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يـادداشت روز
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سفرهاى بى اثر
 1- بــا تغيير دولت، بــه نوعى ارتباط 
مركز با اســتان ها از طريــق وزارتخانه ها 
دچار اختالل شــده اســت، زيــرا زمانى 
صرف معرفى كابينه و سپس مستقر شدن 
وزرا شــده و البته هنوز برخــى وزرا به 

خوبى در وزارتخانه ها مستقر نشده اند...
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زمينه سازى هاى 
الزم براى آغاز 
سالتحصيلى در 
استان صورت 
گرفته است

پروانه كسب 
63  بنگاه ملكى 
متخلف
 باطل شد

تالش براى 
ليگ يكى شدن 
پاس

تبديل 100كيلومتر 
شبكه سيمى 
به كابل 
خودنگهدار 
در همدان
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همدان جزو 10 استان برتر در نسخه نويسى الكترونيك
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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ون  ه را ا هللا و ا ا

مركز چاپ و بسته بندى همدان

جناب آقاى

 كــوروش بختيــارى
مديرعامل محترم دفتر خدماتى شركت 

شهرك صنعتى بهاران
عروج ملكوتى جانباز سرافراز كرباليى حميد چمنى را 

تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم غفران الهى و براى 
بازماندگان صبر جميل خواستاريم. 

ردپاى شاه همدان دركوالب است

بى توجهى به 30 سال 
خواهرخواندگى  

■ غفلت از ترغيب تاجيك ها با گردشگرى سالمت 
براى سفر به همدان

اصرار رئيس مجمع برگزينه موردنظر
■ فالحى مى گويد انصراف عسگرى قانونى نيست؛ وزارت كشور مى تواند انتخاب كند!
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برنامه آغاز مهر و مدرسه 
همچنان مبهم است

اوليا نگراناوليا نگران
مسئـوالن مسئـوالن 
اصرار به حضوراصرار به حضور
■■  1212 تا  تا 1818 ساله ها واكسن مى زنند ساله ها واكسن مى زنند

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

شفافيت شوراى مالير زير سوال رفت

انتخاب شهردار پشت درهاى بسته
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سفرهاى بى اثر
 1- بــا تغيير دولت، به نوعى ارتباط مركز با اســتان ها از طريق 
وزارتخانه ها دچار اختالل شــده اســت، زيرا زمانى صرف معرفى 
كابينه و ســپس مستقر شدن وزرا شــده و البته هنوز برخى وزرا به 

خوبى در وزارتخانه ها مستقر نشده اند.
روشــن است تا زمانى كه وزرا انتصابات و تغييرات وزارتخانه را به 
سرانجام نرسانند و از طرفى ديگر وضعيت استانداران تعيين تكليف 

نشود، سفرهاى استانى وزرا، چندان جدى نخواهد بود.
2- روند تغييرات در دولت كند است و وزرا هنوز نتوانسته اند درباره 
معاونان خود در وزارتخانه ها به جمع بندى و اقدام رســيده و سپس 

براى تغييرات در استان فكر كنند.
اين روند كند با آنچه انتظار مردم است، يعنى پايان يافتن تغييرات به 
سرعت و ورود به ارائه خدمت همه جانبه و پرتوان همخوانى ندارد.

3- روش وزارت كشــور در انتخاب استانداران نيز با چالش جدى 
روبه رو است و بيش از آنكه نشاط سياسى در استان ها ايجاد كند، به 

حواشى و درگيرى  و رقابت هاى منفى دامن زده است.
ايــن روش يعنى دريافت پيشــنهاد از نمايندگان دليلى شــده تا در 
مجامع اســتانى اختالفات بســيارى بروز كند و از طرفى ديگر هر 

نماينده به دنبال انتصاب گزينه خود به استاندارى باشد.
4- روش وزارت كشــور كه اكنون با اعتراض برخى نمايندگان نيز 
همراه شده، مجلس را از وظيفه نظارتى خود دور كرده و نمايندگان 

را مشغول آوردن و بردن استاندار كرده است.
در واقع اين روش هم به زيان دولت و هم به زبان مجلس تمام شده 
اســت و بهتر است وزارت كشور اين روش را پايان داده و تعامل با 

نمايندگان را جايگزين سوق دادن آنها به امور اجرايى كند.
5- با اين اوصاف و در اين مدت روشــن نبــودن تكاليف، 2 وزير 
بــه همدان ســفر كرده اند كه بــه دليل آماده نبودن مديــران و نبود 
هماهنگى هاى الزم مركز و استان اين سفرها از تأثير كافى برخوردار 

نبوده اند.
از اين 2 ســفر، سفر وزير علوم به استان به منظور شركت در كنگره 
بزرگداشت شــهيدمدنى بيشتر يك سفر علمى بوده و بيش از آن از 
اين ســفر انتظار نمى رود، اما ســفر وزير بهداشت كه به دليل كرونا 
به تمام اســتان ها درحال انجام است يك سفر كارى بوده كه انتظار 

دستاوردهاى بيشترى از آن بوده است.
6- ادامه اين روند و ســفر وزرا و مســئوالن كشــورى به استان در 
شــرايطى كه آمادگى دوطرفه براى همكارى نباشــد، به نفع توسعه 
اســتان نخواهد بود و تنها سفرى بى اثر را در كارنامه وزرا و حواشى 

سفر را براى استان ها ثبت خواهد كرد.
ايــن نوع ســفرها كه درصــورت اســتقرار كامل دولــت و ايجاد 
هماهنگى ها و تفاهم مشترك معموالً با تسريع در توسعه استان همراه 
اســت در نبود اين فضا تنها يأس آفرين و حاشيه  ســاز خواهد بود 
همچنان كه استان هنوز درگير حاشيه هاى سفر وزير بهداشت است.

7- ارتبــاط با مركز، حضــور مديران در پايتخت بــراى پيگيرى و 
دريافــت اعتبــارات متمركز بــا ارائه طرح و برنامــه و حل وفصل 
مشــكالت مردم در كنار دعوت از وزرا و مديران مركز نشــين براى 
حضور در استان و استفاده از اين حضور براى پيشبرد توسعه استان 
و افزايش خدمــات وزارتخانه ها و مراكز و ســازمان ها به مردم از 
اصول اوليه تعامل مديران اســتان با مديران ارشد دولتى در پايتخت 

است.
ايــن روند زمانى از تأثير الزم برخوردار خواهد بود كه ســايه تغيير 
مديريتى گسترده براى چند سال از كشور جمع شده باشد وگرنه اين 
آمدن و رفتن ها تأثيرى نخواهد داشــت و تصميماتى كه توسط وزرا 
از راه دور هم مى شــود اتخاذ شود در اســتان و با حواشى و هزينه 

بيشتر اتخاذ خواهد شد.

 "مهرداد صفرى" بــه عنوان فرمانده تيپ 
316 زرهى شهيد قهرمان همدان در آيينى با 
حضور فرمانده قرارگاه منطقه اى غرب نيروى 

زمينى ارتش جمهورى اسالمى معرفى شد.
به گزارش ايرنا، معاون استاندار در اين مراسم 
گفت: تيپ قهرمان عالوه بر وظيفه رزمى به 
عنوان عضو شــوراى تأمين نقش مهمى در 

امنيت ايفا كرده است.
316 تيــپ  ســابق  فرمانــده  ادامــه  در 

زرهــى شــهيد قهرمــان همــدان نيــز گفــت: 
ــن 45تيــپ و انجــام  ــر بي ــه برت كســب رتب
فعاليت هــاى فرهنگــى، اجتماعــى، عمرانــى 
ــت. ــادگان اس ــن پ ــات اي ــى از توفيق بخش

آزادســازى  افزود:  شــاكرمى  نورخدا 
مزروعــى  از  آن  تبديــل  و  21هكتــار 
ئه خدمــات درمانى  را بــه مســكونى، ا
حضــور  و  مختلــف  اســتان هاى  در 
از  بحران هــا  در  امدادرســانى  و 

جملــه ســيل، زلزله و كرونــا از ديگر 
اين  در  گرفتــه  صــورت  فعاليت هــاى 

است. مدت 
وى گفــت: يك گــردان از تيپ 316 زرهى 

شهيد قهرمان در مرز «پرويز خان» مستقر شده 
و امنيت اين منطقه مرزى را تأمين مى كنند.

تيپ 316 زرهى همدان 800 شــهيد تقديم 
انقالب كرده است.

زمينه سازى هاى الزم براى آغاز 
سالتحصيلى در استان صورت گرفته است

 مديركل آموزش وپرورش اســتان همدان گفت: زمينه سازى هاى 
الزم براى آغاز ســالتحصيلى با اجراى مطلوب برنامه هاى پروژه مهر 

صورت گرفته است.
   به گزارش روابط عمومى آموزش وپرورش استان، محمد پورداود در 
جلسه شوراى آموزش وپرورش استان، بيان كرد: زمينه سازى هاى الزم 
براى آغاز سالتحصيلى با اجراى مطلوب برنامه هاى پروژه مهر استان 
از جمله ثبت نام دانش آموزان، ســنجش جسمانى و آمادگى تحصيلى 
نوآموزان، ســاماندهى نيروى انسانى، فضا و تجهيزات، واكسيناسيون 

فرهنگيان و بهداشت مدارس صورت گرفته است.
 وى با بيان اينكه اطلس آموزشــى در مدارس به خوبى تدارك ديده 
شده است، گفت: آغاز سالتحصيلى به صورت مجازى است و پس از 

آن برنامه ها در 3 گام دنبال خواهد شد.
ــتاهاى  ــايرى و روس ــدارس عش ــه م ــك گام ب ــزود: ي ــورداود اف  پ
كــم جمعيــت مربــوط مى شــود كــه بــه صــورت حضــورى خواهــد 
بــود، در گام دوم آموزش هــا در مــدارس بــا جمعيــت متوســط بــه 
ــاعات آموزشــى نيمــى حضــورى و نيمــى  ــى و س صــورت تركيب
مجــازى دنبــال خواهــد شــد و در گام ســوم مــدارس بــا تراكــم بــاال 
ــا حضــور  ــاخت ها ب ــودن زيرس ــا ب ــت در صــورت مهي و پرجمعي

ــود. ــد ب ــوزان خواه ــل دانش آم حداق
وى  بــا بيــان اينكــه واكسيناســيون فرهنگيــان در اســتان بــه خوبــى 
ــز  ــان كــرد: واكسيناســيون دانش آمــوزان ني انجــام شــده اســت، بي
براســاس برنامــه وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــكى 

ــود. ــام مى ش انج

800 دستگاه تبلت در بين دانش آموزان
 كم برخوردار استان همدان توزيع شد

 توزيع 800 دســتگاه تبلت در بين دانش آمــوزان كم برخوردار 
استان همدان، نمادين آغاز شد.

به گــزارش روابط عمومى آموزش و پروش اســتان، در شــوراى 
آموزش وپرورش استان ، از 800دستگاه تبلت اهدايى به دانش آموزان 

كم برخوردار استان رونمايى شد.
تبلت هــاى اهدايــى نماديــن بــه 5 نفــر از مديــران و رئيســان 
آموزش وپــرورش شهرســتان ها، نواحــى و مناطق بــراى اهدا به 

دانش آموزان تحويل داده شد.
 تبلت هــا به همــت اداره كل آموزش وپرورش اســتان همدان براى 
بهره مندى دانش آموزان كم بضاعت از آموزش هاى مجازى در شبكه 

شاد تهيه شده است.

هيچ نوع واكسن آنفلوآنزا
 در بخش دولتى نداريم

 رئيس گــروه بيمارى هــاى واگيردار دانشــگاه علوم پزشــكى 
ابن ســيناى همدان با بيان اينكه توزيع و واردات واكســن آنفلوآنزا 
بر اساس تصميمات كميته كشورى انجام مى شود، بيان كرد: تاكنون 
هيچ نوع واكسن آنفلوآنزا در بخش دولتى به مجموعه علوم پزشكى 

نرسيده است.
در  ايســنا،گفت:  بــا  گفت وگــو  در  بطحائــى  ســيدجالل الدين 
ــه بخــش  ــوى مجموع ــد از س ــز باي ــورد بخــش خصوصــى ني م
خصــوص پيگيــرى كــرد چراكــه ممكــن اســت بخش هــاى 
خصوصــى واكســن آنفلوآنــزا را وارد كننــد، امــا در صورتــى كــه 
پروتكل هــاى بهداشــتى رعايــت شــود نيــازى بــه تزريــق واكســن 

ــزا نيســت. آنفلوآن

واكسيناسيون پس از 14 هفتگى باردارى
 يك متخصص زنان و زايمان در همدان گفت: ســطح آنتى بادى 
خون نوزادى كه از مادر واكسينه شده متولد مى شود باال و از ابتال به 

بيمارى كرونا در امان است.
ــا  ــى ب ــه فريمان ــوان، مرضي ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــم  ــا عوارضــى ه ــه كرون ــاردار ب ــادر ب ــال م ــه ابت ــه اينك ــاره ب اش
بــراى بــاردارى بــه وجــود مــى آورد، بيــان كــرد: كرونــا منجــر بــه 
ــه  ــادران توصي ــه م ــت ب ــن عل ــه همي ــود ب ــان زودرس مى ش زايم

ــوند. ــينه ش ــا واكس ــارى كرون ــه بيم ــود علي مى ش
وى بــا بيان اينكه در دوران قبــل از 14 هفتگى جنين مراحل اصلى 
رشــد را طى مى كند، گفــت: قبل از هفته 14 واكسيناســيون براى 
مادران انجام نمى شود، اما مادران باردار بعد از طى كردن اين دوران 

مى توانند نسبت به واكسيناسيون اقدام كنند.

عامالن برداشت غيرمجاز حساب بانكى 
در همدان، دستگير شدند

 فرمانده انتظامى شهرستان همدان از شناسايى و دستگيرى 2 نفر 
كه به صورت غيرمجاز از حساب بانكى يكى از شهروندان برداشت 

كرده بودند، خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، جمشــيد باقرى گفت: در پى 
كســب خبرى مبنى بر برداشت غيرمجاز اينترنتى در شهر همدان از 
حساب يكى از شهروندان، شناسايى و دستگيرى عامل يا عامالن در 

دستور كار پليس شهرستان قرارگرفت.
وى افزود: با اقدامات فنى مأموران كالنترى 15رســالت، 2 متهم در 

اين خصوص شناسايى و با هماهنگى مقام قضائى دستگير شدند.
اين مقام انتظامى بيان كرد: متهمان در مواجهه با مدارك ارائه شــده 
از ســوى پليس، به جرم خود اعترف كردند و گفتند، پس از گرفتن 
گوشــى شاكى اطالعات حساب وى را ســرقت كرده و در كمتر از 
يك ساعت در چند مرحله، يك ميليارد و 500 ميليون ريال برداشت 

كرديم.

1- فشــار بر زلفى گل براى انتصابات سفارشــى رؤساى دانشگاه ها 
افزايش يافته اســت. گويا بيشترين فشــارها براى انتصاب سفارشى 
رئيس دانشگاه تربيت مدرس است. گفتنى است وزير علوم با اتكا به 

رئيس جمهور در برابر اين فشارهاى رانتى مقابله كرده است.
2- تماس و رايزنى با وزير فرهنگ براى انتصاب سريع مديركل در 
استان افزايش يافته است. گويا برخى براى انتظار مديريت در استان 
ديگر صبر ندارند. گفتنى اســت اين تالش هــاى خدمت محور! در 
شرايطى است كه اسماعيلى از عجله نداشتن براى تغييرات مديريتى 

سخن گفته است.
3- گزينه مديركلى ميراث فرهنگى اســتان در دولت سيزدهم قطعى 
شده اســت.گويا روند اين انتصاب به پايان يافته است. گفتنى است 
اين تغيير در انتظار تغيير مديريت ارشــد استان و هماهنگى وزير و 

استاندار است.
4- برخى از گزينه هاى شــهردارى همدان در وزارت كشــور را از 
پاشنه كنده اند! گويا اين افراد تالش بسيارى براى امضا نشدن حكم 
شهردار منتخب شوراى شهر همدان در وزارت كشور دارند. گفتنى 
اســت قرار اســت حكم شــهردار همدان در اين هفته توسط وزير 

كشور امضا شود.

 بيمه ســالمت بزرگترين سازمان بيمه گر 
پايه ســالمت در كشور به شــمار مى آيد كه 
از ابتدا در زمينه ارائــه خدمات بيمه درمانى 

فعاليت داشته است.
مديركل بيمه ســالمت اســتان با بيان اينكه 
همدان جزو 10 استان برتر در نسخه نويسى 
الكترونيك اســت، بيان كــرد: بالغ بر 700 
مؤسســه، مطــب، مركــز تصويربــردارى، 
توانبخشــى و... طرف قرارداد بيمه سالمت 

هستند.
ســعيد فرجى در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اينكه 173پزشك متخصص، 13فوق تخصص، 
عمــــــومى،10دندانپزشك،  126پـــزشك 
30مركــز  درمانــگاه،   28 19بيمارســتان، 
و  توانبخشــى  مركــز   44 پرتوپزشــكى، 
189داروخانه به طور مســتقيم طرف قرارداد با 
بيمه سالمت هستند، گفت: در حال حاضر نسخ 
الكترونيك درحال افزايش است كه 100درصد 
مراكز خصوصى و 70 درصــد درمانگاه ها را 

شامل مى شود.
وى با بيــان اينكه بيمارى كرونا منجر به اين 
شد كه بخشى از درمان هاى الكتيو به تعويق 
بيفتد و نيز بخشى از هزينه ها در سال گذشته 
به تعويــق افتاد و تنهــا مراجعات ضرورى 
انجام شــد، افزود: از اواخر ســال گذشته و 
امسال بار هزينه هاى ما به دليل اينكه بخشى 
ســال گذشــته محقق نشــده بود، 50 تا 70

درصد افزايش داشت.
فرجى با اشــاره بــه اينكه اميدواريم رشــد 
هزينه هــا به ويــژه بــا اجراى طرح نســخ 
الكترونيك مديريت شــود، بيان كرد: معموالً 
قبل از دهم هر ماه مطالبات ماه قبل پزشكان 
پرداخت مى شود كه خوشبختانه روند خوبى 
دارد. مديركل بيمه ســالمت استان همدان با 
بيان اينكه دانشــگاه علوم پزشكى بزرگترين 
خريدار خدمت بيمه سالمت است كه تقريبًا 
هزينه بخش دولتى و دانشگاهى هر سال 260
ميليارد تومان مى شــود، گفت: سال گذشته 
مطالبات اين مراكــز تا اوايل تيرماه پرداخت 
شــد كه بخشــى به دليل اجراى طرح نسخ 

الكترونيك بود.
 اعتبــار دفترچــه بيمه ســالمت 

به صورت الكترونيكى كنترل مى شود
وى با اشــاره به پرداخت مطالبات تا تيرماه 
امســال داروخانه ها و آزمايشــگاه ها و روند 
خــوب پرداخت هــا افــزود: اميدواريــم با 
الكترونيك،  به صورت  خدمات  ســاماندهى 
براى مردم خريد خدمات به روزترى داشــته 

باشيم.
فرجى به اهميت اجراى طرح پزشك خانواده 
گفت: پزشــك خانواده بهترين سيستم است 
كه فرد در اســرع وقت و با كمترين هزينه به 

درمان خود برسد.
وى بــا بيان اينكه 15ســال اســت كه طرح 
پزشك خانواده در صندوق روستايى اجرايى 
شده و2 سال پيش 2 شــهر نيز پايلوت قرار 

گرفتند، اما متاســفانه اين طرح به خوبى در 
كشور اجرايى نشده است، بيان كرد: با وجود 
اينكه برخى كشورها در راستاى بهره ورى به 
اين سمت گرايش داشتند، اما در ايران روند 

خوبى نداشته است.
 خدمات بيمه سالمت همدان 

به 22500 بيمار كرونايى
مديركل بيمه ســالمت استان همدان از ارائه 
خدمات بــه 22هزار و 500 بيمــار مبتال به 
كرونا از ســوى اين مجموعه در همدان خبر 

داد.
ســعيد فرجى با بيــان اينكه بيمه ســالمت 
بزرگترين بيمه پايه ســالمت كشــور است 
كه بيش از 40 ميليون نفر زير پوشــش دارد، 
گفت: جمعيت زيرپوشش اين بيمه در استان 

تقريبًا يك ميليون نفر است.
وى با اشــاره به فعاليت 5 صندوق كاركنان 
دولت، ساير اقشار، روستاييان ايرانيان و بيمه 
سالمت همگانى، سازمان بيمه سالمت گفت: 
ارائه خدمات به اقشار آسيب پذير و فاقد هر 
نوع پوشــش بيمه اى موردتوجه اين سازمان 

بوده است.
مديركل بيمه ســالمت استان همدان با اشاره 
به اينكــه از ابتداى بيمــارى كرونا بيش از 
22هزار و 500 پرونــده بيمار مبتال به كرونا 
در اســتان تشكيل و خدمات بيمه سالمت به 
آنها ارائه شده كه تعداد اين  بيماران امسال10

هزار نفر بوده است، افزود: 58 ميليارد تومان 
براى بيماران مبتال به كرونا در اســتان هزينه 

شده است.
وى بــا اشــاره بــه اهميت پيشــگيرى از بيمارى 
خواســتار مراجعــه افــراد بــراى واكسيناســيون 
كرونــا در دســتيابى بــه ايمنــى نســبى شــد و 
گفــت: تــا تكميــل واكسيناســيون توصيــه مــا 
ــاى  ــت پروتكل ه ــان رعاي ــردم همچن ــه م ب

بهداشــتى اســت.
فرجى با تأكيد بر اينكه ســهم هزينه سازمان 
بيمه ســالمت براى هر بيمار مبتال به كرونا 

4ونيم تا 5 ميليون تومان بوده است، بيان كرد: 
يك بيمار بيــش از اين مبلغ در درمان هزينه 
مى كند و بايد خودمراقبتى مورد توجه باشد.

وى گفــت: در اســتان همدان بــا توجه به 
مراقبت هاى ويژه بيماران از سوى كادردرمان 
ميزان فوتى هاى كرونا كم بوده كه اميدواريم 
به صفر برســد .مديركل بيمه سالمت استان 
همدان با اشــاره به اينكه متأســفانه در ارائه 

خدمات ديــر اقدام مى كنيــم و اين موجب 
پرداخــت هزينه بيشــترى مى شــود، افزود: 
بهره ورى در توليد و ارائه خدمت طبق انتظار 
نيست و بايد بيشتر باشد.وى بيان كرد: خريد 
خدمت يكى از موضوعات مورد توجه بوده 
كه در اين راســتا بــا مراكزدرمانى به منظور 
بهره مندى بيمه شدگان قرارداد منعقد مى شود.

فرجى با اشــاره بــه اهميت طــرح پرونده 
الكترونيكــى در افزايش بهــره ورى، كاهش 
هزينه هــاى درمانى و افزايش ســرعت كار 
گفت: بيمه ســالمت و تأميــن اجتماعى در 
اجراى اين طرح اقداماتى انجام دادند و هنوز 
در ابتداى راه هستيم، هرچند وزارت بهداشت 

متولى طرح اســت و بايد هرچــه زودتر به 
سمت شــكل گيرى آن برويم. مديركل بيمه 
ســالمت اســتان همدان با تأكيد بر اينكه در 
اين راستا سازمان سيستم ارجاع را موردتوجه 
قرار داده كه متأســفانه چندان استقبال نشده 
است، افزود: طبيعتًا اوايل كار موانعى خواهد 
بود و مى طلبد مردم و پزشــكان به اين سوق 

يابند چراكه اتفاق مباركى است.
وى با بيان اينكه پزشــك خانــواده بهترين 
مشــاور براى بيمار است كه انتظار داريم اين 
طرح در جامعه نهادينه شود و مردم استقبال 
كنند، گفت: مردم با پزشك خانواده كمترين 
هزينه را در درمان خواهند داشــت. فرجى با 
بيان اينكه پزشــك خانواده مى تواند بيش از 
80 درصد بيمارى ها را با توجه به دوره هاى 
اميدواريم  افزود:  دهد،  تشــخيص  گذرانده، 
همه ما به سمت پزشك خانواده براى رسيدن 
درمــان به موقع درمان و كــم هزينه گرايش 

يابيم.
وى از ارائه خدمــات به 2هزار و 240 بيمار 
خاص خبر داد و افزود: هزار و 73 بيمار ام .

هموفيلى،  تاالسمى،163بيمار  بيمار  اس، 78 
530 بيمار دياليزى و 297 بيمار پيوند كليه در 
استان خدمات بيمه سالمت دريافت مى كنند.

مديركل بيمه سالمت اســتان همدان يادآور 
شــد: گران ترين بيماران، بيمــاران هموفيلى 
هستند كه هزينه بااليى را براى آنها داريم، اما 
به طور متوســط براى هريك از بيماران 2تا 3

ميليون تومان هزينه مى شود.
وى با بيان اينكه اعتبار دفترچه بيمه سالمت 
مى شــود  كنترل  الكترونيكى  صــورت  بــه 
افــزود: از ابتداى بيمــارى كرونا به صورت 
الكترونيكى تمديد مى شود كه از شهريورماه 
نيز اعتباربخشــى از آنها به اتمام مى رســد و 
بايد با مراجعه به ســايت يا دفاتر پيشخوان 

اقدام به تمديد كرد.
فرجى بيان كرد: افــراد قبل از بيمارى پيگير 

تمديد اعتبار بيمه سالمت باشند.

همدان جزو 10 استان برتر 
در نسخه نويسى الكترونيك

■ مديركل بيمه سالمت استان: پزشك خانواده براى بيمه شدگان صندوق بيمه سالمت الزامى شد

فرمانده تيپ 316 زرهى ارتش 
در همدان معرفى شد

@hamedanpayam در كنار شما هستيم

كالس هاى دانشجويان دكترى ورودى 1400 مجازى است
 رئيس دانشــگاه بوعلى ســينا بيان كرد : كالس هاى دانشجويان دكترى ورودى 1400 مجازى است و بدون نياز به اسكان و حضور 

فيزيكى برگزار خواهد شد.
يعقوب محمدى فر امروز در گفت وگو با فارس در خصوص بازگشــايى دانشــگاه ها اظهار كرد: امكان برگزارى حضورى كالس هاى 

دانشجويان كارشناسى فعال ممكن نيست مگر اينكه بنا به شرايط در طول سال تصميم ديگرى گرفته شود.
وى ادامه داد: مراجعه و اسكان در خوابگاه هاى دانشجويى براى دانشجويان دكترى ورودى 97، 98 و 99 با تاييد كتبى استاد راهنما مبنى 
بر ضرورت مانعى نخواهد داشت. رئيس دانشگاه بوعلى سينا عنوان كرد: دانشجويان كارشناسى  ارشد ورودى 98 و 99 نيز با تكميل فرم 
و فرايند مصوب، از جمله تأييد اســتاد راهنما، مدير گروه، معاون تحصيالت تكميلى و معاون دانشجويى در دانشگاه حضور خواهند 
يافت. وى با بيان اينكه براى دانشجويان دكترى ورودى سال 1400، كالس ها صرفا به صورت مجازى و بدون نياز به حضور فيزيكى 

و اسكان خواهد بود گفت: اين دسته از دانشجويان از هرگونه مراجعه به دانشگاه تا اطالع ثانوى خوددارى كنند.

20 پايگاه جديد واكسيناسيون كرونا در استان همدان راه اندازى شد
 20 پايگاه جديد واكسيناســيون كرونا به منظور شــتاب بخشيدن به روند واكسيناسيون افراد واجد شرايط، روزگذشته طى آيينى با 

حضور مسئوالن حوزه بهداشت و درمان در استان همدان راه اندازى شد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى استان در آيين راه اندازى پايگاه شماره هفت تزريق واكسيناسيون در محل يادمان عين القضات همدان 
گفت: 47 مركز تجميعى تزريق واكسن در همدان فعال شده كه با راه اندازى اين 20 مركز جديد كه اغلب پايگاه هاى بهداشتى و مركز 

جامع خدمات سالمت هستند، تعداد مراكز فعال واكسيناسيون در استان به 67 مرود رسيد.
«رشيد حيدرى مقدم» افزود: تا پايان هفته جارى تعداد پايگاه هاى تجميعى تزريق واكسن كرونا در استان همدان به 100 مركز افزايش 

خواهد يافت تا از اين طريق بتوان افراد بيشترى را عليه ويروس كرونا واكسينه كرد.
به گفته وى، در سفر وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به همدان و با موافقت ايشان، واكسيناسيون افراد باالى 18 سال در استان 

نيز عليه كرونا آغاز شد كه اين افراد براى تزريق واكسن ابتدا بايد در سامانه ثبت نام كنند.

كرونا  بيمــارى  ابتداى  از 
بيش از 22هــزار و 500

پرونده بيمار مبتال به كرونا 
در استان تشكيل و خدمات 
ارائه  آنها  به  سالمت  بيمه 
شده كه تعداد اين  بيماران 
امســال10 هزار نفر بوده 

است
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20ميليارد اعتبار به جاده صالح آباد- حسن قشالق 
اختصاص يافت 

اصالح نقاط حادثه خيز و روكش آسفالت 
در هفته جارى 

مينا ابراهيمى  »
 صالــح آباد-خبرنگار همدان پيام: باألخره  16ســال انتظار مردم و 

پيگيرى هاى شوراى ادوار به سرآمد. 
حدود 15سال پيش بود كه با احداث جاده جديد بهار به عليصدر، جاده 
قديمى صالح آباد- حسن قشالق كه مســير اصلى تردد توريست هاى 
غارعليصــدر و جاده بيجار كه جاده اصلى تلقى مى شــد، به جاده اى 
فرعى تبديل شد و به مدت طوالنى رونق اقتصادى شهر و 18روستاى 
منطقه را تحت الشعاع قرار داد و به يكباره جاده شريانى و اصلى شهر و 
اين روستاها از رونق افتاد و به يك جاده فرعى و حادثه خيز تبديل شد.
 از همان زمان پيگيرى هاى شوراى ادوار شهر صالح آباد براى ارتقاى اين 
مســير و ارتقاى آن به جاده اصلى در كنار جاده تازه احداث شده براى 
كاهش ترافيك و سوانح جاده اى، پيگيرى براى تعريض و بازگشايى و 
استانداردســازى جاده صالح آباد به حسن قشالق آغاز شد و على رغم 
پيگيرى فراوان همه ساله با اعتبارات ناچيز استانى و شهرستانى روكش 
آسفالت مسير و بخشى از پيچ هاى خطرناك اصالح مى شد و با وجود 
اينكه مطالعات طرح حدود ســال 1390تا 1391در دوره سوم شوراها 
انجام شده بود، خبرى از اعتبارات و رديف بودجه كشورى نبود تا اينكه 
در دوره شوراى اسالمى دوره پنجم نيز با پيگيرى هاى فراوان و متوالى 
براى ارتقاى اين مسير از طريق وزارت راه وشهرسازى، معاونت ساخت 
راه هاى غرب كشور، مديران كل سابق و فعلى(فرزانه، ربانى وحسينى) 
و بازديدهاى خادمى معاونت وزير راه وشهرسازى و مديرعامل شركت 
ســاخت راه هاى كشور، مديركل راه هاى غرب كشــور و فرماندار و 
نماينده وقت مردم شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ در مجلس شوراى 
اسالمى و... سال 1397بازگشايى و تعريض و ارتقاى جاده صالح آباد به 
حسن قشالق 20ميليارد تومان برآورد شد كه مطالعات تكميلى مشاور 
سال1399 انجام و اين مطالعات انجام شده براى اخذ ماده 23تأييديه و 

مصوبه راهى وزارت راه وشهرسازى شد. 
 پيگير ارتقاى مسير صالح آباد به حسن قشالق هستيم.

نماينده شهرســتان هاى بهار و  كبودراهنگ در مجلس شوراى اسالمى 
نيــز در اين خصوص از پيگيرى تخصيص اعتبارات ملى و اســتانى و 
شهرســتانى از طريق ســازمان برنامه وبودجه كشور و استان خبرداد و 
افــزود: ايجاد كمربندى از ســمت بهار به غارعليصــدر جاده اصلى 
صالح آباد به حسن قشالق كه مسير اصلى تردد مسافران غارعليصدر و 

بيجار بود را به حاشيه برد كه پيگير ارتقاى اين مسير هستيم.
فتح ا...توسلى گفت: از فرمانداران شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ و 
ساير مسئوالن ذى ربط خواسته ايم، پروژه هاى سال بعد با كارشناسى هاى 
الزم و تعيين پروژه هاى ماده 23و56 جهت پيگيرى براى رديف بودجه 
پايدار مشخص گرديده تا پيگيرى  هاى الزم در اين خصوص از مراجع 

كشورى و استانى به عمل آيد.
 از امــروز پيمانكار براى اصالح نقاط حادثه خيز و روكش 

آسفالت مسير مستقر مى شود.
مديــر راهدارى و حمل ونقل شهرســتان بهار با بيــان اينكه از امروز 
دســتگاه هاى پيمانكاران براى روكش آســفالت مســير صالح آباد به 
حسن قشــالق از سمت حسن قشــالق آغاز مى شود، گفت: از  محل 
اعتبارات راهدارى وحمل ونقل شهرســتان 200ميليون تومان و كميته 
برنامه ريزى شهرستان مبلغ 600ميليون تومان به اصالح نقاط حادثه خيز 
و پيچ هاى خطرناك و نيز روكش آســفالت اختصاص يافته است كه 
عمليات اجرايى پروژه بزودى آغاز مى شود. آقامحمدى افزود: هم اكنون 
حدود 2تا 3 كيلومتر از ســمت حســن قشــالق به صالح آباد 3 نقطه 
حادثه خيز اصالح شده و روكش آسفالت انجام مى دهيم تا به روستاى 

آق كهريز برسيم.
 اختصاص بيش از 20ميليارد ريال اعتبار به مســير جاده 

صالح آباد به حسن قشالق 
فرماندار شهرســتان بهار نيز در اين خصوص گفــت:  مبلغ 6ميليارد 
ريال در كميته برنامه وبودجه شهرستان بهار به مسير صالح آباد به حسن 
قشــالق اختصاص يافته كه از هفته جارى اجراى پروژه اصالح نقاط 

حادثه خيز و روكش آسفالت آغاز مى شود. 
احســان قنبرى افزود: درتالشــيم در كميته برنامه ريزى شهرســتان 

15ميليارد ريال ديگر نيز براى ادامه كار اختصاص دهيم. 
وى همچنين گفت: آغاز عمليات اجرايى از سمت صالح آباد به حسن 
قشالق خواهد بود.  حال با اين اوصاف و ضرورت ارتقاى جاده فرعى 
به اصلى به عنوان مطالبه جدى و 16ساله اهالى بخش همت مسئوالن 
شهر و شهرســتان را دوچندان كرده و اميدواريم با پيگيرى هاى ويژه 
نماينده مردم شهرســتان هاى بهار و كبودراهنگ در  مجلس شــوراى 
اسالمى ونظر مساعد مســئوالن استانى و اخذ نهايى ماده 23براى اين 

پروژه اين مشكل ديرينه حل وفصل گردد.

در ديدار استاندار با شهردار صالح آباد
موضوعات مهم شهر بررسى شد

 بهــار- خبرنــگار همــدان پيــام: ديــدار شــهردار و اعضــاى شــوراى اســالمى شــهر 
ــا اســتاندار  همــدان ديــدار كردنــد.  در ايــن ديــدار بررســى و پيگيــرى  ــاد ب صالح آب
ــدارى، اســتقرار بيمارســتان تنفســى،  موضوعــات مهــم شــهر از جملــه اســتقرار فرمان
ــراى  ــريع در اج ــالمت، تس ــع س ــز جام ــى مرك ــاى اساس ــل نيازه ــز و تكمي تجهي

ــا همــان بزرگــراه كربــال، تســريع و اختصــاص اعتبــار بــه منظــور  كنارگــذر غربــى ي
ــى  ــژه و عمليات ــروژه فاضــالب شــهر، توجــه وي ــات پ ــه عملي ــردن و ادام ــى ك اجراي
وگفت وگــو  بحــث  مــورد  حسن قشــالق  بــه  صالح آبــاد  جــاده  پــروژه  كــردن 

ــت.  قرارگرف
شــايان ذكــر اســت، پيگيــرى اتصــال جــاده خاكــى زاغــه بــه جــاده كرمانشــاه، رايزنــى 
بــه منظــور كمــك مالــى جهــت ايجــاد مياديــن ورودى و خروجــى شــهر نيــز از ديگــر 
ــدان  ــتاندار هم ــه اس ــود ك ــاد ب ــهر صالح آب ــالمى ش ــوراى اس ــهردارى و ش ــات ش مطالب
شــاهرخى نيــز قــول مســاعد داد در ايــن زمينــه پيگيــرى و همــكارى الزم را بــه عمــل 

آورد.

 مالير- ســحر يوســفى - خبرنگار همدان پيام: 
صالحيت منتخب شــوراى شــهر مالير از سوى 
اســتاندارى همدان تأييد نشد و روز چهارشنبه اين 
موضوع در نامه ايى به شوراى شهر مالير اعالم شد. 
سخنگوى شوراى شهر مالير در اين ارتباط بيانيه اى 
در فضاى مجازى منتشر مى كند كه متن آن به شرح 

زير است:
بسم ا... البصير...

با سالم اينجانب به عنوان سخنگوى شوراى اسالمى 
الزم دانســتم مطالبى را به اطالع مردم شريف مالير 

برسانم.
 با توجه به اينكه امروز نامه كتبى از طرف استاندارى 
مبنى بر عدم احــراز صالحيت (و نه ردصالحيت) 
شهردار منتخب به صحن شورا رسيد ذكر چند مورد 

ضرورى مى باشد:
اول اينكه در نامه اســتاندارى هيچ دليلى براى عدم 
احراز صالحيت ذكر نشده و بايد قانوناً اين مطلب 

ذكر شده باشد.
دوم اينكه اعضاى شــوراى اسالمى كه نمايندگان 
مردم شهر مى باشند با بررسى هاى گوناگون و طبق 
معيارهايى كه مدنظرشان بود اعم از انقالبى بودن و 
روحيه جهادى داشــتن و توانايى ها و سوابق كارى 
نامزدهاى شــهردارى به اين اجماع رســيده بودند 
و بازخوردهاى مردمى هم نشــان دهنده اين مسأله 
بود كه ايــن انتخاب، انتخاب درســتى بوده و از 
آنجايى كه اعضاى شــوراى منتخب مردم شريف 
مالير هستند وظيفه خود مى دانند كه مدافع حقوق 
مردم باشند و پيگير اين مسأله باشند طبيعتًا انتخاب 
مســتقل افراد و عدم وابستگى به جريانات سياسى 
هزينه هايى هم دارد و از آنجايى كه حرمت آبروى 
مومن از خانه خدا هم باالتر است بر خود ضرورى 
مى دانيم درصورت امكان كه بــراى جلوگيرى از 
آســيب به آبروى ايشان اعتراض خود را به مراجع 
ذى ربط اطالع دهيــم و منتظر جواب قانع كننده اى 
از اين مراجع باشيم و مطمئن باشيد اعضاى شورا 
به دنبال فرد خاص نيســتند و هدفشــان انتخاب 

فرديست كه بيشترين كارايى را داشته باشد.
* خادم مردم در شوراى اسالمى شهر مالير
احمد چهاردولى

بــه اين ترتيب عصر روز چهارشــنبه در راســتاى 
بررســى موضوع و تعيين تكليف مديريت شهرى، 

شورانشينان مالير نشست ويژه اى برگزار كردند.
 سخنگوى شورا در تماس تلفنى به همدان پيام گفت: 
در اين نشســت به نتيجه اى نرسيديم و قرار است 
پنجشنبه جلسه فوق العاده اى جهت بررسى موضوع 
تشــكيل دهيم. اين درحالى بود كه همزمان رئيس 
شورا در گفت وگو با ر ســانه ها عنوان مى كند «نظر 
 اكثريت اعضا انتخاب گزينه جديد براى شهردارى 
مالير بود و با توجه به تصميم اتخاذ شــده شوراى 
شهر مالير اعتراضى به تصميم استاندارى نداشته و 
به دنبال گزينه هاى جديد و توانمند براى شهردارى 

مالير است.»
پنجشنبه ظهر سخنگوى شورا در رابطه با جلسه اى 
كه به آن اشاره كرده بود به همدان پيام گفت: «جلسه 
تشكيل نشده و قرار است تا شنبه منتظر بمانيم كه آيا 
از نظــر قانونى حق اعتراض داريم يا خير، اگر حق 
اعتراض نبــود به انتخاب گزينه جديد فكر مى كنيم 
مگر نه خــود را موظف مى دانيم تــا لحظه آخر از 

فردى كه انتخاب كرديم دفاع كنيم.
حجت االســالم احمد چهاردولى در ادامه بيان كرد: 
در نامه استاندارى دليل ردصالحيت شهردار منتخب 
ذكر نشــده اســت كه قانوناً بايد دليل را ذكر كنند، 
همچنين آبروى شــخص و شــورا در گروى اين 
انتخاب است به اين خاطر واسطه اى را به استاندارى 
فرســتاديم تا موضوع روشن شــود سپس تصميم 

بگيريم.
وى درخصوص تناقض گويى ها گفت: دوگانگى به 
وجود آمده به اين دليل اســت كه رئيس شورا زود 
قضاوت كرده و نظر شخص خود را گفته است، در 
واقع اين طور نيست و تا شنبه منتظر مى مانيم سپس 

تصميمات مقتضى اتخاذ مى شود.»
سخنگوى شورا در توضيح 2 قطبى در شورا گفت:

اختالف ســليقه طبيعى اســت، اما دوستان نبايد 
فضــا را طورى جلــوه دهند كه اعضاى شــورا 
اختــالف دارند يا اكثريت يــا اقليت وجود دارد 
يا شــخص محترمى را از اعضــا قضاوت كنند 
شــهردار  تعيين تكليف  تا  مى كنــم  خواهش  من 
سعه صدر داشته باشند و از قضاوت كردن پرهيز 
كــرده و اخالق علوى را اعمــال كنيد و مطمئن 
باشيد نماينده هاى شــما ذره اى منافع عامه مردم 

و آبادانى و عمران شهر را فراموش نمى كنند.»
ايــن درحالى بود كه رئيس شــورا در گفت وگو با 
ايسنا، گفت: «مصوبه جلسه روز چهارشنبه مبنى  بر 
انتخاب شهردار جديد با امضاى اكثريت آرا موجود 
است و درصورت ضرورت در اختيار رسانه ها قرار 

خواهد گرفت.
رئيس شوراى شــهر مالير از برگزارى جلسه اى با 
دســتور بررسى وضعيت شهردار در بعدازظهر روز 
شنبه خبر داد و بيان كرد: قرار است بعدازظهر شنبه 
27 شهريورماه معرفى شهردار جديد تعيين تكليف 
شــود و ممكن اســت عالوه بــر گزينه هاى قبلى، 
گزينه هاى جديــدى نيز برنامه هاى خــود را ارائه 

دهند.»

با باال گرفتــن اختالفات و گمانه زنى هاى متعدد در 
فضاى مجازى، 2 بار از خبرنگاران براى حضور در 
نشست بعدازظهر شنبه 27 شهريورماه دعوت شد، 
اما  قبل از آغاز نشســت در پيامى ديگر لغو حضور 
خبرنــگاران به آنها ابالغ شــد حتــى كار به جايى 
رســيد كه به گفته منبع موثق برخى از اعضاى شورا 
بيان كردند درصورت حضور خبرنگار در نشســت 

شركت نخواهند كرد!
با اين تفاسير نشست شوراييان روز شنبه، اما پشت 

درهاى بسته برگزار شد.
رئيس شــوراى شهر در تماس تلفنى به خبرنگار ما 
گفت: برخى اعضاى شــورا درباره ارسال اعتراض 
به هيأت حل اختالف اصرار داشتند، اما چون تعداد 
به حدنصاب يعنى حداقل 4 نفر نرســيد نتوانست 
مصوبه بگيرد به اين ترتيب انتخاب گزينه ديگر در 

دستور كار شورا قرارگرفت. 
ســبزينى افزود: درنهايت «مجيــد فرجى» با 6رأى 
موافق اعضا به عنوان شــهردار انتخاب شد و براى 

گرفتن حكم تأييد به استاندارى معرفى مى شود.
وى گفت: فرجى از بدنه شهردارى است و معاونت 
عمران شهردارى، معاونت امور زيربنايى، شهرسازى 

و حمل ونقل شــهرى شهردارى مالير را در كارنامه 
خود دارد.

ســبزينى در پايان بومى بــودن را از اولويت هاى 
انتخــاب شــهردار دانســت و تخصــص، تعهد، 
اخالق مدارى و مقبوليــت را از جمله ويژگى هاى 

فرجى برشمرد.
اينكــه بين اعضاى شــورا اختالف نظر و ســليقه 
باشــد امرى بديهى و پذيرفتنى اســت، اما تضاد 
بين صحبت هاى اعضــا و تناقض گويى، در مورد 
شــورايى كه كار خود را با شعار شفافيت و ايجاد 
شوراى شــهر شيشه اى آغاز كرده است جاى تأمل 
دارد، شــورايى كه در ابتداى كار وعده علنى بودن 
جلســات را مى داد حاال از حضــور خبرنگار در 
جلســات و آن هم مهمترين موضوعى كه ســنگ 
محك شوراست امتناع مى كند، بدون ترديد دعوت 
از خبرنگار و سپس پس گرفتن آن امرى نامتعارف 

و مذموم است.
مجموعه اتفاقات اخير نشــان داد شوراى ششم در 
آزمونى كه به نوعى پاشــنه آشــيل شورا محسوب 
مى شــد نتوانســت نمره قابل قبولى كسب كند و به 

شعار خود جامه عمل بپوشاند.

 تا پايان وقــت ادارى 14شــهريورماه 1400، 
اعضاى شــورا فرصت داشتند كه شهردار منتخب 
خود را به استاندارى براى اخذ تأييديه معرفى كنند 
كه اين امر براى معرفى شــهردار منتخب اسدآباد 
به اســتان در زمان قانونى خــود انجام گرفت و 
ســيد على باب الحوائجى كه از كارمندان دانشگاه 
بوعلى سينا همدان بود، در جلسات 100ساعته اى 
از سوى شــوراى اين شهر انتخاب و معرفى شد، 
اما 3 روز از معرفى شــهردار منتخب اســدآباد به 
استاندارى نمى گذرد كه خبر تأييدنشدن سيدعلى 
باب الحوائجى از سوى استاندارى در فضاى شهر 
پيچيد و حميدرضا مرادى ضمير، سخنگو و عضو 
شوراى اسالمى شــهر اسدآباد صحت اين خبر را 
تأييد كرد و با اعالم اينكه كه اين موضوع رســمًا 
به شورا اعالم شــده، بيان كرد: استاندارى به دليل 
سابقه نداشــتن مديريتى سيد على باب الحوائجى 
شهردار منتخب شوراى اين شهر را رد كرده است.

وى با بيان اينكه براســاس قانون براى شــهرهاى 
بــاالى 50 هزار نفر جمعيت بايد حداقل 5 ســال 
مديريتى ميانى فرد تكميل باشــد، گفت: تصور ما 
اين نبود كه آقاى سيدعلى باب الحوائجى از سوى 

استاندارى تأييد نشــود چراكه سابقه تدريس وى 
محاســبه نشده اســت و ما فكر مى كرديم كه وى 

سابقه مديريتى دارد.
ســخنگو و عضو شوراى اسالمى شهر اسدآباد در 
پاســخ به اين پرسش كه آيا براساس گفته خود و 
رئيس شــورا مبنى بر اينكه شهردار سابق اسدآباد 
گزينه دوم شورا در صورت عدم تأييديه از سوى 
استاندارى است، وى را به عنوان شهردار انتخاب 
خواهيد كرد؟، افزود: فعله گرى و باب الحوائجى به 
عنوان گزينه هاى نهايى بودند كه از بين آنها با رأى 
اعضاى شــورا باب الحوائجى انتخاب شد و اينكه 
فعله گرى گزينه دوم انتخاب شــود، اين موضوع 
مطرح نبوده و بايد دوباره جلســاتى گذاشــته و 
اعضا تصميم بگيرند كه آيا گزينه جديد بياوريم يا 
همين گزينه هاى قبلى را تجزيه تحليل كنيم كه البته 
آقاى فعله گرى هم جز گزينه هاست و اينكه كسى 

انتخاب شود، مشخص نيست.
مرادى ضمير با بيان اينكه شــورا 2 ماه وقت براى 
انتخاب شــهردار جديد دارد، گفت: اعضاى شورا 
بايد در آرامش، صبر، تحقيق و بررسى يك نفر را 
به عنوان شهردار انتخاب كنيم و صرف اينكه فالن 

خبرنگار يا خبرنگاران فشار مى آورند و بايد سريع 
انتخاب كنيم، نيست.

وى با بيــان اينكه همچنــان احمدعلى رضايى، 
سرپرست شهردارى اسدآباد است، در پاسخ به اين 
پرسش كه چرا با وجود سرپرست كارهاى عمرانى 
و خدمات دهى به مــردم بر زمين مانده و موجب 
نارضايتى مردم شده است، افزود: وقتى سرپرست 
انتخاب مى شــود و او هم از جايگاه خود مطمئن 
نيســت، متأســفانه كم كارى هم پيش مى آيد و از 
معايب دير انتخاب شدن شهردار همين امر است.
28خردادماه 1400 در شهر اسدآباد

از مجمــوع 21هــزار و 650رأى مأخــوذه در اين 
انتخابات، على توكلى صالح بــا  3 هزار و308 رأى، 
فرديــن جمور بــا 3 هــزار و177 رأى، حميدرضا 
مرادى ضمير با 3 هزار و116رأى، قاسم على شركائى 
با  2 هزار و884 رأى، رســول غالمى  گواه با 2 هزار 
و689 رأى، ژيالعســگرى با 2 هــزار و502 رأى و 
مهدى صفريان با 2 هزار و329 رأى به ترتيب با كسب 
بيشترين آرا به عنوان 7 عضو اصلى شوراى اسالمى 
شهر اسدآباد انتخاب شدند و مردم اسدآباد اكنون به 

دنبال اخبار انتخاب شهردار هستند. 

شفافيت شوراى مالير زير سوال رفت

انتخاب شهردار پشت درهاى بسته
 جديد انتخاب شد■ شهردار منتخب از سوى استاندار رد و حميد فرجى گزينه جديد انتخاب شد

 نهاوند-معصومــه كمالوند-خبرنــگار همدان پيام: 
كمتر از يك هفته از آغاز به كار يوســفى نويد به عنوان 
شهردار نهاوند مى گذرد. در آيين معارفه شهردار جديد 
موضوعــات مختلفى به عنوان مطالبه هــاى اولويت دار 
در شــهر مطرح شــد، از جمله ورود و تقويت بخش 
سرمايه گذارى و منابع درآمدى براى توسعه شهر و البته 
ساماندهى سدمعبرى كه چندين شــهردار براى رفع و 
مديريت آن ورود كرد، اما به دليل پاى كار نبودن گزينه 
اصلى اين ساماندهى (كسبه) چندان موفق پيش نرفت.

 تبصره يك بند 2 ماده 55 قانون شهردارى ها درخصوص 
ممنوعيت سد معابرعمومى و اشغال پياده روها و استفاده 
آنها را  غيرمجاز مى داند و حق پلمب واحدهاى متخلف 

را داده است.
برهمين اساس هم چندى پيش برخى واحدهاى متخلف 
در خيابان ســعدى پلمب شد، اما اين اقدامات به مشابه 
مسكن مقطعى است و بايد يك بار براى هميشه موضوع 

ســدمعبر را در نهاوند حل كرد و ملزم بودن به اجراى 
آن را به عنوان يك قانون مطرح و فرهنگ سازى كرد.
 بازار روز يك ميلياردى تجربه اى ناموفق

پيش از اين هم با هدف ساماندهى سدمعبر و دستفروشى 
در خيابان قيصريه، بازارروزى با هزينه يك ميليارد و از 
محــل بخش خصوصى در محدوده ميــدان امام(ره) و 
كوچه تعاون روســتايى ايجاد شد، اما به دليل جانمايى 
نامناسب و عمل نكردن متوليان به وعده هاى عنوان شده 
بــه عنوان عاملى براى جذب شــهروندان و انجام امور 

خريد خود، منجر به شكست و جمع آورى شد.
 ســاماندهى سيماى شــهرى الزمه تقويت 

سرمايه گذارى
حاال 2 بازارچه روز در 2 منطقه مركزى شــهر با توجه 
به تعدد مراجعات مردم ايجاد شده است،  اما راه اندازى 
و جذب و انتقال كســبه و دســتفروش هاى شــهر به 
اين مركز آنچنان جدى گرفته نشــده اســت و سدمعبر 

همچنان پس از ترافيك شهرى دومين معضل و مشكل 
بزرگ در مديريت شــهرى نهاوند است كه هم سيماى 
شهرى را با چهره نازيبايى به تصوير كشيده و هم اينكه 
زمانى از جذب ســرمايه گذار و تقويت زيرســاخت ها 

صحبت مى شــود، ساماندهى ســدمعبر، مديريت 
ترافيك و زيباســازى ســيماى شهرى 

عوامــل  جملــه  از 
اين  اجراى  در  مؤثر 
شمار  به  موضوعات 

مى آيد.
ر  ا ز بــا ز و 2ر
را  شــده  احداث 

فعال كنيد
اقداماتى  جملــه  از 
كه براى ســاماندهى 
در  دســت فروش ها 

شــهر نهاوند در زمان مديريت شهردار سابق حسين پور 
انجام شــد، احداث 2بازارچه روز در مركز شهر بود كه 
به دليل همزمان شدن با روى كار آمدن شوراى ششم و 

رفتن حسين پور نيمه كاره ماند.
 برخورد جدى با سدمعبر
 با فعال شدن روز بازارها

آزادبخت دادســتان نهاوند هم گفته بود پيش از اين به 
دليل بحث اقتصادى و معيشــت كســبه 
و صاحبــان ســدمعبر، با نوع 
فعاليتشــان مقابلــه جدى 

نشــده و مالحظه هم شده 
اســت، اما بــا راه اندازى 2 
بازارچه، ديگر دست فروشى 
در مناطق ممنوعه مركز شهر 
كه شــهردارى اعالم كرده، 
غيرقابل قبول و برخورد هم 

خواهد شد.
عباس آزادبخت اعالم كرده 
بود كه هزينه تحويل غرفه ها 
مناسب  دست فروشــان  به 
زيرســاخت هاى  و  بــوده 
الزم هم فراهم شــده است 
و ديگــر قابل قبول نيســت 

كه بساط ســدمعبر در نقاط ممنوعه شهر گسترده شود 
و درصورت مشــاهده با افــراد مقابله و برخورد جدى 

مى شود.
 انقضاى وعده دادستان

 قرار بود افراد متقاضى در موعد مقررى كه اعالم شده، 
نســبت به ثبت نام، اقدام كنند تا بيش از 85 دستفروش 
شناســايى شــده پس از انجام مراحل ثبت نام غرفه ها 

تحويل داده شود و با راه اندازى بازارچه مشكل سدمعبر 
شهر نهاوند تا نيمه تيرماه حل شود.

ــاه  ــه مهرم ــا حــاال شــهريورماه هــم تمــام شــد و ب ام
هــم نزديــك شــده ايم و يــك مــاه و نيــم از آن مهلــت 
گذشــته اســت و همچنــان بحــث ســدمعبر در نهاونــد 
يــك گــره ناگشــوده و كالفــى ســر درگــم در مديريــت 

شــهرى تبديــل شــده اســت.

شهردارى اسدآباد همچنان بدون شهردار
عضو شورا: 

فعله گرى هم جزو گزينه هاست

اولويت هاى شهردار جديد نهاوند اعالم شد

ساماندهى سدمعبر با راه اندازى روزبازارها

يه گذار و تقويت زيرســاخت ها 
ماندهى ســدمعبر، مديريت

ســيماى شهرى

دليل بحث اقتصادى و معيشــت كســبه
صاحبــان ســدمعبر، با نوع و
فعاليتشــان مقابلــه جدى
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سخنگوى وزارت امورخارجه: 
ديدارى بين ايران و آمريكا 

در مقر سازمان ملل انجام نمى شود
■ جزئيات ترور شهيد فخرى زاده مشخص شده

 حسين امير عبدالهيان وزير امورخارجه كشورمان امروز(دوشنبه) 
براى شــركت در مجمع عمومى ســازمان ملل متحد راهى نيويورك 

مى شود.
به گزارش ايرنا، سخنگوى وزارت خارجه روزگذشته در نشست خود 
با خبرنگاران داخلى و خارجى كه به صورت حضورى برگزار شــده 
بود در پاسخ به پرسشى در مورد اخبار منتشر شده مبنى بر سفر وزير 
امورخارجه به نيويورك براى شركت در مجمع عمومى سازمان ملل و 
اينكه آيا در حاشيه اين اجالس قرار است نشست ايران و گروه 1+4
در ســطح وزراى خارجه برگزار شود، گفت: آقاى دكتر اميرعبدالهيان 
امروز براى شــركت در مجمع عمومى ســازمان ملل راهى نيويورك 
مى شــود. در اين سفر چند روزه و كوتاه ايشــان حدود 45 مالقات 
دوجانبه با وزيران امورخارجه كشورهاى مختلف از قاره هاى مختلف 

خواهند داشت.
سعيد خطيب زاده همچنين با بيان اينكه آقاى امير عبدالهيان در اين سفر 
با دبيركل ســازمان ملل و رؤساى برخى از سازمان هاى بين المللى نيز 
ديدار مى كند، افزود: برنامه هاى جانبى ديگرى نيز در اين ســفر براى 

ايشان درنظر گرفته شده است.
وى همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چرا آقاى رئيسى به نيويورك 
براى شــركت در مجمع عمومى ســازمان ملل سفر نمى كنند، گفت: 
آقاى رئيس جمهور به مانند رؤســاى جمهور تعداد زيادى از كشورها 
به صورت برخط در مجمع عمومى سازمان ملل متحد سخنرانى مى كند 

كه فكر مى كنم اين سخنرانى در روز سه شنبه خواهد بود.
ســخنگوى وزارت امورخارجه كشــورمان در ادامه افزود: به خاطر 
شرايط ويژه كرونايى و پروتكل هايى كه قبل و بعد از سفر بايد انجام 
مى شد ايشان ترجيح دادند كه وزير امورخارجه به نيويورك سفر كند 
و خود ايشان مواضع ايران را در موضوعات مختلف به مانند بسيارى 
از رؤساى جمهور كشورها به صورت آنالين مطرح مى كند و در مجمع 

عمومى سازمان ملل از اين طريق سخنرانى خواهند كرد.
خطيب زاده در مورد برگزارى نشســت وزيــران امورخارجه ايران و 
گروه 4+1 در نيويورك براساس برخى از اخبار منتشر شده، گفت: من 
به شما تأكيد مى كنم كه اگر ببينيم اين مالقات مى تواند در مسير آنچه 
كه گفتيم يعنى مذاكره، سودمند باشــد در مورد اين موضوع تصميم 
مى گيريم. هنوز تصميمى در مورد اين موضوع اتخاذ نشــده است و 

بايد ديد دستور كار آن چيست؟
وى همچنين بيان كرد: وزيرخارجه كشورمان در جريان سفر خود به 
نيويورك به صــورت جداگانه و دوجانبه با همه وزراى خارجه 4+1
ديدار و رايزنى مى كند. سخنگوى وزارت امورخارجه كشورمان افزود: 
اگر دستور كار ويژه اى بود مى تواند به صورت جمعى بين ايران و4+1

برگزار شود، ولى همانطور كه گفتم تا االن تصميمى در اين خصوص 
اتخاذ نشده و بايد ديد دستوركار چيست؟

خطيب زاده همچنين در پاسخ به پرسش ديگرى در ارتباط با گزارش 
اخيــر روزنامه نيويورك تايمز در مورد ترور شــهيد فخرى زاده يكى 
از دانشــمندان هسته اى كشــورمان با همكارى دولت ترامپ با رژيم 
صهيونيســتى در اين ترور بر اســاس گزارش منتشر شده در روزنامه 
نيويورك تايمــز گفت: ما هم اين گزارش را ديديدم، اين يك گزارش 
روزنامه اى است و به اندازه يك روزنامه بايد به آن توجه كرد. نهادهاى 
اطالعاتى و امنيتى در كشور موضوعاتى اين گونه را به صورت دقيق 
پيگيرى كــرده و مى كند و جزئيــات اين اقدام بــراى اين نهادهاى 

اطالعاتى و امنيتى روشن است.
وزير خارجه كشــورمان با بيان اينكه پيگيرى هاى ما در ارتباط با اين 
موضوع در چند مســير انجام مى شود، افزود: قطعاً آن مسيرى كه بايد 
توســط نيروهاى اطالعاتى و امنيتى انجام شود انجام شده و پيگيرى 
مى شــود، اينها مواردى اســت كه آنهايى كه بايــد بدانند مى دانند از 
مسير حقوقى نيز در كنار مســيرهاى اطالعاتى و امنيتى اين موضوع 
پيگيرى شد و مى شود گزارش هاى جزئى به دست آمده كه طرف هاى 

مشاركت كننده را مشخص كرده است.
وى همچنين بار ديگر با محكوم كردن ترور دانشمندان هسته اى ايران 
كه در پرونده صلح آميز هسته اى ايران فعالت مى كردند، بيان كرد: اجازه 

دهيم گزارش روزنامه اى در بستر روزنامه اى پيگيرى شود.
سخنگوى وزارت خارجه در اين نشســت در پاسخ به پرسشى مبنى 
بر اينكه ايران با موافقت اعضاى سازمان شانگ هاى به عضويت دائم 
اين ســازمان درآمده، ولى برخى از كارشناسان معتقدند كه در مسير 
بهره بردارى ايران از عضويت در اين ســازمان موانعى وجود دارد، از 
جمله عدم پيوستن ايران به FATF و قرارگرفتن در ليست سياه اين 
ســازوكار و اينكه آيا وزارت خارجه در دوران جديد نگاه متفاوتى به 
موضوع FATF و پيوســتن ايران به اين ساز و كار دارد، گفت: آنچه 
كه در مورد تأييد نهايى ســند عضويت ايران در ســازمان شانگ هاى 
گفته شــده آغاز يك پروسه قانونى اســت كه ممكن است يك سال 
الى يك ســال و نيم طول بكشــد و در طول اين مدت بايد يكسرى 
كارهاى تشــريفاتى و آيين نامه اى از جمله تأييد تمامى اسناد سازمان 
همكارى هاى شانگ هاى توســط نهادهاى ذى ربط در ايران از جمله 
مجلس شوراى اسالمى صورت بگيرد. لذا اين تأييد نهايى اعضا پايان 
يك پروســه اى را كه ايران براى عضويت دائم آغاز كرده است و آغاز 

يك پروسه آيين نامه اى و تشريفاتى براى عضويت دائم است.

تأمين 32 ميليارد تومان اعتبار 
براى شهرك صنعتى رزن

 نماينده مردم رزن و درگزين در مجلس شــوراى اسالمى گفت 
كه براى شهرك صنعتى شهرستان رزن 32 ميليارد تومان اعتبار تأمين 

شده است.
به گزارش ايسنا، حسن لطفى روزگذشته در جلسه بررسى مشكالت 
اين شهرســتان افزود: اعضاى شــوراى اســالمى رزن براى توسعه 

شهرك صنعتى بايد اقدامات الزم را انجام بدهند.
وى همچنيــن بيان كرد: براى زمين چمن شهرســتان رزن 3 ميليارد 
تومان اعتبار تخصيص داده شده اســت و بزودى طرح بازسازى و 

اجرا مى شود.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس گفت: همچنين 500 ميليون تومان 
اعتبار از ســازمان برنامه وبوجه و 300 ميليون تومان اعتبار از طريق 
فرماندارى براى ميدان شــهيد بختيارى واقع در كمربندى اختصاص 

داده مى شود.
وى افزود: براى ايجاد پارك جنگلى پيگيرى هاى الزم صورت گرفته 
اســت و مشــكل آبيارى درختان را مى توان با تصفيه آب فاضالب 

برطرف كرد.
نماينده مردم رزن در مجلس شــوراى اســالمى نيز گفت: از ابتداى 
ســال تاكنون بيش از يك ميليارد تومان براى آســفالت ريزى هزينه 
كرده ايم كه در اين راستا قرارداد 2 ميليارد تومانى با كارخانه اى براى 

تأمين آسفالت ريزى بسته شده است.

آشفتگى موجود در بازار بليت  پروازهاى 
اربعين هيچ توجيهى ندارد

 آشــفتگى موجود در بازار بليت هاى رفت و برگشت عراق هيچ 
توجيهى ندارد. 

رئيس فراكسيون حج و زيارت مجلس از ستاد اربعين و وزارت راه 
خواست تا قيمت مشــخصى براى اين بليت ها تعيين كنند كه براى 

10روز پس از اربعين نيز ثابت باقى بماند.
ــا  حجــت االســالم والمســلمين احــد آزادى خــواه در گفت وگــو ب
خانه ملــت، در مــورد انتشــار خبــرى مبنــى بــر اينكــه در شــرايطى 
ــان  ــون توم ــا 6 ميلي ــن 5 ت ــه اربعي ــاى دوطرف ــه قيمــت بليت ه ك
ــاهده  ــازار مش ــى در ب ــاى عجيب ــا قيمت ه ــود، ام ــده ب ــالم ش اع
ــير  ــن مس ــراى اي ــم ب ــه ه ــك طرف ــاى ي ــا بليت ه ــود و تنه مى ش
ــه اينكــه شــرايط ســفر  ــا توجــه ب وجــود دارد، گفــت:  امســال ب
زائــران اربعيــن بــه عــراق بــراى شــركت در مراســم پيــاده روى بــه 
ــا خــاص اســت و از آنجــا كــه دولــت عــراق  دليــل شــيوع كرون
بــه نــگاه مثبــت جمهــورى اســالمى ايــران آمــار زائــران ايرانــى را 
تــا االن بــه 2 برابــر افزايــش داده اســت، مــا هــم بايــد وضعيــت 
ــردم  ــزه در م ــه انگي ــم ك ــاماندهى كني ــه اى س ــه گون ــى را ب داخل
ــه  ــع مواج ــا مان ــود و ب ــاد ش ــفر ايج ــن س ــه اي ــراى عزيمــت ب ب

نشــوند.
وى بــا بيان اينكه يكى از مهمترين مســائل در شــرايطى كه تا 
اين لحظه قرار اســت ســفر به منظور انجام مراســم اربعين در 
عــراق به صورت هوايى انجام شــود، تهيه بليت هواپيماســت 
وزارت  تدبيــر  بــا  بايــد  هواپيمايــى  شــركت هاى  افــزود: 
خدمات  ارائه  بــه  اربعين به گونه اى  ســتاد  و  راه وشهرســازى 
بپردازنــد كه قيمت بليت ها ثابت بماند تــا زائران بتوانند براى 
اين ســفر برنامه ريزى دقيقى داشته باشــند، چراكه رقم كنونى 

باالست. بسيار  بليت ها  اين 
آزادى خــواه گفــت: آشــفتگى موجــود در بــازار بليت هاى 
رفت وبرگشــت به عراق اصًال توجيهى ندارد، بنابراين يكى از 
اقداماتــى كه انتظار مى رود ســتاد اربعين انجام دهد و وزارت 
راه وشهرســازى هم براى آن تدبيرى بينديشــد، اين اســت كه 
قيمت مشــخصى را براى بليت هاى سفر زيارت به عراق تعيين 
كنند كه تا 10روز بعد از اربعين نيز تغييرى در آن ايجاد نشــود 

و به مردم هم به طوررســمى اعالم كنند.
وى بيان كرد: اين حداقل حقى است كه مردم و زائران اربعين دارند 
كه ســتاد اربعين و وزارت راه وشهرسازى بايد محقق كرده و بر اين 

روند نظارت جدى داشته باشند.

سرعت بخشيدن به اقدامات 
در راستاى ثبات در بازار

 رئيس جمهور بر لزوم سرعت بخشــيدن به اقدامات مؤثر در جهت ايجاد 
ثبات در بازار به ويژه در حوزه كاالهاى اساسى تأكيد كرد.

جلســه ســتاد هماهنگى اقتصادى دولت روز گذشته به رياست رئيس جمهور 
برگزار شــد و در اين جلســه موضوع ثبات بخشــيدن به بازار و تأمين اقالم 
موردنياز مردم در دستور كار قرارگرفت كه رئيس كل بانك مركزى درخصوص 
تأمين منابع مالى آن گزارش داد. به گزارش ايسنا، در اين جلسه همچنين تأمين 
ارز موردنياز وزارت جهادكشاورزى مطرح شد كه پس از بحث و تبادل نظر به 
تصويب رسيد. حجت االسالم ابراهيم رئيسى همچنين با اشاره به گزارش ارائه 
شــده در زمينه ترخيص كاالهاى موجود در بنادر بر ضرورت تسريع در روند 

ترخيص كاالها تأكيد كرد.

قاليباف قانون «جهش توليد مسكن» را 
ابالغ كرد

ــون «جهــش توليــد مســكن» كــه   رئيــس مجلــس شــوراى اســالمى قان
هدفگــذارى آن توليــد يــك ميليــون مســكن در ســال اســت را بــراى اجــرا 

ابــالغ كــرد.
بــه  خطــاب  نامــه اى  در  قاليبــاف  محمدباقــر  ايســنا،  گــزارش  بــه 
ــراى اصــل  ــور نوشــت: در اج ــم رئيســى رئيس جمه ــالم ابراهي حجت االس
يكصدوبيست وســوم (123) قانــون اساســى جمهــورى اســالمى ايــران، 
ــى جهــش  ــرح دوفوريت ــوان "ط ــا عن ــه ب ــد مســكن ك ــون جهــش تولي قان
توليــد و تأميــن مســكن" بــه مجلــس شــوراى اســالمى تقديــم شــده بــود، با 
تصويــب در جلســه علنــى روز يكشــنبه مــورخ 1400/5/17 و تأييــد شــوراى 

ــود.» ــالغ مى ش ــت اب ــه پيوس ــان ب ــرم نگهب محت

رئيس سازمان سنجش ممنوع الخروج شود
 رئيس هيأت تحقيق و تفحص از عملكرد ســازمان سنجش آموزش كشور 
در نامه اى به دادستان كل كشور خواســتار ممنوع الخروج شدن رئيس سازمان 

سنجش شد.
به گزارش ايسنا، احمد نادرى نماينده تهران در نامه اى به منتظرى دادستان كل 
كشور نوشــت:  نظر به تصويب قاطع نمايندگان مردم شريف ايران در صحن 
مجلس شوراى اســالمى مبنى بر تحقيق و تفحص از سازمان سنجش آموزش 
كشور و با توجه به شكايات و مستندات و بررسى هاى اوليه انجام شده نسبت 
به ســوء عملكرد و تخلفات رئيس و مديران اين سازمان، متأسفانه باخبر شديم 
آقاى ابراهيم خدايى (رئيس سازمان) به بهانه فرصت مطالعاتى قصد خروج از 
كشور را دارند.  وى گفت همچنين شائبه خروج برخى از مديران اين سازمان 

نيز با عنايت به شكايات و تخلفات گسترده وجود دارد.

محمد ترابى  »
 پس از اينكه مجمع نمايندگان اســتان با 
تأخيرى 2هفته اى، ليســت 5 نفره گزينه هاى 
پيشــنهادى خود به وزارت كشور را انتخاب 
كردند، اين ليست از ابتدا موردتوجه رسانه ها، 
فعاالن و احزاب سياســى قرارگرفته است. در 
اين ميان انتقاد ها و حواشى پيرامون اين ليست 
5 نفــره صورت  گرفت كه بــه برخى از آنها 

اشاره مى كنيم. 
مى توان گفت كه از ميان 5 گزينه  پيشــنهادى 
مجمع نماينــدگان به وزارت كشــور، بيش 
از همه نــام 3 تن از نظامى هاى اين ليســت 

موردتوجه قرارگرفته است.
از تازه ترين حواشــى پيرامون ليســت مجمع 
نمايندگان اســتان ، مى توان بــه نامه انصراف 
عسگرى از داوطلبى براى تصدى استاندارى 
به مجمع نمايندگان اشاره كرد. از سوى ديگر 
برخــى اخبار غيررســمى از احتمال انتصاب 
قدير نظامى به عنوان معاون وزير امورخارجه 

حكايت دارد. 
مجمــع  نفــره   5 ليســت  در  تغييــر 
نمايندگان(انصــراف عســگرى) و احتمــال 
تغيير مجدد آن (انتصــاب نظامى در وزارت 
امورخارجه)، اين شبه را به وجود آورده كه آيا 
مجمع نمايندگان استان دست به اصالح ليست 

پيشنهادى خود خواهند زد يا خير؟
رئيس مجمع  نمايندگان استان در اين باره مى 
گويد:معرفى گزينه هاى پيشــنهادى از سوى 
مجمــع نمايندگان به وزارت كشــور، قانون 
مكتوبى نيســت كه به طور مثال يك عضوى 
اســتعفا داده باشــد و مجمــع نمايندگان در 

انتخاباتى ديگر فردى را جايگزين كند. 
اين ليســت ها كه به وزارت كشور داده  شده 

مشورتى هستند، به طور مثال يكى از گزينه هاى 
پيشــنهادى در اعتراض به برخى از مســائل 
انصراف خود را در رسانه ها اعالم كرده است؛ 
اما به اين شكل نيست كه وزارت كشور حتمًا 
اين انصراف هــا را لحاظ كند و حتى احتمال 
دارد وزارت كشور همين فرد را انتخاب كند، 
چراكه اين مســائل(انصراف عسگرى) وجهه 
قانون و رسمى ندارد. مجمع نمايندگان استان 
5 گزينه را به وزارت كشور پيشنهاد داده، حال 
هم احتمــال دارد كه وزارت كشــور همانند 
ســاير استان ها از اين ليست پيشنهادى مجمع 
نمايندگان استاندار را انتخاب كند و يا گزينه  
ديگــرى را انتخاب كند حتــى احتمال دارد 
كه فردى از ســوى نهاد رياست جمهورى به 

وزارت كشور پيشنهاد داده شود. 

مســأله اين اســت كه وزارت كشور فرصتى 
براى پيشنهادى گزينه  استاندارى را پيش روى 
مجمع نمايندگان قــرار داده و در حال حاضر 
ليست پيشنهادى مجمع دستخوش تغيير شده 
اســت و احتمال اينكه گزينه  نهايى توســط 
وزارت كشور بدون در نظرگرفتن گزينه هاى 
پيشنهادى مجمع انتخاب شود محتمل تر شده 

است. 
 فالحى درباره جايگزين گزينه جديد يا تغيير 
ليست هم گفت:دوستان در مجمع نمايندگان 
استان اگر خواستار اين مسأله باشند، ما جلسه 
را تشــكيل خواهيم داد، بــا اين حال تاكنون 
اعضاى مجمع براى تشكيل جلسه مذكور به 

جمع بندى نرسيده اند. 
 وى دربــاره اجــراى قانون بازنشســتگى 

براى گزينه هاى استاندارى گفت: در ابتدا 
بايــد گفت كه همه اين افــراد (گزينه هاى 
اســتاندارى)  بــراى  مجمــع  پيشــنهادى 
بازنشســته نيســتند. از ســوى ديگر اگر 
اين افــراد بازنشســته باشــند در وزارت 
كشــور رد خواهند شــد. با اين حال طبق 
قانون برخــى از اين افــراد مى توانند پس 
از دوران بازنشســتگى خود بازگردند. در 
قانون ذكر شــده اســت كه مدت خدمت 
افرادى كه ايثارگرى داشته و داراى مدرك 
فوق ليسانس هستند 35 سال بوده و افرادى 
كه ايثارگرى داشته و داراى مدرك دكترى 
هســتند، مــدت خدمت آنها تا 40 ســال 
افزايــش پيدا مى كنــد. در نيرو هاى نظامى 
سن خدمتى به اين شكل محاسبه مى شود.

اصرار رئيس مجمع
 بر گزينه موردنظر

■ فالحى مى گويد انصراف عسگرى قانونى نيست؛ وزارت كشور مى تواند انتخاب كند!

 ششــمين نامه ارســالى رئيس كل ديوان 
محاســبات به دولتمــردان ســيزدهم كه در 
راستاى منويات شعار سال (توليد، پشتيبانى ها، 
مانع زدايى ها)، عملكرد 7 قانون مرتبط با توليد، 
بُعــد مقرراتى و آيين نامه هــا و موضوع ترك 
فعل به مقامات ارشــد دســتگاه هاى اجرايى 
ارســال مى شــود، خطاب به رئيس سازمان 

برنامه وبودجه كشور به امضا رسيد.
به گــزارش روابط عمومــى و امور بين الملل 

ديوان محاســبات كشــور، مهرداد بذرپاش 
رئيس كل ديوان محاسبات كشور در اين نامه 
از 3 پروژه حياتى براى انضباط بودجه  كشور 
نام برده اســت كه تاكنــون به نتيجه  مطلوب 

نرسيده اند.
"اصالح نظام درآمد-هزينه استان ها"، "طراحى 
مدل جامع اســتقرار نظام بودجه ريزى مبتنى 
بــر عملكرد" و "واگــذارى طرح هاى ملى و 
استانى نيمه تمام عمرانى به بخش غيردولتى"

پروژه هايــى بودنــد كه در نامــه  بذرپاش به 
ميركاظمى به آنها اشاره شده است.

در بخش ديگرى از اين نامه آمده است: "بايد 
توجه داشــت كه به دليل وجود مجوزهاى 
قانونى موازى از جمله ماده 27 قانون الحاق 
برخى مواد به قانون تنظيم بخشى از مقررات 
مالى دولت، بــراى خريد و فروش طرح ها، 
پروژه ها و كاالها و خدمات ناشــى از آنها، 
ماده (7) قانون رفــع موانع توليد عملكردى 

نداشته است."
رئيس كل ديوان محاسبات كشور تأكيد كرده 
است مبناى رسيدگى اين ديوان در حوزه هاى 
مالى و رعايت و عملكــرد، اجراى قوانين و 
اســناد باالدستى، ارتقاى شــفافيت، مبارزه با 
فساد، حذف قوانين مزاحم و تحقق شعار سال 
1400 به منظور اولويت بندى اقدامات اجرايى 
دستگاه هاى تحت امر سازمان برنامه وبودجه 

كشور خواهد بود.

به  گذشــته  جمعــه  ايــران   
عضويت دائم ســازمان همكارى 
شــانگ هاى درآمد. بســيارى از 
رســانه هاى خارجى ضمن اعالم 
اين خبر تأكيد كردند كه عضويت 
در اين سازمان راه را براى بى اثر 
كردن تحريم هاى غرب عليه ايران 

هموار مى كند.
بــه گــزارش فــارس، عضويت 
دائم جمهورى اســالمى ايران در 
 26 شانگ هاى  همكارى  سازمان 
شــهريورماه در جريان نشســت 
ســران اين اتحاديه چندجانبه در 
دوشــنبه، پايتخت تاجيكستان به 

تصويب رسيد.
-شــبكه بلومبرگ با اعالم اين خبر نوشت: 
عضويت ايران در اين باشــگاه رو به رشــد 
اوراســيايى كه هدايت آن بــر عهده چين و 
روسيه اســت به تهران براى رفع تحريم هاى 

آمريكا كمك خواهد كرد.
-نشــريه نيِكى آسيا هم با اشــاره به تالش 
چندساله ايران براى به دست آوردن عضويت 
دائم در سازمان شانگ هاى نوشت كه اكنون 
اين عضويــت نفوذ جمهورى اســالمى در 

منطقــه آســياى ميانه، به ويژه همســايه اش 
افغانستان را افزايش خواهد داد.

-خبرگــزارى آناتولــى در اين بــاره گــزارش 
ــو  ــوان عض ــه عن ــن 2005 ب ــران در ژوئ داد: اي
ــد.  ــانگ هاى انتخــاب ش ــازمان ش ــر در س ناظ
ايــن كشــور ســرانجام پــس از گذشــت بيــش 
از 15ســال بــا كمــك روســيه به عضويــت دائم 
ايــن اتحاديــه درآمــد. آناتولى نوشــت: والديمير 
ســخنرانى  در  رئيس جمهورروســيه  پوتيــن 
خــود در نشســت روز جمعــه در دوشــنبه كــه 

بــه صــورت ويدئوكنفرانــس انجــام شــد، تأكيد 
كــرد كــه ايــران نقــش مهمــى در منطقــه مــا ايفا 
ــا ســازمان شــانگ هاى  ــد و از نزديــك ب مى كن

همــكارى دارد.
-شــبكه فرانــس24 در اين بــاره گــزارش 
داد: جمهــورى اســالمى ايران با اســتقبال 
از عضويــت دائــم در ســازمان همكارى 
شــانگ هاى، آن را چرخشى به سمت شرق 
براى دسترسى به بازارهاى جهانى و مقابله با 

تحريم هاى سخت غرب مى بيند.

اين شبكه در ادامه بيان كرد كه عضويت دائم 
ايران با كمك روســيه و چين انجام گرفت، 
چراكه آنها انتظار دارند مذاكرات هسته اى با 

تهران براى احياى برجام به نتيجه برسد.
فرانس24 همچنين گزارش داد كه عضويت 
ايران در سازمان شانگ هاى و رفع تحريم هاى 
اين كشور فرصتى براى ســرمايه گذارى در 

ايران ايجاد مى كند.
-شبكه بى بى ســى فارسى هم در گزارشى 
بــا تأكيد بر اينكــه ســازمان همكارى هاى 
شانگ هاى آغوش خود را به سوى ايران باز 
كرده نوشــت كه اين كار گام تــازه ايران به 

سوى شرق است.
بى بى ســى نوشت: ســازمان همكارى هاى 
شــانگ هاى ســرانجام درهايش را به روى 
جمهورى اســالمى ايران باز كرد؛ تحولى كه 
اگرچه بيش از يك دهه طول كشــيد، اما در 
زمانــى رخ داد كه ايران بيش از هميشــه به 
اقدامات مشــروعيت زاى بين المللى نياز دارد 
و در جريــان مواجهه  با آمريــكا و مجادله 
برنامه هسته اى، روزهايى سرنوشت ساز پيش 

رويش قرار گرفته است.
-دويچه وله آلمان هم در گزارشــى نوشــت 
كه ايران با حمايت روســيه و چين عضو دائم 
ســازمان همكارى شــانگ هاى شد. نشست 
ســازمان همــكارى شــانگ هاى هم زمان با 
بيســتمين سالگرد تأســيس اين سازمان روز 
جمعه 26 شهريورماه در شهر دوشنبه، پايتخت 

تاجيكستان آغاز شد.

نامه بذرپاش به رئيس سازمان برنامه وبودجه درباره انضباط بودجه

بازتاب عضويت ايران 
در سازمان شانگ هاى در رسانه هاى خارجى

ارسال سوخت به لبنان نشانه قدرت ايران  
   هادى بيگى نژاد نماينده مالير در مجلس شــوراى اســالمى 
در توئيتى نوشــت: ارسال سوخت به لبنان عالوه بر آشكاركردن 
ابعاد نوينى از قدرت منطقه اى ايران؛ ثابت كرد به جاى پيوســتن 
به FATF و دقيق تر كردن تحريم ها مى توان با افزايش مبادالت 
تجارى با كشورهاى تحت تحريم آمريكا، به ظرفيت هاى جديدى 

براى تقويت اقتصاد دست يافت.



C M

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

دوشنبه  29 شهريور ماه 1400  شماره 4132

5

يادداشت

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

خبر

خبـر

تغييرات چشمگير در قوانين خدمت سربازى
ارائه تسهيالت به سربازان

 رئيس ســازمان وظيفه عمومى ناجا گفت: افزايش حقوق سربازان، كسرخدمت براى 
مشــموالن متأهل و داراى فرزند و...، تالشى در جهت ارتقاى كيفيت خدمت سربازى 

بوده است.
بــه گزارش مهر، تقى مهرى بيان كرد: ارتقاى كيفيت خدمت ســربازى همواره يكى از 
دغدغه هاى اساسى مسئوالن نيروهاى مسلح بوده و با تالش هاى صورت گرفته از سوى 

مسئوالن، اصالحاتى در اين خصوص صورت گرفته است.
وى افزود: مهمترين دغدغه مسئوالن حقوق و مزاياى خدمت سربازى براساس ماده 49

قانون خدمت وظيفه عمومى بوده كه با تالش هاى صورت گرفته، در ســالجارى شاهد 

افزايش چشــمگيرى در حقوق سربازان با توجه به تحصيالت و درجه آنان بوده ايم كه 
اين امر مشوق خوبى براى خدمت مقدس سربازى است.

رئيس ســازمان وظيفه عمومى نيروى انتظامى با بيان اينكه در ســال هاى اخير انعطاف 
چشمگيرى در قوانين خدمت سربازى داشته ايم، گفت: مشموالن متأهل مى توانند از 2ماه 
كسر خدمت به واسطه تأهل و به ازاى هر فرزند نيز از 3 ماه كسر خدمت بهره مند شوند.

وى در ادامه با اشاره به ارائه تسهيالت بيمه خدمات درمانى به سربازان و افراد تحت تكفل 
آنان افزود: مشــموالن متأهل پس از طى دوره آموزشــى در شهر محل سكونت همسر 
و ســربازان مجرد نيز در صورت امكان تا شــعاع 300 كيلومترى محل ســكونت خود 
به كارگيرى مى شــوند. مهرى بيان كرد: از ديگــر اقدامات مؤثر در تغيير نگرش خدمت 
ســربازى، به كارگيرى تخصصى مشــموالن در حوزه هاى مختلفــى از جمله نخبگان، 

هيأت علمى، ســازمان هاى غيرنظامى، به كارگيرى سربازان در تيم هاى ورزشى نيروهاى 
مسلح اســت، همچنين مشموالن متخصص گروه هاى پزشــكى، پيراپزشكى در مراكز 

پزشكى، صنعت و شركت هاى دانش بنيان نيز به كارگيرى مى شوند.
وى گفت: ايجاد و توســعه قرارگاه مهارت آموزى سربازان اقدامى مناسب براى ارتقاى 
سطح مهارت جوانان در طول 2 سال خدمت سربازى بوده است و سربازانى كه در طول 
خدمت موفق به كســب مهارتى خاص شوند و از ســوى سازمان فنى وحرفه اى كشور 
گواهينامه دريافــت كنند، مى توانند پس از اتمام خدمــت، از مزايايى مانند اولويت در 

دريافت مجوز كسب، دريافت وام و.... بهره مند شوند.
وى افزود: فرماندهان در رفتار با ســربازان، توجه به شــأن و منزلت و رعايت عدالت 

اجتماعى را مدنظر خود قرار مى دهند.

كرونا از تمام حوادث تاريخ پيشى گرفت
مهدى ناصرنژاد »

 براســاس داده هاى علم زمين شناســى و آنچــه كه از خروجى 
تحقيقات دانشــمندان برجســته جهان به كتاب هاى درسى رسيده 
اســت، ا ين كره زمين كه توسط بشــريت متمدن درحال تخريب و 
نابودى اســت، تاكنون در گذرگاه آفرينش و در طول ده ها ميليون 
ســال 5 بار زير و رو شــده و زير آب رفته و دوباره در يك پروسه 

چندين ميليون ساله شكل گرفته و قابل سكونت شده است.
 شــوربختانه از حــدود نيــم قــرن پيــش تغييــرات اقليمــى در بيشــتر 
ــدون  ــه ب ــاز شــده اســت ك ــده اى آغ ــا شــيب فزاين ــان ب ــاط جه نق
ــه هاى  ــدت و پروس ــى در درازم ــرات آب وهواي ــن تغيي ــك چني ش
ميليــون ســاله مى توانــد مقدمــه ششــمين دوره دگرگونــى كره زميــن 
ــات  ــاد دارد و در صفح ــريت ي ــه بش ــه حافظ ــى ك ــا جاي ــد ت باش
ــى و  ــرى و طبيع ــوادث قه ــت، ح ــانده اس ــت رس ــه ثب ــى ب تاريخ
ــر  ــاى اخي ــى طــى قرن ه ــر و هولناك ــاى همه گي ــن بيمارى ه همچني
در جهــان اتفــاق افتــاده و ويرانى هــا و مصيبت هــاى بزرگــى بــراى 
بشــريت بــه بــار آورده اســت و چنيــن رويدادهــاى بــزرگ همــواره 
ــمندان  ــراى دانش ــى ب ــت وجوهاى علم ــات و جس ــأ تحقيق سرمنش
ــرب  ــار مخ ــدى آث ــه از جمع بن ــى ك ــا نتايج ــت، ام ــه اس قرارگرفت
ــرت  ــت و حي ــب به ــده و موج ــت آم ــه دس ــى ب ــوادث تاريخ ح
فعــاالن كانون هــاى مطالعاتــى مى شــود، نشــان دهنده غيرقابــل 
ــار  ــوع آث ــا مجم ــد 19 ب ــارى كووي ــوم بيم ــار ش ــودن آث مقايســه ب
ــول  ــاك در ط ــرى و خطرن ــاى مس ــوادث و بيمارى ه ــر ح ويرانگ

تاريــخ اســت.
حدود 20ماه است كه آثار و آســيب انسانى، اجتماعى و اقتصادى 
انتشــار ويروس كرونــا در جهان به تدريج نمايان شــده و دنيا را 
غافل گير كرده اســت و در اين مدت نســبتًا كــم تاكنون در جهان 
حدود 230 ميليون تن بيمار مبتال به ويروس كوويد 19 و نزديك به 
5ميليون تن قربانى روى دست ملت ها مانده است كه تمام حوادث 

تلخ تاريخ را روسپيد مى كند. 
تجربه 20 ماهه لشگر انبوه پزشــكان و دست اندركاران حوزه هاى 
تحقيــق و مطالعه در خط اول مبارزه و مقابلــه با كرونا بيانگر اين 
نكته اســت كه خطر و قدرت ويروس كرونا در چهره ناشناخته و 
حركت بيصدا و ســرعت تهاجمى غافل گيركننده آن است كه مانند 
گاز خفه كننده co٢ مى پيچاند و مى اندازد و مى كشد و مى گذرد تا 

هرچه زودتر به قربانى بعدى خود برسد.
در ايــن مــدت 20ماهه پنج خيز بــزرگ و خطرنــاك كرونا در 
كشــورمان را پشت ســر گذاشــته ايم درحالى كه پايان هر موج 
آغاز موج جديدتر و بزرگترى بوده اســت و هميشه هم اين مردم 
و خود ما هســتيم كه زمينه خيزش جديد ويروس قوى تر شــده 
كرونا را فراهم ســاخته ايم. دليلش هم اين است كه هميشه كسانى 
بوده اند و بهانه مى آوردند كه اگر واكسن كرونا را هرچه زودتر به 
كشــور برسانند و مردم بيگناه را واكسينه كنند، كسى مبتال و بيمار 
نمى شــود و نيازى هم به ماسك و خانه نشينى و عزلت نيست، اما 
اينك واكســن به اندازه كفايت در دســترس مراكز واكسيناسيون 
وجود دارد و همان بهانه گيرها كسانى هستند كه با بهانه هاى واهى 

حاضر به واكسينه شدن خود نيستند.
موج پنجم كرونا اگرچه طوالنى تر از امواج قبلى ســاحل آرامش و 
امنيت سالمتى هموطنان را درنورديد، اما با زحمت و مرارت و البته 
با تعداد بيماران و مرگ وميرهاى به مراتب بيشــتر از دوره هاى قبلى 
رو به پايان و كنترل است و جامعه تقريبًا رو به آرامش نسبى مى رود 
درحالى كه همه مى دانيم، اين آرامش قبل از طوفان است و اگر باز 
هم رعايت نكنيم كرونا با قدرت بيشــترى شــبيهخون خواهد زد. 
يادمان باشــد كرونا حاال حاال هست، تا يك بيمار مبتال به ويروس 
كرونا در جهان هســت!!! حتى اگر تمام مردم جهان منتظر نوبت دز 

سوم واكسن خود باشند.

جزئيات ساخت 10هزار واحد مسكونى براى نيازمندان 
اعالم شد

ساخت 360 هزار خانه در 4 سال آينده
 رئيس مركز برنامه ريزى كميته امداد با اشــاره به جزئيات ساخت 
10هزار واحد مســكونى براى نيازمندان، از برنامه ريزى براى ساخت 

360 هزار واحد مسكونى براى نيازمندان در 4 سال آينده خبر داد.
به گزارش فارس، ســعيد زارع زاده، با اشــاره به انجــام برنامه ريزى 
براى ساخت 10هزار واحد مسكونى در مناطق محروم، گفت:  برنامه 
توانمندســازى در رأس كميته امداد قرار دارد كــه يكى از اضالع آن 
اشــتغال،  ضلع ديگر آن مسكن و درنهايت خوداشتغالى است؛ ضمن 
اينكه يكى از برنامه هاى جدى ما ساخت مسكن محرومان است كه با 

هم افزايى با ساير دستگاه ها انجام مى شود.
وى از انعقاد تفاهم نامه بين بنيادمستضعفان، بنيادمسكن و كميته امداد 
براى احداث منازل مسكونى محرومان خبر داد و افزود: اين واحدهاى 
مسكونى در روستاها و شــهرهاى زير 25هزار نفر ايجاد مى شود كه 
شامل خانواده هاى ايتام و نيازمندان داراى بعد خانوار 3 نفر به باالست 

و در 63 نقطه كشور شناسايى شده است.
رئيس مركز برنامه ريزى كميته امداد بيان كرد: در گام نخســت براى 
احداث اين واحدهاى مســكونى زمين الزم تأمين و پروانه ســاخت 
آن صادر شده است به طورى كه پنجشنبه هفته گذشته  3 هزار و500

واحد مسكونى به صورت نمادين افتتاح شد.
زارع زاده بــا بيان اينكه اولويت ما در واگذارى واحدهاى مســكونى 
مددجويان كميته امداد هســتند، بيان كرد:  برنامه ديگر ما ساخت 360

هزار واحد مســكونى در 4 سال آينده است كه ساليانه 90 هزار واحد 
مسكونى را ايجاد كنيم.

وى با اشــاره به جزئيات واگذارى واحدهاى مسكونى به نيازمندان، 
گفت: واحدهاى مسكونى ياد شده به متراژ 50 مترمربعى بوده؛ به طورى 
كه مبلغ 50 ميليون تومان كمك بالعوض توســط بنيادمستضعفان، 35
ميليون تومان كمك بالعوض توسط كميته امداد و 100 ميليون تومان 
تسهيالت با كارمزد 5 درصد و بازپرداخت 20ساله توسط بنيادمسكن 

به افراد مشمول پرداخت مى شود.
رئيــس مركز برنامه ريزى كميته امداد با بيان اينكه  3 هزار و500 واحد 
مسكونى مراحل مقدماتى كارهاى مربوط احداث  آنها به پايان رسيده 
است، بيان كرد:  6 هزار و500 واحد مسكونى ديگر در مرحله تشكيل 
پرونده جهت دريافت تســهيالت هســتند؛ به طورى كه تا پايان سال 
1401 يا 3 ماهه ابتدايى سال 1402 واحدهاى مسكونى يادشده تحويل 
داده مى شود و  3 هزار و500 واحد مسكونى نيز تا خردادماه سال آينده 

تحويل داده مى شود.
زارع زاده با اشــاره به جزئيات ساخت ساليانه 90هزار واحد مسكونى 
با مشــاركت وزارت راه گفت: براساس اين تفاهم نامه 60 هزار واحد 
مسكونى در شــهرها و 30 هزار واحد مســكونى در روستاها ايجاد 

مى شود؛ ضمن اينكه اين طرح از سال 1401 عملياتى خواهد شد.
وى با اشــاره به تمهيدات ديگر كميته امداد براى ســاخت واحدهاى 
مســكونى براى نيازمندان بيــان كرد: در اوايل ســالجارى تفاهم نامه 
احداث 40 هزار واحد مســكونى در روســتاها بين كميته امداد، ستاد 
اجرايى فرمان امام(ره)، ســپاه و بنيادمسكن امضا شد كه در نتيجه اين 
تفاهم نامه 5 هزار واحد مســكونى از اين تعداد ظرف مدت 2ســال 
ســاخته مى شود و از اواخر مهرماه نيز 5 هزار واحد از 40 هزار واحد 

ياد شده مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.

طالقى براى گرفتن حقوق
مادران به يكديگر پيشنهاد طالق صورى 

مى دهند

 معاون اسبق معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى گفت: 
براساس تحقيقات ميدانى برخى طالق هاى صورى در كشور درحال 
انجام اســت و برخى از خانواده ها براى كسب پول و دريافت حقوق 
بازنشســتگى مادر يا پدر، به صورت صورى طالق انجام مى دهند و 

دوباره به زندگى بازمى گردند.
به گزارش ايلنا؛ زهرا ســجادى بســيارى از آمارهاى طالق كشور را 
مربوط به اين دســت موارد اعالم كرد و افزود: «متأســفانه براساس 
تحقيقــات ميدانى، مادران در مدارس نيز  موضوع طالق صورى را به 

يكديگر پيشنهاد مى دهند.»
وى گفت: در دانشگاه ها كارگروه هايى با عناوين مختلف وجود دارد 
و اينها موظفند سلسله خدماتى را به دولت ارائه بدهند و پيشنهاد بنده 
اين است كه معاونت زنان از دانشگاه ها بخواهد تا يك جست وجو و 
آسيب شناسى در دانشگاه هاى سراسر كشور با موضوع زنان و خانواده 

انجام شود تا به يك سياستگذارى مشخص در اين حوزه برسيم.
سجادى افزود: ســتادملى زن و خانواده در دولت نهم و دهم تشكيل 
شــد و درخواســت بنده اين است كه اين ســتاد در اين دوره نيز به 
صورت مؤثر تشــكيل شود تا از ظرفيت آن اســتفاده شود. مشاوران 
زنان دستگاه ها و استان ها را دريابيد تا بتوانيد كارها را سامان ببخشيد.

آگهي حصر وراثت
آقاى حبيب نورى امزاجردى داراى شــماره شناســنامه 3860604937 به شــرح 
دادخواست به كالسه 375/1400ش112ح  از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان خيراله نورى امزاجردى به شماره شناسنامه  
54 در تاريخ 1400/05/15 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى منحصر است به: 1-حبيب نورى امزاجردى فرزند خيراله به شماره شناسنامه 
3860604937 و متولــد 1372/07/17 فرزنــد متوفى،2-مهيــن رحيمى پور فرزند 
محمدآقا به شماره شناسنامه 4050969548 و متولد 1344/03/01 همسر متوفى،3-
مرضيه نورى امزاجردى فرزند خيراله به شماره شناســنامه 3861224305 و متولد 
1380/01/13 فرزند متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 253)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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

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

برابر رأي شــماره 140060326006000497- 1400/04/28 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى غالمحســين آئين فر فرزند ابوالقاسم به 
شماره شناسنامه 22 و كد ملى 3933020409  در ششدانگ يك باب 
گلخانه به مساحت 3457/92 مترمربع قسمتي از پالك 14 اصلي واقع 
در بخش چهار مالير قريه رضوانكده خريدارى از مالك رســمى محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 183)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/29
حسن ابراهيم قاجاريان 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

 امســال دومين ســالى اســت كه كرونا 
سيستم آموزشــى را در استان مختل كرده و 
مــدارس به صورت غيرحضــورى اين روند 
را طــى كرده اند با اين  حال بــا اجراى طرح 
واكسيناسيون براى فرهنگيان زمزمه بازگشايى 
مدارس و حضورى شدن كالس هاى درس به 

گوش مى رسيد.
ايــن خبر واكنش هايــى را در بيــن والدين 
دانش آمــوزان به دنبــال داشــت و همگى 
واكسيناســيون فرزندان خود را شرط اصلى 
براى حضورى شــدن مدارس مى دانســتند 
در ادامــه اين تقاضا وزارت بهداشــت طرح 
واكسيناســيون دانش آموزان را در دستور كار 

قرارداد.
به همين منظور براى بازگشايى مدارس الزم 
است كه هر 2 ُدز واكسن تزريق شود و توصيه 
وزارت بهداشت هم اين است كه دانش آموزان 
12 تا 18سال به مراكز واكسيناسيون مراجعه 

كنند.
وزير بهداشت هم در اين خصوص اعالم كرده 
است براســاس مطالعات علمى و تصميمات 
كميته علمى وزارت بهداشــت، قرار شد در 
تمام مراكز واكسيناسيون كشور دانش آموزان 
12 تا 18 ســال واكســن دريافــت كنند و 
براساس ميزان واكسن هاى موجود در كشور 
كار واكسيناسيون دانش آموزان را آغاز مى كنيم 
و در مرحله بعدى هم كودكان 7 تا 12ســال 

واكسينه مى شوند.
تاكنون 28 ميليون و 382 هزار و 995 نفر ُدز 
نخست واكسن كرونا و 13ميليون و 620هزار 
و 868 نفــر نيــز ُدز دوم را تزريق كرده اند و 
مجموع واكسن هاى تزريق شده در كشور به 

42 ميليون و 3 هزار و 863 ُدز رسيد.
در استان همدان نيز بنا برگفته معاون سياسى، 
امنيتى و اجتماعى استاندارى همدان مدارس 
سطح استان در آغاز سالتحصيلى جديد(سوم 
مهرماه) همزمان با سراســر كشور و براساس 
دستورالعمل هاى ابالغى با توجه به جمعيت 
دانش آموزى و به صورت حضورى بازگشايى 

مى شود.
مصطفــى آزادبخــت در جلســه شــوراى 

آموزش وپــرورش اســتان همــدان، افزود: 
شــيوه نامه ارائه آموزش ها در مدارس بايد به 
گونه اى اجرا شود كه آموزش هاى حضورى و 

غيرحضورى مكمل يكديگر باشند.
وى گفت: در اين زمينه رسانه ها نقش مؤثرى 
براى كاهش نگرانــى و دغدغه دانش آموزان 
و اولياى آنها در راســتاى حضور در مدارس 

دارند.
آزادبخت افزود: مــدارس پس از يك مدت 
طوالنــى تعطيلــى، فعاليت خــود را با ارائه 
آموزش هــاى حضورى از ســر مى گيرند كه 
اين موضوع بــا همكارى رســانه ها، اوليا و 
دانش آموزان از ســالتحصيلى جارى عملياتى 

مى شود.
وى بيان كرد: براى بازگشايى مدارس نياز به 
اتحاد، هماهنگى و هم افزايى داريم و بهترين 
راه اغنــاى خانواده ها و دانش آمــوزان براى 
حضور در مــدارس، بهره منــدى از ظرفيت 

رسانه ها است.
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى 
همدان با اشــاره به اينكه بيشتر خانواده ها از 
تعطيلى طوالنى مدت مــدارس ابراز نگرانى 

مى كنند، افزود: بازگشــايى مدارس و حضور 
دانش آموزان در كالس درس خواسته جدى 
و مطالبه اصلى اولياســت كه با فراهم شدن 
امكانات و زمينه هاى الزم، اين مهم از ابتداى 

سالتحصيلى جديد محقق مى شود.
وى بيــان كــرد: براى مــا نقطه نظــرات و 
دغدغه هاى اوليا بسيار مهم است و با اجراى 
دقيق مصوبات پروژه مهر، آموزش ها دوباره به 

صورت حضورى ارائه مى شود.
آزادبخــت گفت: تنهــا در 30 كشــور دنيا 
آموزش وپــرورش تعطيل اســت و در 170

كشــور آمــوزش دانش آموزان بــه صورت 
حضورى و با حضور در مدارس و كالس هاى 

درس ارائه مى شود.
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى 
همدان بيان كرد: در بازگشــايى مدارس اگر 
شــيوه نامه هاى مربوط به پروژه مهر به خوبى 
اجرا شود، كمترين مشكل را در رابطه با شيوع 

ويروس كرونا خواهيم داشت.
وى با اشاره به اينكه با دستور وزير بهداشت 
افراد باالى 18سال در استان همدان مى توانند 
واكســن كرونا دريافت كنند، افزود: 25مركز 

جديد واكسيناسيون در استان همدان به مراكز 
فعال قبلى اضافه شــده تا خانواده ها و اولياى 
دانش آموزان بدون كمترين دغدغه براى ثبت 

در سامانه و دريافت واكسن اقدام كنند.
آزادبخت بــا بيان اينكه موتور محركه اجراى 
مصوبه شوراى سوادآموزى، آموزش وپرورش 
است، گفت: خانواده دانش آموزان نيز با تزريق 
واكسن كرونا، چرخه آموزش را تكميل كنند، 
چراكه تزريق واكسن براى دانش آموزان 12 تا 
18ســال نيز در سطح استان همدان آغاز شده 

است.
 معــاون تربيت بدنــى و ســالمت اداره كل 
آموزش وپرورش اســتان همــدان نيز در اين 
جلسه گفت: روند ثبت نام دانش آموزان براى 
تزريق واكســن كرونا در اين استان آغاز شده 

است.
عبــدا... جعفــرى افــزود: در ايــن طــرح 
دانش آمــوزان 12 تــا 18ســال مى تواننــد 
بــا مراجعــه به ســامانه وزارت بهداشــت، 
نشــانى بــه  آموزش پزشــكى  و  درمــان 
http://www.salamat.gov.ir براى 
دريافت نوبت تزريق واكسن كرونا اقدام كنند.

برنامه آغاز مهر و مدرسه همچنان مبهم است

اوليا نگران؛ مسئوالن اصرار به حضور
■ 12 تا 18 ساله ها واكسن مى زنند

 طرح نهضت پيشــرفت بانوان به منظور 
هويت بخشــى و اثبات ظرفيت هاى زنان در 
حل مسائل چون ســاير استان هاى كشور در 
همــدان نيز آغــاز به كار كرده اســت و روز 
گذشــته نخستين نشســت اعضاى اين ستاد 
در قالب كارگروه هاى آموزشى و هم انديشى 

مختلف بود.
نماينده ولى فقيه در استان همدان در اين مراسم 
با تأكيد بــر اينكه بزرگتريــن خيانت تمدن 
وحشى غرب در حق زنان، تنزل دادن منزلت 
واقعى بانوان است، گفت: تمدن غربى به دنبال 
پايين آوردن جايــگاه واقعى زن در جامعه و 

تبديل او به يك بازيگر است.
شعبانى،  حبيب ا...  والمسلمين  حجت االسالم 
يكــى از دغدغه هاى اصلى موجود را اهميت 
مسأله فعاليت بانوان در جامعه دانست و افزود: 
با آغاز به  كار اين تشــكل، مجمع بانوانى كه 
در دفتر تشــكيل شد را منحل كرديم تا كارها 
به صورت منسجم از اين طريق پيگيرى شود.

وى بزرگترين نقش بانوان در اســالم را نقش 
مربيگرى آنها عنوان كرد و گفت: پروردگار در 
قرآن كريم خود را به عنوان مربى هستى معرفى 
كرده است كه بخشى از اين نقش نيز در عالم 
به انبيا واگذار شده، اما نقش اصلى مربيگرى 
در عالم به لحاظ اســتعدادهايى كه در وجود 

آنها مى باشد متعلق به بانوان است.
امام جمعه همدان با بيان اينكه اين مربيگرى، 
خود را در قامت مادر نشان مى دهد، بيان كرد: 
اين مادر اســت كه مى تواند انسانى را تربيت 

كند كه او نيز زمينه ساز تحول جامعه مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه بزرگترين خيانت تمدن 
وحشى غرب در حق زنان، تنزل دادن منزلت 

واقعى بانوان است، گفت: تمدن غربى به دنبال 
پايين آوردن جايــگاه واقعى زن در جامعه و 

تبديل او به يك بازيگر است.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با اشاره به 
اينكه تعالى بخشى به منزلت بانوان، در دستان 
خود بانوان اســت، گفت: مســأله حجاب و 
عفاف، مســأله جايگاه منزلتــى خود زنان در 
جامعه اســت كه بايد اين جايگاه حفظ شود 
و بايد بدانيد كه هيچ كس جز خود شما توان 

ارتقاى اين مهم را ندارد.
وى بيان كرد: اينكه روزگارى در همين كشور 
مهمترين حرف نخست رســانه ها حضور يا 
حضور نداشتن زنان در ورزشگاه بود، توهين 
به جامعه بانوان و پاييــن آوردن اين جايگاه 
اســت. شعبانى با تأكيد بر اينكه جامعه بانوان 
نبايد اجازه تنزل جايگاه را بدهد، گفت: بانوان 
بايد ابتدا با شــناخت دقيق از جايگاه خود و 
انجام كار فرهنگى، در مسير ارتقاى منزلتى در 
جامعه قدم بردارند.وى بيان كرد: بانوان در نگاه 
اســالم و خالق عالم هستى آنچنان جايگاهى 
دارند كه حضرت آيت  ا... العظمى جوادى آملى 
در اين رابطه مى فرماينــد اگر اين جايگاه در 

جامعه كمتر نباشد، شايد باالتر هم باشد.
امام جمعــه همــدان در بخــش ديگــرى از 
صحبت هــاى خود بــا بيان اينكــه يكى از 
مشكالت موجود در عرصه كارهاى فرهنگى 
تكثــر مديريت هاســت، گفــت: اصول دين 
از توحيد آغاز مى شــود و بــه نبوت و معاد 
مى رســد، اما تمامى اين اصول بر پايه توحيد 
قرار دارد.وى با بيان اينكه اگر مديريت جامعه 
توحيدمحور نباشد و به دور از وحدت حركت 
كند، به هدف اصلى دســت پيــدا نخواهيم 

كرد، بيــان كرد: به طور مثال امروز بنياد عفاف 
و حجاب، ســتاد امر به معــروف، مجموعه 
استاندارى و حوزه هاى علميه همگى نسبت به 
اين مسائل داراى دغدغه هستند، اما مديريتى 
واحد كه محور انسجام بخشى قرار گيرد و از 
تكثر در عرصه مديريت جلوگيرى كند وجود 

ندارد.
نماينده ولى فقيه در همدان با تأكيد بر اينكه اين 
تشكل و ديگر نهادها زمانى مى توانند در جامعه 
اثرگذار باشند كه بنيان آنها بر تقوا باشد، گفت: 
كســى كه به دنبال اثرگذارى واقعى در جامعه 
است، بايد عملش مصداق وجه ا... باشد در غير 
اين صورت نمى توان انتظار دستيابى به اهداف 

موجود را داشته باشيم.
در ادامه نيز مديركل تبليغات اســالمى استان 
همــدان با بيان اينكه هــدف و رويكردى كه 
مجموعــه ســتاد نهضت در هر شهرســتان 
دنبــال مى كند اين خواهد بــود كه اين جمع 
فرهيخته با بهره گيرى و هم افزايى كامل با تمام 
مجموعه هاى بانوان در شهرستان ها كه شامل 
حوزه علميه خواهران، سازمان بسيج زنان و هر 
ظرفيتى كه در حوزه بانوان فعال است، افزود: 
بايد مسائل حوزه بانوان را براساس اقتضائات، 
رسوم، ظرفيت ها و فرصت هاى شهرستان را، 

در حوزه بانوان پيدا كنند.
حجت االســالم محمدهادى نظيرى بيان كرد: 
اين نشست از 4 بخش مهم تشكيل شده بود 
كه بخش نخست شــامل افتتاحيه كه هدف 
اين بخــش تبيين مأموريت و اهداف ســتاد 
براى اعضا است و توسط اداره كل امور بانوان 
سازمان تبليغات انجام شد، بخش دوم شامل، 
تشــكيل نشست هاى هم انديشــى بود كه در 

حلقه هاى هم انديشى هدف اين است كه بانوان 
مهمترين مسائلى كه تاكنون به آن رسيده اند را 

مجدداً مورد بحث و دقت نظر قرار دادند.
مديــركل فرهنگى و تبليغى بانوان ســازمان 
تبليغــات اســالمى كشــور بــه صــورت 
ويديوكنفرانســى با اشــاره به طرح نهضت 
پيشرفت بانوان، گفت: هويت بخشى بانوان با 
اســتفاده از ظرفيت و خودباورى از مهمترين 
مقوله هاى مربوط به نهضت پيشــرفت بانوان 
است. عاطفه سعيدى نژاد افزود: حضور زنان 
فراوانى  در عرصه هاى پيشــرفت مؤلفه هاى 
دارد كــه عرصه هاى مختلــف تربيت، تبليغ، 
خدمات  و  محصوالت  اجتماعى،  آسيب هاى 
فرهنگ مدار از قبيل مد و پوشــاك، ورزشگاه 
اسالمى و... تعريف و از ظرفيت زنان در اين 

زمينه ها بايد به صورت جدى كمك بگيريم.
وى بيــان كرد: يكــى از مهمترين مؤلفه هاى 
شكل دهى دولت اسالمى فعال كردن مردم در 
حل مســائل مختلف است و بايد در راستاى 
فعــال كردن آنها و گفتمان ســازى از ظرفيت 
زنان صاحب سخن استفاده كنيم چراكه زنان 
با ظرفيت ارتباط نرم با محيط، توان بااليى در 

رساندن پيام انقالب به مردم دارند.
سعيدى نژاد گفت: رفع مسأله محاصره تبليغاتى 
بايــد در اولويــت كار دســتگاه هاى اجرايى 
قرارگيرد و هماهنگى بين بخشى و مشاركت 
الزم بين دســتگاه ها ايجاد و مــردم نيز فعال 

شوند.
وى افــزود: ورود بانوان صاحب ســخن به 
عرصه هاى مختلف گفتمان سازى شرط الزم 
و حتى در برخى موارد شــرط كافى است و 
بايد ســطح تحليل بانوان فرهيخته ارتقا يابد 
كه اين امــر با پيشــتيبانى از طريق آموزش، 
توانمندسازى، ارتقاى سطح تحليل زنان و... به 
صورت پروژه مشترك بين دستگاه هاى اجرايى 
مختلف انجام مى شــود و بانوان تشــكيالت 
جمعيت بانوان فرهيخته اســتان ها نيز برخى 

از مسائل فرهنگى استان  ها را بررسى مى كنند.

نخستين نشست اعضاى ستاد پيشرفت بانوان استان همدان
تنزل منزلت واقعى زن در جامعه 

بزرگترين خيانت به بشريت بوده است
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چه كسانى نمى توانند كارت هديه بگيرند؟ 

 جديدترين دستورالعمل بانك مركزى درباره صدور كارت هديه 
و بن كارت توســط بانك ها حاكى از آن اســت كه افراد داراى چك 
برگشتى رفع ســوء اثر نشده، كسانى كه حق دريافت خدمات بانكى 
را ندارند و اشخاصى كه حساب آنها مسدود شده است، نمى توانند 

كارت هديه يا بن كارت دريافت كنند. 
به گزارش ايســنا، روزگذشــته بانك مركزى دســتورالعمل شيوه 
صــدور كارت هديه و بــن كارت ريالــى را موردبازنگرى قرار داد 
و به شــبكه بانكى ابالغ كرد كه مهمتريــن تغييرات صورت گرفته 
در اين دســتورالعمل شــامل صدور كارت هديه توسط هر مؤسسه 
اعتبارى صرفًا براى مشــترى داراى حســاب سپرده نزد آن مؤسسه 
اعتبارى امكانپذير است، صدور كارت هديه در هر مؤسسه اعتبارى 
به صورت غيرحضــورى، صرفًا از طريق ابزارهــاى پذيرش همان 
مؤسسه اعتبارى مجاز است، حداقل مبلغ براى هر فقره كارت هديه 
معادل 100هزار تومان است و حداكثر مبلغ آن از 500 هزار تومان به 
2ميليون تومان افزايش يافت و حداكثر مدت اعتبار كارت هديه نيز 

از يك سال به 2 سال افزايش پيدا كرده است، مى شود. 
اين دســتورالعمل كه حاوى 20 ماده و 6 تبصره اســت، در يكى از 
بندهاى خود مؤسســه هاى  اعتبارى يا بانك ها را موظف كرده است 
هنگام صدور كارت هديه و يا بن كارت، تعهدات الزم درخصـوص 
اجراى قانون و مقررات مبارزه با پولشويى و تأمين مالى تروريســـم 
را از مشترى اخـذ و در صـورت خوددارى مشترى از ارائه اين تعهد 
و يا خوددارى از عمل به تعهدات، مؤسسه اعتبارى بايـــد از ارائـه 

خدمات به وى خوددارى كند.
 وظايف بانك ها در قبال صدور كارت هديه 

با توجه به اينكه كارت هديه حداكثر به مدت 2 ســال داراى اعتبار 
است و پس از انقضاى مـــدت مزبـــور، مانـــده مصـــرف نشده 
كارت هاى هديه در تمام شعب مؤسســه اعتبارى صادركننده، قابل 
دريافت اســت، مؤسسه اعتبارى موظف است پس از تاريخ انقضاى 
كارت هديه و درصورت ارائـه ندادن جسـم كـارت هديه به داليلى 
نظيــر مفقودى، پرداخت مانده مصرف نشــده كارت هديه را صرفًا 
براساس درخواســـت مشترى و پس از احراز هويت وى پرداخت 
كند، همچنين مؤسســه اعتبارى موظف است قبل از تاريخ انقضاى 
كارت هديــه، درصورت ارائه جســم كارت هديه، با درخواســت 
مشــترى و پس از احراز هويت وى، نسبت به تعويض، توليد مجدد 

رمز يا رفع مسـدودى كارت هديه اقدام كند.  
عالوه براين، مؤسســه اعتبارى موظف اســت قبل از تاريخ انقضاى 
كارت هديه، در صورت ارائـه ندادن جسـم كـارت هديه به داليلى 
نظير مفقودى، با درخواســت مشترى و پس از احراز هويت وى و 
ابطـــال كـارت هديـــه قبلى، منوط به سپرى شدن حداقل 2ماه از 
تاريخ اعالم مفقودى و انجام ندادن هرگونه تراكنش اعـم از موفق يا 
ناموفق در مدت 2 ماه از تاريخ اعـالم مفقـودى و نيـز ادعـا نداشتن 
مالكيـت توسـط شخص ثالث با عنوان دارنده كارت هديه در مدت 
2 ماه از تاريخ اعالم مفقودى، نسبت بـه صـدور مجدد كارت هديه 

و يا توليد مجدد رمز كارت هديه اقدام كند.
از ديگر وظايف مؤسســات اعتبارى در قبال صدور كارت  هديه و 
بن كارت اين اســت كه ســازوكارى را فراهم كند تــا از طريق آن، 
رديابى تمامى تراكنش هـــاى هر كارت صادره و همچنين اخذ آمار 
و اطالعات مربوط به تعداد كارت هاى هديـــه و يـا بن كارت هـاى 
صادره و مبالغ آن براى هر مشــترى - به همراه مانده مصرف نشده 
كارت هاى هديه و يا بن كارت هـاى صادره در مقاطع زمانى حداقل 

روزانه - امكانپذير باشد. 
 از سوى ديگر، بانك ها بايد اطالعات تراكنش هاى كارت هاى هديـه 
و يـــا بن كارت هـاى صـــادره را مطابق ضوابط مذكور در آيين نامه 
مدت و طرز نگهـدارى اوراق بازرگـانى، اسـناد و دفـاتر بانك هـا، 
اعالمى توسط بانك مركزى نگهدارى كنند و تخلـف از آن مشـمول 
مجازات هـاى مقـرر در قـانون و مقررات مبارزه با پولشويى و تأمين 

مالى تروريسم مى شود.
 كارت هديه فقط براى برداشت از حساب است 

ضمن اينكه صدور كارت هديه صرفًا در قبال برداشــت از حســاب 
مشــترى مجاز است، جديدترين دســتورالعمل بانك مركزى صدور 
كارت هديه و يا بن كارت براى اشخاص زير را ممنوع دانسته است:  
1- اشــخاصى كه از ارائــه اطالعات يا اســناد موردنياز خوددارى 

مى كنند
2- دارندگان سابقه چك برگشتى رفع سوء اثر نشده

3- اشخاصى كه به حكم مراجع قضائى، حق دريافت خدمات بانكى 
از جمله افتتاح حساب در مؤسسه اعتبارى را ندارند

4- اشــخاصى كه به حكم مراجع قضائى، حســاب آنها در مؤسسه 
اعتبارى مسدود شده است و يـا بـه هـر دليل ديگرى حق برداشت 

از حساب را ندارند
5- اشخاص حقيقى ايرانى فاقد شماره ملى، اشخاص حقوقى ايرانى 
فاقد شناسه ملى و اشـــخاص خـــارجى(حقيقى و يا حقوقى) فاقد 

شماره فراگير اشخاص خارجى
6- اشخاص فهرســت تحريمى بند 20 ماده يك و فهرست توقيفى 
بند 21 آيين نامه اجرايى ماده 14 الحـــاقى قانون مبارزه با پولشويى 
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طرح هاى مهم عمران شهرى همدان 
بايد تا پايان سال تكميل شود

 رئيس كميســيون برنامه، بودجه و مالى شــوراى اسالمى شهر 
همدان گفت: طرح هاى مهم عمران شهرى بايد تا پايان سال تكميل 

و به بهره بردارى برسند.
ــگ،  ــى آقاجانى بي ــرد: پاركينــگ طبقات ــان ك ــر كاووســى اميد بي اكب
ــازار  ــر و ب ــاى غيرهمســطح ســردار شــهيدهمدانى و غدي تقاطع ه
بــزرگ ســينا 4 طــرح بــزرگ عمــران شــهرى اســت كــه بايــد در 

اولويــت اجــرا قــرار گيرنــد.
وى افزود: از شهردارى خواسته ايم كه اين طرح هاى بزرگ را تا پايان 

سالجارى تكميل و به بهره بردارى برساند.
كاووسى اميد بيان كرد: براى تكميل اين 4 طرح عمرانى 100ميليارد 
تومان اعتبار نياز اســت و شــهردارى همدان بايد در اصالح بودجه 

اين مهم را لحاظ كند.
وى گفت: در اصالح بودجه اعتبارات طرح هايى كه هيچ پيشــرفتى 
نداشــته اند و از دوره چهارم آغاز شده و هنوز به مرحله بهره بردارى 

نرسيده اند، تعيين تكليف مى شوند.
عضو شــوراى اســالمى شــهر همــدان بــا انتقــاد از وضعيت 
ساخت وســاز تقاطع سردار شهيدهمدانى بيان كرد: شهردارى بايد 
دليل اجرا نشــدن عمليات عمرانى پروژه سردار شهيدهمدانى را 

به شورا اعالم كند.

رئيس صنف مشاوران امالك استان:
پروانه كسب 63  بنگاه ملكى متخلف باطل شد

 رئيس صنف مشــاوران امالك اســتان همدان از ابطال پروانه كسب 63 واحد صنفى 
امالك در اين استان از ابتداى سال تاكنون خبر داد.

ابراهيم جمالى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه واحدهاى صنفى امالك استان در ركود 
80درصدى هستند و از زمان كرونا تاكنون كسب وكار بازار واحدهاى صنفى امالك رونق 
ندارد، گفت: كاهش هزينه ها و دستمزد مشاوره امالك از نيمه دوم سال گذشته به يك سوم، 
اســتيجارى بودن اكثريت واحدهاى صنفى امالك با اجاره هاى باال و كرونا و تعطيلى هاى 
دنباله دار محدوديت هاى كرونايى از داليل تعطيلى و جمع آورى و ابطال پروانه كسب اين 
تعداد از واحدهاى صنفى امالك ســطح استان بوده است ضمن اينكه در سال گذشته نيز 

برخى از واحدهاى صنفى به همين دليل واحد صنفى امالك خود را جمع آورى كردند.
وى تعداد واحدهاى صنفى امالك اســتان همدان را  هزار و400 واحد برشــمرد و بيان 
كرد: متأسفانه امورمالياتى توجهى به كاهش دستمزد واحدهاى امالك نداشته و واحدهاى 
صنفــى امالك، ماليات هاى بااليى را پرداخت مى كننــد درحالى كه بايد ماليات بر درآمد 
باشد. جمالى در رابطه با افزايش اجاره بهاى مسكن در سطح استان گفت: واحدهاى صنفى 
امــالك قدرت اجرايى بر امالك مردم ندارند و بنگاه هــاى امالك در افزايش اجاره بهاى 

مسكن دخيل نيستند.
وى افزود: مالكان مســكن با تصميم ستادكرونا و دادستان همدان حق افزايش 15درصد 
اجاره بها را دارند و در انعقاد قراردادها نيز واحدهاى صنفى امالك به اين امر كامًال پايبند 

هستند و رعايت مى كنند.

رئيس صنف مشــاوران امالك اســتان همدان در پاسخ به اين پرســش كه آيا موردى از 
اجاره اشتراكى مسكن در استان داشــته ايم؟ گفت: با توجه به افزايش اجاره بهاى مسكن 
خوشبختانه تاكنون موردى از اجاره مسكن اشتراكى مسكن توسط 2 خانواده را نداشته ايم.

وى بيان كرد:گاهى در برخى از خانواده هاى مســتأجر ممكن اســت فرزند آنان متاركه 
كرده و مجرد اســت به دليل تجــرد، فرزند با خانواده پدر خود به صورت اشــتراكى 

زندگى كنند.
جمالى همچنين در رابطه با  قيمت مســكن نيز گفت: از اوايل ســال تاكنون در 5، 6 ماه 
گذشته ميزان قيمت مسكن در استان همدان كاهش 15تا 20درصدى داشته، اما اين كاهش 
به دليل قيمت هاى سرســام آور مسكن در 2، 3ســال گذشته و فرضاً افزايش هر مترمربع 

مسكن از 2ميليون به 17ميليون تومان به نظر نمى آيد و ناچيز است.

توزيــع  شــركت  مديرعامــل   
نيروى برق اســتان همــدان از تبديل 
ســيمى به كابل  شــبكه  100كيلومتر 
خودنگهدار در استان همدان خبر داد.

بــه گــزارش روابط عمومى شــركت 
توزيــع نيــروى برق اســتان همدان، 
شيرزاد جمشــيدى با بيان اينكه يكى 
از اولويت هــاى شــركت جمع آورى 
برق هاى مجاز و صيانت از شبكه هاى 
برق اســت، گفت: طبــق برنامه ريزى 
انجــام شــده در ســال 1400، 500 
كيلومتر از شــبكه هاى ســيمى استان 

تبديل به كابل خودنگهدار مى شود.
وى افــزود: در اين راســتا ســهميه 
واحدهــاى اجرايــى تابعه بــا توجه 

بــه موقعيت جغرافيايى و حجم شــبكه هاى 
موجود ســهميه بندى شده اســت كه تاكنون 
حدود 100 كيلومتر شــبكه سيمى در استان 
همدان به كابل خودنگهدار تبديل شده است.

مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان 
همدان گفــت: از ميــزان 500 كيلومتر، 83 
كيلومتر در شهرستان همدان، 141كيلومتر در 
مالير، 50 كيلومتر در نهاوند، 30 كيلومتر در 
كبودراهنگ، 45كيلومتر در بهار، 40 كيلومتر 
در تويســركان، 40 كيلومتر در اسدآباد، 20 

كيلومتــر در رزن، 24كيلومتــر در فامنين و 
27كيلومتــر در شهرســتان درگزين اجرايى 

مى شود.
وى افــزود: با توجــه به اجنــاس موردنياز 
تهيه شــده و تحويل 293پايه  و 100كيلومتر 
كابل خودنگهدار با اعتبار 200ميليارد ريال به 

واحدهاى تابعه كار درحال انجام است.
جمشــيدى بيان كرد: همچنين در راســتاى 
توسعه شــبكه ها و برق رســانى به متقاضيان 
روســتايى 30كيلومتر شــبكه فشــارضعيف 

احداث شده است.
وى گفــت: در راســتاى افزايــش ضريب 
پايدارى شبكه هاى روستايى نيز تفاهم نامه اى 
از محل اعتبــارات بند«ج» تبصره 6 و بند«ز» 
تبصره 15 به مبلغ 350 ميليارد ريال با شركت 

توانير منعقد شده است.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان 
همــدان با بيــان اينكه از 4 كيلومتر شــبكه 
فشارمتوسط روستايى تاكنون 1,5كيلومتر آن 
جابه جا شده است، افزود: همچنين براساس 

ســاماندهى و بازگشايى معابر روستايى 
براى 220روســتا معادل هــزار و 800 

اصله پايه نصب و جابه جا مى شود.
وى گفت: در راســتاى بهينه ســازى و 
روســتايى  شــبكه هاى  تلفات  كاهش 
فشارضعيف  شبكه هاى  از  125كيلومتر 
به كابــل خودنگهدار تبديل مى شــود 
كه تاكنون 35 كيلومتر آن تبديل شــده 

است.
جمشيدى با بيان اينكه براى رفع ضعف 
ولتاژ مناطق روســتايى اســتان تاكنون 
شده  نصب  ترانســفورماتور  10دستگاه 
اســت، افزود: تا پايان امسال 2روستاى 
بى برق اســتان نيز برق دار مى شوند كه 
عمليات اجرايى روســتاى دولت آباد از 
توابع كبودراهنگ به پايان رســيده و روستاى 
انجــالس از توابع همدان به ميزان 30 درصد 

پيشرفت داشته است.
وى گفت: از مزاياى تبديل ســيم مســى به 
كابل خودنگهدار مى توان به مواردى همچون 
ارتقاى مبلمان شــهرى، جمع آورى برق هاى 
غيرمجاز و امكان نداشــتن سرقت انرژى از 
شــبكه، كمك به محيط زيســت و درختان و 
پايدارى شــبكه در مواقع باد و طوفان اشاره 

كرد.

مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان خبر داد

تبديل 100كيلومتر شبكه سيمى 
به كابل خودنگهدار در همدان

 براى كاهش التهاب بازار تخم مرغ هفته 
آينده از كشــورهاى همسايه تخم مرغ وارد 
مى شود. اين تصميم به دنبال افزايش قيمت 
تخم مرغ به دليل كمبود آن در بازار، گرفته 

شده است. 
حدود يك ماه اســت كه قيمت هر شــانه 
تخم مرغ به طور ميانگيــن 50 هزار تومان 
شــده اســت. افزايش قيمت تخم مرغ به 
دليــل تحريم ها، كاهــش واردات نهاده و 
جوجه ريزى بوده است كه همين امر سبب 
شده تا در يك سال گذشــته بيش از 3 بار 
با بحران كمبود مرغ و نوســان قيمت آن تا 
33 هزار تومان در همدان باشيم و پيش بينى 
مى شــود مجدداً با چالشــى در حوزه مرغ 

مواجه شويم. 
اكنــون كمبود تخم مرغ تا حــدى بوده كه 
تصميم بر واردات آن گرفته شده است. در 
اين باره رئيس هيأت مديره اتحاديه مركزى 
مرغداران ميهن با اشاره به اينكه 14ميليون 
قطعه مرغ تخم گذار در 3 ماه نخست سال 
به دليل ضرر و زيان مرغداران حذف شدند، 
از واردات تخم مرغ از كشــورهاى همسايه 

در هفته آينده نيز خبر داد.
حميد كاشــانى بيان كرد: به دولت پيشنهاد 
داديم كه براى كاهش التهــاب در بازار از 
كشورهاى همســايه تخم مرغ وارد كنيم. با 
اين پيشــنهاد موافقت شد و درصدد تأمين 
ارز آن هســتيم و احتمــاالً هفته آينده اين 
واردات صورت مى گيرد و اين تخم مرغ ها 
به همــراه تخم  مرغ هاى توليــد داخل در 
فروشگاه هاى زنجيره اى، ميادين و غرفه ها با 
قيمت هر شانه 44 تا 45 هزار تومان عرضه 

خواهد شد.
وى در گفت وگو با ايســنا، در پاسخ به اين 
پرسش كه چرا قيمت تخم مرغ افزايش يافته 
است، گفت: افزايش قيمت تخم مرغ اتفاقى 
يك شبه نيست. از سال گذشته هشدارهاى 
الزم را در ايــن   خصــوص به مســئوالن 
مربوطه داديم، ولى تعلل در رسيدگى به آن 
منجر به اين شد كه تخم مرغ با قيمت هاى 

باال به دست مصرف كنندگان برسد.
كاشــانى افزود: به دليــل تحريم ها در يك 
سال و نيم گذشته مرغ هاى اجداد با تأخير 
وارد كشــور شــدند و همين امر موجب 
شــد 10ميليون قطعه جوجه كمتر ريخته 
شود. براى جبران كســرى توليد تعدادى 
از گله هايى كه قرار بود حذف شوند براى 
توليد آماده شــدند تا در نيمه دوم سال كه 
توليد كمتر اســت از آنها استفاده شود. به 
عبــارت ديگر دوره توليــد مرغ تخم گذار 
90 هفته است، ولى به دليل گفته شده سن 

گله ها را به 20 هفته افزايش داديم كه روزانه 
400 تن به توليدات اضافه و كسرى جبران 

شود.
 قيمت ها در دولت جديد

 در دست بررسى است
 رئيــس هيأت مديــره اتحاديــه مركزى 
مرغداران ميهن بيان كرد: همچنين با وزير 
جهادكشاورزى وقت نيز از اسفندماه سال 
گذشته مكاتبات بســيارى انجام داديم كه 
بايســتى قيمت تخم مرغ اصالح و قيمت 
واقعى براى آن تعيين شــود. قرار شــد كه 
قيمت ها در عيد سالجارى اصالح شود ولى 
به بعد از عيد و ســپس به پس از انتخابات 
موكول شــد. پس از آن نيــز دولت جديد 
سركار آمد و قيمت ها فعًال در دست بررسى 
است اميدواريم كه قيمت واقعى تخم مرغ 

بزودى تعيين و اعالم شود.
3 ماه است ذرت به درستى

 تأمين نشده
وى در ادامــه افزايــش هزينه هــاى توليد 
از جملــه نهاده ها را علــت افزايش قيمت 
تخم مرغ دانست، گفت: نهاده هاى دولتى در 
2 مرحله افزايش قيمت داشته اند. از طرفى 
تنها 40 درصــد ذرت موردنياز مرغداران 
با قيمت هــاى مصوب تأمين مى شــود و 
مرغــداران مجبورند 60 درصد مابقى را از 
بــازار آزاد و 3 تا 4 برابر گرانتر تهيه كنند، 
همچنين نهاده هاى دولتى نيز با تأخير 2 تا 3

ماه به دست مرغداران مى رسد.
اين فعال بخش خصوصى افزود: در بخش 
مرغ تخم گذار حدود 3 ماه اســت كه ذرت 

به درستى تأمين نمى شود.
مرغ  قطعــه  حذف14ميليــون   

تخم گذار در 3 ماه نخست سال
كاشانى با اشــاره به اينكه قيمت تخم مرغ 
دستورى پايين نگه داشــته شده بود، بيان 
كرد: همين قيمت هاى دستورى باعث شد 
كه مرغداران در 3 ماهه نخســت سال در 
هر كيلو تخم مرغ 6 تــا 7هزار تومان ضرر 
كنند و برهمين اساس 14ميليون قطعه مرغ 

تخم گذار از بين رفت.
بــه گفتــه وى قيمت تمام شــده هر كيلو 
تخم مــرغ درب مرغدارى ها 19هزار تومان 
است و اين در حاليست كه قيمت مصوب 
آن كيلويى 14هزار تومان باقى مانده است.

اين فعال بخش خصوصى بيان كرد: مرغدار 
هر شــانه تخم مرغ را درب مرغدارى 38
هزار تومان مى فروشــد اينكه تخم مرغ به 
دســت مصرف كننده با قيمت هاى بيش از 
50 هزار تومان مى رسد نشان دهنده ناكارآمد 

بودن سيستم توزيع است.

تخم مرغ هم وارداتى مى شود
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
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قضاوت داوران استان همدان 
در قهرمانى كبدى كشور

 داوران اســتان براى قضاوت در مســابقات قهرمانى كشــور و 
انتخابى تيم ملى دعوت شدند.

با توجه به عملكرد خوب داوران اســتان در مســابقات مختلف از 
ســوى فدراسيون كبدى كشور حامد اسالمى داور بين المللى و فائزه 
آقامحمدى داور درجه 2 كبدى استان براى قضاوت در اين رقابت ها 

دعوت شدند.
مرحله نخســت اين مســابقات هم اكنون در اســتان هاى اردبيل و 
سيستان وبلوچستان در بخش آقايان و استان هاى قم و يزد در بخش 

بانوان به مدت يك هفته درحال برگزارى است.

كشف استعدادهاى ورزشى در مدارس
 كشــف افراد با اســتعداد و گزينش آنها در سنين پايين و سپس 
هدايت، كنترل و ارزيابي آنها در صعود به باالترين ســطح از مهارت 

يكى از اهداف اصلى هيأت تنيس روى ميز همدان است.
باتوجه به اينكه نســل پايه ما بيشــتر اوقات خود را حتى به صورت 
غيرحضورى با  مدارس در ارتباط هستند، آموزش وپرورش مي تواند 
بــا برنامه ريزي اصولي و دقيــق، زمينه هاي پرورش اســتعدادهاي 

ورزشي را فراهم كند.
در روزهــاى اخيــر هيــأت تنيــس روى ميــز همــدان بــا همــكارى 
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــم زدن ــرايطى را رق ــتان ش ــرورش اس آموزش وپ
اســتعدادهاى ايــن رشــته ورزشــى را از بيــن دانش آمــوزان كشــف 

كننــد.
 نايب رئيــس بانــوان در هيــأت تنيــس روى ميــز اســتان در 
ــي از  ــه روش علم ــتعداديابي ورزشــي ب ــت: اس اين خصــوص گف
نظــر دانشــمندان علــوم ورزشــي راهــي منطقــي، كوتــاه و مقــرون 
به صرفــه بــراي حضــور موفــق ورزشــكاران در صحنه هــاي 

بين المللــي اســت.
ياســمن صادقى افزود: در ورزش به عنوان يك هنر، كشــف افراد 
بااســتعداد و انتخاب آنها در ســنين پايين ســپس هدايت، كنترل و 
ارزيابــي آنها در صعود به باالترين ســطح از مهارت اهميت زيادي 

دارند.
وى گفــت: عوامل زيادى بر موفقيت در ورزش امروزه وجود دارد. 
يكى از مهمترين آنها اســتعداد ذاتى افراد اســت كه ما در تكاپوى 

كشف آنها در مدارس و از بين دانش آموزان هستيم.

10 آبان ماه آغاز مسابقات ليگ 2
 زمان آغاز مســابقات ليگ دسته دوم باشــگاه هاى كشور فصل 

1400-1401 و نقل وانتقاالت اين ليگ اعالم شد.
مسابقات ليگ دســته دوم باشگاه هاى كشور فصل 1400-1401 در 

روز دوشنبه 10 آبان ماه آغاز مى شود.
زمــان نقل وانتقاالت پيش فصل ليگ دســته دوم نيــز از تاريخ 23

شهريورماه آغاز شده و تا 2آذرماه 1400 خواهد بود. 

مسابقات تنيس به ياد استاد شهريار 
 مســابقات تنيس اليت كاپ ســطح B بانوان همدان به مناسبت 

بزرگداشت استاد شهريار برگزار شد.
رئيس هيأت تنيس استان با بيان اين خبر گفت: براساس ساختار فعلى 
مسابقات استانى به 2سطح A و B تقسيم شده و هر سطح امتيازات 

و شرايط مربوط به خود را دارد.
ــگ و  ــر رنكين ــر برت ــور 10 نف ــدون حض ــطح B ب ــابقات س مس
بازيكنــان داراى عناويــن قهرمانــى برگــزار مى شــود و ايــن 
ــا  ــا ب ــد ت ــت مى ده ــد فرص ــال رش ــان درح ــاير بازيكن ــه س ب
ــد.  ــرى انجــام دهن ــت نزديك ت ورزشــكاران هم ســطح خــود رقاب
ــتند  ــور داش ــكار حض ــوان 26ورزش ــطح B بان ــابقات س در مس
و شــايلى  صــواغ و نازنين زهــرا رشــتيانى بازيكنــان رده زيــر 
ــه  ــرده و ريحان ــب ك ــت و دوم را كس ــاى نخس ــال مقام ه 18س

ــدند. ــوم ش ــتركًا س ــز مش ــى ني ــان و نيلوفرخرم خليلي
ســيد عادل برقعى افزود: در حال حاضــر 41 تنيس باز آقايان و 74

تنيس بــاز بانوان در رنكينگ اليت كاپ 1400 به رقابت مى پردازند و 
از ابتداى ســالجارى على رغم شرايط خاص كرونا، 5دوره مسابقات 
بانوان و 5 دوره مســابقات آقايان و همچنين يك دوره مســابقات 

جايزه بزرگ استانى برگزار شده است.

 VAR  تا 2 هفته ديگر در ايران 
 وضعيت نهايى استفاده از VAR در ايران تا 2 هفته آينده مشخص 

مى شود.
بــراى اســتفاده از كمك داور ويدئويــى( (VARدر ديــدار ايران و 
كره جنوبى و يا رقابت هاى باشــگاهى كارگروه مربوط به طور مداوم 
درحال پيگيرى است و تا يكى 2 هفته آينده وضعيت نهايى استفاده از 

اين سيستم در ايران مشخص مى شود.
پيش از اين اعالم شــده بود احتمــاالً در ديدار ايران و كره جنوبى در 
چارچــوب دورنهايى انتخابى جام جهانى 2022 قطر از اين سيســتم 
اســتفاده مى شــود، همچنين ممكن اســت در نيم فصــل دوم ليگ 

بيست ويكم هم شاهد حضور VAR باشيم.

بازگشت تيم ملى فوتبال ايران 
به رتبه نخست آسيا

 تيــم ملى فوتبال ايران در تازه تريــن رده بندى فيفا با 4 پله صعود 
باالتر از ژاپن و استراليا به رده نخست آسيا صعود كرد.

 جديدتريــن رنكينگ فدراســيون جهانى فوتبال(فيفا) اعالم شــد و 
براســاس آن تيم ملى فوتبال ايران با 4 پله صعود ضمن قرار گرفتن 
در جايگاه بيســت ودوم جهان، عنوان نخســت قاره كهن را نيز از آن 

خود كرد.
يكى از مهمترين داليل اين رشد چشمگير پيروزى هاى اخير ايران در 
انتخابى جام جهانى 2022 قطر بود. ايران توانســت در 2 ديدار متوالى 
تيم هاى عراق و ســوريه را شكســت دهد. تيم ژاپن كه پيش از اين 
درصدر جدول قاره كهن قرار داشت با شكست برابر عمان اين جايگاه 
را از دســت داد، همچنين تيم هاى ژاپن و استراليا در رده دوم و سوم 

قرار گرفتند.
بلژيك، برزيل، انگليس، فرانســه، ايتاليا، آرژانتين، پرتغال، اســپانيا، 
مكزيك و دانمارك 10تيم برتر جهان فوتبال در اين رده بندى هستند.

مددى از مديرعاملى استقالل استعفا داد
 مديرعامل باشگاه اســتقالل كه در ماه هاى اخير عملكردش مورد 
انتقاد هــواداران اين تيم قرار گرفته بود، پــس از حضور در وزارت 

ورزش از مسئوليت خود استعفا كرد.
احمد مددى پس از حذف استقالل از ليگ قهرمانان آسيا موج تندترى 
از انتقادات را نسبت به مديريت خود احساس كرد و پس از تجمعى 
كه از سوى هواداران مقابل وزارت ورزش انجام شد، به اين جمع بندى 

رسيد كه از مسئوليتش كناره گيرى كند.
مددى اســتعفايش را به وزير ورزش وجوانان و اعضاى هيأت مديره 
اعالم كرده وگويا وزير نيز با اين اســتعفا موافقت كرده است. احتماالً 

مديرعامل جديد تا پايان هفته معرفى مى شود.

برترى  دراماتيك  شباب االهلى
 در شِب رؤيايى قائدى

 تيــم فوتبال شــباب االهلى 
امارات با درخشش ستاره ايرانى 
خود توانســت الشــارجه را از 

پيش رو بردارد.
در يكــى از مهمترين ديدارهاى 
هفته چهارم ليــگ برتر امارات، 
به  شــباب االهلى  فوتبــال  تيم 
مصاف تيم مدعى الشارجه رفت 

كه اين ديدار درنهايت با پيروزى 4 بر 3 االهلى همراه شد.
در ايــن ديدار مهدى قائدى كار را از روى نيمكت آغاز كرد و احمد 
نوراللهى در تركيب اصلى به ميدان رفت. قائدى در ابتداى نيمه دوم به 

جاى نوراللهى وارد تركيب شباب االهلى شد.
در ابتداى نيمه دوم و در بدو ورود مهدى قائدى به زمين اين ســتاره 
ايرانى توانســت در نخســتين حركت پا به توپش گل تســاوى را به 
ثمر برساند. اين نخستين گل قائدى با پيراهن شباب االهلى محسوب 

مى شد.
در دقيقه 93 و در شــرايطى كه بازى با نتيجه تســاوى 3 بر 3 رو به 
اتمام بود، مهدى قائدى بار ديگر توانست روى خالقيت خود دروازه 
ميهمان را باز كند تا االهلى با درخشــش ايــن بازيكن در اين جدال 
حساس به برترى برسد. شباب االهلى با اين برترى 10 امتيازى شد و 

در رده سوم جدول جاى گرفت. 

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

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

برابر رأي شماره 14006032606000500- 1400/04/28 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحــد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى مريم 
مالمير فرزند على بابا به شــماره شناســنامه 1219 صادره از بخش تويسركان 
در ششــدانگ يك باب مغازه به مساحت 41/62 مترمربع قسمتي از پالك يك 
اصلي واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد. (م الف 166)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/29
حسن ابراهيم قاجاريان 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

واليبال ايران قهرمان آسيا شد
  تيم ملى واليبال ايران با غلبه بر تيم  ملى ژاپن به مقام نخســت واليبال آســيا دست 

پيدا كرد.
بيست ويكمين دوره مسابقات واليبال قهرمانى آسيا كه در توكيو مركز ژاپن برگزار مى شد 
روز گذشته با انجام بازى پايانى به اتمام رسيد و تيم ملى ايران موفق شد عنوان نخست 
اين رقابت ها را كســب كند. روز گذشــته دو تيم ملى ايران و ژاپن پس از عبور از سد 

حريفان خود به ديدار پايانى رسيده بودند مقابل هم صف آرايى كردند.
در ديدار فينال شــاگردان عطايى در تيم ملى ايران همچون ديدارهاى گذشته با قدرت 

ظاهر شــد و با انجام يك بازى جذاب و خوب موفق به كســب برترى شــد و براى 
چهارمين بار عنوان قهرمانى مسابقات آسيايى را كسب كرد. 

در اين ديدار ســروقامتان كشــورمان مقابل ميزبان بازى روانى را به نمايش گذاشتند و 
موفق شدند با تركيب بازيكنان جوان و مربى داخلى با نتيجه 3 بر يك ژاپن را شكست 

دهند و قهرمان شوند.
مســابقات واليبال قهرمانى آسيا با حضور 16 تيم از 21 الى 28 شهريور به ميزبانى ژاپن 
برگزار شــد كه در پايان ايران به عنوان قهرمانى دست يافت و ژاپن دوم شد هر دو تيم 
ايران و ژاپن سهميه حضور در مسابقات جهانى 2022 روسيه را به دست آوردند. در اين 

رقابت ها تيم چين نيز با غلبه بر چين تأيپه به مقام سوم رسيد.

اطالعيه

 تاريخ انتشار: 1400/06/29

هيأت مديره شركت تعاونى مسكن ايثارگران شهرستان رزن 

مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت تعاونى مسكن ايثارگران در ساعت 10 روز شنبه مورخ 1400/07/10 در محل سالن تبليغات اسالمى شهرستان رزن 
برگزار مى گردد. لذا از تمامى اعضا و يا وكالى آنها (طبق اسناسنامه) دعوت مى شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به دستور جلسه در اين مجمع حضور بهم رسانند. 

الزم به ذكر است جهت تأييد وكالتنامه ها قبل از برگزارى مجمع به دفتر هيأت مديره مراجعه گردد.
داوطلبان تصدى بازرسى موظفند حداكثر مدت 7 روز پس از انتشار آگهى مجمع عمومى درخواست كتبى خود را مطابق فرم به دفتر تعاونى تحويل نمايند.

(همراه داشتن ماسك و دستكش الزامى است).
دستور جلسه:

1-گزارش هيأت مديره و بازرس از عملكرد تعاونى در سال 97 و 98 و 99
2-طرح تصويب صورت هاى مالى منتهى به 97/12/29 و 98/12/29 و 99/12/29

3-انتخابات اعضاى اصلى و على البدل و بازرسين 
4-طرح تصويب تعيين خط مشى تعاونى براى سال 1400

5-طرح تصويب خريد انشعاب برق، آب و همچنين واريز هزينه  هاى پروژه جدول گذارى، اصالح و مرمت معابر و آسفالت و مشخص كردن هزينه انتقال سهام به 
اعضاء جديد و واگذارى شهرك به شهردارى 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شركت تعاونى مسكن ايثارگران شهرستان رزن

(نوبت دوم) هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

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

برابر رأي شماره 140060326006000497- 1400/04/28 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى رضا حسين 
خانى فرزند ملك محمد به شــماره شناسنامه 116 و كد ملى 3934825524  در 
ششدانگ يك باب گلخانه به مســاحت 4025/84 مترمربع قسمتي از پالك 14 
اصلي واقع در بخش چهار مالير قريه رضوانكده خريدارى از مالك رســمى محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در 
صــورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد. (م الف 186)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/29
حسن ابراهيم قاجاريان 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

سليمان رحيمى»
 شــايعات خريد امتياز ليگ يكى براى تيم 
فوتبال پاس همدان جدى شــده است و اين 
تيم در يك قدمى حضور در رقابت هاى ليگ 

يك قرار دارد.
تيم فوتبال پاس همدان كه قهرمانى در آســيا 
را در ويترين افتخارات خود دارد چند ســالى 
است كه در ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور 
حضــور دارد و در اين ســال ها بــا مربيان و 
مديران مختلف نتوانســته به ليگ يك صعود 
كنند و هر ســال هزينه هاى هنگفتى براى اين 
تيم خرج مى شــود، ولى از آنجا كه ساختار و 
مديريت ثابتى ندارد تمام اين تالش ها آب در 
هاون كوبيدن مى شــود و تا امروز راه به جايى 

نبرده است.

هرسال پس از پايان رقابت هاى فوتبال شايعاتى 
مبنى بر خريد امتياز براى فوتبال همدان و پاس 
بر ســرزبان ها مى افتد كه اين شايعات در حد 
همان شــايعه باقى مى ماند به عمل نمى رسد، 
اما گويا امسال شــرايط متفاوت است و يك 
عالقه منــد به فوتبال همــدان درنظر دارد تا با 
خريد امتياز تيم ليگ يكى به نام پاس تيم دارى 
كند. در روزهاى گذشــته خريدار با مديركل 
ورزش وجوانان استان جلساتى را برگزار كرده 

و توافقاتى صورت گرفته است.
آدينه گذشــته اين خريدار در همدان با حميد 
سيفى نشســتى داشت و خريد امتياز تيم ليگ 
يكى را نهايى كردند و ظاهراً اين انتقال مراحل 

پايانى را مى گذراند.
شنيده هاى ما حاكى از آن است كه اين انتقال تا 

عصر امروز نهايى مى شــود و آنطــور كه از 
شــواهد پيداست تقريباً قطعى است مگر آنكه 

در دقيقه 90 اتفاقات غيرمنتظره اى رخ دهد.
گويا قرار شــد تيم فروشــنده امور مربوط به 
خروج تيم از اســتان فروشــنده را تا امروز به 
انجام برســاند و اين انتقال عصر امروز نهايى 
شــود. مدير كل ورزش وجوانان درخصوص 
اين اتفاق به خبرنگار ما گفت: جلسات خوبى 
با طرف قرارداد داشتيم و توافقاتى نيز صورت 

گرفت.
حميد سيفى افزود: قرار است عصر امروز اين 
اتفاق نهايى شــود و اگــر آنطور كه پيش بينى 
مى شود و پاس ليگ يكى شــود از چند روز 
ديگر با شكل گيرى مديريت و معرفى كادرفنى 
تمرينات پاس در روزهاى آينده براى حضور 

در رقابت هاى ليگ يك آغاز مى شود.
وى افــزود: اداره كل ورزش وجوانــان درحد 
تــوان با توجه به ضوابــط و قوانين در تأمين 
زيرســاخت ها اين تيم را كمك خواهد كرد تا 
پاس با قدرت در مســابقات ليگ يك حضور 

پيدا كند.
ســيفى در ادامه گفت: تا عصــر امروز منتظر 
خريد امتيــاز خواهيم بود و اگــر اين توافق 
عملى نشــود آنگاه با قدرت براى حضور در 

رقابت هاى ليگ 2 استارت مى زنيم.
آنطور كه شنيده مى شود اين انتقال تقريباً قطعى 
شــده و تا امروز مســائل خروج از استان تيم 
فروشنده انجام مى شود و پاس فصل نوينى را 

در ليگ يك تجربه خواهد كرد.
اگر اين رؤيا به واقعيت تبديل شود فصل آينده 
شــهر همدان با 2 نماينده در ليگ دســته يك 
شركت مى كند. تيم هاى شهردارى و پاس بايد 
خود را براى ايــن رقابت ها كه يك ماه ديگر 
شروع مى شــود و 18تيم در آن شركت دارند 
آماده كنند و بــا تيمى قوى قدم به عرصه اين 

رقابت ها بگذارند.
متأســفانه در روزهاى اخير شاهد هستيم كه 
برخى در استان تمايلى به ليگ يكى شدن پاس 
ندارند و با سنگ اندازى و مانع تراشى درصدد 
هســتند اين كار عملى نشود و گويا منافع آنها 

در ليگ 2 ماندن پاس تأمين مى شود.
رقابت هاى ليگ يك از سطح بااليى برخوردار 
است و مى تواند باعث ديده شدن فوتبال استان 
بشود. به ليگ يك رسانه ها و فدراسيون توجه 
ويژه اى دارند و انگيــزه بازيكنان و هواداران 
فوتبال باال مى رود، البته زمان براى تيم فوتبال 
پاس تنگ است و براى حضور در ليگ يك يا 
2بايد هرچه زودتر تكليف كادرفنى و مديريت 
خود را روشــن كند و تمرينات آماده سازى را 
شروع كند. فدراســيون فوتبال درنظر دارد از 
دهه نخست آبان ماه اين رقابت ها را آغاز كند و 
پاس وقت چندانى براى جذب بازيكن و مربى 

و آماده سازى ندارد.

 تركيب تيم هاى كشتى آزاد و فرنگى رده 
سنى نوجوانان اســتان با برگزارى يك دوره 

مسابقه درون اردويى معرفى شدند.
با ابتكار رئيس هيأت كشــتى استان همدان 
و همراهى رؤســاى هيأت هاى اســتان هاى 
ايالم، كرمانشاه، كردستان، لرستان و مركزى 
مسابقات ليگ كشتى غرب كشور در 2رشته 
آزاد و فرنگى قرار اســت از هفته آينده آغاز 
شــود و تيم همــدان براى حضــور در اين 
رقابت هــا تركيــب نفرات خــود را در يك 

مسابقه درون اردويى شناخت.
كشتى گيران نوجوان اســتان در اين پيكارها 
كيلوگــرم   45 وزن  در  آزاد،  رشــته  در  و 
محمدمهدى  شــفيعى از همدان، در وزن 48

كيلوگرم اميررضا عبدالملكى از تويسركان، در 
وزن 51 كيلوگرم محمدحسين اسدى از رزن، 
در وزن 55 كيلوگرم رضا دارابى از تويسركان 
و در وزن 60كيلوگــرم ميــالد خدابخشــى 
از تويســركان، در وزن 65 كيلوگــرم محمد 
تكلو از تويســركان، در وزن 71 كيلوگرم نيز 

اميرحسين عبدالملكى از تويسركان، در وزن 
80 كيلوگرم محمدرضاگرجى از بهار، در وزن 
92 كيلوگرم محمد اسفنديارى از درگزين و 
در وزن 110كيلوگــرم ســجاد حيدريان از 
تويســركان و در رشته فرنگى و در وزن 45
كيلوگرم حسين فرجى از همدان، در وزن 48

كيلوگرم اميرمحمد گرجى از همدان، در وزن 
51 كيلوگرم محمدامين رجبى از همدان، در 
وزن 55 كيلوگرم سينا زندى از مالير، در وزن 
60 كيلوگرم اميرعرفان جهانى از همدان، در 

وزن 65 كيلوگرم حســين قاسمى از بهار، در 
وزن 71 كيلوگرم يونس شفيعى از نهاوند، در 
وزن 80 كيلوگرم مهدى رنجبران از همدان، 
در وزن 92 كيلوگرم محمدمهدى سليمى از 
اسدآباد و در وزن 110كيلوگرم رضا صدرى 

از همدان تيم استان را همراهى مى كنند.
مسابقات ليگ كشتى غرب كشور با حضور 
6 اســتان غربى از 22 مهرماه در همدان كليد 
مى خورد و هر هفته رقابت ها در مركز يكى از 

استان هاى شركت كننده برگزار مى شود.

زمان آغاز 
مسابقات ليگ 3 
اعالم شد
 زمــان آغــاز مســابقات و نقل وانتقاالت 
فصل جديد مرحله نخســت ليگ دسته سوم 

باشگاه هاى كشور مشخص شد.
مســئول ليگ دســته ســوم ســازمان ليگ 
و  مســابقات  آغــاز  زمــان  درخصــوص 
نقل وانتقاالت گفت: براســاس برنامه ريزى و 
زمان بندى انجام شده مسابقات مرحله نخست 
رقابت هاى ليگ دسته سوم باشگاه هاى كشور 

از روز يكشنبه 23 آبان ماه آغاز مى شود.
آغاز  زمان  درخصوص  فراهانى  اميرحســين 

از  نقل وانتقاالت  كــرد:  بيــان  نقل وانتقاالت 
30شــهريورماه آغاز مى شــود و با توجه به 
اينكــه نقل وانتقــاالت ليــگ 2، 2 آذرماه به 
اتمام مى رســد تصميم گرفتيــم زمان پايانى 
نقل وانتقــاالت را طــورى تنظيــم كنيــم تا 
بازيكنانى كه نتوانســتند در ليگ هاى باالترى 
نظير ليگ2 جابه جا شــوند ايــن فرصت را 
داشته باشــند تا با انتقال به باشگاه هاى دسته 
ســومى به فعاليت خود ادامــه دهند بر اين 
اســاس زمان پايان نقل وانتقــاالت ليگ 3 را 
تاريــخ 10 آذرماه تعيين كرديــم تا بازيكنان 
آزاد فرصت حدود يك هفته اى جهت حضور 
در ليگ 3 را داشــته باشند و امكان تعويق آن 

وجود نخواهد داشت.
وى بيان كرد: براى برگزارى مســابقات ليگ 
دســته ســوم در مرحله نخســت طرح هاى 

مختلفى را مدنظــر داريم كه قاعدتًا تصويب 
و اجــراى هركدام مشــمول زمان مى باشــد 
و بايــد ديد درنهايت كــدام طرح به صالح 

طوالنى ترين ليگ فوتبال كشور مى باشد.
در مرحله نخســت ليگ دســته سوم حدود 
34 تيم به عنوان نماينده اســتان ها كه شامل 
قهرمان31 اســتان، نايب قهرمان استان تهران، 
قهرمــان توابــع و قهرمان جزيــره كيش و 
همچنين 10تيمى كه سهميه خود را در مرحله 
نخست فصل گذشته حفظ كرده اند و 10تيم 
ســقوط كننده از مرحله نهايى فصل گذشــته 
ليگ دسته سوم به مرحله نخست فصل آينده 

را تشكيل مى دهند.
تيم هاى داماش پارســه تهران، شريعت نوين 
مشهد، ســوهان محمد قم، ستارگان سيمرغ 
البرز، شــهداى گروس بيجار، گرين كشاورز 

نهاوند، پرســپوليس برازجان، پيروزى نگين 
خورموج، عقاب شــيراز، فوالد هرمزگان در 
مرحله نخست فصل گذشته با قرارگيرى در 
رتبه هاى ســوم و چهارم گروه هايشان سهميه 
خــود را در اين رقابت هــا حفظ و مى توانند 

در مرحله نخست فصل جديد شركت كنند.
تيم هاى پاراگ تهران، پيشگامان فنون پارس، 
دماونــد آمل، كانيــو اشــنويه، فرهنگ ايثار 
آستارا، پاس گيالن، صنعت ابريشم اصفهان، 
يــزد لوله، خليج فــارس ميناب و اســتقالل 
شــوش10تيمى هســتند كه از مرحله نهايى 
فصل گذشــته ليگ 3 به مرحله نخست فصل 

جديد سقوط كردند.
اســامى 34 تيم كه به عنوان نماينده استان ها 
در اين مرحله حضور خواهند يافت متعاقبًا از 

طريق كميته مسابقات اعالم مى شود.

تالش براى ليگ يكى شدن پاس

براى حضور در ليگ كشتى غرب كشور
تركيب تيم كشتى نوجوانان همدان اعالم شد
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

باكترى زامبى ساز شناسايى شد
 مكانيسم انگل ها در جلوگيرى از پيرى گياهان كه به تازگى كشف 
شــده اســت مى تواند به يافتن راهى براى محافظت از محصوالت 

زراعى در برابر بيمارى كمك كند.
ــه اى  ــه گون ــده را ب ــودات زن ــا موج ــنا، انگل ه ــزارش ايس ــه گ ب
ــد و برخــى  ــار كنن ــه مناســب نيازهايشــان رفت ــد ك ــر مى دهن تغيي
از گياهانــى كــه تحت تأثيــر ايــن انگل هــا قرارمى گيرنــد بــه 
ــد.  ــى" نامي ــا را "زامب ــوان آن ه ــه مى ت ــد ك ــر مى كنن ــه اى تغيي گون
ــش  ــا نق ــرده و تنه ــف ك ــود را متوق ــل خ ــان توليدمث ــن گياه اي
محــل زندگــى و ميزبــان را بــراى عامــل بيمــارى زاى انگلــى ايفــا 
ــروز  ــورد نحــوه  ب ــروز اطالعــات كمــى در م ــه ام ــا ب ــد. ت مى كنن

ــى وجــود داشــت. ــاق در ســطح مولكول ــن اتف اي

ماهيچه هاى پالستيكى جديد با قدرت 
بلند كردن 5000 برابر وزن خود

 محققان موفق به ساخت ماهيچه هاى پالستيكى جديدى شده اند 
كه با گرما فعال مى شوند و مى توانند تا 5 هزار برابر وزن خود را بلند 

كند و تقريباً 6 برابر بيشتر از نسخه هاى قبلى انرژى ذخيره مى كنند.
به گزارش ايسنا و به نقل از آى اى، "ژنان بائو" محقق دانشگاه "استنفورد" 
در كاليفرنيا در مجله ACS Central Science گزارش داده است 
 Shape memory)"كه تيمش يك "پليمر داراى حافظه شــكلى
polymer) ايجاد كرده اســت كه به ربات ها اجازه مى دهد همزمان با 
گرم شــدن پليمرها، دستان خود را حركت دهند. اين پليمرهاى جديد 
مى توانند اجســام را تا 5هزار برابر وزن خود بلند كرده و تقريباً 6 برابر 

بيشتر از نسخه هاى قبلى انرژى ذخيره كنند.

از حلقه طاليى تا عكس خانوادگى 
منظومه شمسى

 برندگان مســابقه عكاســى نجوم «موزه رويال گرينويچ» اعالم 
شــدند. به گزارش ايســنا و به نقل از ديلى ميل، «شوچانگ دونگ » 
لقب عكاس سال را با تصويرى از حلقه طاليى از آن خود كرد. اين 
تصوير يك خورشيدگرفتگى ساليانه را نشان مى دهد كه در تاريخ 21 
ژوئن سال 2020 در منطقه على در تبت ثبت شده است. "شوچانگ 
دونگ" مى گويد: اين مكان در تمام طول سال آب وهوايى آفتابى دارد، 
اما در هنگام خورشيدگرفتگى من شاهد ابرهاى تيره در تمام آسمان 
بودم. ما با نگرانى منتظر بوديم و خوش شانســى آورديم. در عرض 
يك دقيقه از وقوع اين پديده، نور خورشــيد از ميان ابرها نمايان شد 

و سپس خورشيد پشت ابرها رفت.

نانوذرات ليپيدى كه به درمان سرطان كمك 
مى كنند

 پژوهشــگران ژاپنى در بررســى جديد خود، نوعى از نانوذرات 
ليپيدى طراحى كرده اند كه مى توانند با از بين بردن مقاومت در برابر 

ايمنى درمانى، به درمان بهتر سرطان كمك كنند.
به گزارش فلوريدا نيوزتايمز، شايد يك نانوذره ليپيدى كه به صورت 
ويژه اى طراحى شده است، بتواند مولكول هاى سيگنال دهنده ايمنى را 
به سلول هاى ماكروفاژ كبد برساند تا مقاومت نسبت به ايمنى درمانى 
ضد تومور را از بين ببرد. دانشمندان "دانشگاه هوكايدو"ژاپن، راهى 
يافته اند كه شايد بتواند به برخى از بيماران در غلبه كردن بر مقاومت 
نسبت به ايمنى درمانى سرطان كمك كند. آنها توانستند اثر اين روش 

را در آزمايش روى موش ها نشان دهند.

شناسايى زودهنگام ويروس هاى نادر 
با يك ابزار پيشرفته

 محققان دانشگاه "مك مست" كانادا در مطالعه اخيرشان موفق به توسعه 
ابزار جديدى شــده اند كه قادر به اعالم هشدار زودهنگام در مورد حضور 
ويروس هاى نادر و ناشــناخته موجود در محيط است و مى تواند عوامل 
بيمارى زاى باكتريايى كشنده كه موجب سپسيس مى شوند را شناسايى كند. 
به گزارش ايســنا و به نقل از تى ان، "سپســيس" نوعى التهاب است كه 
سراسر بدن را فرامى گيرد و به دليل عفونت پيش مى آيد. اين الگوريتم جديد 
يك ابزار پيشرفته است كه قادر به شناسايى مقادير كم عوامل بيمارى زاى 
شناخته شده و ناشــناخته در شرايط مختلف مانند عفونت قابل انتقال از 
حيوان به انسان مانند كروناويروس سندرم حاد تنفسى 2 است و مى تواند 

براى شناسايى حضور عوامل بيمارى زاى احتمالى نيز نظارت داشته باشد.

از برنامه هاى ابتكارى در حوزه 
فرهنگ هاى محلى حمايت مى كنيم

ــعر و ادب فارســى  ــم گراميداشــت روز ش  مراس
ــتان  ــى اس ــاى ادب ــى مســئوالن انجمن ه و گردهماي
همــدان، بــا حضــور مديــركل فرهنگ وارشــاد 
اســالمى همــدان، رئيــس خانــه شــعر و ادب اســتان، 
روســتاى  در  اســدآباد  امام جمعــه  و  فرمانــدار 
ــتان  ــن شهرس ــع اي ــدره از تواب ــگرى ملحم گردش

ــد. ــزار ش برگ
به گــزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ وارشــاد 
اسالمى استان همدان، در ابتداى اين نشست مسئوالن 
انجمن ها ديدگاه ها، نظرات و پيشنهادات خود را مطرح 
كردند و در ادامه مديركل فرهنگ وارشاد اسالمى استان 

پاسخگوى مباحث مطرح شده، بود.
احمدرضا احسانى در بخشــى از صحبت هاى خود 
ضمن تبريك روز شــعر و ادب، با بيان اينكه مباحث 
تخصصى در حوزه ادبيات، زيربناى حوزه فرهنگ و 
هنر اســت؛ گفت: ادبيات ارتباط مستقيم با فرهنگ و 
تمدن اين سرزمين دارد و به هويت ملى ختم مى شود. 
تنوع فرهنگى بخشى از خرده فرهنگ هاى ايران هستند 

كه فرهنگ كشور ما را تشكيل مى دهند.
وى بــا تأكيد بــر اينكه فرهنــگ ايرانــى مملو از  
زيبايى هاســت، بيان كرد: اســتان همدان هم به دليل 
دارا بــودن خرده فرهنگ هاى متنوع، تنوع گويش ها و 

قوميت هاى مختلف، به نوعى ايران كوچك است.
مديركل فرهنگ وارشــاد اسالمى اســتان همدان با 
بيــان اينكه در بخش فرهنگ محلــى، آمادگى داريم 
از ظرفيت شهرســتان ها استفاده كنيم، گفت: اداره كل 
از برنامه هاى ابتكارى كه موردتأييد كارشناســى قرار 

بگيرد؛ حمايت مى كند.
وى افزود: ما حوزه ادبيات را پايه فرهنگ مى دانيم با 
اين حال به دنبال كميت در حوزه انجمن ها نيستيم، البته 
سقفى براى فعاليت انجمن ها نداريم با اين حال تالش 
مى كنيم ساماندهى كاملى در اين زمينه داشته باشيم تا 
انجمن هاى فعال مشخص شوند. احسانى از راه اندازى 
كتابخانه تخصصى بــراى انجمن ها خبر داد و گفت: 
تجهيزات موردنياز براى اين كار را اداره كل در اختيار 
شهرستان ها قرارمى دهد. در ادامه معاون امورفرهنگى 
و رســانه اى اداره كل فرهنگ وارشــاد اسالمى استان 
همدان هم ضمن تشريح برنامه هاى حوزه فرهنگى كه 
بخشى از آن در نيمه نخست سال برگزار شده و بخش 
ديگر در ماه هاى آينده برگزار مى شود، افزود: همايش 
شعر عاشــوراييان و همايش شعر گويش هاى محلى 
برنامه هايى بود كه تابســتان امسال در گستره استانى 
برگزار شــد. مجيد فروتن با تأكيد بر اينكه امروز هم 
شــاهد برگزارى برنامه ديگرى در اين حوزه هستيم، 
گفت: برنامه اى با عنوان ياد ايام كه گراميداشــت ياد 
و خاطره 50 نفر از درگذشتگان حوزه شعر و ادبيات 
استان در 50 سال گذشته است و جايزه ادبى استان از 
برنامه هاى شاخصى است كه در ماه هاى آينده برگزار 
مى شود. در پايان اين مراسم از صمد مرادى مهر شاعر 

پيشكسوت اهل ملحمدره تجليل شد.

ضرغامى معاون 
ميراث فرهنگى را 

تغيير داد
 علــى دارابــى، معــاون امــور اســتان هاى 
ضرغامى،  عزت ا...  حكم  با  صداوســيما  سازمان 
و  گردشــگرى  ميراث فرهنگى،  وزارت  قائم مقام 
صنايع دســتى و همچنين معــاون ميراث فرهنگى 

اين وزارتخانه شد.
وزارت  روابط عمومــى  مديــر  ميثمــى،  حســن 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى با تأييد 
ايــن تغيير، از برگزارى مراســم توديــع و معارفه 
محمدحســن طالبيان و على دارابى، پيش از ظهر 

يكشنبه 28 شهريورماه خبر داد.
طالبيان كه دكتراى معمارى داشت و مدير علمى و 
اجرايى پايــگاه ميراث جهانى هفت تپه و چغازنبيل 
و پايگاه ميراث جهانى پارســه ـ پاسارگاد بود و از 
سال 1392 به عنوان معاون ميراث فرهنگى فعاليت 

داشــت، مســئوليت اين معاونت را به على دارابى 
سپرد.

دارابى كه انتخابش به عنوان معاون ميراث فرهنگى 
با واكنش هايى همراه بود عضو هيأت علمى دانشگاه 
صداوســيما بوده و بــه عنوان محقــق در حوزه 
ارتباطات و انقالب اســالمى معرفى شده است. با 
انتخــاب وى صفحه معرفى دارابــى در ويكى پديا 
نيــز تغيير كرده و به عنــوان معاون ميراث فرهنگى 
معرفى شده اســت.  تحصيالت دارابى در ارتباط 
با علوم سياســى بوده و در مقطع دكترى با گرايش 

جامعه شناسى سياسى از دانشگاه آزاد فارغ التحصيل 
شــده اســت. وى در زمان رياســت ضرغامى در 
ســازمان صداوســيما نيز قائم مقــام و معاون بوده 
و پيــش از دريافت حكم قائم مقامــى و معاونت 
گردشگرى  ميراث فرهنگى،  وزارت  ميراث فرهنگى 
و صنايع دســتى، معاون امور اســتان ها در سازمان 
صداوســيما بود. دارابى همچنين مشاور رئيس و 
مدير بررســى تاريخى و سياســى مؤسسه حفظ و 
نشــر آثار مقام معظم رهبرى و براى مقاطعى رئيس 
ستاد سالگرد پيروزى انقالب اسالمى در صداوسيما 

بوده است.
از جمله مهمترين اقدامات دارابى در صداوســيما، 
راه اندازى شبكه هاى تلويزيونى نسيم، پويا، ورزش، 
نمايش، مستند، افق و ســالمت عنوان شده است. 
در دوران وى مذاكراتــى درباره راه اندازى شــبكه 
تلويزيونــى گردشــگرى نيز مطرح شــده بود كه 
تاكنون به ســرانجام نرسيده است. دارابى در زمان 
مسئوليتش در صداوســيما الزمه راه اندازى چنين 
شــبكه اى را حمايــت متوليــان ميراث فرهنگى و 

گردشگرى دانسته بود.

معاون گردشگرى:
 بايد براى مسافرت در دوره پساكرونا 

برنامه ريزى كرد
 معاون گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
گفت: در دوران پســاكرونا عالوه بر نقش مهم ســفر در برطرف كردن 
اضطراب ها و تزريق نشاط به جامعه، موتور محركه اقتصاد را در جهان 

روشن خواهد كرد.
به گزارش ميراث آريا، ولى تيمورى با اشاره به اهميت بزرگداشت روز 
جهانى گردشگرى، گفت: براساس مصوبات سازمان جهانى گردشگرى 
27سپتامبر مصادف با 5مهرماه به  عنوان روز جهانى گردشگرى نامگذارى 
شده است و از 2 سال گذشته نيز اين روز با پيشنهاد معاونت گردشگرى 

و تأييد شوراى انقالب فرهنگى در تقويم ملى ثبت شد.
وى افزود: امســال نيز همانند روال سال هاى گذشته به يك روز بسنده 
نكرده و از اين فرصت يك هفته اى براى معرفى برنامه ها و سياست هاى 
حوزه گردشــگرى همچنين ارتباط بيشتر و تبادل تجربه بين فعاالن اين 

صنعت و دستگاه هاى مرتبط بيشترين بهره را خواهيم برد.
تيمورى با تأكيد بر اينكه در 3 سال گذشته سعى بر برگزارى اين مناسبت 
با درنظر گرفتن سياست هاى وزارتخانه مبنى بر تحقق شعار«توزيع سفر 
در كشور» بوده است، بيان كرد: برهمين اساس سياست برگزارى مراسم 
در استان هاى كمتر شناخته شده اى مانند سيستان وبلوچستان، كردستان و 

سمنان در راستاى معرفى ظرفيت هاى اين استان ها اجرا شد.
معاون گردشگرى كشور با بيان اينكه برنامه هاى امسال با درنظر گرفتن 
شــرايط كرونا و ايام مذهبى انجام مى شود، گفت: به دليل همزمانى روز 
جهانى گردشگرى با اربعين برنامه ها از ششم مهرماه به صورت فيزيكى 
و مجازى آغاز مى شــود. با توجه به اينكه پايان هفته گردشگرى نيز با 
28صفر مصادف شــده، برنامه ريزى ها با درنظر گرفتن اهميت معنوى و 

مذهبى اين ايام و مالحظات مربوط به آن انجام شده است.
وى با اشــاره به اينكه ميزبانى به 5 استان و با 2 رويكرد متفاوت واگذار 
شده اســت، افزود: هفته گردشگرى با ميزبانى اســتان اردبيل كه جزو 
مسيرهاى جديد گردشگرى در محور شمال غرب كشور و از استان هاى 
مقيد و متعهد به برنامه هاى مذهبى اســت در روز ششــم مهرماه آغاز 

مى شود.
تيمورى از اســتان هاى كردستان و كرمانشاه به صورت مشترك به عنوان 
ميزبان بعدى نام برد و گفت: مراســم روز هشــتم مهرمــاه در منطقه 
اورامانات كه امســال به ثبت جهانى رســيد و از ديگر محورهاى جديد 
گردشگرى در مسير شمال غرب كشور به شمار مى رود، برگزار مى شود.
معاون گردشگرى كشور بيان كرد: استان هاى كرمان و فارس نيز 2 استان 
ديگرى هستند كه با رويكرد مسير سنتى گردشگرى كشور براى ميزبانى 
انتخاب شده اند و به ترتيب در روزهاى دهم و يازدهم مهرماه مراسمى 
را براى بزرگداشــت هفته جهانى گردشگرى تدارك ديده اند، 27 استان 

ديگر نيز برنامه هاى جداگانه اى در اين ايام خواهند داشت.
وى با تأكيد بر برنامه ريزى هاى انجام شده با مشاركت بخش خصوصى 
هر اســتان، بيان كرد: در كنار معرفى ظرفيت هاى گردشگرى هر استان، 
برنامه هاى آيينى و مذهبى مثل مداحى و تعزيه درنظر گرفته شده است، 
همچنين در راستاى تنوع بخشى گردشگرى بسته هاى گردشگرى زيارتى 

معرفى مى شود و عالقه مندان مى توانند از اين ظرفيت بهره ببرند.
تيمورى چگونگى تبيين شــعار امسال مبنى بر «گردشگرى ابزارى براى 
رشــد فراگير» را از ديگر محور كارها اعالم كــرد و افزود: با توجه به 
اهميت بررســى ابعاد اين شعار و چگونگى تحقق آن سخنرانى هايى از 
صاحبنظران علمى حوزه گردشگرى با موضوع تبيين شعار سال 2021 
برنامه ريزى شده است. معاون گردشگرى كشور رونمايى از پروژه هاى 
ملى و تقدير از فعاالن گردشــگرى اســتان را از ديگر برنامه اســتان ها 
دانســت و بيان كرد: براســاس برنامه ريزى هاى انجام شــده قراراست 
پروژه ها با حضور آقاى ضرغامى به بهره بردارى برسند، همچنين حضور 
وزيرگردشــگرى در اســتان ها اهميت و ضرورت پرداختن به موضوع 

گردشگرى را بر مقامات استانى بيش از پيش روشن مى كند.
وى با اشــاره به اينكه آغاز مجدد گردشــگرى همگام با ساير كشورها 
به عنوان پيام هفته جهانى گردشگرى درنظر گرفته شده است، گفت: از 
آنجا كه در 2 سال گذشته شيوع پاندمى كرونا بيشترين آسيب را متحمل 
صنعت گردشگرى كرده است، برآن هستيم كه با توجه به شدت گرفتن 
سرعت واكسيناسيون و عبور از پيك از اين فرصت براى انتقال پيام اميد 

و نشاط به فعاالن گردشگرى استفاده كنيم.
تيمــورى با بيــان اينكه بــذر اعتماد و اميــد از طريق برگــزارى اين 
مراســم ها به مردم و فعاالن صنعت گردشــگرى منتقل مى شود، افزود: 
صنعت گردشــگرى درحال بازگشت به روزهاى خوب است و فعاالن 
گردشــگرى با برنامه هاى هوشمندانه، رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى و 

انجام سفرهاى ايمن مى توانند نقش آفرينى خود را از سربگيرند.
معاون گردشگرى كشــور با تأكيد بر اهميت سفر براى كاهش استرس 
و تنش هاى ناشى از كرونا، بيان كرد: در دوران پساكرونا عالوه بر نقش 
مهم سفر در برطرف كردن اضطراب ها و تزريق نشاط به جامعه، موتور 

محركه اقتصاد را در جهان روشن خواهد كرد.
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■ حديث:
امام على(ع):

خداشناس ، چهره اش شاد و خندان است ، و دلش ترسان و اندوهناك .    
غرر الحكم : ج 2 ص 104 ح 1985

  از همدان تا كوالب با ميرسيدعلى همدانى 
همــدان با وجــه اشــتراك تاريخــى و فرهنگى 
به واســطه ميرســيد على همدانى ملقب به شــاه 
همــدان مى تواند زمينه تبادل توريســت فرهنگى 
بين ايران و تاجيكســتان را رقــم زند. از آنجا كه 
ايران زمين  تاريخ وتمدن  پايتخت  در  گردشــگرى 
همــواره فرصت هــاى ارتباطى را ناديــده گرفته 
اســت بيــم آن مى رود اين بــار نيز ايــن مهم به 
فرصت سوزى تبديل شود، اما از آنجا كه همراهى 
وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى با 
هيأت رياســت جمهورى در سفر تاجيكستان از 2 
بُعد مهم بود؛ نخســت تقويت روابط گردشگرى 
دوجانبه ايران و تاجيكســتان و ديگرى عضويت 
در ســازمان همكارى هاى شــانگ هاى و تأثير آن 
در توسعه گردشــگرى بين كشورهاى عضو اين 
ســازمان كه معاونت گردشــگرى كشــور متذكر 
شــده اســت در هر 2 بخش همكارى هايى داريم 

و ضوابطى را پيگيرى مى كنيم.
از آنجا كه نمايندگان مردم همدان در مجلس شوراى 
اســالمى با ضرغامى وزير ميراث فرهنگى ارتباطى 
نزديــك و تأثيرگذار دارند الزم اســت اين مهم را 
موردتوجه قرار داده و براى پيشــبرد اهداف ورود 

پيدا كنند.
رفت وآمــد گردشــگران بين ايران و تاجيكســتان 
در ســال هاى اخير موازنه منفى داشــته كه بيشــتر 
تحت تأثير روابط سياسى و اقتصادى دو كشور بوده 
است. اينك با امضاى يادداشت تفاهم همكارى بين 
ايران و تاجيكســتان در جريان سفر رئيس جمهور، 
پيش بينى مى شــود يخ اين رابطه ذوب شود و سفر 

بين دو كشورِ هم زبان رونق بگيرد.

پيــروان  جمــع  در  رئيس جمهــور   
ميرسيدعلى

حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى كه به 
شهر كوالب در كشور تاجيكستان سفر كرده است، 
با حضور در مجموعه فرهنگى ميرسيدعلى همدانى، 
مرقد وى را زيارت و ســپس از موزه اين مجموعه 

بازديد و دفتر يادبود آن را امضا كرد.
در هنــگام بازديد وى از بخش هــاى مختلف اين 
مجموعه، تعدادى از پيروان ميرســيدعلى با پوشش 
مخصوص خود، روايتى از زندگى و سلوك او را در 

قالب شعرخوانى اجرا كردند.
در مســير عزيمت رئيســى از فرودگاه به آرامگاه 
ميرســيدعلى گروه هــاى مختلــف مردمــى كــه 
در جاى جــاى مســير اجتماع كــرده بودنــد، از 

رئيس جمهورى اسالمى ايران استقبال كردند.
اين حضور فرصتى شــد تا بار ديگر با پرداختن به 
جايگاه ميرسيدعلى همدانى در همدان اشاره كنيم تا 
به واسطه آن توجه مسئوالن كشورى را به اين مهم 
جلب كنيم كه پايتخت تاريخ وتمدن ايران زمين لبريز 
از داشته هاى غنى است كه به واسطه آن در آن سوى 

مرزها هم نام و نشانى مأنوس با تاريخ دارد.
اطالعات سفارت ايران در تاجيكستان نشان مى دهد، 
محبوب ترين و مطلوب ترين مقاصد سفر تاجيك ها 
به ترتيب روسيه، قزاقستان، ازبكستان، چين، تركيه، 
امارات، هند و ايران است. انگيزه اين سفرها بيشتر 
كار، تجارت، ديدار اقوام، بازديد از شهرهاى تاريخى 
مثل سمرقند و بخارا، تحصيل، درمان و گردشگرى 
اســت. ارزيابى ها نشــان مى دهد تاجيكستانى ها به 
ايران سفر مى كنند، چون كشورى با زبان و فرهنگ 
مشترك و داراى امكانات درمانى است. اين آمار بايد 

براى همدان بيشــتر از ديگر استان هاى كشور حايز 
اهميت باشد چراكه ما اشتراكات فرهنگى به واسطه 

ميرسيد على همدانى با تاجيك ها داريم.   
  1394سالى به نام شاه همدان 

يونسكو تصميم گرفت ســال 2014 را به مناسبت 
هفتصدميــن ســال تولد عــارف نامــدار ايراني، 
ميرســيدعلي همداني و نيز ثبت  نــام وي در تقويم 
مشاهير به نام اين شخصيت واال نامگذاري كند اين 
اتفاق رخ داد و در اين ميان از آنجا كه ميرســيدعلي 
همداني زاده همدان و مرقدش در تاجيكســتان بود 
قرار بر آن شــد همايشــي در تاجيكستان و همدان 
با محوريت بزرگداشت ميرسيدعلي همداني برگزار 
شــود و پس از برنامه ريزى هاى متعدد 1394؛ سال 

ميرسيد على در همدان نام نهاده شد. 
ميرسيد على همدانى در ســال 714 هجرى قمرى 
(اوايــل قــرن چهاردهم ميالدى) در شــهر همدان 
(ايران) به دنيا آمد، او پس از فراگرفتن علوم مختلف 
به منظور توسعه آموزش و ريشه كن كردن بى سوادى 
به مناطق مختلف شــبه قاره هند، پاكستان و منطقه 
قفقاز به همراه 700 نفر از شــاگردان برجســته اش 
مهاجرت كرد. جايگاه ميرســيد علــى همدانى نزد 
مردم منطقه كشــمير به اندازه اى بود كه وى را به نام 
"شاه همدان" مى خواندند. در تاجيكستان نيز به سبب 
خدمات گســترده و فراوان علمى و معرفتى، همواره 
نزد مردم و اصحاب هنر و فرهنگ از جايگاه ممتازى 
برخوردار بود تا جايى كه روى اسكناس هاى آن كشور 
اشعار زيباى وى با مضمون دعوت انسان ها به مهربانى 

و پرهيز از خشونت و اشاعه صلح نگاشته شده است.
مير سيدعلى همدانى در كتاب ارزشمند خود با نام 
"ذخيره الملوك" نوعى دستورالعمل صلح و توسعه، 

نيكى و ريشــه كن كردن خشــونت را به حاكمان و 
پادشــاهان توصيه مى كند؛ هدفى كه سازمان جهانى 

يونسكو همواره بر آن تأكيد دارد.
وى در 73 ســالگى به قصد ســفر حج از كشــمير 
حركت كرد و بــه دعوت حاكم پاخلى چند روزى 
آنجا اقامت گزيد، ولى بر اثر بيمارى در ذيحجه 786 

هجرى قمرى جان به جان آفرين تقديم كرد.
كوالب محل دفن شــاه همدان اســت. كوالب از 
قديمى ترين شهرهاى جمهورى تاجيكستان با بيش 
از 2هزار و700 ســال تاريخ است. كوالب به معناى 
آبگيــر يا جاى گودى اســت كــه آب در آن جمع 
مى شود (تاالب) به همين دليل كوالب تاجيكستان و 
همدان با يكديگر خواهرخوانده شده اند و همچنان 
گنبدعلويان محل دفن ياران ميرسيدعلى همدانى از 
بناهاى ماندگار و تاريخى همدان اســت، اما هرگز 
در مســير توسعه روابط و گردشــگرى سالمت به 
بهانه اين ظرفيت همدانى ها روى ورود گردشگران 
تاجيكى برنامه ريزى نكرده اند شــايد از اين پس با 
گســترش روابط ايران و تاجيكستان اين مهم مورد 

توجه قرار گيرد.
در پايان اين مطلب بيراه نيســت شــعرى به يادگار 
بگذاريم كه در ســال 1394 توسط حسن رضايي، 
رئيس پژوهشــكده مطالعات منطقه اي در همايش 

ميرسيد على در همدان سروده شد.
پرسيد عزيزي كه علي اهل كجايي؟

گفتم به واليت علي كز همدانم
هرچند هواي همدان سرد و بد است
شخص همداني به خدا معتمد است

زيرا همداني و علي هم عدد اســت (منظور حروف 
ابجد اين 2 كلمه است).

ردپاى شاه همدان دركوالب است

بى توجهى به 30 سال خواهرخواندگى  
■ غفلت از ترغيب تاجيك ها با گردشگرى سالمت براى سفر به همدان

■ زادگاه ميرسيد على همدان است      ■ يادداشت تفاهم همكارى بين ايران و تاجيكستان امضا شد
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مريم مقدم  »
 جايگاه ارزشــمند ميرســيدعلى همدانى پل 
ارتباطى و قابــل برنامه ريزى براى آينده ارتباطات 
همــدان و كوالب خواهد بود، اكنــون در جريان 
سفر رئيس جمهور به تاجيكستان براى شركت در 

اجالس سازمان همكارى هاى شانگ هاى، پس از 
گذشــت 7 سال، يادداشت تفاهم همكارى بين دو 

كشور امضا شد. 
بهانه سفر هيأت ايرانى، شركت در اجالس سازمان 
همكارى هاى شانگ هاى بوده است، اين سازمان 8 

عضو اصلى داشته كه ايران نهمين عضو آن شد. تا 
پيش از اين، ايران عضو ناظر بود. با اين حال، روابط 
و همكارى هايى در سطح گردشگرى با كشورهاى 
عضو اين سازمان داشتيم. در آخرين نشست هم كه 
هفته پيش در سطح مقامات گردشگرى كشورهاى 

عضو به ميزبانى تاجيكســتان برگزار شد، قرار شد 
برنامه همكارى هاى مشترك منطقه اى پيش نويس 
شــود كه از ايران نيز به عنــوان عضو ناظر، نظر و 
پيشــنهاد خواســته شــد و ما درحال جمع آورى 

محورها هستيم.


