همــراه و کامپیوتر و 
از  تلویزیــون  تماشــای طوالنی مــدت 
حداقل یک ســاعت قبل از خواب تا حد 
امکان پرهیز کنید.رژیم غذایی سالم که در 
طوالنی مدت رعایت شود پاسخ ایمنی بدن 
را بهبود می بخشد و به ما کمک کند تا بهتر 
با عفونت ها مبارزه کنیم و پاســخ ایمنی 
به واکسیناســیون را تقویت کنیم. مصرف 
بیشتر غذاهای تازه و طبیعی مانند میوه ها، 
سبزیجات، ماهی های چرب، آجیل و مغز 
دانه ها به کارکرد بهتر سیســتم ایمنی بدن 
شــما کمک می کند زیــرا التهاب کمتری 
در بدن ایجاد می کننــد. خوردن غذاهای 
ضد التهاب پس از تزریق واکسن می تواند 

کمک کننده باشد.

يادداشت

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نـوش

يادداشت

آغاز پیش ثبت نام مدارس شاهد در پایه اول ابتدایی
 پیش ثبت نام مدارس شــاهد به صورت الکترونیکی در سراسر کشور در پایه اول 

ابتدایی از اول خرداد آغاز و تا بیست و پنجم این ماه ادامه دارد.
به گزارش ایســنا، پیش ثبت نام در مدارس شاهد فقط از طریق سامانه سجا به نشانی

saja.medu.ir انجام می شــود و خانواده ها می توانند با ورود به ســامانه مذکور 
نسبت به پیش ثبت نام فرزندان خود در پایه های اول ابتدایی، پایه هفتم و دهم، اقدام 

کنند.
بدیهی است پس از اتمام مهلت مقرر، دانش آموزانی که امتیاز الزم را کسب کرده اند با 
اطالع رســانی که از طریق مدرسه صورت خواهد گرفت، برای ارائه مدارک و تکمیل 

مراحل ثبت نام به مدرسه مراجعه خواهند کرد.

آمار انتخاب رشته داوطلبان و ظرفیت پذیرش دکتری 
در 1۴۰۰

 رئیس مرکز ســنجش و پذیرش دانشــگاه آزاد آمار انتخاب رشته داوطلبان دوره 
دکتری و همچنین ظرفیت پذیرش دانشــگاه آزاد در این مقطع را اعالم کرد و گفت: 

مصاحبه دکتری از هفته آخر خرداد آغاز می شود.
طهماســب کاظمی در گفتگو با مهر اظهار کرد: امسال نزدیک به ۱۰ هزار نفر بیشتر از 

سال گذشته در دانشگاه آزاد انتخاب رشته کرده اند.
وی با اشاره به اینکه ما در دانشگاه آزاد در دوره دکتری ۲ هزار و ۳۴۹ رشته محل فعال 
در ۲۸۴ رشته گرایش در ۱۵۰ واحد دانشگاهی داریم، افزود: ظرفیت پذیرش دانشگاه 

آزاد در دوره دکتری در سال ۱۴۰۰، ۱۱ هزار و ۵۳۸ ظرفیت است.

وام 1۰ میلیون تومانی بازنشستگان
 امروز پرداخت می شود

 مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت نوبت ششم وام ضروری 
۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان خبر داد. به گزارش ایرنا، علی خدامی افزود: با هماهنگی 
بانک عامل، تا عصر امروز نوبت ششم وام ۱۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان و وظیفه 
بگیران مشمول این نوبت واریز خواهد شد. وی گفت: این آخرین نوبت از مرحله اول 

تسهیالت ضروری ۱۰ میلیون تومانی سال ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ با اقساط ۳۶ ماهه است.
خدامی خاطر نشان کرد: ثبت نام اینترنتی دومین مرحله دریافت این تسهیالت نیز )جمعه ۳۱ 
اردیبهشت ماه ( در درگاه خدمات الکترونیک صندوق به پایان رسید و از امروز فرآیند دو 

هفته ای بررسی تقاضاهای ثبت شده و تعیین واجدین شرایط آغاز می شود.

فردایمان را با که قسمت کنیم
مهدی ناصرنژاد  «

 نگاه ها به آینده کشــوری چون ایران مــا به عنوان یکی از کانون 
های اصلی شکل پذیری نوع بشر بر روی کره خاکی ، نگاه روشن و 
امید بخشی نیست و معلوم نیست در فردای ما چه نسلی با چه تفکر 
و کدام استراتژی بر این خاک کهن صاحب خواهد بود. معلوم نیست 
ثمره اینهمه رنج و زحمت و دوندگی و ایســتادگی نسل های حاضر 
در آینده ای که چندان هم دور نیســت و با حساب های سرانگشتی 
حدود ۴ دهه بطول می انجامد ، نصیب چه نسل هایی خواهد شد. با 
وضعیت کنونی مشــخص نیست آینده این مرز و بوم کهن و صد در 
صد پرافتخار که ســرافرازانه از تمام حوادث تاریخ عبور کرده است ، 
به چه بازماندگانی ســپرده خواهد شد. شاید کمتر آدمی در روزگاران 
مردم ایران می داند که وارثش چه کسی خواهد بود. با اوضاع و احوال 
فعلی کمتر کسی می داند و شاید نمی خواهد بداند که نامی و نشانی 
از او در ایــن مرز و بوم خواهد ماند یا ســرانجام خرابه )هایی( برای 

جغد های خرابه نشین باقی خواهد ماند!
براستی بعد از ما ، بعد از نسلی که هستیم ، صاحب این خانه کیست؟!

این روزها بیشــتر اخبار و موضوع بحث اصلی کارشناسان و جامعه 
شناسان پیرامون وضعیت جمعیت آینده کشورمان چرخ می زند. رشد 
منفی جمعیت ایران از آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در 
سال ۱۳۹۵ با اظهار نگرانی های زیادی بر سر زبانهاست و این حقیقت 
تلخ و اظطراب آور اخیرا به مناسبت ) روز جمعیت( بسیار مورد تاکید 
قرار دارد. مســئوالن کشوری سالهاست نسبت به این موضوع هشدار 
می دهند. توصیه های زیادی هم نسبت به احساس مسئولیت مردم و 
مشارکت عمومی برای پیش گیری از رشد منفی جمعیت و ضرورت 
فرزندآوری بــه عمل می آید ولیکن گویا در این ســالها هنوز چاره 
جویی اساسی به عمل نیامده و به نظر می رسد فقط با حرف و عمل 
نمی شود مانع مرگ و زوال دردناک و تدریجی یک ملت ، یک جامعه 
و یک کشور کهن و پرآوازه بود. ظاهر قضیه یک جمله کوتاه است ، 
اینکه بدلیل شــرایط بد اقتصادی و گرانی قیمت ها و بیکاری جوانها 
و مشــکل سرپناه و باال خره سنگینی هزینه های ازدواج برای خانواده 
هایی که دختران و پسران دم بخت دارند ، ازدواج کمتری صورت می 

گیرد و جوانها از ازدواج گریزانند.
این تمام ظاهر قضیه و مشــکل مزمن جامعه امروز ایرانی است که به 
همین علت دچار زوال جمعیت شده است. البته زوج های جوانی هم 
که به هزار ضرب و زور در این شرایط ازدواج کرده اند و چند سال از 
شروع زندگی مشترک آنان می گذرد. قید فرزند آوری را زده اند و در 
خوشبینانه ترین حالت هنوز دست نگه داشته اند و استدالل این دسته 
هم همانا گرانیها و هزینه های سرســام آور و ناممکن تربیت فرزند و 
بچه داری است. از این دسته تا سوال می کنی ، مگر از چه هزینه های 
سنگینی برای بچه دار شدن و شیرین ساختن حریم زندگی زنا شویی 
خود می ترسید ؟ بالفاصله پاسخ می دهند ، حاال مخارج بیمارستان و 
شیرخشــک و تغذیه و پوشاک و فردای آن تحصیل نوزاد و کودک به 
کنار ، ولی آیا می دانی و خبر داری قیمت) یک دســت پوشک بچه( 
چقدر است ؟!!!  پاســخ دندان شکنی که دهن هر که را می بندد !!! ، 
چــون اگر بخوایی بگویی..... ای بابــا حاال مگر چه عیبی دارد ، چند 
متر پارچه چلوار بخری و کهنه قابل شستشــو و تعویض پوشک بچه 
درست کنی ، باز هم این پاسخ را آماده دارد که بگوید ، آخه توی یک 
آپارتمان ۶۰ متری کجا میتوانم مرتب کهنه بچه بشــورم و آویزان کنم 
و طعنه و نیش زبان هم آپارتمانی ها را هم تحمل کنم ! البته همیشــه 
چنین احتماالتی برای علت گریزانی جوانها از ازدواج و فرزند آوری 
هســت ، اما چرا کسی از دگرگونی های شدید فرهنگی و بینش های 

اجتماعی و تغییرات فلسفه زناشویی و خانواده داری نمی گوید.
چرا قبول نداریم آن یک جمله کوتاه مشــکالت صددرصد اقتصادی 
درســت ! اما این راهم  بپذیریم کــه در جامعه امروز ما تمام حرمت 
و شــرف و وزانت و مفهوم یک خانواده ایرانی به ســطح یک ارتباط  
زناشــویی و ازدواج نامتعارف توافقی تنزل یافته اســت که با مفهوم 
تشــکیل خانواده ایرانی و خانواده داری هزاران فرسخ فاصله دارد و 
در اینگونه همزیستی زناشویی گرایانه جایی برای بچه داری و قربان 

صدقه بازی با فرزندان قد و نیم قد ندارد 
واقعیت تلخ جامعه امروز ما این است که متاسفانه بسیاری از جوانهای 
ما از ارزشــهای واقعی و هســتی ســاز زندگی فاصلــه می گیرند و 
شــجاعت درگیر شدن با مشــکالت ناگزیر و بعضا الزمه زندگی را 
ندارند. متاســفانه بسیاری از بهانه جویی ها در دنیای کاذب جوانهای 
ما ، واقعی تر ازخود مشــکالت جلوه می کنند و مانع پیشرفت و رو 
پا وایساندن آنان می شود. اینگونه زندگی ها متاسفانه سرانجام یا نمی 

پاید و اگر هم بپاید عمقی ندارد و ژرف نیست.

سلسله مباحث حقوق شهروندی 
از منظر اسالم

رضا عسگری «

 نظریه اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
از جمله اصول مندرج در فصل ســوم در مورد حقوق ملت، نظریه 
فراز تاریخی صدور فرمان هشت ماده ای رهبر کبیر انقالب اسالمی 
و بنیانگذار جمهوری اســالمی حضرت امــام خمینی)ره( درباره 
حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اســالمی شــدن روابط و 
قوانین نظریه دیدگاه های معظم له در موضوع حقوق شــهروندی 
»من مکرر اعالم کرده ام که در اسالم نژاد، زبان و قومیت و گروه و 
ناحیه مطرح نیست ]تمام مسلیمن چه اهل سنت و چه شیعه برادر 
و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اســالمی هستند[ و 

منشور حقوق شهروندی ۱۳۹۵«
رکن اساســی آئین اســالم و حقوق شــهروندی آن که در تمامی 

عرصه ها اثر خود را می گذارد. 
ــه  ــالم ن ــدگاه اس ــت. از دی ــد اس ــل توحی ــاب و کام ــه ن اندیش
تنهــا خداونــد متعــال خالــق هســتی اســت )توحیــد در ربوبیــت 
تکوینــی) و نیــز قوانیــن حاکــم بــر شــهروندان و جوامــع بشــری 
ــهروند  ــریفی( و ش ــت تش ــد در ربوبی ــد. )توحی ــع می کن را وض
مکلــف اســت کــه تنهــا از دســتورات و قوانیــن اواطاعــت کنــد 
)توحیــد در عبودیــت( تــا بتوانــد شــهروندی نمونــه بــرای بــاری 
ــه از طــرف  ــوق شــهروندی ک ــه حق ــا عمــل ب ــوده و ی ــی ب تعال
شــارع مقــدس وضــع شــده ســعادت دنیــا و آخــرت را تضمیــن 

نمایــد.
حقوق شــهروندی به منظور ایجاد توازن در شــخصیت، آسایش 
و اجتناب از مورد ســوء اســتفاده قرار گرفتــن و نادیده گرفتن و 
نادیده گرفته شــدن انسانی توســط دیگران بسیار حیاتی می باشد. 
انتخاب ها رفتار، ارزش ها و نیازهای شــروع و به حق انســان ها را 

روشن می گرداند.
 هیچ اهمیتی ندارد که انسان ها درجه سن و سال و موقعیتی باشند 
همه افراد ارزشــمند و قابل احترام می باشند در اینجا الزم است به 

چند واژه آشنا بشویم:
هر چند ما در علم حقوق مواجه با دو تقســیم اساسی الف( حقوق 
عمومی ب( امری که اشخاص حتما با تراضی بین خود نمی توانند 
از آن ســرپیچی کنند چرا که غــرض از حقوق عمومی حمایت از 

منافع جامعه است.
ب( حقــوق خصوصــی: کــه بــر مبنــای احتــرام بــه اراده 
ــیم  ــن تقس ــوان ای ــد می ت ــر چن ــت. ه ــتوار اس ــخاص، اس اش
ــی و  ــوق عموم ــدی حق ــرورت بخش من ــه و ض ــدی دو گان بن
ــه از  ــت جامع ــان و اصال ــت انس ــث اصال ــا بح ــی را ب خصوص
ــی  ــه علم ــه گون ــوان ب ــالم می ت ــان، اس ــی ومکتبی م ــدگاه دین دی
تطبیقــی دنبــال کــرد کــه بــه مجــال دیگــری واگــذار می گــردد.
اما مفهوم شهروند و شهروندی که ترجمه citizen )سیتی زن( 
اســت. این کلمــه در ادبیات حقوق ما ســابقه زیاد ندارد و در 
ایران تا قبل از مشــروطیت به جــای این واژه از کلمه رعیت و 
رعایا اســتفاده می شد در فرهنگ های دوزبانه مثل فرهنگ حییم 
و آریان پور کلمه شــهروند به معنای بومی، شــهری، اهل شهر، 
منابع، رغبت شهرنشــین که از خدمت لشگری و شهربانی آزاد 

باشد تعریف شده است.

دنیای اقتصاد: سه راهی رئیس جمهور آینده
 یه راه بیشتر گذاشتن برای خالی نبودن عریضه!! 

هفت صبح: پیروزی موقت بانک ها بر سکه ودالر
 دیگه تا تنور داغ باید نون رو چسبوند!!

اعتماد: ۱۸ پرسش کلیدی از کاندیداها
 بدون تبصره یا با تبصره!!؟

همدان پیام: ۱۲۰واحد راکد به چرخه تولید باگشت
 اینه که میگن هیچ جا خونه آدم نمیشه!!

ابتکار: قرض یا دست در جیب مردم؟
 نیکی و پرسش؟؟!!

همدلی: نامزدهای دور از اجتماع
 اینم از صدقه سری کروناست!!

نوآوران: بازار مسکن ها در سراشیبی قیمت ها یا صعود؟
 فعال که یه خط درمیون دست اندازا رو رد میکنه!! 

امتیاز: اعالم رسمی کمبود برق در کشور 
 هردم از این باغ بری میرسد!!

رسالت: پتروشیمی نوک پیکان تحریم را کند کرد
 بدون شرح!!

هفت صبح: سقوط تاریخی بیت کوین
 یعنی همه رشته ها پنبه شد!!

بهار: سهم دولت آینده از واکسیناسیون 
 پس با این اوصاف یه حق رای هم به کرونا تعلق میگیره!!

آرمان ملی: سیمای واقعی کاسبان تحریم
 دیگه وقتشه که نقاب رو از چهرشون بردارن تا  بهتر دیده بشن!!

دنیای اقتصاد: ایست ۴ساله برای خرید خانه؟
 اولتیماتوم رو دارن از االن میدن!!نگید نگفتید!!

اتحادملت: خبرهای خوب در راه است؟
 فعال که خبرهای بد کنگر خورده لنگر انداختن!!

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانونی تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع رسانی در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند،می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محلی تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
1-برابر رأی شماره 13996032600۸00071۴ و پرونده کالسه 139۸11۴۴2600۸000037 هیأت موضوع قانونی تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی یوسفی مجذوب به شناسنامه شماره 25 کدملی 3992311۴۴9 صادره از رزن فرزند قاسم در یک ممیز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمی به مساحت 90000 مترمربع پالک شماره فرعی 591 از اصلی 156 قریه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملک رزن موضوع سند شماره 1۴92۸ مورخ 139۸/03/1۸ دفتر 57 رزن به نام 

متقاضی محرز گردیده است.
2- برابر رأی شماره 13996032600۸000717 و پرونده کالسه 139۸11۴۴2600۸000039 هیأت موضوع قانونی تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عباس یوســفی مجذوب به شناسنامه شماره 20۴5 کدملی 399152۸7۸9 صادره از رزن فرزند قاسم در یک ممیز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیمی به مساحت 90000 مترمربع پالک شماره فرعی 591 از اصلی 156 قریه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملک رزن موضوع سند شماره 1۴92۸ مورخ 139۸/03/1۸ دفتر 57 رزن 

به نام متقاضی محرز گردیده است.
3- برابر رأی شماره 13996032600۸000713 و پرونده کالسه 139۸11۴۴2600۸0000۴1 هیأت موضوع قانونی تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی یوسفی مجذوب به شناسنامه شماره 21۴0 کدملی 399152973۴ صادره از رزن فرزند قاسم در یک ممیز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیمی به مساحت 90000 مترمربع پالک شماره فرعی 591 از اصلی 156 قریه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملک رزن موضوع سند شماره 1۴92۸ مورخ 139۸/03/1۸ دفتر 57 رزن 

به نام متقاضی محرز گردیده است.
۴- برابر رأی شماره 13996032600۸000715 و پرونده کالسه 139۸11۴۴2600۸0000۴۴ هیأت موضوع قانونی تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای کاظم یوسفی مجذوب به شناسنامه شماره 99 کدملی 3992539۸73  صادره از رزن فرزند قاسم در یک ممیز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمی به مساحت 90000 مترمربع پالک شماره فرعی 591 از اصلی 156 قریه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملک رزن موضوع سند شماره 1۴92۸ مورخ 139۸/03/1۸ دفتر 57 رزن به نام 

متقاضی محرز گردیده است.
5- برابر رأی شماره 13996032600۸000716 و پرونده کالسه 139۸11۴۴2600۸0000۴5 هیأت موضوع قانونی تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی یوسفی مجذوب به شناسنامه شماره 23۴۴ کدملی 3991531771  صادره از رزن فرزند قاسم در یک ممیز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیمی به مساحت 90000 مترمربع پالک شماره فرعی 591 از اصلی 156 قریه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملک رزن موضوع سند شماره 1۴92۸ مورخ 139۸/03/1۸ دفتر 57 رزن 

به نام متقاضی محرز گردیده است. )م الف 17(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/02/1۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/03/02

حسين حيدری - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رزن 

 کاهش فرزنــدآوری، تمایــل خانواده ها 
به تک فرزندی، مشــکالت اقتصادی، مسائل 
مربوط بــه کاهش ازدواج و باال رفتن ســن 
ازدواج وضعیت نگران کننده ای را در رشــد 
جمعیت برای کشــور رقم زده به طوری که 
جمعیت به سمت میانسالی و سالمندی پیش 

می رود.
هشدارهای کارشناسان حاکی از آن است که 
اگر خانواده ها تصمیم به افزایش فرزندآوری 
نکنند کشور تا ۲۰ سال آینده با سونامی پیری 
مواجه می شود، طبق پیش بینی ها حال که وارد 
ســال ۱۴۰۰ شــده ایم نیمی از جمعیت ایران 
باالی ۳۳ ســال دارند و در سال ۱۴۱۵ نیز از 
این وضعیت خارج می شویم و در سال ۱۴۲۰، 
کشور به دوره کهولت خود وارد خواهد شد! 
طبق آمار ســال گذشــته، همدان رتبه چهارم 
ســالمندی را در کشور به خود اختصاص داد 
که با داشــتن ۷.۳ درصــد جمعیت باالی ۶۵ 
سال، در این موقعیت قرار گرفته و زنگ خطر 

در این زمینه به صدا درآمده است. 
 اســتان همــدان یــک اســتان 

مهاجرفرست است
براساس اطالعات به دســت آمده از سازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزي اســتان همــدان، 
مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین 
مســائل اجتماعی و اقتصادی استان به شمار 
می آید. بیکاری و نبود فرصت های شــغلی، 
درآمد کم در بعضی نقاط روســتایی، نداشتن 
زمین کشاورزی، کمبود امکانات و مشکالت 
زندگی در روســتا، وابستگی فامیلی در شهر 
و... باعث شده تا روستاییان به شهرهای استان 
یا به خارج از استان مهاجرت کنند. البته نرخ 
موالید در استان باالســت، ولی به دلیل عدم 
توسعه اقتصادی، اســتان دچار مهاجرفرستی 
شده اســت، بنابراین استان همدان یک استان 
مهاجرفرســت است. به جز شهرستان همدان 
کــه رشــد جمعیت مثبــت داشــته در بقیه 
شهرســتان های اســتان بین دهه ۸۵ - ۱۳۷۵ 

رشد جمعیت منفی بوده است.
 جمعیت استان همدان 

رو به کاهش است
 دبیر مجمع فعاالن عرصــه جمعیت در بین 
خبرنــگاران دربــاره کاهش رشــد جمعیت 
درچند سال آینده خبر داد و گفت: مقام معظم 
رهبری ۱۲ سیاست کلی نظام را مطرح و ابالغ 
کرده اند که این سیاست ها در حوزه های ایشان 
ناظر بر موضوع جمعیت می باشد که در تحقق 
این سیاســت ها »مجمع ملــی فعاالن عرصه 

جمعیت« شکل گرفته است.
حجت االسالم میالد صالحی با اشاره به اینکه 
مجامع اســتانی نیز در استان  های مختلف در 
این راستا شکل گرفته است خاطرنشان کرد: 
استان همدان به واسطه وجود نیروها، عناصر، 
تشکیالت و تشکل های مردمی و دغدغه مند 
دومین استانی بود که در کشور توانست مجمع 

فعاالن عرصه جمعیت را تشکیل دهد.
وی با تاکید با اینکه از سال ۹۲ که مجمع ملی 
جمعیت شــکل گرفته تاکنون تنها ۱۶ استان 
موفق به تشــکیل آن شــده اند افزود: مجمع 
اســتانی فعاالن عرصه جمعیت در همدان با 
دبیری بنده شــکل گرفت و تیم متشــکل از 

افرادی فعال در حوزه اقتصادی، رســانه ای، 
خیریه، پزشــکی و درمانی شــد که ترکیبی 
همسو در راستای پیگیری موضوعات  است.

وی با اشاره به بررسی آسیب های برنامه تنظیم 
خانواده  در کشــور از سوی این مجمع گفت: 
نخســتین آســیب، فرهنگی بوده که مسائل 
اخالقــی و تربیتی را تشــکیل می دهد، نظیر 
اینکــه خانواده هایی کم فرزند، تک فرزند و یا 

بی فرزند شکل می گیرند.
صالحــی با بیان اینکه افــراد خانواده به دلیل 
عدم تعهد نســبت به یکدیگــر  وارد مقوله 
تک فرزنــدی می شــدند کــه می توانســت 
آســیب های مادی و روحی متحمل کودکان 
شود گفت: بحرانی ساختاری خانواده مطرح 
اســت چون خانواده حلقه واصلــه ای به نام 
فرزند ندارد و زوجین بسیار راحت می توانند 
نســبت به هم کم تعهد شوند.وی با اشاره به 
اینکه آموزش ناصحیح مباحث جنسی آسیب 
بعدی بود که در ذیل اجرای سیاســت تنظیم 
خانواده متاسفانه رایج شد گفت: مبحث بعدی 
آسیب جمعیت شناسی است که توازن نسبی 
جمعیت در امر ازدواج به هم می خورد در این 
راستا ترویج ازدواج هایی در سن های مختلف 

با اختالف سنی باال به چشم می خورد.
دبیر مجمــع فعاالن عرصه جمعیت همدان با 
اشاره به پیر شــدن جمعیت کاری ادامه داد: 
ســومین بعد، آســیب اقتصادی و اجتماعی 
اســت که برای نمونه نشاط اجتماعی روز به 
روز کم تر خواهد شــد چون دیگر جامعه رو 
به پیری رفته اســت. وی به افزایش تقاضای 
نیروی کار زنان به دلیل متناسب نبودن نسبت 
زن و مرد اشــاره کرد و افــزود: تزلزل بنیان 
خانواده و احتمال به کارگیری نیروهای انسانی 
به نفع اقتصاد به دور از اخالق از دیگر مسائلی 

است که باید به آن توجه شود.
صالحــی جمعیت ایران را  ۸۲ میلیون و ۹۱۰ 
هزار نفر عنوان کرد که رتبه هفدهم را از لحاظ 
کمیت در جهــان دارد و در ادامه اظهار کرد: 
ایران رتبه نهم آسیا و سوم در منطقه را هم از 
این نظر دارد. وی با اشــاره به اینکه جمعیت 
اســتان بر اساس سال ۹۰، یک میلیون و ۷۵۸ 
هزار نفر بود که با توجه سرشماری سال ۹۵ به 
یک میلیون و ۷۳۸ هزار نفر رسید خاطرنشان 

کرد:  این آمار در سال ۹۹ به یک میلیون و ۷۲۲ 
هزار نفر رسیده است.

 پیش بینی شده سال 1425 پنجره 
جمعیتی کشور بسته شود

صالحی با اشــاره به جمعیت ۶۷۶ هزار نفری 
شهرستان همدان و ۲۸۸ هزار نفری شهرستان 
مالیر به تشــریح پنجــره جمعیتی پرداخت 
و گفت: »پنجره جمعیتــی« یعنی ۷۰ درصد 
جمعیت کشــور در سن ۱۵ تا ۶۴ سال باشند 
و فعال که از سال ۸۵ پنجره جمعیتی به روی 

کشور باز شده اما روزی بسته خواهد شد.
وی با تاکید به اینکه پیش بینی شده سال ۱۴۲۵ 
پنجره جمعیتی کشــور بسته شــود و با این 
تفاسیر نهایتا چند ســال فرصت داریم اجازه 
این اتفاق را ندهیم خاطرنشــان کرد: در سال 
۶۵ نرخ رشد جمعیت ۳.۹ درصد بوده که این 
میزان در  ســال ۹۵ به ۱.۲۴ درصد و در سال 

۹۸  به یک درصد رسیده است.
  نرخ رشد جمعیتی ما در سال های 

آتی صفر خواهد شد
این کارشــناس حوزه جمعیــت با بیان اینکه 
اگــر با این روند پیش برویم در ســال ۱۴۲۵ 
نرخ رشــد جمعیت صفر خواهد شد و تکان 
نخواهد خورد افزود: پیش بینی می شود در این 
ســال جمعیت کشور ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون نفر 
باشد اما سالمند هستند و نیروی مولد نیستند.

وی از وجود ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار خانواده 
در کشور خبر داد و گفت: متوسط هر خانواده  
۳.۲۳ نفــر هســتند که طبق شــاخص نرخ 
باروری) TFR( در ســال ۶۵ این میزان در 

ایران ۶.۱ بوده است.
صالحی با بیــان اینکه طبق نرخ جانشــینی 
جمعیت باید هر خانــواده ایرانی ۲.۱ درصد 
فرزند بیــاورد افزود: بــرای تثبیت جمعیت 
مجبوریم این میزان به ۲.۱ برســد که در سال 

۹۹ به ۱.۶ رسیده است.
 وی با اشاره به اینکه ۸۰ سال طول می کشید 
که این شــاخص را هر کشوری داشته باشد 
اما ایران آن را خیلی کمتر از این ســال محقق 
کرده  اســت گفت: ۱۰ درصد جمعیت کشور 
در حال حاضر باالی ۶۰ ســال هســتند که 
پیش بینی می شود در ۳ دهه آینده به ۳۰ درصد 

افزایش پیدا کند.

 TFR  میانگین  نرخ باروری  
یک خانم را مطرح می کند

صالحی با بیان اینکه تست  غربالگری  اجبار 
اســت که هر تســتی یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان هزینه دارد گفت: برای کودک تا سه ماه 
اول که به دنیــا نیامده باید یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان هزینه کرد حال این غربالگری را 
سه بار در طول ۹ ماه باید انجام داد که می شود 
چند میلیون تومان و مسلما خانواده ها گرایش 
چندانی به فرزندآوری به خاطر این هزینه ها 

نخواهند داشت.
صالحی با اشــاره به اهمیت اجــرای ازدواج 
آســان و ارزان، بیمه مــادران و تامین هزینه 
درمان آنها در افزایش فرزندآوری خاطرنشان 
کرد: موضوع جمعیت یک پازل است که اگر 
قرار اســت اتفاق بیافتد مسئله اقتصادی تنها 

بخشی از آن است.
وی با تاکید به اینکه کرونا خود باعث کاهش 
فرزندآوری شــده است چراکه ترس از ورود 
به مراکــز درمانی، احتمال انتقــال بیماری و 
تعطیلی کســب و کار در این تصمیم برخی 
از خانواده ها موثر بوده است گفت: پیشقراول 

موضوع اقتصادی مسائل فرهنگی است.
رســانه ها  مطالبه گــری  الــزام   

درخصوص ارائه مشوق فرزندآوری 
دبیر مجمــع فعاالن عرصه جمعیت همدان با 
بیان اینکه سه ســند باال دستی برای جمعیت 
شامل سیاســت کلی جمعیت، سیاست کلی 
خانــواده و طرح تعالی خانــواده و جمعیت 
مطرح شده که متاسفانه سومی در مجلس هنوز 
بررسی نشده است اظهار کرد: استان همدان از 
لحاظ نخبگانی در حوزه طرح جمعیت پیشتاز 
اســت، مجلس طرحی را در این خصوص به 
استان داد که بنده چندین موضوع را اضافه و 

ارائه دادم که اتفاقا تصویب هم شد.
وی با تأکید بر لزوم مطالبه گری رســانه ها در 
خصــوص لزوم ارائه مشــوق فرزندآوری از 
ســوی دولت افزود: اقــدام خوبی که در این 
زمینه در همدان صورت گرفته رایگان شــدن 
عوارض شــهرداری در ســاخت منزل برای 
عــده ای بود، ضمن اینکه کمپین های مختلف 
از سوی مجمع در افزایش جمعیت راه اندازی 

شده است.

پيری جمعيت همدان
 بحرانی برای آیندگان نزدیک 

■ دبیر مجمع فعاالن عرصه جمعیت همدان : ایران رتبه نهم در آسیا را از نظر کمیت جمعیت دارد

چه مواد غذایی را باید در واکسیناسیون کرونا 
مصرف کنیم؟
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معیارهایی پیرامون انتخابات
 شورای اسالمی شهر

 در این نوشتار سعی شده تا با بحث 
پیرامون چگونگی انتخاب افرادی اصلح 
در مجموعه شورای شهر، مهمترین نکاتی 
که رای دهندگان باید بر آن متمرکز باشند 
را بــه اختصار مورد توجــه خوانندگان 

محترم قرار داد.
1. حدود وظایف و اختیارات قانونی 

شورای شهر را بشناسیم.
متاسفانه فراوان دیده می شود افرادی که 
نامزد انتخابات شــوراهای اسالمی شهر 

هستند شــعارهایی فراتر از حدود توان و حوزه وظایف خود سر داده 
و با دست گذاشتن بر نقاط ضعف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی 
و کالبدی در مدیریت شهری کنونی قصد متقاعد نمودن رای دهندگان 
برای همراهی با خود را دارند. بنابراین در قدم اول ضروری است آگاهی 
بخشی الزم به عموم جامعه در خصوص حدود وظایف قانونی اعضای 
شــورای شهر صورت پذیرد تا خود به خود افرادی که صالحیت الزم 
برای کسب آراء مردمی را ندارند )هرچند با تبلیغات فریبنده و گسترده( 
حــذف گردند و گزینه ها برای انتخاب کارآمــد ترین افراد محدود و 

انتخاب آسان تر شود. 
2. به ترکیب مجموعه شورا فکر کنیم.

ابعاد پیچیده و ماهیت فرا رشته ای در مسائل شهری حضور متخصصین 
در حــوزه های مرتبط را ایجاب می کند. بنابراین با محدود کردن دایره 
تخصــص ها به مرتبط ترین حوزه های دخیل، افرادی که صرفا ادعای 
رفع مشکالت مدیریت شهری را دارند، کنار گذاشته و توانمندترین ها 
که به لحاظ علمی و عملی توانایی آنها ثابت شده است فرصت حضور 
در این مجموعه تاثیرگذار را پیدا می نمایند. توصیه می شود تخصص 
ها در رشــته هایی نظیر شهرســازی )برنامه ریزی، طراحی و مدیریت 
شــهری(، معماری، عمران، ترافیک، اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق در 

اولویت انتخاب قرار گیرند.
3. عالوه بر دانش تخصصی بر سوابق اجرایی متمرکز باشیم.

عرصه واقعی مسائل شهری با شعارهای آکادمیک و تئوری های روی 
کاغذ مانده بیگانه  است.

 در انتخاب اصلح باید بر افرادی تمرکز شــود که عالوه بر بهره مندی 
از توان علمی و فنی الزم، ســوابق اجرایی کافی داشته و ارتباط سازمان 
ها، دســتگاه ها و ارگان های دخیل در مدیریت شــهری را به خوبی 
بشناســند. تجربه ثابت کرده افراد صرفا آکادمیک به اندازه افراد صرفا 
تجربی ناکارآمد هستند چرا که گروه اول توان اجرایی الزم را ندارند و 
گروه دوم صرفا بر روش های محدود و تجربه شده خود پافشاری می 

کنند. گویی دو خط موازی که هیچ گاه به هم نمی رسند.
4. منافع اجتماعی را بر رانت طایفه ای مقدم بدانیم.

به تجربه و بارها ثابت شده که فشارهای اجتماعی به انحاء مختلف )نظیر 
قومیت گرایی( یا گروه بندی های سیاســی برای ورود افراد ناکارآمد، 
محکوم به شکســت است.  جامعه باید به این باور و دموکراسی برسد 
که سرنوشتی در همتنیده و جدایی ناپذیر دارد. پس اگر افراد آن به دنبال 
انتخاب خویشــان، نزدیکان و اقوام خود باشند چیزی جز ترکیب چند 
قطبی در مجموعه شورا حاصل نمی شود و این مجموعه ناهمگن تمام 
توان خود را صرف رفع اختالفات درون گروهی کرده تا هرکس بتواند 

سهم خود و حامیانش را از منافع شهری تامین کند.
5. تخصص گرا و تعهد طلب باشیم.

جمله معروف شــهید گرانقدر دکتر چمــران در تبیین جایگاه تعهد و 
تخصص فصل الخطاب اســت. ایشان در تبیین تقدم و اولویت هریک 
بر دیگری چنین موضع مــی گیرند: می گویند تقوا از تخصص الزم تر 
اســت، آن را می پذیرم. اما می گویم آن کس که تخصص ندارد و کاری 
را می پذیرد، بی تقواست. فردی که به ادعای خود چنان احساس تکلیفی 
می کند که می تواند بار مسئولیتی که شهروندان بر دوشش می گذارند 
را بر دوش کشد، بدون شک باید خود را در هر دو بعد تعهد و تخصص 
آماده کرده باشد. بنابراین مردم باید به هر اندازه که تخصص گرا هستند 

تعهد طلب هم باشند.
َ ال یَغیُر ما بَِقْومٍ َحتَّی یَغیُروا ما بِأَنُْفِسهِْم )سوره مبارکه رعد، آیه ۱۱( إِنَّ اللَّ

همانا خداوند حال قومــی را تغییر نمی دهد تا آنکه آنان حال خود را 
تغییر دهند. 

به پیشرفت معناداری در وین رسیده ایم
 پیشــرفت های معناداری در مذاکرات وین حاصل شده اما اختالفات مهم 

هنوز پابرجاست که باید رفع شود.
به گزارش ایســنا، یک ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در گفت وگو با 
واشــنگتن اگزمینر درباره روند مذاکرات ایران و سایر طرف های برجام برای 
بازگشت به این توافق تاکید کرد که مذاکره کنندگان غربی در آخرین دور از این 
رایزنی ها به پیشرفت معناداری دست پیدا کرده اند. این سخنگو که اشاره ای به 
نام او نشده اســت، افزود: موضع آمریکا همیشه این بوده است که ما آماده ایم 
تا تحریم های ناســازگار با برجام را برداریم اما این، تنها در صورت بازگشت 
دوجانبه به پایبندی به توافق انجام خواهد شــد. این مقام وزارت امورخارجه 
آمریکا افزود: ماهیت دقیق گام های مرتبط با تحریم هایی که ایاالت متحده باید 

برای رسیدن به این هدف بردارد، یکی از موضوعات این گفت وگوها است.

انتخابات هیأت رئیسه در دستورکار پارلمان
 نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در هفته جاری اعضای هیأت رئیسه 

پارلمان را برای سال دوم فعالیت مجلس یازدهم انتخاب خواهند کرد.
به گزارش ایسنا،  جلسات هفته جاری مجلس در امروز، سه شنبه، چهارشنبه و 

پنج شنبه برگزار خواهد شد.
انتخابات ریاســت مجلس خرداد ماه سال گذشــته برگزار شد که محمدباقر 
قالیباف توانســت در اولین دوره حضور خود در مجلس شــورای اسالمی بر 

صندلی ریاست قوه مقننه بنشیند. 
اصلی ترین رقیب وی حمیدرضا حاجی بابایی نماینده چندین دوره مردم همدان 
و فامنین در مجلس شــورای اســالمی بود، که پس از رای گیری در فراکسیون 
انقالب اسالمی و پیروزی قالیباف در این رقابت، در صحن مجلس به نفع وی 

کناره گیری کرد و قالیباف توانست با رای قاطعانه بر کرسی ریاست بنشیند.

۹ وزیر کابینه دوازدهم به مجلس می روند
 وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، کشور، اطالعات، آموزش و پرورش، 
راه، جهاد کشاورزی، اقتصاد و نیرو در جلسات کمیسوین های تخصصی برای 
پاسخگویی به سواالت تعدادی از نمایندگان و همچنین ارائه گزارش در حوزه 
های کاری شــان در جلسات کمیسیون های تخصصی در هفته جاری حضور 
پیدا می کنند. به گزارش ایسنا، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی 
در هفته جاری که پذیرای وزرا هســتند به یان شرح است: کمیسیون های آیین 
نامه داخلی مجلــس، اصل نود، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای 
اصل ۴۴ قانون اساســی، آموزش و تحقیقــات تحقیقات و فناوری، اجتماعی، 
اقتصادی، امورداخلی کشور و شــوراها، انرژی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، 
بهداشــت و درمان، صنایع و معــادن، عمران، فرهنگــی، قضائی و حقوقی، 

کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

برونسپاری راهبری، بهره برداری، نگهداشت، توسعه، بازسازی و بهسازی منابع تأمین 
آب،تأسیسات پمپاژ،انتقال،توزیع و پایدارسازی شبکه های آب شرب روستایی کبودراهنگ 

به شماره ع/۱400/۱۳۳  
شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامی خاص( در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار برونسپاری راهبری، بهره برداری، نگهداشت،توسعه،بازسازی 
و بهسازی منابع تأمین آب، تأسیسات پمپاژ، انتقال، توزیع و پایدارسازی شبكه های آب شرب روستایی کبودراهنگ با برآورد اولیه 27/510/61۴/۴۴0 
ریال بر اساس فهارس بهای سال 1۴00 را به پیمانكارانی که دارای گواهینامه صالحیت معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته آب )حداقل 
پایه 5( یا صالحیت بهره برداری از شبكه،مخازن و خطوط انتقال آب از وزارت نیرو و گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 

باشند،از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir در سامانه ستاد و به شماره فراخوان 2000007001000007 انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
- تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1۴00/03/01

- هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 500/000 ریال است که می بایست به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 به نام شرکت آب و فاضالب 
استان همدان از طریق درگاه بانكی موجود در سامانه تدارکات الكترونیكی دولت واریز گردد.

-مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1۴00/03/01 لغایت 1۴00/03/06 تا پایان وقت اداری 
-آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه: تا پایان وقت اداری 1۴00/03/17 )مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه است(

-تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1۴00/03/1۸ ساعت 10:30 در سالن جلسات مناقصه گزار 
-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1/375/530/722 ریال است که پیشنهاد دهنده باید تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار را طبق بند الف 
ماده 6 آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123۴02/ت50659ه مورخ 139۴/09/22 و اصالحیه آن به شماره 5211/ت57592ه مورخ 1۴00/01/22 
ارائه نماید.اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در سامانه می بایست در پاکت الک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 

1۴00/03/17 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.
نشانی مناقصه گزار: همدان، میدان بیمه، جنب اداره ثبت احوال شرکت آب و فاضالب استان همدان و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:۴5 تا 1۴:15، 

پنجشنبه 7:۴5 تا 13:15(
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴193۴-021 دفتر ثبت نام: ۸۸969737 و ۸519376۸

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
این آگهی در پایگاه ملی مناقصات و سایت شرکت به نشانی www.hww.ir درج شده است.

شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مكتسبه ای برای پیمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

سيد محمد رضا خسروی
دکتری برنامه ریزی شهری

 و استادیار دانشگاه

 یکی از مهم تریــن و اصلی ترین عرصه 
هــای نقش آفرینــی احــزاب و جریان های 
سیاســی با توجه به کارکردها و رسالت های 

احزاب، عرصه انتخابات است.
 تقریبا تمامی نظریه پردازان و نخبگان سیاسی 
در این زمینه متفق القول هستند که رقابت های 
انتخاباتــی با نام احزاب گره خورده و بســته 
میزان نقش آفرینی و تاثیرگذاری جریان های 

سیاسی شکل و نوع رقابت ها متغیر است.
تجربه هــای تاریخی نیز نشــان می دهد که 
بــه میزان حضور و نقــش آفرینی احزاب در 
انتخابــات، هم شــور و نشــاط انتخاباتی و 
مشــارکت حداکثری باال یا پایین بوده و هم 
فضای رقابت های انتخاباتی متاثر از آن بوده 

است.
نتایج حاصل شــده از این تجربه ها نمایانگر 
این موضوع اســت که هر چقدر نظام حزبی 
قوی تری داشــته باشــیم انتخابات موفقی از 
جهات مختلف از جمله سالم بودن، قانونمند، 
پرشــور همراه با مشارکت حداکثری خواهیم 

داشت.
  جایــگاه احزاب و فعالیــت های حزبی در 
جامعه ما با فراز و نشــیب هایی مواجه بوده 
و امروزه به رغم تصریح قانون اساســی این 
جایگاه چندان مطلوب نیســت و هنوز با یک 

نظام حزبی قوی و تاثیرگذار فاصله داریم.
البته به طــور طبیعی در هر انتخاباتی  احزاب 
فعال می شوند و در حال حاضر نیز شاهد آن 
هستیم، اما این که چقدر احزاب در معادالت 
تاثیرگذار هســتند و می تواننــد در انتخابات 
نقش آفرینی کنند، مســاله مهمی اســت که 

همواره ذهن فعاالن سیاسی را به خود مشغول 
نموده است.

البته تالش هایی در این سال ها به ویژه از دو 
دهه اخیر برای بازسازی ساختار احزاب و رفع 
نقایص صورت گرفته است اما آنقدر راه های 
نرفته پیش روی ما قــرار دارد که ایجاب می 
کند تحولی اساسی در این حوزه شکل بگیرد.

امروز در آســتانه انتخاباتی مهم و سرنوشت 
ساز شــاهد جنب و جوش در میان احزاب و 
بعضا تکاپوی آنها برای حضور موفق در این 
عرصه هستیم اما از آن طرف می بینیم که هنوز 
هیــچ یک از جریان های سیاســی کاندیدای 

نهایی خود را اعالم رسمی نکرده اند.
از طرفی از زبان برخی از کاندیداهای شاخص 
می شنویم که مســتقل آمده اند، در حالی که 
همــگان می دانند یک جریان سیاســی او را 

اولین گزینه خود قرار داده است.
در ســوی دیگر مجموعه ائتالفی شــکل می 
گیرد تا کاندیدای مورد نظر را مشــخص کند 
اما به یک باره منصرف می شوند و همه چیز 
را به روزها و هفته های آتی موکول می کنند.

نکتــه قابــل تامل دیگــر این کــه برخی از  
کاندیداها در عین حالی که مســتقل نشان می 
دهند اما عده ای آنها را میانه می خوانند و عده 

ای نیز متعلق یا نزدیک به هریک از طیف های 
سیاسی می دانند.

از اینها گذشته ثبت نام های فراوان و متعدد نیز 
خود بیانگر آن است که نه راهبرد مشخصی در 
احزاب دیده می شود و نه حتی تاکتیک های 

انتخاباتی از قوام و دوام برخوردارند.
در چنین شــرایطی شــاید نوعی هیجان و 
حرکت های احساســی حضور احزاب را 
ظاهرا پررنگ نشــان دهــد، اما واقعیت آن 
اســت که نقش و تاثیرگــذاری احزاب در 
شــرایطی که یک نظام حزبی قوی نداریم، 

در حد انتظار نیست.

 تبلیغــات انتخابات بعــد از اعالم نتیجه 
صالحیت ها شــروع می شــود و طبق قانون 
قبل از آن به هیچ وجه نامزد ها حق تبلیغات 

ندارند.
به گــزارش فارس، ســخنگوی شــورای 
نگهبــان در گفت وگویی با اشــاره به اینکه 
شورای نگهبان در مهلت ۵ روز دوم بررسی 
صالحیــت داوطلبــان انتخابات ریاســت 
جمهوری به سر می برد و دقت زیادی برای 
بررسی مستندات پرونده ها الزم است افزود: 
به همین علت ما ناچار شدیم از مهلت ۵ روز 
دوم هم استفاده کنیم و امیدواریم که انشاءا... 

تا پایان وقت قانونی بتوانیم اسامی کسانی را 
که صالحیت شان احراز شده است به وزارت 

کشور ارسال کنیم.
عباسعلی کدخدایی در پاسخ به این سوال که 
برخــی از داوطلبان، تبلیغات انتخاباتی خود 
را از هــم اکنون به ویــژه در فضای مجازی 
آغاز کرده اند گفت: ما این نکته را به مسئوالن 

اجرایی تذکــر داده ایم که تبلیغات انتخابات 
بعــد از اعــالم نتیجه صالحیت ها شــروع 
می شود و طبق قانون قبل از آن به هیچ وجه 

نامزد ها حق تبلیغات ندارند.
وی در ادامه افزود: متأسفانه ما با دو مشکل 
مواجهیــم و آن اینکه برخی از کســانی که 
ثبت نــام کرده اند در مناطق مختلف اقدام به 

سخنرانی می کنند که طبق قانون خالف است 
و مسأله مهمتر این که در فضای مجازی هم 
با عناوین مختلف حضور دارند و این حضور 

هم به اعتقاد ما مغایر قوانین است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
مبنی بر این که آیا قرار نیست با این اقدامات 
غیرقانونی برخوردی صورت بگیرد؟ گفت: 
چون مسئولیت بر عهده حوزه اجراست این 
مسئوالن هستند که باید به ما گزارش رسمی 
 اعالم کنند تا ما بتوانیم بررســی کنیم تا در 
صورت لزوم تذکر داده یا در بررســی ها این 

وضعیت در نظر گرفته شود.

رئیس جمهور:
نزدیک به انتخابات 

باید شرایط از لحاظ کرونا آرام شود
 ما باید کاری انجام بدهیم که در ایام انتخابات یعنی یک هفته مانده به 
انتخابات یک شرایط آرامی از لحاظ کرونا داشته باشیم، وگرنه اگر خدای 
نکرده در هفته های اولیه خرداد مراعات نشود و بخواهیم پایان هفته دوم 
خرداد و در هفته سوم خرداد با یک پیک جدید مواجه شویم معنی آن 

این است که ما نمی توانیم انتخابات مطلوب و باشکوه داشته باشیم.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: مردم وقتی 
ببینند موج جدید شکل گرفته و این ویروس اوج گرفته، برای حضور 
در انتخابات دچار مشکل می شوند. بنابراین ما مسئولیت سنگینی داریم. 
حفظ جان مردم مسئولیت اصلی ما است. در هفته های اولیه خرداد باید 
کامال مراقبت کنیم و باید بتوانیم روی تخلفات در این ایام بیشتر حساس 
باشیم برای اینکه در آن روزها انتخابات ما در سالمت کامل مردم و حفظ 

جان آنها به خوبی انجام شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، حجت االســالم و المســلمین حسن 
روحانی افزود: وقتی کم کم شورای نگهبان صالحیت نامزدها را اعالم 
کند بعد از آن تبلیغات انتخاباتی آغاز می شود و به اعتقاد من مشکل ترین 
دوران، دوران تبلیغات انتخاباتی است، البته برای روز انتخابات ما باید 

مراعات کنیم فاصله ها و زمان را بیشتر کنیم.
وی تأکید کرد: امروز تصمیم مهمی در جلسه اتخاذ شد برای اینکه زمان 
را برای ساعات انتخابات کمی افزایش بدهیم. وزارت کشور هم از پیش 
تصمیم گرفته صندوق ها را هم اضافه کند و اپلیکیشــنی که شعبه یاب 
است، سریع در اختیار مردم قرار  بگیرد تا مردم در روز انتخابات بتوانند 
از روی موبایــل تشــخیص بدهند جاهایی که اطراف خودشــان االن 
خلوت تر است، کجاست و به همانجا بروند که هم کمتر معطل شوند و 

هم با ازدحام مواجه نشویم.
روحانی افزود: وزارت کشور هر کجا که ببیند ازدحامی است فوراً باید 
صندوق سیار را به آنجا برساند و همه اینها ان شاءالل برای روز انتخابات 
مراعات می شود. باز هم فرصت داریم که برای روز انتخابات اگر تصمیم 

دیگری هم الزم بود اتخاذ کنیم
رئیــس جمهوری اظهار کرد: تبلیغات بالفاصله بعد از اینکه شــورای 
نگهبان اعالم کند آغاز می شود و در این تبلیغات بسیار مهم است که ما 
پروتکل ها را دقیق مراعات کنیم. امروز در جلسه ما مصوب شد که در 

فضای سربسته نباید اجتماعات داشته باشیم.
روحانی یادآور شــد: اگر در یک شهری هزار نفر، دو هزار نفر، کمتر یا 
بیشتر اجتماعی برگزار کنند، در فضای سر بسته نمی شود. ضمن اینکه 
ما می خواهیم شــور انتخاباتی باشد ولی اگر جمعیتی هست حتماً باید 
فضای بزرگ و باز پیدا کنیم با پروتکل هایی که وزارت بهداشت اعالم 
می کند فاصله هایی که باید داشته باشند و در موقع ورود و خروج باید 

مراعات کند.
وی افزود: در فضای بسته هم اگر جلسه کوچکی است باز هم باید در 
چارچوب پروتکل هایی که است، انجام شود، در جاهایی که قرمز است 
حداکثر چند نفر باید باشند، در جاهایی که نارنجی و زرد است هم باید 
پروتکل ها در دقیق مراعات کنیم و برای اینکه سالمت مردم حفظ شود.
رئیــس جمهوری تاکید کرد: بــرای این کار هم خــود نامزدها و هم 
ستادهای آنها باید احساس مسئولیت کنند، هم مسئوالن استانی اعم از 
اســتاندار، فرماندار و بخشدار و هم نیروهای ما نیروی انتظامی در قدم 

اول، بسیج، سپاه و همه باید احساس مسئولیت کنند.

 رأی اولی ها برای نخســتین بار موفق 
به مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور 
می شــوند که در ایــن دوره از انتخابات 
شــاهد حضــور هشــت هــزار و ۶۴۰ 
دانش آموز پسر و هفت هزار و ۴۸۷ دانش 
آموز دختر در پای صندوق های رأی این 

استان هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان 
در گفت وگــو با ایرنا گفــت: ۱۶ هزار و 
۱۲۷ دانش آمــوز رأی اولی این اســتان 
با شــعار »ما ایران را دوســت داریم« در 

انتخابات ۱۴۰۰ شرکت می کنند.
محمد پــورداود با اشــاره بــه اینکه به 
منظور مشــارکت حداکثــری و آگاهانه 
دانش آمــوزان، پویــش »ای اولی ها« در 
بستر شبکه شاد مدارس همدان آغاز شده 
اســت، اظهار داشت: در قالب این پویش 
تکلیف  واقع جشــن  در  دانش آمــوزان 

سیاسی خود را جشن می گیرند.
وی عنوان کرد: ابراز عقیده و استقالل طلبی 
از ویژگی های این دوران حساس است و 
آن زمــان که بتوانند این ویژگی را محقق 
کنند، حسی از غرور و بالندگی برای این 

نقش به آنها دست می دهد.
پورداود با بیان اینکــه دانش آموزان رأی 
اولی با مشــارکت در انتخابات، می توانند 
در این فعالیت بــزرگ تربیت اجتماعی 
نقش داشته باشــند، اضافه کرد: حضور 
دانش آمــوزان رأی اولــی می توانــد به 

جریان سازی انتخابات کمک کند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان ادامه 
داد: رأی اولی ها با شوری مضاعف برای 
یک انتخاب در پای صندوق های رأی ۲۸ 
خرداد ماه حاضر می شوند تا اثر انتخاب 
خود را در سرنوشت و آینده کشور هویدا 

کنند.
وی یادآورشد: اکنون به دنبال تبیین نقش 
و جایــگاه رأی آگاهانه مــردم در خلق 
حماســه ای دیگر در انتخابات ۱۴۰۰ به 
ویــژه در خانــواده آمــوزش و پرورش 

هستیم.
پورداود تصریح کرد: شرکت در انتخابات 
یک وظیفه ملی اســت زیرا همه ما باید 
با مشارکت در عرصه های ملی و انقالبی 
نسبت به امام و شــهدا ادای دین کنیم و 
به سرنوشــت کشــور اهمیت دهیم که 
دانش آمــوزان رأی اولی آن را به نمایش 
می گذارند. اســتان همــدان بیش از ۲۹۶ 

هزار دانش آموز دارد.

رسانه ها حق تخریب داوطلبان انتخابات را 
ندارند

 معاون قضایی، اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری کل 
استان همدان تأکید کرد که براســاس قانون انتخابات ریاست جمهوری 
هیچ نشریه ای حق ندارد علیه نامزدی مطلبی را در رسانه خود منتشر کند.

عبــاس نجفی در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: اصحاب رســانه در 
صورت تبلیغ علیه نامزدها و احراز جرم، مشــمول حکم نشــر اکاذیب 
و افترا می شــوند. وی اظهار داشت: همچنین نشریات دولتی و عمومی 
 به هیچ وجه مجاز نیستند علیه یا به نفع نامزدهای خاصی مطلبی منتشر 
کنند زیرا این نشریات زیر نظر دولت قرار دارند و شائبه جانبداری را از 

سوی آنان تقویت می کنند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان 
بیان کرد: نشــریات و مطبوعات غیردولتی مجاز هستند در مهلت های 
قانونــی یک هفته تبلیغات به نفع کاندیداها مشــخصی مطالبی را مانند 

معرفی نامزد و ارائه رزومه وی منتشر کنند. 
نجفی اظهارداشت: مطابق »ماده ۷۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری« 
مطبوعات و نشــریات حق ندارند از ســه روز قبل از اخذ رأی مطالبی 
منتشــر کنند که موید بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین 
باشــد. وی افزود: در هر صورت نامزدها حق دارند پاســخ خود را در 
مدت ۱۸ ســاعت پس از انتشار به وسیله وزارت کشور به روزنامه داده 

و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از ممنوعیت تبلیغات است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان:

1۶ هزار و 1۲7 دانش آموز همدانی 
رأی اولی هستند

نقش احزاب در انتخابات هيجانی 
اما کم رنگ

سخنگوی شورای نگهبان: 

داوطلبان قبل از اعالم نتایج صالحیت ها
 حق تبلیغات ندارند
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گـزارش 

فـرهنگگردشگـری

خبـر

این ربات جایگزینی برای احیای
 قلبی-ریوی دستی است

 برای اولین بار یک ربات "بهیار" به کمک امدادگران در اورژانس 
آمده و احیــای قلبی-ریوی انجام می دهد تا آن هــا بتوانند بر روی 
ســایر درمان های حیاتی تمرکز کنند. به گزارش دیلی میل، سرویس 
آمبوالنس جنوب مرکزی)SCAS( اولین مرکز در انگلســتان است 
که این فناوری جدید موســوم به "لــوکاس LUCAS( "۳ ۳( را 
اســتفاده می کند. این دستگاه یک سیستم مکانیکی است که می تواند 
احیای قلبی-ریوی را از زمانی که امدادگران  به محل می رسند آغاز 
کرده و تا رسیدن بیمار به بیمارستان به طور بی وقفه ادامه دهد.احیای 
قلبی-ریوی برای حفظ جریان خون و اکســیژن در بدن در شرایطی 

که فرد بیهوش است و نفس نمی کشد ضروری است.

دانشمندان یک کهکشان قدیمی را 
رصد کردند

 کهکشــان های مارپیچــی دارای ســاختارهای داخلــی مشــخصی 
از جملــه برآمدگــی ســتاره ای، قــرص و بازوهــای مارپیچی هســتند 

امــا زمــان تشــکیل ایــن ســاختارها موضوعــی ناشــناخته اســت.
بــه گــزارش ایســنا ، اخیــرا دانشــمندان موسســه علــوم طبیعــی بــا 
تجزیــه و تحلیــل داده هــای بــه دســت آمــده از آرایــه میلی متــری 
بــزرگ آتاکامــا، موفــق بــه کشــف یــک کهکشــان باســتانی 
ــس از  ــال پ ــارد س ــا ۱.۴ میلی ــه تنه ــده اند ک ــکل ش ــی ش ماریپیچ

ــده اســت.  ــه وجــود آم بیــگ بنــگ ب
دانشــمندان در این باره گفتند، این کهن ترین کهکشان در نوع خود 

است که تاکنون مشاهده شده است.

شناسایی ۸ مورد کرونای سگی در مالزی

 محققان می گویند ســگ ها پس از خفاش هــا و برخی حیوانات 
دیگر احتماال حیوان بعدی هســتند که انســان را به یک نوع دیگر از 
کروناویروس آلوده می کنند.به گزارش آی ای، در حال حاضر هفت نوع 
ویروس از خانواده ویروس های کرونا وجود دارد که می تواند انســان 
را آلوده کند. دانشمندان بر این باورند که بسیاری از این ویروس ها از 
خفاش ها نشات گرفته اند، اما به راحتی می توانند بین گونه های مختلف 
منتقل شوند.اکنون دانشمندان می گویند، سگ ها می توانند حیوان بعدی 
باشــند که انســان را به یک نوع دیگر از این ویروس آلوده می کنند.

در ســال ۲۰۲۰ "گریگوری گری" استاد پزشکی، بهداشت جهانی و 
بهداشت محیط در دانشگاه "دوک "در گروهی فعالیت می کرد که یک 
ابزار تشخیصی مولکولی برای شناسایی ویروس های کرونا تولید کرد.

تپش یک مینی قلب آزمایشگاهی 
مانند یک جنین ۲۵ روزه

 دانشمندان توانسته اند یک قلب کوچک آزمایشگاهی ایجاد کنند 
که ســلول های آن مانند ســلول های رویان)جنین( به شکل خودکار 

سازمان می یابد و مانند قلب یک جنین ۲۵ روزه می تپد.
به گزارش مهر  ، گروهی از محققان اولین "قلب کوچک" انسان را در 
آزمایشگاه ایجاد کرده اند که دارای ضربان است.اندام های مینیاتوری یا 
ارگانوئیدهای این قلب کوچک آزمایشگاهی بزرگتر از دانه های کنجد 
نیستند و با استناد بر مجله "ساینس")Science( با مونتاژ خود به 
خودی و با استفاده از سلول های بنیادی پرتوان تولید شده است.این 
ارگانوئیدها عملکرد قلب یک جنین ۲۵ روزه انسان را تقلید می کنند 

و ممکن است به بشر در حل رمز و رازهای قلب کمک کنند.

جاده ای که خودروهای الکتریکی را
 شارژ می کند

 در آینده ای نزدیک شارژ مجدد وسایل نقلیه الکتریکی در هنگام 
رانندگی در امتداد جاده الکتریکی در شمال ایتالیا امکان پذیر خواهد 

بود.
به گزارش ایسنا ، طراحی جاده ای پیشرفته که وسایل نقلیه الکتریکی 
هنگام رانندگی بر روی آن می توانند شــارژ شوند بدون شک رویای 
هر برنامه ریز شهری و معمار منظر است. اما حال این رویا به واقعیت 
پیوسته است. دیگری نیازی نیست رانندگان اینگونه وسایل نقلیه به 
دنبال ایستگاه شارژ باشند چرا که سیستم توسعه یافته توسط شرکت 
"ElectReon Wireless" ایــن امکان را بــه آنها می دهد که 

خودروهایشان هنگام رانندگی شارژ شوند.

نام گذاری روز آخر پاییز 
به نام قصه و قصه گویی

 شــورای فرهنگ عمومی ثبت سی ام آذر، )شب 
یلدا( در تقویم رســمی کشــور به نام روز »قصه و 

قصه گویی« را تصویب کرد.
به گزارش ایرنا، ثبت ســی ام آذر در تقویم رســمی 
کشــور به عنوان روز قصه و قصه گویی، از ســوی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شورای 
عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد شده بود که به تازگی 

در شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسید.
بر همین اساس، این مناسبت پس از طرح و تصویب 
نهایی در جلسه شــورای عالی انقالب فرهنگی، در 
تقویم رسمی کشــور ثبت خواهد شد. پیش از این 
مدیرعامل پیشین کانون سال گذشته با ارسال نامه ای 
رســمی به دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی این 
پیشــنهاد را با هدف پاس داشت و هدایت هدف مند 
میــراث معنــوی یلدا و ســنت ارزشــمند قصه و 

قصه گویی به صورت رسمی مطرح کرده بود.
در این زمینه پس از موافقت دبیر این شورا، موضوع 
به شــورای فرهنگ عمومی کشــور ارجاع شــد و 
کانون نیز مســتندات و پژوهش هایی در حوزه قصه 
و قصه گویی به ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی 

انقالب فرهنگی ارسال کرد.
ایــده نام گــذاری یلدا بــه عنــوان روز قصه و 
قصه گویی در تقویم رســمی کشــور ســال های 
گذشــته از ســوی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان مطرح شــده بود اما بررســی این 
پیشــنهاد به صورت رسمی در سال ۱۳۹۹ ارایه و 
در دستور کار شورای عالی انقالب فرهنگی قرار 
گرفت که امید می رود این شــورا به زودی با این 

کند. موافقت  پیشنهاد 

صدور گواهی کووید 
برای سفر در اتحادیه اروپا

 توافق نامــه ای برای صــدور »گواهی دیجیتالی 
کووید« برای ســفر در اتحادیه اروپا حاصل شــده 

است.
به گزارش ایسنا ، توافق نامه ای بین پارلمان اروپا و 
اعضای اتحادیه اروپا برای صدور گواهی دیجیتالی 
کووید بــه منظور تســهیل ســفر و احیای فصل 

گردشگری تابستانه صورت گرفته است.
وضعیــت  دربــاره  اطالعاتــی  گواهــی  ایــن 
ــج  ــا، نتای ــروس کرون ــر وی واکســینه شــدن دربراب
آزمایــش کرونــا و بهبــود پیداکــردن پــس از ابتــال 
بــه ویــروس را دربرخواهــد گرفــت و بــرای 
تســهیل در رفــت و آمــد گردشــگران و شــاغالن 

ــد. ــد ش ــی خواه ــا طراح ــه اروپ در اتحادی
شــهروندان اتحادیه اروپا که دست کم یکی از سه 
شــرایط مذکور را دارند می تواننــد این گواهی را 

دریافت کنند.
شــهروندان اتحادیه اروپا ســاکن خــارج از این 
منطقه نیز درصورتی که یکی از واکســن های مورد 
تایید ســازمان دارویی اروپا را دریافت کرده باشند 

می توانند برای دریافت این گواهی اقدام کنند.
نام رسمی این گذرنامه مســافرتی »گواهی کووید 
دیجیتالی اتحادیه اروپا« خواهد بود. این گواهی هم 
به صورت دیجیتالی و هم به صورت فیزیکی قابل 
ارائه خواهد بود و با کمک کیوآر کد مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت.
»دویچه وله« نوشــت اعضای اتحادیــه اروپا با به 
رسمیت شناختن این گذرنامه سفری توافق خواهند 
کرد محدودیت های ســفری همچون آزمایش های 
بیشتر کرونا و یا قرنطینه را به جز در موارد ضروری 

لغو کنند.
فرانســه، مالت و هلند نخستین کشورهای اتحادیه 
اروپا خواهند بود که این گواهی را مورد اســتفاده 

قرار خواهند داد.

رئیس موزه ارتباطات:
 موزه ها را باید از سکون و رکود بیرون آورد

 رئیس موزه ارتباطات ایران، روابط و تعامالت فرهنگی میان موزه ها را 
یکی از مهمترین راه های بررسی شناخت فرهنگ ها دانست و گفت: باید 

موزه ها را از سکون و رکود بیرون آورد و غنی و پربار کرد.
به گزارش ایرنا، موزه ها عامل و محصول توسعه هستند؛ به همین دلیل در 
ارزیابی شاخص های فرهنگی کمیت و کیفیت موزه ها در رده های نخست 
جدول قرار دارند؛ در ســال های پس از پیروزی انقالب اسالمی عالوه 
بر تشکیل موزه های تخصصی در حوزه میراث فرهنگی، وزارتخانه ها و 
دستگاه هایی مانند نفت، ارتباطات، کشاورزی و شهرداری ها هم به عرصه 
موزه ســازی وارد شدند از طرفی بســیاری از عالقه مندان هم موزه ها و 

مجموعه های خصوصی راه اندازی کردند.
بــا توجه به ظرفیت های متنــوع و مختلف داخلی، ایــران می تواند در 
عرصه های بسیاری در دنیا از جمله نفت و گاز، معدن، دانش و علوم، و 
همچنین امور دفاعــی در جهان حضور پیدا کند، اما بی تردید در عرصه  
میراث فرهنگی و هنرهای سنتی و صنایع دستی بازیگر اصلی و بدون رقیب 
در منطقه و جهان اســت؛ این شایستگی بجز آثار و مقاله های علمی، از 
شــگفتی و تحســین بازدیدکنندگان خارجی موزه ها وقتی به ایران سفر 
می کنند و چه زمانی که اشیاء تاریخی مربوط به فرهنگ و تمدن ایران را 

در موزه های جهان می بینند، کامال مشهود است.
همین عالقه و اشــتیاق در یک قرن گذشته برای دیدن آثار تمدن ایرانی 
و حجم آثار تاریخی کشف شده در کاوش ها در کشور نشان می دهد که 
برای حفاظت و نگهداری و همچنین نمایش این آثار، عالوه بر مشارکت 
سازمان های دولتی برای احداث موزه های اختصاصی و منطقه ای،  بخش 
خصوصی هم می تواند برای سرمایه گذاری و توسعه موزه های مشارکتی 

و خصوصی وارد عرصه موزه سازی و مجموعه داری شود. 
سال ۹۸ را می توان ســال طالیی احداث موزه های خصوصی برشمرد، 
در این ســال ۳۴ موزه خصوصی مجوز گرفتنــد و فعالیت خود را آغاز 
کردنــد، و با احداث ۶ موزه تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی و ۱۹ 
موزه متعلق به سایر دســتگاه های دولتی، در مجموع ۵۹ موزه در کشور 
احداث شد که در حوزه موزه سازی و موزه داری در همه سال ها از زمان 
احداث موزه ها در کشور محسوب می شود، روندی که در سال ۱۳۹۹ به 
دلیل فشار اقتصادی و کمبود اعتبارات و شیوع کرونا طرح های راه اندازی 
موزه ها در هر سه حوزه )دولتی، مشارکتی و خصوصی( با کندی مواجه 
شــد، اما با همه این شرایط در ســال ۹۹ بیش از ۴۰ موزه احداث و به 

بهره برداری رسید.
 امکان ایجاد تورهای بازدید مجازی از موزه ها را فراهم کردیم

عمیدی اظهار داشت: در سال گذشته به دلیل همه گیری ویروس کرونا 
در کشــور و اهمیت خروج حداقلی مردم از خانه و تعطیلی موزه ها و 
اماکن تاریخی، موزه ملی ارتباطات در این دوران ابتکار عمل را در دست 
گرفت و با فراهم کردن مجموعه ای از شرایط، امکان بازدید غیرحضوری 

عالقه مندان و دوست داران فرهنگ و تاریخ کشور را فراهم آورد.
رئیس موزه ارتباطات ایران گفت: در دوران شــیوع کرونا با پشتیبانی 
کمیته ملــی موزه های ایران )ایکوم( با ارایه اینترنت رایگان به ســایر 
موزه ها، عالوه بر اینکه امکان ایجاد تورهای بازدید مجازی و انتشــار 
آن در شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی را فراهم آورد، خود در 
این زمینه پیشتاز شد. عمیدی بیان  کرد: در ایام تعطیالت نوروز ۱۳۹۹، 
۱۳ موزه ایران تورهای مجازی برگزار کردند، و این اقدام موثری که به 
کمک موزه ملی ارتباطات صورت گرفت، الگویی شد تا سایر موزه ها 
در صفحات اختصاصی خود در بستر شبکه های اجتماعی، برای ایجاد 

تورهای مجازی اقدام کنند.
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■ حدیث:
امام علی )ع(:

آن که به حق پایبند باشد ، مردم به سویش رغبت کنند .  
غرر الحكم : ح ۸6۴6

 مدیــر پایــگاه مجموعه روســتاهای تاریخی 
همدان از راه اندازی پایگاه بافت روستایی همدان 
با تمرکز بر بافت روســتاهای ورکانه، سیمین اَبرو 

و خاکو خبر داد.
اتابک صفری تورج ، با اشــاره بــه اینکه یکی از 
وظایف اساســی میــراث فرهنگــی حفاظت از 
بافت های تاریخی شهری و روستایی است، اظهار 
کرد: بافت روســتاهای ورکانه، ســیمین و خاکو 
جزء آثار ملی ایران است و حفاظت از آنها امری 

ضروری است .
وی ادامه داد: ســال گذشــته پیشــنهاد مدیرکل 
میراث فرهنگی اســتان همدان مبنی بر راه اندازی 
پایگاه هــای ملی و جهانی بافت روســتایی مورد 
موافقــت وزارتخانه قرار گرفت و اواخر ســال 
گذشــته پایگاه ملی مجموعه روستاهای تاریخی 
همدان که فعاًل شــامل سه روستای نامبرده است، 

تشکیل شد.
صفری تــورج هدف از تشــکیل ایــن پایگاه را 
حفاطــت از بافت  تاریخی روســتاها دانســت و 
افزود: در رابطه با بافت های واجد ارزش روستایی 
در ســال ۸۲ تفاهم نامه ای میان بنیاد مسکن کشور 
با ســازمان میــراث فرهنگی بــرای حفاظت از 

روســتاهای دارای بافت ارزشمند تاریخی منعقد 
شد و از آن سال به بعد طرح های تهیه شده توسط 

بنیاد مسکن براساس ارزش بافت ها است.
ایــن مقام مســئول مطرح کرد: پایــگاه مجموعه 
روستاهای تاریخی همدان این اطالعات را جمع 
آوری کرده و در کمیته های فنی مورد بررسی قرار 
داد اما اطالعات به بررســی دقیق تر نیاز دارد، در 
این راســتا با مشاور مجرب قراردادی منعقد شده 

و طی چند روز آینده کار خود را آغاز می کند.
وی اضافــه کــرد: در این مطالعــات تخصصی 
ضوابطی برای حفاظت از بافت های تاریخی تهیه 

می شود و عالوه بر آن، ضوابط فرهنگی هم مدنظر 
است همچنین قرار است یکی از خانه های قدیمی 
با مرکزیت روستای ورکانه تملک و احیاء شود و 
به عنوان دفتر مرکزی پایگاه و کارگاه تسهیل گری 

آغاز به کار کند.
صفری تورج بــا تأکید بر اینکه بــرای انجام این 
فعالیت ها به فرهنگ سازی در روستاها نیاز است، 
گفت: اگر روســتائیان راغب نباشــند کار سخت 
می شود بنابراین باید آموزش های الزم فرهنگی به 
آنها داده شود و چشم انداز اقتصادی، توسعه پایدار 
و جذب گردشــگر را درک کنند همچنین میراث 
فرهنگی از تشــکل های 
حوزه میــراث فرهنگی 
این کار خطیر  انجام  در 

استفاده خواهد کرد.
وی با اشــاره بــه اینکه 
سال های  در  متأســفانه 
اخیر ساخت وســازهای 
روســتاها  در  غیرمجاز 
اســت،  شــده  انجــام 
خاطرنشــان کرد: غالب 
اســتفاده  مورد  مصالح 

در روســتاهای تاریخی سنگ است که دستخوش 
تغییراتی شده اســت، پایگاه مجموعه روستاهای 
تاریخــی همــدان قصــد دارد در گام نخســت 
ساخت وســازهایی کــه در جــداره معابر اصلی 
هســتند را احیاء کند و پس از آن با ضوابطی که 
با همکاری بنیاد مســکن تهیه می شود، مجوزها را 
براســاس نمای مورد تأیید میراث فرهنگی پیش 

ببرد.
صفری تــورج درباره وضعیت ساخت وســازهای 
غیرمجــاز در روســتای ورکانــه بیــان کــرد: 
ساخت وســازهای غیرمجاز در این روســتا قابل 
اصــالح اســت چراکه بیشــتر ساخت وســازها 
نماســازی را انجام نداده اند بنابراین سعی می کنیم 
الگو را براساس آنچه مورد تأیید میراث فرهنگی 

است، انجام دهیم.
مدیر پایگاه مجموعه روستاهای تاریخی همدان 
در پایان یادآور شــد: ســه روســتای ورکانه، 
ســیمین اَبرو و خاکــو بافت مشــابهی دارند، 
برای روســتای ورکانه  اختصاصی  مطالعه فوق 
اســت و با اعتبــاری که در ســال ۱۴۰۰ اخذ 
می کنیــم، برای دو روســتای دیگر نیز ضوابطی 

کرد. مشخص خواهیم 

 دوم خرداد ســال ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ می ۲۰۲۱  
روز جهانی تنوع زیستی است . برای جلوگیری از 
خطر نابودی تنوع زیســتی عالوه بر بهره برداری 
پایدار از منابع طبیعی، ضروری اســت تا تک تک 
افراد جامعه در ســبک زندگی، میزان هدر رفت 

منابع غذایی و انرژی بازنگری اساسی کنند.
از ســال ۲۰۰۲ تاکنون هر ساله سازمان ملل متحد 
شعار خاصی را برای این روز درنظر گرفته است. 
شــعار امســال روز جهانی تنوع زیســتی، »تنوع 
زیســتی، غذای ما و ســالمتی ما« در نظر گرفته 

شده است.
ایران یکی از کشور هایی است که به دلیل داشتن 
آب و هوای چهار فصل و مناطق خزری، کویری، 
کوهســتانی و گرمسیری زیستگاه های متنوعی را 
فراهم آورده اســت و این تنوع سبب شده تا انوع 
گیاهان و گونه های جانوری مختلف در سراســر 
ایران یافت شوند. اما با وجود آنکه شرایط خاص 
آب و هوایــی ایران شــرایطی را به وجود آورده 
اســت که کمتر کشــوری در حتی اروپــا آن را 
داراســت متاسفانه به دلیل برخی عوامل طبیعی و 
بسیاری از عوامل انسانی شاهد از بین رفتن آن در 

بعضی از مناطق هستیم.
از جمله عوامل انسانی تهدید کننده تنوع زیستی 

در ایران می توان به عوامل زیر اشاره کرد:
■ تغییر کاربری اراضی به کشاورزی

■ تغییر کاربری اراضی به مناطق مسکونی و صنعتی
■ تجاوز به عرصه های طبیعی

■ تجارت حیوانات و گیاهان وحشی
■ بهره برداری بیش از اندازه از فلور و فون

■ آلودگی آب ها
اکنون بیش از هر زمان دیگری، وقت آن است که 
همه  ما زندگــی هماهنگ با طبیعت را آغاز کنیم.
نکته ای که امروز همه دوســتداران محیط زیست 
بــر آن اتفاق نظر دارند آن اســت که تا زمانی که 

بینش و نگرش انســان ها نسبت به محیط زیست 
تغییر پیــدا نکند وضعیت محیط زیســتی بهبود 
پایــداری را تجربه نخواهد کرد و این مهم تنها با 
آموزش های محیط زیستی و ترویج سواد زیست 
محیطی تحقق خواهد یافت، افزایش آگاهی مردم 
جامعه و به خصوص کودکانی که فردای کشور را 
خواهند ساخت نقش بسزایی در کمک به محیط 

زیست این مرز و بوم ایفا خواهد کرد.
 معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
محیط زیســت طبق اعالم ســازمان ملل متحد در 
پیامی به مناســبت روز جهانی تنوع زیستی اعالم 
کرد: ســه چهارم محیط زمین و حدود ۶۶درصد 
محیط دریایی توســط فعالیت های انســانی تغییر 
یافته است و آخرین گزارش ارائه شده توسط پلت 
فرم سیاســت بین المللی علوم بین دولتی  درباره 
 ، )IPBES( تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم
می گویــد که بیش از یک میلیون گونه جانوری و 

گیاهی در معرض خطر انقراض قرار دارند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی سازمان حفاظت 
محیط زیســت، در پیام کیومــرث کالنتری آمده 
است: منحصر به فردترین خصوصیت کره زمین، 
وجود حیات روی این سیاره و شگفت انگیزترین 
وجهــه حیات، تنوع زیســتی اســت. واژه تنوع 
زیســتی همه اشــکال حیات روی کره زمین در 
تمامی سطوح از ژن ها تا اکوسیستم ها را شامل می 
شود و فرآیندهای تکاملی، اکولوژیک و فرهنگی 
را در چارچوب غنا و تثبیــت زندگی فراهم می 

کند.
تنوع زیستی با فراهم کردن اجزا و زیرساخت های 

ضروری حیات از جمله غــذا، منابع آبی، آب و 
هوای سالم، تشکیل و حفاظت از خاک، حفاظت 
در برابر مخاطرات طبیعی و بیماری ها ) از طریق 

تعدیل آب وهوا، سیالب ها ،
آفــات و…(، حفــظ تعادل اکولوژیک و ســایر 
خدمات بــا ارزش اقتصادی به ویــژه در بخش 
کشــاورزی و صنعت نقش بسزایی در تشکیل و 

رونق جوامع انسانی داشته است.
فوائــد و ظرفیت های بالقوه تنوع زیســتی هنوز 
کامال شــناخته نشــده و مواردی مثــل داروهای 
جدید و ســایر خدمات بســیار ارزشمند ذخایر 
زیستی، در دســت بررسی هستند، با این تفاصیل 
و نظر به اهمیت تنوع زیستی، هرساله روز جهانی 
تنوع زیســتی در بهار )۲۲ماه مــه میالدی برابر با 
اول خرداد ۱۴۰۰ ( برگزار می شــود که موجب 
افزایــش آگاهی جهانی درباره اهمیت حفاظت از 
تنوع زیستی جهانی شــامل انواع مختلف گیاهان، 
جانوران ، میکروارگانیسم ها و اکوسیستم های در 

برگیرنده آن می شود.
دبیرخانه کنوانســیون تنوع زیستی که یک معاهده 
بین المللی در این زمینه اســت، امسال شعار “ما 
بخشی از راه حل هســتیم” را برای این مناسبت 
برگزیده اســت، شعاری که بر اهمیت نقش انسان 
در گرهگشایی از معضالت تنوع زیستی تاکید می  
کند. این شــعار به عنوان تداوم جنبش تولید شده 

در سال گذشته تحت عنوان راه حل های
 ما در طبیعت اســت، انتخاب شــد که به عنوان 
یک یادآوری است که تنوع زیستی پاسخ چندین 
چالش توسعه پایدار است و راه حل های کاربردی 

و اصولی در زمینه آب و هوا، مســائل بهداشتی، 
امنیت غذایی، بحران کمبود آب شیرین و معیشت 

پایدار را ارائه می دهد.
در واقــع وقتــی تنــوع زیســتی مشــکلی دارد، 
ــاد  ــد ی ــن بای ــکل دارد. همچنی ــم مش ــریت ه بش
آور شــد تنــوع زیســتی فقــط شــامل انــواع حیــات 
وحــش نمــی شــود. ایــن حقیقــت بنیادیــن شــامل 
ــوان  ــه عن ــه - ب تفاوت هــای ژنتیکــی در هــر گون
ــواع محصــوالت و نژادهــای دام و  ــن ان ــال ، بی مث
جنگل هــا،  )دریاچه هــا،  اکوسیســتم ها  انــواع 
اســت.ماهی ها  کشــاورزی(  مناطــق  بیابان هــا، 
حــدود ۲۰درصــد پروتئیــن حیوانــی را بــرای ســه 
میلیــارد نفــر تامیــن مــی کننــد و ۸۰درصــد رژیــم 
غذایــی آدمــی از طریــق انــواع گیاهــان تامیــن مــی 
شــود، امــا از دســت دادن تنــوع زیســتی، بســیاری 
ــی  ــد م ــه ســالمتی بشــر را تهدی ــور از جمل از ام
کنــد. ثابــت شــده اســت کــه آســیب دیــدن تنــوع 

زیســتی مــی توانــد
از  بیماری هایی منتقل شــده   باعــث گســترش 
حیوانات به انســان شــود، اگر تنوع زیســتی را 
حفاظت کنیم در حقیقت ابزارهای بســیار خوبی 
برای مبارزه با بیماری های همه گیر مانند ویروس 

کرونا در اختیار داریم .
مهمتریــن متولــی تنوع زیســتی در کشــور ما 
ســازمان حفاظت محیط زیست است که با ایجاد 
ســاختارهای قانونــی و اجرایی، رعایــت ابعاد 
مختلف توســعه پایدار و هدایت پیشــرفت های 
صنعتی و اقتصادی ســازگار بــا طبیعت کارنامه 
قابل قبولی در این زمینه ارائه کرده اســت. ایران 
اکنون با زحمات و کوشــش های فــراوان دارای 
۳۰پــارک ملــی ، ۱۷۰منطقه حفاظت شــده، ۴۵ 
پناهگاه حیات وحش و ۳۷ اثر طبیعی ملی اســت 
که این مجموعه مانند چتری تنوع زیستی ایران را 

حفاظت می نماید.

پایگاه بافت 
روستایی همدان 
راه اندازی شد

t

اان هلل و اان الیه راجعون 

روزنامـه همدان پيـام

همکار گرامی 

جناب آقای جعفر شامری
ضایعه درگذشت خواهر گرامیتان را خدمت 

شما وخانواده محترم صمیمانه تسلیت 
عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن 

مرحومه رحمت و غفران الهی 
و برای جنابعالی و بازماندگان صبر جمیل 

و اجر جزیل مسألت می نماییم.

شعار امسال برای روز جهانی تنوع محیط زیست 

ما بخشی از راه حل هستیم
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مسعود چوبین از دنیای کشتی 
خداحافظی کرد

 مسعود چوبین داور بین المللی کشتی شهرستان مالیر در حالی 
که از سوی اتحادیه جهانی و فدراسیون کشتی کشور تا پایان سال 
میالدی ۲۰۲۱ میالدی فرصت داشــت در عرصه داوری فعالیت 

نماید، داوطلبانه از دنیای داوری کشتی خداحافظی کرد.
مسعود چوبین که ۳۶ سال در داوری کشور فعالیت نموده است به 
منظور باز شدن راه برای فعالیت و پیشرفت داوران جوان مستعد 
کشتی کشور، در خالل رقابت بین المللی جام جهان پهلوان تختی 

داوطلبانه از دنیای کشتی خداحافظی کرد.
فدراســیون کشــتی ضمن قدردانی از تالش ها و زحمات مستمر 
این داور بین المللی، ضمن تقدیر و تشکر در خالل مسابقات جام 
تختی با اهدا لوح ســپاس برای وی در عرصه های دیگر زندگی 

آرزوی سربلندی و موفقیت کرد.
مســعود چوبیــن تنها نماینده داوران کشــتی اســتان همدان در 
چهل ویکمیــن دوره رقابت های بین المللی کشــتی فرنگی و آزاد 
جام تختی که به عنوان یکی از مراحل اصلی انتخاب ملی پوشان 

برای مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۱ نروژ بود.
چوبیــن کــه از ســال ۱۹۹۶ میــالدی بــه جرگــه داوران بین المللی 
ــا از  ــور دنی ــن کش ــه چندی ــاوت ب ــت قض ــته جه ــان پیوس جه
ــزام  ــتان اع ــه و قزاقس ــرس، ترکی ــان، قب ــتان، یون ــه: لهس جمل
ــتی  ــه داوران کش ــت کمیت ــار دوره ریاس ــت و چه ــده اس گردی
ــیون  ــیون داوران فدراس ــت در کمیس ــک دوره عضوی ــتان، ی اس
ــه داوران کشــتی شهرســتان  کشــتی، بیســت ســال رئیــس کمیت
ــی جهــان  ــن قضــاوت مســابقات کشــتی قهرمان ــر، همچنی مالی
ــال  ــیا در س ــان آس ــال ۲۰۲۰ و نوجوان ــی س ــته پهلوان در رش

ــت. ــوده اس ــت نم ــود ثب ــی خ ــه ورزش ۲۰۰۰ را در کارنام

فوتبالیست همدانی در اردوی تیم ملی 

 فوتبالیســت پرافتخار همدانی بــه اردوی تدارکاتی تیم ملی 
بانوان کشور دعوت شد.

دومیــن مرحله از اردوی تیم ملی فوتبــال بانوان از یکم تا هفتم 
خردادماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.

زهرا خواجوی فوتبالیست با سابقه همدان و اهل شهرستان نهاوند 
به این اردوی آماده سازی دعوت شده است.

خواجوی در پســت دروازه بانی فعالیت دارد و سابقه حضور در 
ترکیب اصلی تیم ملی و نیز کسب مقام های قهرمانی در لیگ برتر 

فوتبال بانوان را دارد.
۳۰ بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شــده اند که زیر نظر مریم 

ایراندوست سرمربی تیم ملی تمرین خواهند داشت.
اردوی تدارکاتی تیم ملی به منظور کســب آمادگی بازیکنان برای 

انجام دیدار دوستانه برابر بالروس در فیفا دی، برگزار می شود.
خواجوی یکــی از بانــوان پرافتخار ورزش همدان محســوب 
می شــود، این فوتبالیســت تجربه حضور در مســابقات مختلف 

بین المللی را در ترکیب تیم ملی دارد.
خواجــوی با حضور در رقابت های انتخابی المپیک نام خود را به 
عنوان نخســتین ملی پوش استان همدان اعزامی به میادین رسمی 

بین المللی به ثبت رساند.

صعود جوانان شهرداری 
به لیگ دسته یک کشور 

 تیم شهرداری همدان با پیروزی مقتدرانه برابر حریف مهابادی 
خود، به لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور صعود کرد.

تیــم شــهرداری همــدان بــا کســب ۲ پیــروزی رفــت و برگشــت 
ــن  ــه ای ــر یــک ب ــا نتیجــه مجمــوع ۶ ب ــاد ب ــل شــاهو مهاب مقاب

افتخــار دســت یافــت.
شــهرداری همدان در بازی رفت چهار بر صفر به پیروزی رسید 
و مهدی خانی، حســین روحینا، فرشــید حمزه ای و امیرحسین 

حمیدپور زننده گل های این تیم بودند.
امــا شــاگردان علــی فرخــی مهــر در بــازی برگشــت کــه عصــر 
جمعــه بــه میزبانــی مهابــاد برگــزار شــد، بــا ۲ گل بــه برتــری 
ــدگان گل  ــی زنن ــدی خان ــزه ای و مه ــید حم ــه فرش ــید ک رس

ــد. شــهرداری بودن
شهرداری همدان با این موفقت دست به کار بزرگی زد و پس از 
سال ها بازهم شاهد سیر صعودی این تیم در رده سنی پایه هستیم.

ترکیب تیم شــهرداری در لیگ دســته دوم جوانان کشور را نیما 
بختیاری، رضا درویشــی، ســعید صدری، مهدی خانی، پارســا 
سواری، مبین سوری، پارســا چهاردولی، امیرحسین حمید پور، 
عرفان زرینی، فرشــید حمــزه ای، مرتضی صفری، امیرحســین 
ســلمانی، آرمین آقامحمدی، امیر مهدی یزدانفر، علی منصوری، 
امیرمهدی روستایی، حســین روحینا، علیرضا بیات و محمدامین 

نوری تشکیل دادند.
ایــن تیم را علی احمــد فرخیبه عنوان ســرمربی و رضا اردویان 
و مجید بشــیری به عنوان مربی هدایــت می کردند و رحمت ا... 

سنقری نیز سرپرست تیم بود.

طالیی منش:
 برای جبران به تبریز می رویم

 پس از شکســت غیرمنتظره شــهرداری در هفته گذشته ونزدیک 
شدن رقبا این تیم امشب در تبریز برای جبران مافات راهی تبریز شده 

تا این شکست را جبران کند.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری با بیان این مطلب گفت: مقصر صد در 
صد شکســت برابر ایرانجوان بوشهر هستم و باید این شکست را در 

تبریز جبران کنیم.
رضا طالیی منش با اشــاره به شکســت هفته هجدهــم تیم فوتبال 
شهرداری همدان اظهار داشت: اولین چیزی که به ما ضربه زد غرور ما 
پیش از دیدار برابر تیم فوتبال ایرانجوان بوشهر بود و نباید این تیم را 
دست کم می گرفتیم. وی افزود: ما از ابتدای فصل به دنبال ارائه فوتبال 
زیبا بوده ایم اما دیدار برابر ایرانجوان بوشهر به ما نشان داد که به فوتبال 

زیبا امتیازی نمی دهند. 
سرمربی تیم فوتبال شــهرداری همدان با بیان اینکه مستحق شکست 
نبودیم، گفت: بوشــهری ها در طول ۹۰ دقیقه ۲ توپ به روی دروازه 
ما آوردند که توانســتند روی یک ضربه پنالتی یک گل بزنند. گل دوم 
این تیم هم هر ۱۰۰ سال یکبار در فوتبال رقم می خورد در حالی که ما 
بیش از ۲۰ موقعیت صددرصد فرصت گلزنی کسب کردیم و در دقیقه 

۸۸ نیز پنالتی از دست دادیم که حداقل حق مان تساوی بود.
وی با بیان اینکه مقصر صددرصد این شکســت من هستم، افزود: به 
عنوان سرمربی حق اشتباه ندارم و این دیدار درس بسیار بزرگی به ما 
داد و خدا را شاکر هستیم هنوز هم دیر نشده و ۸ بازی دیگر تا پایان 
فصل باقی مانده اســت. برای قرار گرفتن در صدر جدول تا به امروز 
بسیار تالش کرده ایم و نمی خواهیم به راحتی این موقعیت را از دست 
بدهیم. طالیی منش با اشاره به جنگ سخت هفته های آینده گفت: تمام 
تالش خود را می کنیم شکست تلخ خانگی برابر ایرانجوان بوشهر را 

در دیدار برابر تیم فوتبال محتشم در تبریز جبران کنیم.
وی افزود: ما باید بیشتر بجنگیم و بیشتر تالش کنیم تا بتوانیم در پایان 

فصل بهترین عملکرد را داشته باشیم.

سه نشان رنگارنگ رهاورد کشتی همدان
 از جام تختی

 رقابت های کشــتی آزاد جام تختی با معرفی نفرات برتر در سالن 
۱۲ هــزار نفری آزادی تهران به پایان رســید و کاروان همدان در این 

مسابقات صاحب یک نشان طال و ۲ نقره شد.
در دیدارهــای فینال ایــن مســابقات و در وزن ۷۴ کیلوگرم جمال 
خدابنده لو از همدان با قبول شکســت پنج بر یک مقابل محمدصادق 

فیروزپور از جویبار به نشان نقره رسید.
خدابنده لو در شــرایطی مقابل فیروزپور تن به شکســت داد که این 

کشتی گیر جویباری دارنده مدال های رنگارنگ بین المللی است.
هادی وفایی پور دیگر کشتی گیر همدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم با عبور 

از علی منصوری به طال رسید تا به وعده خود عمل کند.
این دالور کشــتی بهار پس از چند سال فاصله گرفتن از دوران اوج، 
باردیگر توانســت توانمندی خود را اثبات کند و برابر علی منصوری 

کشتی گیر مازندرانی در جدالی دیدنی به پیروزی دست یابد.
دانیال شریعتی دیگر مدال آور کاروان کشتی همدان بود که البته بازهم 
نتوانست از سد مجتبی گلیج عبور کند. شریعتی پیش از این نیز مقابل 
گلیچ در مســابقات انتخابی باخته بود و این بار البته با اختالف بیشتر 
تن به شکســت داد. شــریعتی با قبول شکست به مدال نقره وزن ۹۷ 

کیلوگرم دست یافت.
به این ترتیب ســهم کشــتی همدان از آوردگاه جام تختی سه نشان 
رنگارنگ بود که می تواند شروع خوبی برای بازگشت درخشان همدان 

به میادین مهم ملی و بین المللی باشد.

باشگاه های فوتبال همدان مجوز تمرین 
دریافت کردند

 با اعالم هیأت فوتبال اســتان همدان، باشــگاه های فوتبال مجوز 
تمرین دریافت کردنــد و دور جدید تمرین تیم ها در تمامی رده های 

سنی آغاز شد.
هیأت فوتبال با صدور اطالعیه ای آغاز تمرین تیم های باشــگاهی در 

رده های مختلف را اعالم کرد.
بنابرایــن اعالم تمامی تیم ها برای شــروع تمرین بایــد طبق قوانین 
اســتعالم الزم را از کمیته امور باشگاه ها، کمیته انضباطی و امور مالی 
دریافت کنند. همچنین رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی ابالغ شده 
و نیز محدودیت تعداد نفرات عضو باشــگاه به هنگام تمرین الزامی 
و مســئولیت آن بر عهده مدیران باشگاه ها اســت و باشگاه ها باید از 
بازیکنان برای حضور در تمرین رضایت نامه کتبی والدین با امضاء و 

اثر انگشت دریافت کنند.
هیچ یک از باشــگاه ها بدون اخذ مجوز رسمی از هیأت فوتبال حق 
برگزاری دیدارهای دوستانه در نوبت تمرینی خود را ندارند. همچنین 
برای فعالیت مدارس فوتبال نیز باشــگاه ها بایــد با مراجعه به هیأت 
ضمــن تکمیل فرم، قرارداد کمیته امور مالــی را منعقد کنند تا مجوز 
قانونی صادر شود. دور جدید تمرین آماده سازی تیم ها تا اطالع ثانوی 

در ورزشگاه شهید شمسی پور برگزار خواهد شد.

قهرمان جام تختی:
هدفم حضور در جام جهانی نروژ است

 هادی وفایی از جمله کشــتی گیران اســتان در مسابقات جام تختی 
بود که علی رغم شیوع کرونا سعی کرده تمرینات انفرادی خود را تداوم 
بخشــد و با آمادگی خوبی در این رقابت ها برای کسب دوبنده تیم ملی 

و حضور در مسابقات جهانی نروژ تالش کند.
کشــتی گیر خوب و با اخالق اللجینی در رابطه با آمادگی خود در این 
مسابقات و سوابق خود گفت: از سال ۸۵ زیر نظر حسین بربط و حسین 

مصطفوی کشتی خود را آغاز کردم و در اکثر مسابقات استانی، کشوری 
و بین المللی حضور داشتم و مهمترین مدالی که کسب کردم مدال طالی 
مسابقات جهانی کشــتی پهلوانی قرقیزستان بود همچنین در مسابقات 
انتخابی تیم ملی مقام نخســت را کســب کردم و سه بار قهرمان کشتی 
ســاحلی کشور و دو بار پهلوان ایران شــدم و هفته گذشته نیز به مقام 

قهرمانی جام تختی رسیدم.
وی موفقیت هــای خــود را مدیون و مرهون بــرادرش و حمایت های 
خانواده و تالش و پشتکاری خود دانست وگفت: علی رغم کرونا سعی 
کردم تمرینات انفرادی خودم را داشــته باشم و خدا رو شکر در شرایط 

آمادگی خوبی قرار داشــتم و هدفم در این رقابت ها قهرمانی و کسب 
دوبنده تیم ملی و حضور در مسابقات جهانی نروژ بود که به آن دست 

یافتم.
وفایــی که در مقطعی در هند نیز کشــتی گرفته اســت در خصوص 
کشــتی در این کشــور گفت: بر خالف تصور، کشتی در هند جایگاه 
بســیار باالیی دارد و به عنوان یک ورزش اصیــل در اکثر ایالت ها و 
شــهرها کشتی مورد توجه قرار می گیرد و تعصب خاصی روی کشتی 
و کشــتی گیران دارند ولی در مجموع حضــور در هند تجربه خوبی 

برای من بود.
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پیشخـوان

پومسه کار همدان 
قهرمان کشور شد

 بانــوی پومســه کار همدانی قهرمان 
دومیــن دوره مســابقات غیرحضوری 
پومسه آزاد کشور شد.در این رقابت ها و 
در رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال سیده معصومه 
حسینی از همدان به مقام نخست دست 
یافت. دومین دوره مسابقات غیرحضوری 
پومســه آزاد کشــوری در گروه زنان با 
حضــور ۸۶۰ نفر با عنــوان جام بزرگ 
مهربانی در راســتای اجرایی کردن طرح 
پویش دســت هایی خدایی برگزار شد و 
درآمــد حاصل از ایــن رقابت ها صرف 
کمــک بــه خانواده هــای تکواندوکار 

آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا شد.

رشد کشتی همدان
 مشهود است

 صادق گودرزی نایب قهرمان اســبق 
جهــان و المپیک در راســتای موفقیت 
کشتی استان در مسابقات بین المللی جام 
تختی گفت: با کشتی هایی که بچه های 
اســتان در این رقابت ها مشاهده کردم 
روند رو به  رشد و پیشرفت کشتی استان 
کاماًل مشــهود و مشخص بود و انشاءا... 
در آینده ای نزدیک شــاهد درخشــش 
کشتی استان در میادین ملی و بین المللی 

خواهیم بود.
نایــب قهرمــان المپیــک ۲۰۱۲ لندن 
عملکرد کشتی گیران را خوب توصیف 
کرد و گفت: قطعا با برنامه ریزی دقیق 
و رفع اشــکال  بهتر و درخشان تر هم 

خواهند بود.

امید به کشتی استان 
بازگشت

 ســعید ابراهیمی  نایب قهرمان اسبق 
جهان و قهرمان آسیا عملکرد کشتی گیران 
استان در جام تختی را مثبت ارزیابی کرد 
وگفت: کشــتی گیران واقعاً خوب عمل 
کردند و امید برای درخشــش در میادین 
آینده و ملی پوش شدن در بزرگساالن را 
در دل کشتی استان روشن کردند و این 

دور از دسترس نیست.
وی گفــت: مهــدی حاجیلویــان نیز 
می توانست یکی از فینالیست ها باشد و 
قطعاً شایســتگی اش را داشت و مطمئن 
باشید در میادین آینده جبران خواهد کرد، 
سه فینالیســت ما هم انشاءا... در آینده با 
رفع نواقص تاکتیک و تکنیک موفق تر هم 

خواهند شد .

مسئول کمیته مربیان 
کشتی استان منصوب شد

 از سوی هیأت کشتی استان مسئول 
کمیته مربیان کشتی منصوب شد

با حکمی از ســوی حمیــد رضا یاری 
رئیس هیأت کشــتی استان ونظر مساعد 
هیأت رئیسه کشتی استان ،سعید گودرزی 
پیشکسوت کشتی استان و مربی سازنده 
صادق گودرزی قهرمان جهان و المپیک 
بر اســاس تصمیم هیأت رئیسه کشتی 
استان به عنوان مســئول کمیته مربیان و 
عضو شــورای فنی این هیأت منصوب 

شد.
 

از کتاب مربیگری
 در همدان رونمایی شد

 کتاب دروس درجه ســه رشته های 
ورزشــی به نویسندگی »میالد وجدانی 
فتحــی و راهله ترکیــان« از مربیان و 
دانــش آموختــگان تربیت بدنــی روز 
پنجشــنبه در مراسمی به میزبانی هیأت 
اســتان همدان  ورزش هــای همگانی 

رونمایی شد.
سرپرســت هیأت ورزش های همگانی 
استان در خصوص انتشار این کتاب به 
خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: این کتاب 
با محوریت دروس پیش نیاز مربیگری 
درجه ســه بــرای تمامی رشــته های 

ورزشی منتشر شده است.
افزود: میــالد وجدانی  مریم روحــی 
فتحی و راهله ترکیان از مربیان ارزنده 
ورزش اســتان همدان بانی انتشار این 
کتاب هستند که به طور قطع با استقبال 
نیز مواجه خواهد شــد. کتاب »دروس 
مربیگری درجه سه« در یک هزار جلد 
به چاپ رســیده و هــر جلد به ارزش 

پانصد هزار تومان به فروش می رسد.

سلیمان رحیمی «

 تیم فوتبال شهرداری همدان برای تداوم 
صدرنشــینی خود در لیــگ ۲ امروز میهمان 

فرش محتشم تبریز است.
هفته نوزدهم رقابت های فوتبال لیگ دســته 
دوم قهرمانی باشــگاه های کشــور امروز با 
انجام ۷ بازی از گروه نخســت در شهرهای 
مختلف کشــور دنبال می شود که در یکی از 
ایــن دیدارها تیم فوتبال شــهرداری همدان 
صدرنشــین رقابت ها در ورزشــگاه توانایی 
شــهرداری تبریز بــه مصــاف میزبان خود 

محتشم تبریز می رود.
این دیدار ساعت ۲۰ امشب با قضاوت آرش 
محبی، امیر غفــوری و منوچهر ابراهیم آذر 

برگزار می شود.
تیــم فوتبال شــهرداری که هفته گذشــته با 
بدبیاری در خانه بازی را به ایرانجوان بوشهر 
واگذار کرد و حاال سایه سنگین دیگر مدعیان 
را پشت ســر خود در صدر جدول احساس 
می کند برای تداوم صدرنشینی امشب تنها به 
پیروزی و کسب ۳ امتیاز فکر می کند و برای 
رسیدن به این خواسته با تمام قوا راهی تبریز 

شده است.
شــاگردان طالئی منش باید هوشیار باشند و 
از دست دادن امتیاز برای این تیم گران تمام 
خواهد شــد. تیم همدانی کــه تا این هفته با 
اقتدار در صدر جدول یکه تازی می کند برای 

تداوم صدرنشــینی به پیروزی در این بازی 
سخت نیازمند است.

تیم شــهرداری فوتبــال روان و زیبایی را به 
نمایش می گذارد امــا در مقابل تیم هائی که 
فقط دفاع می کنند به مشکل می خورند و نمی 
توانند از دیــوار چند الیه حریف عبور کنند 
کــه طالئی منش برای حل این مشــکل باید 

چاره ای بیاندیشد.
شــهرداری برای تداوم صدرنشینی خطر دو 
تیم علم و ادب تبریز و ویســتاتوربین تهران 

را بیش از پیش احساس می کند.
شهرداری اگر فوتبال روان خود را به نمایش 
بگذاردوغــرور را از خــود دور کند با توجه 
به مهره هایی کــه دارد به راحتی می تواند تیم 
تبریز را از سر راه بردارد. محتشم حال و روز 
چندان خوبی در جدول ندارد و خطر سقوط 
را بیش از هر زمان دیگری احســاس می کند. 
این تیم فوتبال انتحاری را در دستور کار دارد 
و شــهرداری با بهره گیری از تیزهوشی خلج، 
زمانی و پورقاسمی می تواند به راحتی دروازه 

این تیم را تهدید کنند.
رضا طالئی منش ســرمربی بومی شهرداری 
هفته گذشــته بارها بازی های خــود و تیم 
حریف را آنالیز کرده و نقاط ضعف و قوت 
را شناسایی کرده است و امروز با سود بردن 
از نیروهــای تهاجمــی خود قــدم به میدان 
می گذارد و انتظار می رود که بازی پرگلی را 

شاهد باشیم.
بازیکنان شــهرداری نباید اشــتباهات بازی 
با ایرانجوان بوشــهر را تکــرار کنند و بدون 
استرس و سود بردن از فرصت ها نتیجه الزم را 
کسب کرده و با دست پر به همدان باز گردد.

شهرداری اگر غفلت کند و صدر جدول را از 
دست بدهد دیگر امکان پس گیری ندارد و دو 
تیم علم و ادب و ویســتاتوربین از این غفلت 
نهایت اســتفاده را خواهد برد تنها ۷ هفته از 
رقابت ها باقی است و تیم ها در تالطم هستند 

تا امکان صعود و بقا را مهیا کنند.
در دیگر بازی های این هفته تیم علم و ادب 
تبریز نزدیک ترین تعقیب کننده شهرداری در 
صدر جدول راهی گچســاران شده تا با تیم 

انتهای جدولی نفت و گاز دیدار کند.
دیگر تیم مدعــی ویســتاتوربین با هدایت 
فرشــاد پیوس نیز راهی بوشــهر شده تا با 
ایرانجوان دیدار کند. هر سه مدعی قهرمانی 
این هفته خــارج از خانه به مصاف حریفان 

خود می روند.
دیگر مدعیان لیگ امید گناوه و اســپاد تهران 
در گناوه با هم دیدار می کنند. آواالن کامیاران 
امروز میزبان ملی حفاری اهواز است و فوالد 
نوین اهواز نیز از ســپیدرود رشت پذیرایی 
می کنــد و در نهایــت دو تیم مــس نوین و 
شــهرداری بندرعبــاس در کرمان به مصاف 

هم می روند.

 این روزها پاس مشــکالت متعددی دارد. 
این تیم که بــا کادر مدیریتی جدید امتیازات 
خوبی کسب کرد واز منطقه خطر دور شد با 
مشکالت عدیده ای درگیر است. پس از آنکه 
مشکل اسکان و غذای بازیکنان با مساعدت 
مدیرکل ورزش وجوانان حل شد و این تیم از 
مریانج به ورزشگاه شهید شمسی پور کوچ کرد 
امیدوار بودیم که این تیم بدون مشکل لیگ را 
به پایان خواهد برد اما گویا مشکالت دست از 
سر این تیم برنمی دارد و حاال بی پولی صدای 
بازیکنان و مربیان را در آورده است و سرمربی 
پاس در اعتراض به بی توجهی مسئولین تیمش 
را در ســفر به بابلسر همراهی نکرد. به همین 
دلیل بــا این مربی تمــاس گرفتیم تا آخرین 

شرایط را از زبان خودش جویا شویم.
علی قربانــی در خصوص قبول هدایت پاس 
همدان گفت: زمانی که پیشنهاد سرمربیگری 
پاس به من شد، مدیران باشگاه انتظار داشتند 
تنها ســهمیه تیم در لیگ حفظ شود که من به 
دلیل شناختی که از بازیکنان داشتم این پیشنهاد 
را قبول کردم. در گام نخست به دلیل نداشتن 
توان باشگاه در پرداخت قراردادها و همچنین 
ایجاد تــوازن در قــرارداد بازیکنان، تغییرات 
زیادی ایجاد کردیم، به طوری که بازیکنانی با 
مبالغ پایین تر را جایگزین بازیکنانی کردیم که 
با مبالغ کالن در ابتدای فصل جذب شده بودند 

تا توان پرداخت قراردادها را داشته باشیم.
وی ادامــه داد: از زمانی که ســکان هدایت 
پاس را به عهده گرفتم بــه کمک همکارانم 
تمــام تالش خودمان را بــه کار گرفتیم تا به 
قولــی که بــه مدیران باشــگاه در خصوص 
حفظ سهمیه باشــگاه داده بودیم جامه عمل 
بپوشانیم و شــکر خدا در حالی که تیم را در 
فاصله چهار-پنج امتیازی قعر جدول تحویل 

گرفته بودیم توانســتیم با اتکا به تالش شبانه 
روزی و غیــرت بازیکنان امتیازات الزم را در 
چند هفته به دست بیاوریم و تیم را به ساحل 
آرامش برسانیم، به طوری که به نظر من همین 
حاال هم پاس در لیگ ماندنی شده مگر اینکه 
اتفاقات غیرفوتبالی رخ دهد تا دوباره به منطقه 

سقوط بازگردد.
قربانی با بیان اینکه تیم پاس در شرایط بسیار 
بدی رها شــده، ادامه داد: من به قولی که در 
زمان تصدی پست ســرمربیگری داده بودم 
عمل کردم ولی دوستان واقعاً کم لطفی می کنند 
و به صحبت ها و وعده هایــی که داده بودند 
عمل نمی کنند و همین امر موجب شده تا تیم 

در شرایط بسیار بسیار بدی رها شود.  
وی افزود: اســتنباط من این است که چون به 
شرایط خوبی رسیده ایم و دیگر خطر سقوط را 
احساس نمی کنیم، دوستان تیم را رها کرده اند. 
این وضعیت به جایی رسیده که متأسفانه برای 
هر مسابقه باید با خواهش و تمنا بازیکنان را 
راضی کنم تا در زمین مســابقه حاضر شوند 
ولی سوال من این اســت که تا کی می توانم 
این کار را انجام دهم؟ به هر حال بازیکن هم 

خانواده دارد و باید پاسخگوی آنها باشد 
واقعاً تا کی می توانم اینگونه تیم را 

مدیریت کنم؟
قربانی در مــورد مبلغ قرارداد و 

گفت:  بازیکنــان  دریافتی 
پرداخت درصدهای قرارداد 
۵۰ و ۶۰ میلیونــی دیگــر 

مبلغی نیســت که باشگاه از 
عهده آن برنیاید. تاکنون برخی 

بازیکنان ۳۵ درصد، کادر فنی ۱۵ 
درصد، کادر اجرایی و تدارکات 
با کمتر از ۲۰ درصد دریافتی در 

حال کار کردن هستند و حتی بازیکنانی داریم 
که هنوز هیچ مبلغی دریافت نکردند.

وی در خصــوص همراهی نکــردن تیم در 
سفر به بابلسر گفت: من در اعتراض به چنین 
کم لطفی هایی و در حمایت از بازیکنانم، همراه 
تیم به بابلسر نرفتم و از همین جا هشدار می 
دهم که اگر قرار باشد شرایط تیم تغییر نکند و 
همین روال ادامه یابد واقعاً من نمی توانم ادامه 
دهم، زیرا نمی خواهم سپر بالی دوستان شوم 
و به تنهایی بجنگم. مــن به هیچ عنوان برای 
خودم چیزی نمی خواهم. اصاًل هیچ مبلغی از 
قرارداد من را پرداخت نکنید ولی پول بازیکنان 
و کادر فنی و اجرایی را پرداخت کنید و اجازه 
دهید تیم را شــکل دهم و کار را جلو ببرم تا 

برای آینده به سرانجام برسد.
قربانی افزود: اگر قرار باشــد شرایط به همین 
گونه باشــد و تغییر نکند واقعــا از همین جا 
ضمن تشــکر از همه هواداران و مردم خوب 
همدان مجبور هســتم از این تیم خداحافظی 
کنم زیرا نمی توانم درچشم بازیکنانم نگاه کنم 
و پاسخگوی آنها باشم که با غیرت و تعصب 

تمام توانشان را در زمین مسابقه می گذارند.
وی در پایان گفت: امیــدوارم مدیران 
باشــگاه فکر عاجلی بــرای این تیم 
بزرگ انجام دهند تا پاس به جایگاه 
واقعی اش برســد. متأســفانه 
کــه چندین  بگویم  باید 
ســال اســت که هیچ 
در  صعود  برای  عزمی 
همــدان نمی بینم. امیدوارم 
نگاه مدیــران تغییر کند و در 
ســال های آینده شرایط طوری 
شــود که پــاس به ســرمنزل 

مقصود برسد.

فرش محتشم 
زیر پای شهرداری همدان 

قربانی: در حمایت از بازیکنانم به بابلسر نرفتم




