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افتتاح 131 پروژه 
برق در استان 
همدان

با تأمين 450 هزار 
تن كود يارانه اى 
به استقبال كشت 
پاييزه مى رويم

اعتماد مردم
 با عمل به وعده ها 
ترميم شود
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مصاحبه  تحليل  گزارش  عملكرد  رپرتاژ   آگهى

نگاهى به عملكرد نگاهى به عملكرد 88سالهساله
                بخش دولتـى و خصوصـى                 بخش دولتـى و خصوصـى 

                                           به مناسبت هفته دولت                                           به مناسبت هفته دولت

هزينه 24ميلياردى شهردارى منطقه 3 براى معابر 

همدان با 20 هزار تن 
آسفالت شد

براى نخستين بار در كشور:

ازدواج در همدان الكترونيكى شد
شهبازى؛ نماينده شهرستان در مجلس:

محور ارتباطى نهاوند به كنگاور 
تأمين  مالى شد
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تأكيد بر تغيير موثرياد

 1- بــا راى اعتمــاد مجلــس يازدهم به 
18 وزيــر پيشــنهادى و آغاز بــه كار وزرا، 
گمانه زنى ها درباره تغيير مديران دولتى شدت 
يافته است. پيش بينى مى شود اين گمانه زنى ها 

افزايش يافته ...

2

در گفت وگو با همدان پيام مطرح شد

حاجى بابايى: 
همـدان
 استاندار تراز باال
 مى خواهد
■ آخر هفته جلسه انتخاب استاندار
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لون
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  مدير شــهردارى منطقه 3 همدان از اجراى روكش  آسفالت  و لكه گيرى 
و ترميم ســطوح  معابر در 5ماه ابتدايى ســالجارى به ميــزان 20 هزارتن 
معادل 124هزار مترمربــع و با مبلغ 24ميليارد تومان خبــر داد. به گزارش 
روابط عمومى شهردارى منطقه 3 همدان، محمدرضا فيضى منش با بيان اينكه 

يكى از اولويت هاى مديريت شهرى ارائه خدمت رسانى مطلوب است، گفت: 
در راستاى بهبود عبور و مرور شــهرى و با هدف خدمت رسانى شايسته به 
شهروندان و تســهيل در امر تردد وسايل نقليه، كار عمليات اجراى آسفالت 

به طور مستمر و متوازن  در معابر و خيابان هاى نواحى چهارگانه ...
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فنـاوري

درس گفتارهاى بوعلى 

گردشگـرى

احتمال كشف حيات فرازمينى 
در 2 تا 3 سال آينده!

 كارشناسان ستاره شناسى مى گويند كه ممكن است در 2 تا 3 سال 
آينده نشانه هايى از حيات در سيارات فراخورشيدى بيابيم.به گزارش 
گاردين، محققان در بيشتر مواقع به دنبال سياراتى مشابه زمين از نظر 
جرم، اندازه و تركيبات جوى مى گردند، اما ستاره شناســان دانشــگاه 
"كمبريج" پس از يافتن سياره  قابل سكونتى كه 2برابر زمين شعاع دارد 
و بيش از 8 برابر جرم دارد به اين باور رسيدند كه احتمال وجود حيات 
در ســياراتى كه مشابه زمين نيستند بيشتر از آن  چيزى است كه تصور 
مى كردند. آنها اكنون دســته  جديدى از ســيارات فراخورشيدى قابل 
ســكونت به نام "hycean" یافته اند. اين سيارات داغ بوده و سطح 

آنها با اقيانوس پوشيده شده است و جو آنها مملو از هيدروژن است.

كشف 2پديده غيرمعمول كه مى تواند 
تحولى در علم فيزيك ايجاد كند

 دانشمندان 2پديده غيرمعمول كشف كرده اند كه ممكن است ما را 
در آستانه پيشرفتى بزرگ در علم فيزيك قرار دهد.

بــه گــزارش «آى اى»، براســاس مطالعه اى كه به تازگــى در مجله  
"Physical Review Letters"  منتشــر شــده اســت نوع 
جديدى از آشكارســازهاى امواج گرانشــى 2 پديــده غيرعادى را 
ثبت كرده اند كه مى توانند ســياهچاله هاى اوليه يا ماده تاريك باشند. 
بيشتر آشكارسازها قادر به ثبت چنين امواجى با فركانس باال نيستند 
و موج هــاى جديدى كه به تازگى ثبت شــده اند با هرآنچه تاكنون 
مشاهده شده بود تفاوت دارند.امواج گرانشى زمانى تشكيل مى شوند 

كه نيروهاى قدرتمند موجى در بُعد فضا-زمان ايجاد كنند.

ساخت نخستين بالگرد هيدروژنى 
سرنشين دار جهان

 نخستين بالگرد هيدروژنى سرنشين دار جهان كه پايه گذار توسعه 
سيســتم هاى پيل ســوختى هيدروژنى براى همــه پرنده هاى برقى 

عمودپرواز(eVTOL)  است، در دست ساخت است.
به گزارش ايســنا، نخســتين بالگرد هيبريدى يا تركيبى هيدروژن-

الكتريكى جهان در حال ساخت است و قرار است در سال 2025 به 
آســمان برود. تركيب رؤيايى پرنده هاى عمودپرواز برقى با سوخت 
هيدروژنى با همكارى شــركت هاى هاى پوينت (HyPoint)  كه 
توسعه دهنده پيل هاى سوختى هيدروژنى است و"پياسكى ايركرفت 
"(Piasecki Aircraft)  بــه دنبال ســاخت نخســتين بالگرد 

هيدروژنى سرنشين دار جهان هستند.

بزرگترين مزرعه بادى شناور جهان 
آماده بهره بردارى است

 ساخت بزرگترين مزرعه بادى شناور دنيا در اسكاتلند به تازگى 
به اتمام رسيده است.

به گزارش ايسنا، مزرعه بادى "كينكاردين"(Kincardine)  داراى 
ظرفيت 50 مگاواتى اســت و در 15كيلومترى جنوب شرقى سواحل 
"ابردين شير"(Aberdeenshire)  در شمال شرقى اسكاتلند واقع 

شده است.
به گفته  اداره ترابرى آمريكا(ABS)، اين شــركت قصد دارد ســاليانه 
218گيگاوات بر ساعت برق توليد كند. اين ميزان انرژى براى برق رسانى 
به 55هزار خانوار اسكاتلندى كافى است. اداره ترابرى آمريكا اين مزرعه 

بادى را بزرگترين نيروگاه بادى شناور جهان معرفى كرد.

ناسا در تدارك پرتاب تلسكوپ "جيمز وب"
 با به پايان رســيدن آزمايش هاى تلسكوپ فضايى "جيمز وب"، 
ناســا خود را براى پرتاب و راه اندازى اين تلســكوپ فضايى آماده 

مى كند.
به گزارش «آى اى»، به دنبال تعويق هــا و تأخيرهاى اجتناب ناپذير، 
تلســكوپ فضايى"جيمز وب" ناســا روز به روز به محل و تاريخ 
پرتاب خود نزديك مى شــود، زيرا آژانــس فضايى آمريكا به تازگى 

موفقيت آزمايشات نهايى آن را تأييد كرده است.
ناسا در بيانيه مطبوعاتى خود خبر داد كه اين تلسكوپ فضايى درحال 
آماده شــدن براى ارســال به محل پرتاب خود در "كورو" واقع در 
گويان فرانسه است. آماده سازى و حمل ونقل "جيمز وب" قرار است 

در ماه سپتامبر به پايان برسد.

برآورد«ياتا» از بازگشت نبض سفرهاى هوايى 
تغيير كرد

9500 هواپيما در پاركينگ كرونا
 برآورد«ياتا» از زمان«بازگشــت سفرهاى هوايى به وضعيت عادى» 
تغييــر كرد. پيش تر با آغاز موج واكسيناســيون در كشــورها، اميد به 
خــروج پروازها از ركود كرونايى براى 2024 جدى شــده بود؛ اما با 
ابعاد غافل گيركننده كرونادلتا از يكســو و تبعات توقف مسافرت ها از 
سوى ديگر، هم اكنون احياى سفر براى پس از 2024 پيش بينى مى شود. 

يك سوم هواپيماهاى جهان در پاركينگ است.
انجمن بين المللى حمل ونقل هوايى(ياتــا) در جديدترين برآوردهاى 
خود نشــان داد كه احتماالً ســفرهاى هوايى بين المللى حتى تا سال 
2024 نيز به سطح پيش از شيوع كرونا بازنگردد و با توجه به پيش بينى 
قبلى اين انجمن بازگشــت سفرهاى هوايى يك سال به تأخير مى افتد. 
ياتا كه حدود290 شركت هواپيمايى را در عضويت خود دارد، عوامل 
متعددى را براى كند شــدن اين وضعيت ذكــر مى كند كه مى توان به 
اعتماد نداشــتن مصرف كنندگان، كاهش ســفرهاى تجارى و شدت 
افزايش شــيوع ويروس كرونا در سراسر جهان اشاره كرد. پيش از ياتا 
نيز، اقتصاددانان استراليايى بازگشت سفرهاى بين المللى به دوران پيش 
از كرونا براى اســتراليا را پس از سال 2024 برآورد كردند. اگرچه در 
پيش بينى هاى قبلى ســازمان هاى جهانى همچون شوراى جهانى سفر 
و گردشگرى، ســازمان جهانى گردشگرى، ايكائو و ياتا حداكثر زمان 
بازگشت نبض سفرهاى هوايى به پيش از كرونا را سال 2024 ارزيابى 
كرده بود و حتى شــوراى جهانى سفر و گردشگرى در تحقيقات قبلى 
خود اواخر ســال 2022 را زمان بازگشت سفرهاى بين المللى به سطح 
ســال پيش از كرونا برآورد كرده بود، اما بــا توجه به كند بودن روند 
واكسيناسيون در بسيارى از كشورهاى جهان، شيوع انواع ويروس هاى 
جهش يافته و بى اعتمادى مصر ف كنندگان، بازگشت سفرهاى خارجى 

را زمانى دورتر برآورد مى كنند.
اكثر كشــورهاى جهان با توجه به تســريع افزايش ابتال به كوويد-19
با بســتن مرزها يا ايجاد محدوديت هاى سخت گيرانه، ايمن ماندن در 
دنياى غيرقابل پيش بينى را اتخاذ كرده اند كه اين امر تأثير مســتقيم بر 
صنعت هوايى جهان گذاشــته است. براساس برآوردهاى ياتا، صنعت 
هوانوردى هرگز چنين چيزى به خود نديده اســت. تا اواسط آوريل 
2021، نزديــك به  9 هزار و500 هواپيما كه حدود 34 درصد ناوگان 
جهانى را تشــكيل مى دهند، هنوز در پاركينگ هستند. اگرچه اين رقم 
در مقايسه با سال گذشته (14هزار هواپيماى پارك شده)، كاهش يافته 

است، اما همچنان رقم چشمگيرى است.
بازگشــت هواپيماها به آســمان فقط به ميزان تقاضا بستگى ندارد و 
راه اندازى مجدد اين صنعت با چالش هاى بســيارى همراه است. بنابر 
گفته كارلوس سيريلو يكى از مديران ياتا، مسأله اصلى در اين صنعت 
غيرقابل پيش بينى بودن شــرايط جهان اســت و هنوز كسى نمى داند 
چه زمانى پروازهاى بين المللى را آغاز كند يا چقدر طول مى كشــد تا 
به طور كامل بهبود يابد با توجه به بحران اقتصادى ناشى از لغو پروازها 
بسيارى از كاركنان اخراج شــده اند و اگر اين صنعت به سرعت احيا 
شود، كمبود منابع انســانى در نگهدارى و تعمير مى تواند يك چالش 
بزرگ براى اين صنعت باشد. حتى اگر هواپيماها هم آماده پرواز شوند 
برگشتن به شــرايط عادى آســان نخواهد بود. پاركينگ ها از هواپيما 
پر اســت و صف خروج هواپيماها ممكن اســت بسيار طوالنى باشد. 
در واقع بازگشت ســريع هواپيماهاى پارك شده معماى پيچيده اى را 

ايجاد مى كند. 
يكــى از عوامل مهــم ديگر در تأخير ســفرهاى هوايــى گواهينامه 
خلبان هاســت. در مراحل اوليه همه گيــرى، تمديد مجوز يك راه حل 
آشكار محسوب مى شــد، اما با ادامه همه گيرى، اين امر از نظر ايمنى 
چندان رضايت بخش نبود. زيرا با بســته شدن ترافيك بين المللى، اكثر 

خلبان ها مجبور به خانه نشينى شدند. 
در حال حاضــر اگرچه همه خلبان هاى در حال پرواز داراى گواهينامه 
به روز هســتند، اما براى افرادى كه از كار بازمانده اند و چندين ماه در 
هواپيما يا شبيه ســازى پرواز نبوده اند صدق نمى كند و ارائه دوره هاى 
تجديد الزم براى آنها آســان نخواهد بود. بســيارى از خطوط هوايى 
امكان شبيه ســازى پرواز را ندارنــد و متكى به ديگر خطوط هوايى يا 
نهادها و اشــخاص ثالث خارجى هستند. در دوران پيش از كرونا اين 
موضوع چندان اهميت نداشــت كه خلبان مجبور باشــد براى انجام 
شبيه ســازى پرواز يا آموزش هاى ديگر به خارج از كشــور سفر كند. 
با اين حال، با وجود بســته بودن اكثر مرزها، گزينه ديگرى فعًال وجود 

ندارد.
 اگرچه ياتا با همكارى ديگر دولت ها در تالش اســت تا معافيت هاى 
ويژه اى را براى اهداف آموزشى خلبانان فراهم كند، اما تاكنون موفقيت 
چندانى به دست نياورده است. از اين رو با توجه به چالش هاى گسترده 
صنعت هوايى جهان، بازگشت ســفرهاى بين المللى به سطح پيش از 
كرونا بــا تأخير همراه خواهــد بود و آينده اين صنعــت با توجه به 

تغييرات ناگهانى غيرقابل پيش بينى است.

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى : سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام
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سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
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www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هـوا
پيش بيني وضع هـوا: 

صاف تا كمى ابرى- وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

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

يكشنبه  7 شهريورماه 1400  20 محرم 1443  29 آگوست 2021  شماره 4113

www.HamedanPayam.comاوقـات شرعي ■
اذان صبح               05:20   
خورشيد         06:47                   طلوع 
اذان ظهر                      13:17
غروب خورشيد              19:47
اذان مغرب                   20:06 
نيمه شب شرعي           00:34

باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
هر آنكس عاشق است از جان نترسد                           يقين از بند و از زندان نترسد
دل عاشق بَُود گرگ گرسنه                                     كه گرگ از هى هى چوپان نترسد

زين
درج

س 
كرف

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

راهن
بود  

 ك
وند

 نها
  

ان
سرك

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

33 33 36 38 37 38 37 36 38 36 36 37
20 15  11  14  14  15  16  13  14  16  15 13
30 30 35 30 35 35 35 35 35 35 30 35

■ حديث:
امام على(ع):

حق و باطل را با مردم نمى توان شناخت؛ اّما حق را با پيروى از كسانى كه حق پيشه اند ، 
بشناس و باطل را با دورى گزيدن كسانى كه از آن دورى مى گزينند ..      

األمالي للطوسي : 134 / 216

 راز ماندگارى و استحكام 3 دودمان 
تاريخ ايران باستان

پاسخ به اين پرسش زمانى مقدور است كه ما مرورى 
بر تاريخ ايران داشــته باشيم. چه قبل از اسالم و بعد 
از اســالم. قبل از اســالم حداكثر 3 دودمــان داريم 
هخامنشــيان كه نزديك به 200سال حكومت كردند، 
اشــكانى ها 450سال و ساسانى ها نيز حدود 400سال 
حكومت كردند. براى ملت ايران حدود  هزار سال 3

دودمان بر آن حكومت كردند و اين نشانه استحكام و 
ارتباط خوب ميان ملت هاى حاكم است. راز ماندگارى 
ايــن بوده كه اينها خودى و برآمده از خود مردم ايران 
بودند چه هخامنشى ها، اشكانيان و ساسانيان. در دوره 
بعدازاسالم از چنين حكومت هايى بسيار كم برخوردار 
بوديم يعنى دوره هايى كه مردم برآمده از خود ايرانى ها 
باشند بسياركم داشتيم و در طول  هزارو400 سال يكى 
از آن قرن هاى كامًال ايرانى كه حكام ايرانى بر آن حاكم 
بودن قرن چهارم است. ويژگى قرن چهارم اين است 

كه حكام ما از خود ايران برآمده بودند.

 سامانيان و آغاز روشنايى در تاريخ 
سده چهارم ايرانيان

در ميانه همان قرن سوم از سيستان يعقوب ليث صفار 
ســربر آورد و در اواخر قرن سوم صفاريان روى كار 
آمــد و همزمان با ســربرآوردن يعقوب و عمروليث 
در اواخر قرن ســوم ســامانيان هم عمًال از خالفت 
عباســى جدا مى شوند و مستقل هستند و قرن چهارم 
هجرى قمرى ســامانيان بر تمامى مشرق ايران از رى 

تا مرز چين تا تركســتان را حاكم هستند و تا آنجا كه 
به خراســان مربوط مى شــود، رواج خرد و دانش و 
فراهم آوردن زمينه مســاعد براى پيدايش بزرگانى از 
قبيل رودكى، فردوسى، ابن سينا، ابوريحان و ابوسعيد 
در دوره ســامانيان هســتند و تا زمان روى كارآمدن 
سامانيان زبان رسمى براى حكام ايرانى و مردم ايران 
زبان عربى و زبان پارســى ممنوع بود و حتى مسائل 
ديوانــى و حكومتى نيز به زبان عربى بود و ادبياتى با 
عنوان پارسى ساخته و پرداخته نمى شد. رودكى سال 
329 هجرى قمرى و همزمان با والدت فردوسى فوت 
كرده و وى را پدر شــعر فارسى و از بنيانگذاران شعر 
فارســى مى نامند. در همين دوره فردوسى با سرودن 
شاهنامه زبان پارســى را به اوج مى رساند و حماسه، 
افسانه، هويت و فرهنگ ايران را در قالب شاهنامه به 

ما عرضه مى كند.

 ايران با حكمفرمايى چنگيزخان
 و مغول ها با خاك يكسان شد

محمود غزنــوى با امراى ســامانى آل بويه و آل زيار 
فــرق دارد. در اوايل قــرن پنجم بنابــر آنچه تاريخ 
بيهقى مى گويــد تركمانان بيابانگرد ســلجوقى وارد 
ايران مى شــوند و بــا رهبرى طغــرل بيگ محمد و 
چغرى بيگ داوود، ايــران را مى گيرند دولت متمدنى 
كــه در قــرن چهارم قرنى كــه فارابى هــا، رازى ها، 
فردوســى ها، رودكى ها، ابن ســيناها و ابوريحان ها را 
تربيت كرده يكباره حكومت به دست قومى بيابان گرد، 
بيسواد، نادان و ناآشنا با فرهنگ و مدنيت ايران با نام 

ســلجوقيان مى افتد و به مدت 150سال سلجوقى ها 
حاكم بر ايران هســتند، ســلجوقيان به زبان فارسى 
عالقه ندارند و مفاخر ما را ناديده مى گيرند و با فلسفه 
و خردگرايى ناآشنا هســتند و در نخستين سخنرانى 
ملوكانه طغرل بيگ در نيشابور كه بيهقى مى گويد لباس 
صحراگردانه بر تن دارد و وقتى بر نيشابور حكومت 
مى كنند مى گويند اى مردم ايران ما رســم هاى شــما 
تاجيكان را نمى دانيم و ما مردم بيابان گرد هستيم به ما 

كمك كنيد براى اداره اين مملكت.

 عوامل انحطاط ايران و جدايى با فرهنگ 
ايران در روزگار صفويه

يكى از امتيازات ديگرى كه در قرن چهارم تا ششــم 
و تا پيش از مغول داشتيم حضور دانشمندان و اديبان 
بود كه در اين قرن پرورش داده شــدند و ما ايرانى  ها 
با مجموعه اى از ملل و مردم همسايه بده بستان علمى 
داشــتيم و عضو يك جامعه بوديم و زبان عربى زبان 
دوم ما بود و با هم در ارتباط بوديم و اين سبب رشد 

و تعالى ما شده بود.
ابن سينا در بخارا و در قلمر سامانيان متولد مى شود و 
بعد كه سامانيان سرنگون مى شوند رخت مى پوشد و 
در جوار ماوراءالنهر به خوارزم مى رود كه حكومتشان 
ايرانى تبار است و ابن سينا در آنجا زندگى مى كند و با 
ابوريحان بيرونى جليس مى شود و پس از آن محمود 
پيدايش مى شــود و مى خواهد خوارزم را بگيرد و در 
قلمرو آل بويه جورى زندگى  مى  كند گويى اينجا هم 
خوارزم اســت، اما عرصه برايش تنگ مى شود و به 

پناه آل كاكو در اصفهان مى رود. اين يكى از محسنات 
ويژگى هاى آن روزگار است كه مردم ايران با ممالك 
كشورهاى همسايه، شمال و گرگان در ارتباط هستند 

و جزو جامعه بزرگى هستند.
ابونصر فارابى زاده فاراب كه جزو كشــور قزاقستان 
اســت نزد فارابى علوم مقدماتى را مى آموزد و ســر 
از موصــل و منطقه عــراق درمى آورد و در دمشــق 
درمى گذرد و مدفون مى شــود اين نشان مى دهد كه 

زبان عربى حلقه وصل آنها بود. 

 ســده چهارم در ايران شاهد شكوفايى 
علمى هستيم

در طول 1400 سال فقط قرن چهارم است كه ايرانى ها 
حاكم بر سرنوشــت خــود هســتند و كليدى ترين 
پرسش اين است كه چرا در اين دوره در ايران شاهد 
شكوفايى علمى هستيم و اين يكى از علل رستگارى 
ما اســت. ويژگى اين دوره چيست كه اينگونه استثنا 
شده اســت؟ در اين دوره اگر درآمدى داشت كشور 
خرج خودش مى كرد و مردم دلشــان براى فرهنگ، 
ادب و هويت ايران مى سوخت. ما ايرانى ها چه ويژگى  
داشــتيم كه در يك دوره آدم هاى مهم پرورش يافتند 
و در دوره اى ديگر قحط   الرجال شــد و اين مســأله 
داليلى دارد. روزگار ابن ســينا مگر چه روزگارى بود 
كه ابن سينايى را تربيت كرد و مشابه آن مانند فارابى، 
زكريــاى رازى و ابوريحان بيرونى در حوزه دانش و 
سپس در حوزه شعر رودكى و فردوسى را تربيت كرد 

كه زبان و ادبيات ما شكل گرفت.
سامانيان برآمده از ايران و حاكم بر سرنوشت ما هستند 
و دوره شكوفايى از نظر سياسى، اقتصادى، فرهنگى 
و... است. يكى از امراى سامانى ابونصر سامانى است و 
30سال اميرى كرده است و داستان مشهور چهارمقاله 
نظامى عروضى كه در ســال هاى 550 هجرى قمرى 
درباره امير نصر مى گويد و چرايى اينكه رودكى شعر 
«بوى جوى موليان» را مى ســرايد هرچند شبيه افسانه 
است، اما بويى از واقعيت دارد، زيرا مردم قرن ششم از 
دوره اميرنصر سامانى افسانه وار براى خود حكايت و 
روايت درست مى كردند. آنقدر در اين دوره آرامش و 
امنيت بود كه ابونصر سامانى با دولتمردان به بادغيس 
و هرات رفت و خواست يك تابستان آنجا باشد، اما 
4 سال آنجا ماند؛(تابستان و مهرگان،  نوروز و... آنجا 
مى ماند و درباريان خســته مى شوند و دست به دامن 
رودكى مى شوند كه اميرنصر به بخارا برگردد و رودكى 
شــعر بوى جوى موليان آيد همــى را به همين دليل 
مى سرايد.) شايد واقعيت نداشته باشد، اما تصور مردم 

چه بوده كه اين داستان را ساختند؟

 چرا قرن چهارم دوره طاليى و درخشــان 
تاريخ ايران شد؟

مورخ عاقل و خردمندى مثل ابوالفضل بيهقى حكايتى 
درباره اميرنصر ســامانى نقل مى كند كه شبيه افســانه 
است. دولتمردان و بزرگان ايرانى پدر اميرنصر سامانى 

را در ســال 300 كشــتند، زيرا متوجه شدند به زبان 
عربى تمايل دارد و نمى خواهد زبان فارسى رشد كند 
و بلعمى بزرگ و جيحانى بزرگ پســر 8 ساله اش را 
به اميرى برداشتند و زير پرچم اميرنصر 8 ساله ايران 
دوره اسالمى را ســاختند. يكى از مورخان هم دوره 
بيهقى به نام گرديزى درباره اميرنصر سامانى مى گويد 
وقتى اميرنصر را بر حكومت برداشتند بلعمى بزرگ و 
جيحانى بــزرگ؛ وزراى امير به تمام ممالك همجوار 
نامه نوشتند و آيين و آداب مملكت دارى آنها را گرفتند 
و از ميان آن آيين مملكت دارى را تببين كردند و زير 
پرچم اميرنصر سامانى به اداره ايران پرداختند. بيهقى 
نقل مى كند در يكى از داســتان هاى تاريخى اميرنصر 
در آغاز بچه بود و گاهى خشن و بدرفتارى مى كرد و 
وزراى او بلعمى و جيحانى گفتند راهش اين است كه 
خردمندان را مشاور خود كنى 70 خردمند را از سراسر 
مملكت براى اميرنصر سامانى جمع كردند و سنجيدند 
و 3 خردمنــد را انتخاب كردند و نزد اميرنصر بردند. 
اين اوج حكومت خردمند يك مملكت است. آل بويه 

هم چنين ويژگى هايى دارند.
چرا قرن چهارم دوره طاليى اســت و چرا درخشان 
شــد؟ به 2 دليل است نخســت اينكه حكومت ما از 
خودمــان و برآمده از خود ايران بــوده و به هويت، 
فرهنگ و ادب ما احترام مى گذاشــتند، زيرا تاريخ و 
فرهنگ خود ايرانى ها بوده است و همين كمك كرده 
كه فردوسى بيايد و اساطير و افسانه ما را كه عرب ها 
مى خواستند از بين ببرند سروسامان بدهد و فردوسى 
شاهنامه را براى ما سرود و موجب شد عظمت زبان 
فارسى حفظ شود و رودكى شعر فارسى بسرايد. دوم 
اينكه بزرگانى مانند زكرياى رازى، فارابى، ابن ســينا، 
ابوريحان بيرونى، ابوسعيد ابوالخير، رودكى پدر شعر 
فارســى و فردوسى حماسه ســراى ملى ايران در اين 
دوره زندگى كرده اند و در تاريخ ايران سربرآورده اند.

نخستين كتاب هاى تاريخ و قديم ترين نثر زبان فارسى 
به زبان درى با مقدمه شــاهنامه ابومنصورى است كه 
در سال هاى 339 در زمان سامانيان رقم خورده است. 
نخستين كتاب تاريخ به فارسى تاريخ بلعمى است كه 
در 352 در بخارا نوشــته شده است. نخستين كتاب 
جغرافى به زبان فارســى در سال 372 هجرى قمرى 
مكتوب شــد كه فرد گمنامى نخستين كتاب جغرافيا 
به زبان فارســى را بــا نام ُحدودالعالم من المشــرق 
الى المغرب نوشت. نخستين تاريخ هاى به زبان فارسى 
پس از تاريخ بلعمى، تاريخ گرديزى است كه در سال 
445 نوشته شده است. سپس تاريخ سيستان است كه 
در سال 425 نوشته شــده است. تاريخ بيهقى نيز در 
سال 450 نوشته شده است. اينكه زبان فارسى، شعر، 
ادب و تاريخ در زمان ســامانيان شكل مى گيرد همه 
برآمــده از اين ملت هســتند و به اين فرهنگ و زبان 
احترام مى گذارند و مى خواهند اين زبان رشــد كند. 
پيداســت كه جلوى خردورزى را نمى گرفتند و قلم 
اهل نوشتن را نمى شكستند و اين بزرگان پيدا شدند 

كه يكى از اين  بزرگان ابن سينا است.

چرا زمان ابن سينا 
قرن طاليى تمدن اسالم ناميده شد؟

از  نشست  بيست ودومين   
درس گفتارهايى  مجموعــه 
درباره  بوعلى ســينا با عنوان 
«درنگى  در زمانه  ابن ســينا» 
به ســخنرانى مهدى سيدى، 
پژوهشــگر تاريــخ و ادبيات 
اختصاص داشت كه به صورت 

مجازى پخش شد.
وى ســخنانش را اين چنيــن آغاز كرد 
و گفت: زمانه ابن ســينا زمانه پربارى 

است چراكه به جز ابن ســينا چند بزرگمرد ديگر 
در عرصه هاى علــم، ادب، دانش و معرفت ايران 
در آن روزگار با ابن ســينا هم روزگار بوده اند. تولد 
ابن ســينا 370 هجرى قمرى در بخارا بوده و 428
در همدان درگذشــته و آرامگاهش در اين شــهر 
بنا شــده اســت، بنابراين به نيمه دوم قرن چهارم 
هجرى قمرى/ قرن دهم ميالدى و اوايل قرن پنجم 
هجرى قمرى تعلق دارد. چنــد بزرگمرد ديگرى 
كه هم روزگار ابن سينا بودند در حوزه علم ودانش 
محض مى زيستند و همه قله هاى دانشى  مردان ما 

در اين روزگار بوده است.
زكريــاى رازى كه حدود 251متولد شــده و 313

هجــرى قمرى فوت كرده اســت. تولــد ابونصر 
فارابى 259هجرى قمرى و ســال 329 فوت كرده 
است. فردوسى توســى 329 هجرى قمرى به دنيا 
آمده و 411 يا 416 فوت كرده اســت. رودكى نيز 
هم روزگار با فارابى بوده و 254 تولد و 329 سال 
درگذشــتش بوده اســت. ابوريحان بيرونى 362
زاده شــده و 440 هجرى قمرى فوت كرده است. 
دســتكم از اين مردان حــوزه علم ودانش محض 

زكرياى رازى، فارابى، ابن ســينا، ابوريحان بيرونى 
مربوط به اين دوره هســتند و در حوزه شــعر نيز 
رودكى پدر شعر فارسى و فردوسى حماسه سراى 
ملى ايران در ايــن دوره زندگى كرده اند و عارفى 
شــيرين رفتار با نام ابوسعيد ابوالخير مربوط به اين 
دوره اســت. براى هر ايرانى اين پرســش مطرح 
مى شود كه قرن چهارم كه به قرن طاليى در تاريخ 
دوره اسالمى ايران مشهور شده چه ويژگى داشته 
كــه چنين بزرگانى با ايــن كيفيت و كميت از اين 

قرن برآمدند؟

درس گفتارهاى بوعلى
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يادداشت آدينه

امام جمعه نهاوند:
مبارزه با فساد، حل مشكالت معيشتى و 
پيشرفت كشور اهداف دولت جديد است

 مســئوالن با همــت بلند وظايف 
خود را انجام دهنــد و در خدمت به 

مردم شب از روز نشناسند.
امام جمعه نهاوند با اشاره به آغاز كار 
دولــت جديد گفت: اهــداف دولت 
جديد مبارزه با فســاد، رســيدگى به 
معيشت مردم و پيشــرفت همه جانبه 
كشور اعالم شده و موجب اميدوارى 
مردم شده اســت كه اميدواريم دولت با همكارى مردم به اهدافش 

برسد.
حجت االسالم والمسلمين عباســعلى مغيثى بيان كرد: مسئوالن براى 
خدمت رســانى شــهيدان رجايــى و باهنر را الگو قــرار دهند و از 

مشكالت مردم بكاهند.
وى به خروج آمريكا از افغانســتان اشاره كرد و افزود: آمريكا عامل 
همه مشــكالت مسلمانان است و همه مشــكالت منطقه از حضور 

آمريكايى ها در منطقه است.
مغيثى گفت: 240هزار نفر در افغانســتان توسط آمريكايى ها قتل عام 
شــدند و آنها هزاران ميليارد دالر هزينــه كردند و هرجا رفتند فقط 
قتل و جنايت به همراه داشــتند و با اين همه كشــتار از افعانســتان 

خارج شدند.
وى افزود: به بهانه مبارزه با تروريسم به عراق و افغانستان لشگركشى 
كردند، ولى دستاوردى براى اين كشــورها نداشتند و هدف از اين 
لشگركشى ها مبارزه با ايران اسالمى و به قول خودشان متوقف كردن 
ايــران بود، ولى به يارى خدا آنها خوار و خفيف شــدند و انقالب 

اسالمى با قدرت به مسير خود ادامه مى دهد.
امام جمعــه نهاونــد گفت: امروز بــه يارى خدا و بــا هدايت هاى 
مقام معظــم رهبرى، انقالب با عزت درحال پيشــرفت اســت و با 

هرگونه تهديدى با قدرت پاسخ مى دهد.
وى در پايــان بــا قدردانــى از كادر زحمتكش درمــان به رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى و استفاده از ماســك تأكيد كرد و افزود: از 
روحانيان و ائمه  جمعه و جماعات شهرستان درخواست داريم براى 

تزريق واكسن و رعايت دستورالعمل ها مردم را تشويق كنند.
 قدردانى امام جمعه اسدآباد از مسئوالن

به گزارش همدان پيام، امام جمعه اســدآباد در خطبه هاى نمازجمعه 
پنجم شــهريورماه با بيان اينكه يكى از شايسته ترين علماى برجسته، 
مراجع برجسته و رهبران پاكدست عالم رهبر فرزانه ما است، گفت: 
ساده زيستى، عدالت محورى، توجه به عموم مردم، صداقت و خالص 

بودن ايشان قابل تحسين است.
حجت االســالم حسينى مجد افزود: اســتفاده از واكسن توليد داخل 
توســط رهبر معظم انقالب موجب حيرت جهانيان شد كه شجاعت 

ايشان را در اين خصوص افتخار مى كنيم. 
وى گفت: از اســتاندار، معاونان وى، فرماندار، بخشــداران، مديران 
و كاركنانى كه دلســوزانه در دولت گذشــته زحمت كشيدند كمال 

تشكر را دارم.
 دولت توانمندى خودش را نشان دهد

امام جمعه موقت ماليــر در خطبه هاى نمازجمعــه مالير افزود: از 
19وزير پيشنهادى فقط وزير پيشنهادى آموزش وپرورش رأى نياورد 
و از نظر نمايندگان وى توانايى مديريت وزارتخانه اى با اين عظمت 

را نداشت.
حجت االســالم احد آزاديخــواه گفت: هم اكنون كــه دولتى جوان، 
انقالبى، واليت پذير، حزب اللهى و دولتى مقبول و مردمى تشــكيل 

شده، وقت آن است كه دولت خود را نشان دهد.
وى با تأكيــد بر اينكه مجلس از اين پس بايد به طورجد بر عملكرد 
دولت نظارت داشــته باشــد، بيان كرد: نمايندگان مجلس چنانچه 
در خــالل كار وزارتخانه ها ذره اى انحراف مشــاهده كردند، بايد از 
طريق قانون اقدام كنند. حجت االســالم آزاديخــواه گفت: حضور 
رئيس جمهــورى در مرقد امام خمينى(ره) و حضور در خوزســتان 
بالفاصله پس از تشكيل كابينه، نشان مى دهد كه وى، كار را انقالبى 

آغاز كرده و همه بايد براى رفع مشكالت دولت را همراهى كنيم.
وى با بيان اينكه مشــكالت يك شــبه حل نمى شود و نياز به زمان 
دارد، افزود: همه بايد دســت به دســت هم دهيم تا مشكالت يكى 
پس از ديگرى رفع شــود و اين اميدوارى در دولت سيزدهم بسيار 
زياد است. خطيب جمعه مالير به روند مذاكرات و روابط بين الملل 
در دولت اشــاره و بيان كرد: دولت بايد ديپلماســى جهان اسالم را 
پيش بگيرد و همانگونه كه پيداســت دولت ســيزدهم اهل مذاكره 
عزتمندانه است و چنانچه جهان اسالم به وحدت رويه برسد، نيازى 
به مســتبدان ندارد. آزاديخواه همچنين با گراميداشت ياد و خاطره 
شــهيدان رجايى و باهنر و تبريك هفته دولت گفت: از سال 1360
كه شــهيدان رجايى و باهنر به شهادت رسيدند و انقالب تازه شكل 
گرفته بود، از آن زمان جمهورى اسالمى ايران قربانى تروريسم است 

و 42 سال است كه در اين مسير شهيد مى دهيم.
وى با اشــاره به اينكه جمهورى اسالمى ضدتروريست است و اين 
امر به دنيا ثبات شــده، افزود: جمهورى اســالمى ايران با اين توان 
موشــكى و اقتداردفاعى كه دارد، روز به روز به اقتدار منطقه افزون 

خواهد كرد و اجازه نمى دهد منطقه جوالنگاه تروريسم باشد.
امام جمعه مالير با بيان اينكه اين اقتدار از شــهيدان رجايى و باهنر 
به يادگار مانده اســت، بيان كرد: هم اكنون كه دولتى مردمى و انقالبى 
تشــكيل شده است، بدون شك قضاوت درســت مردم مى تواند به 
دولت كمك كند كه در عرصه داخلى و بين المللى تحول آفرين باشد.

حجت االســالم آزاديخواه همچنين خطاب به شوراى اسالمى شهر 
مالير گفت: شما در آستانه انتخابى بزرگ در انتخاب شهردار هستيد 
و اين انتخاب مى تواند آينده شهر را رقم بزند و ضرورت دارد دوران 
سرپرستى را كوتاه كرده و از افراد بومى براى شهردارى استفاده كنيد.

روابط موازى در خانواده آشكار يا پنهان؟
 اسدآباد-كبرى هنرى لطيف پور- خبرنگار همدان پيام: در گوشه و 
كنار مى شــنويم از تشكيل خانواده اى كه آغازى زيبا و پرشور داشت، 
همه از كنار هم قرار گرفتن زوجى كامل، مقبول و پســنديده صحبت 
مى كردنــد. خانواده اى كه با هزار اميد و آرزو براى داشــتن لحظاتى 

شيرين و ناب تشكيل شد. 
اميد و شور و هيجانى كه شايد با آمدن فرزندان پررنگ تر هم مى شد. 
هر از گاهى اختالفــات و دلخورى هايى پيش مى آمد كه از ديد خود 
زوج و همچنين سايرين عادى و بخشى از زندگى بود اما پس از مدتى 
همه چيز رنگ ديگرى گرفت. شور و هيجان و عشقى كه قرار بود تا 
پايان عمر هر لحظه در زندگى جريان داشــته باشد از رمق افتاد. زن و 
شوهرى كه تصميم داشتند هر روز يكديگر را از عشق شورانگيز خود 
سيراب كنند به جايى رسيدند كه روزها از پس هم مى آيند و مى روند، 
اما دريغ از گفت وگويى دلچسب و تبادلى عاطفى. مشكل از كجا آغاز 
شــد؟ كجا بايد به دنبال  مشكل بود؟ مشكل از كيست؟ پرسشى كه 
هر روز از خود مى پرسند و دريغ از پاسخى مطمئن براى هيچ كدام از 
طرفين. نكته تأســف برانگيز اينكه، اين شكل شرايط خانوادگى براى 
خانواده هاى بسيارى درحال به وجود آمدن است. در شرايط خانوادگى 
مختلف، پاســخ هاى متفاوتى  مى بينيم. دسته اى از زوجين، زندگى را 
در روابطى پرخاشگرانه و پر از عصبانيت طى مى كنند،  عده اى گرفتار 
مشــكالت روحى و روانى  و حتى گرايش به اعتياد و وابستگى هاى 
مخرب به دنبال آن مى شــوند. خانواده هايى را هم مى بينيم كه  درگير 
روابط عاطفى ديگرى شده و براى رفع نيازهاى روحى، عاطفى خود 
به منبعى ديگر متوســل مى شوند. روابطى به موازات زندگى مشترك 
كه اين رابطه از تماس هاى ســاده تلفنى، تبــادل پيام هاى مخفيانه در 
فضاى مجازى، ديدارهاى كوتاه حضورى و ... را شــامل مى شود. به 
تعبير روانشناسان و متخصصان مسائل خانواده در موارد بسيارى اين 
مشكل را مى توان با شناخت دقيق و تخصصى علت مسأله و از بردن 
آن، حل كرد. ابتدا بايد ريشــه اصلى مشــكل پيدا شــود كه مى تواند 
داليل مختلفى داشته باشد . وجود روابط موازى در خانواده آسيب هاى 
روانى، عاطفى و جســمانى فراوانى را  متوجه فرد خيانت كننده و فرد 
مورد خيانت مى كند. وجود اين مســأله در خانواده صميميت در همه 
ابعاد زندگى مشترك را در معرض آسيب قرار مى دهد. نخستين اتفاق 
ايجاد اختالل در صميميت جنســى و جســمى و در ادامه اختالل در 
صميميت ذهنى، عاطفى، روانى  و اجتماعى است. در خيلى از موارد 
نبود آگاهى صحيح و كامل از ابعاد شخصيتى زنان و مردان و همچنين 
حقوق همديگر زمينه ساز مشكل است و در مواردى مشكالتى كه در 
گذشته و ناخودآگاه طرفين وجود دارد مانع از ايجاد ارتباطى دوستانه 
بين زوجين مى شــود. زن و مرد بــا پيش زمينه هاى فكرى، عاطفى و 
باورى متفاوت در كنار هم قرار مى گيرند. ازدواج و تشــكيل خانواده 
بايد زمينه ساز رشد و تعالى طرفين باشد. اگر رابطه اى به دور از ماهيت 
تبادالت عاطفى، فكرى، روانى و جسمى باشد به طورقطع  شاهد بروز 
مشكالتى از جنس شــكل گيرى روابطى به موازات خانواده خواهيم 
بود. در سال هاى گذشته جدايى از كانون خانواده بيشتر مردان را اسير 
خود مى كرد، اما در ســال هاى اخير فروانى اين مسأله در بين زنان هم 
رو به فزونى گذاشــته است. وجود بســترهاى مناسب در جامعه هم 
شرايط را ســخت تر مى كند. ضعيف شدن بازدارنده هاى اجتماعى در 
قالب كم رنگ شــدن وجدان اخالقى و دينى جامعه هم مزيد بر علت 
شده است. به تعبير نويسنده زمانى كه در درون خانواده فاصله فكرى، 
روانى، باورى، عاطفى و جنســى وجود داشــته باشد انتظار رخ دادن 
اينچنين مشــكالتى هم دور از ذهن نيست گو اينكه خانواده نتوانسته 
خود را در برابر موج ســهمگينى از آفات واكسينه كند و هر روز بايد 

انتظار رخداد تازه اى را كشيد. 
در اينجا گفتن اين نكته ضرورى اســت كه مقصود يك رنگ شدن و 
حذف تمامى تفاوت ها نيست چراكه اين كار نه امكان پذير است و نه 
حتى مقصود و مطلوب. منظور صيقل دادن  گوشــه هاى تيز و برنده 
اختالفات فردى جهت دســتيابى به هماهنگى و يكدلى ناب و از اين 
طريق عشــق اصيل و شــورانگيز بين زوج مى باشد. رسيدن به چنين 

هدفى همان مقصود نهايى تشكيل خانواده است.

دامداران نهاوندى عوارض تمديد پروانه چراى دام خود 
را پرداخت كنند

 بــا توجه به اينكه با فوت صاحب«پروانه چرا» الزم اســت وارثان آن براى ادامه چرا 
داراى مجوز باشند بايد هرچه سريع تر نسبت به تمديد آن اقدام كنند.

رئيــس اداره منابع طبيعى نهاوند با بيان اينكه صاحبان پروانه چراى دام در مراتع تا آذرماه 
فرصت دارند نســبت به پرداخت عوارض تمديد پروانــه چراى خود اقدام كنند، گفت: 

وارثان دامدارانى كه داراى پرونده چرا هستند نيز بايد پرونده خود را تمديد كنند.
داريوش عباسى با بيان اينكه براى انجام اين كار الزم است طبق قانون، كار انحصار ورثه 
و پيگيرى هاى الزم براى تمديد پروانه چرا انجام گيرد، افزود: البته معموالً وراث از انجام 

اين مرحله استقبال نمى كنند. وى گفت: براى ادامه چراى دام در مراتع حتماً نياز به پرونده 
چراســت، بنابراين وارثان تا پايان سالجارى فرصت دارند در اين زمينه اقدام كنند در غير 

اين صورت جواز چراى آنها باطل و طبق مقررات حق ورود به مراتع را ندارند.
عباسى كنترل تعداد ورود دام و جلوگيرى از چراى بى رويه دام كه منجر به نابودى مراتع 
مى شود از اهداف صدور پرونده چرا عنوان كرد و افزود: براساس اين طرح دامداران طبق 
مجوز داده شده بايد دام وارد مراتع كنند و كسانى كه اقدام به چراى مازاد در مراتع كرده 
باشــند شناسايى و در مراحل نخست به آنان اخطار و در مراحل بعدى پروانه چراى آنان 

باطل مى شود.
وى با بيان اينكه متأسفانه هم اكنون تعداد دام هاى موجود كه وارد مراتع شهرستان مى شود 
2/5برابر يا بيشتر از ظرفيت مراتع است، گفت: اين طرح مى تواند به صيانت از عرصه هاى 

طبيعى شهرســتان كمك كند. عباسى با يادآورى اهميت حفاظت از مراتع براى پيشگيرى 
از فرســايش خاك بيان كرد: در چند سال گذشــته به دليل ورود بى رويه دام و يا چراى 
زودرس فشار زيادى به مراتع وارد شده كه اين مسأله موجب فقير شدن آنها شده است.

رئيس اداره منابع طبيعى نهاوند گفت: براى پيشــگيرى از تخريب هرچه بيشــتر مراتع با 
همكارى و مشــاركت جوامع محلى عمليات مرتع كارى و همچنين كشت گياهان دارويى 

در بخش هايى از حوزه هاى شهرستان انجام شده است.
وى در پايــان خطاب به دارندگان پروانه چرا كه مهلت آنها پايان يافته اســت، افزود: در 
راســتاى اجراى ماده 47 قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت تمام صاحبان پروانه 
چراى دام در مراتع شهرستان تا آذرماه امسال فرصت دارند با مراجعه به اداره منابع طبيعى 

و آبخيزدارى شهرستان نسبت به پرداخت عوارض تمديد پروانه چراى خود اقدام كنند.

 پيــرو مطالبــات به حــق مــردم نجيب 
شهرستان نهاوند بخصوص اهالى بخش خزل 
درخصوص لزوم ساماندهى محور نهاوند به 
كنگاور پيگيرى اين مطالبه در دستور كار قرار 

گرفت.
نماينده نهاوند در مجلس از تأمين مالى پروژه 
ســاماندهى محورارتباطى اين شهرســتان به 

شهر كنگاور خبر داد.
 عليرضا شهبازى گفت: با پيگيرى هاى انجام 
شــده تكميل و ســاماندهى جاده نهاوند به 

سه راهى كنگاور باألخره تأمين مالى شد.
وى افزود: در همين راســتا مبلغ 120ميليارد 
تومان از طريق بانك سپه و از محل اعتبارات 
ماده 56 براى اين طرح تأمين مالى شد تا ديگر 

شاهد حوادث در اين محور نباشيم.
وى بيان كــرد: همچنين عالوه بر مبلغ فوق، 
ميــزان 20ميليارد تومان از محــل اعتبارات 
عمرانى ســال 1400 و مبلغ 40ميليارد تومان 
نيز از طريق اوراق قرضه اســالمى، اعتبار به 

اين پروژه مهم تخصيص يافته است.
نماينده نهاوند در مجلس گفت: جاده نهاوند به 
سه راهى كنگاور از محورهاى مهم مواصالتى و 
ترانزيتى شهرستان و راه اصلى ارتباط استان ها و 

شهرهاى مختلف كشور با غرب كشور است.
 احداث 5 مدرسه در نهاوند

وى همچنين از آغاز به ساخت 5مدرسه در 
نهاوند با پيگيرى هاى انجام شــده از طرف 

ســتاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) خبر 
داد.

شــهبازى افزود: پيرو پيگيرى ها و با توجه به 
نياز شهرستان و درخواست هاى مطرح شده 
از ســتاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) و با 
دســتور آقاى مخبر، دســتور آغاز ساخت 5
مدرسه از طرف اين ستاد صادر شد، همچنين 
نماينــده نهاوند عالوه بــر پيگيرى احداث 
مدارس فــوق، از محل دريافتى هاى خود در 

مجلس درحال ســاخت يك 
مدرسه خيرساز ديگر است.

 نماينده نهاوند در مجلس 
آراى خود به وزراى پيشنهادى را 

اعالم كرد
شــريف  مردم  نماينده  شــهبازى  عليرضــا 
شهرستان نهاوند درخصوص شفافيت و رأى 

به وزرا توئيتى منتشر كرد.
وى در ايـــن توئيـــت اعـــالم كـــرد: در 

راســـتاى شـــفافيت 
نماينـــدگان،  آراى 
كـــه  قولـــى  طبـــق 
داده ام، آراى خـــود را اعـــالم 

. مى كنـــم
براســاس اعالم شهبازى وى به همه اعضاى 
كابينــه آيــت ا... رئيســى به غيــر از وزير 
پيشنهادى آموزش وپرورش رأى اعتماد داده 

است.

در پنجميــن روز از هفتــه دولــت 4 طرح 
خدماتى و عمرانى در شهرســتان اســدآباد 
با حضور مســئوالن با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
ــان رفســنجانى  ــرق خياب پســت عمومــى ب
ــارد  ــك ميلي ــار ي ــا اعتب ــدآباد ب ــهر اس ش
و 100 ميليــون ريــال بــه نمايندگــى از 
طــرح  نخســتين  برق رســانى  10طــرح 
ــاح شــده ايــن شهرســتان در پنجميــن  افتت

ــود. ــت ب ــه دول روز از هفت
فرماندار اسدآباد در افتتاح اين طرح با اشاره 
ترانسفورماتور250 دســتگاه  يك  نصب  به 

كيلوولت آمپر براى كاهش تلفات و تعديل 
بار در اين طــرح، گفــت: در هفته دولت 
10طرح برق رســانى با اعتبارى افزون بر 49

ميليارد و800 ميليون ريال از محل اعتبارات 
اســتانى در شهرســتان همزمان افتتاح و به 

بهره بردارى رسيد.
سعيد كتابى افزود: برق دار كردن پروژه هاى 
صنعتى و كشــاورزى با اعتبــارى افزون بر 
12ميليــارد و 500 ميليــون ريال با احداث 
1/5كيلومتر خط فشــار متوســط و نصب 
12دستگاه ترانسفورماتور براى برق دار شدن 
چاه هاى كشــاورزى، تعويض 316 دستگاه 
كنتــور معيوب بــا كنتور فهام بــا اعتبارى 
افزون بر 12ميليارد ريال، توسعه شبكه فشار 
ضعيف شــهرى با اعتبار  400ميليون ريال، 
توسعه شبكه فشارضعيف روستايى با اعتبار 
يك ميليارد و  500 ميليون ريال، نصب250
دستگاه كنتورهاى عادى و 8 دستگاه كنتور 
ديمانــدى با اعتبــار 5 ميليــارد ريال، رفع 
حريم خطرناك روستاى رستم آباد با اصالح 
500متر شبكه 20 كيلوولت و فشارضعيف 
با اعتبار يك ميليــارد و 200 ميليون ريال، 

نصــب چراغ هاى نقاط مختلف روســتايى 
بــا اعتبــار 600 ميليــون ريــال، تعويض 
هــزار و746 عدد المــپ در نقاط مختلف 
شهرستان با اعتبار 3 ميليارد و 500 ميليون 
ريال و تعميرات خطوط فشارضعيف و 20

كيلوولــت با اعتبار 12ميليــارد ريال ديگر 
پروژه  هاى برق رسانى افتتاح شده شهرستان 

در هفته دولت بود.
 افتتاح 2 واحد ساختمان پزشكان 

متخصص
2 واحــد ســاختمان پزشــكان متخصص 
دانشــكده علوم پزشكى شهرســتان دومين 
طرح افتتاح شده در اين روز بود كه توسط 

فرماندار اسدآباد به بهره بردارى رسيد.
كتابــى در افتتــاح اين طرح گفــت: براى 
ســاخت و احداث 2 واحد مسكن پزشكان 
شهرستان  علوم پزشكى  دانشكده  متخصص 
اعتبارى افزون بر 6 ميليــارد و 500 ميليون 
ريال از محل اعتبارات دانشــكده و وزارت 

بهداشت هزينه شده است.     
وى بــا اشــاره بــه آغــاز احــداث و عمليات 
ــته و  ــال گذش ــوق در س ــرح ف ــى ط اجراي
پايــان پــروژه در ســالجارى افــزود: متــراژ 
ــكان  ــكن پزش ــاى مس ــك از واحده هري
كــه  بــوده  مترمربــع   170 طــرح  ايــن 
ــكان  ــال پزش ــاه ح ــراى رف ــداث آن ب اح
ــت. ــرورت داش ــتان ض متخصــص شهرس

 افتتاح سيســتم انتقال مخابراتى  
روستای گذركجين CWDM

CWDM  افتتاح سيستم انتقال مخابراتى
در روستاى گذركجين با اعتبارى افزون بر 
700 ميليــون ريال به نمايندگى از 7 طرح 
مخابراتى ســومين طرح افتتاح شــده اين 
شهرســتان در پنجمين روز از هفته دولت 

بود.
فرماندار اسدآباد در افتتاح اين طرح از افتتاح 
و بهره بردارى همزمان 7 طرح مخابراتى در 
اين شهرســتان خبر داد و گفت: اين تعداد 
طرح با اعتبارى افزون بر 83 ميليارد و 300

ميليون ريــال به صورت همزمان افتتاح و به 
بهره بردارى رسيدند.

كتابى بيان كرد: سيســتم انتقــال مخابراتى  
CWDM روســتاى يوســف آباد با اعتبار 
700 ميليــون ريال، ارتقــا و تبديل ٣G به 
۴G به تعداد 8 ســايت BTS با اعتبارى 
OLT افزون بر80 ميليارد ريال، طرح بستر
در روســتاى ايوراع - ســميران با اعتبارى 
OLT افزون بر 700 ميليون ريال، طرح بستر
در هودرج -اســدآباد با اعتبــارى افزون بر 
700 ميليــون ريال و توســعه ADSLl به 
تعداد 96پورت با اعتبــار300 ميليون ريال 
در قاســم آباد طرح هاى مخابراتى شهرستان 
بود كه امروز به صورت همزمان افتتاح و به 

بهره بردارى رسيد.

 افتتاح و مقاوم ســازى مســكن 
روستايى در پيرملو    

مقاوم سازى مســكن روستايى در پيرملو به 
نمايندگى از 32 واحد مســكن مقاوم سازى 
شده شهرستان آخرين طرح افتتاح شده اين 

شهرستان در هفته دولت بود.
فرماندار اســدآباد در افتتاح اين طرح بيان 
كرد: به صورت همزمان 23 واحد مســكن 
مقاوم ســازى شــده روســتايى با اعتبارى 
افزون بر 18ميليــارد و 400 ميليون ريال از 
محل اعتبارات ملى و استانى به بهره بردارى 

رسيد.
وى با بيان اينكه اين تعداد از مســكن هاى 
روستايى از تسهيالت 500 ميليون ريالى با 
نرخ ســود 5 درصد با بازپرداخت 15ساله 
اســتفاده كرده اند، گفت: در سالجارى ميزان 
100ميليون  روســتايى  مســكن  تسهيالت 
تومان با بــازه زمانى 20ســاله و با نرخ 5

درصد بوده كه در ســالجارى بــا افزايش 
سقف تسهيالت، اســتقبال خوبى از سوى 
متقاضيان براى استفاده از تسهيالت مسكن 

روستايى صورت گرفته است.
كتابى همچنين از  سهميه هزار و200 واحدى 
امسال اسدآباد در احداث مسكن روستايى 
خبــر داد و افزود: تاكنون از 11هزار و 400
واحد مســكونى روستايى اين شهرستان، 5
هزار و110واحد مسكن روستايى معادل44

درصد مقاوم سازى شده اند.
به  گزارش ايســنا، در ادامــه نماينده مردم 
اسدآباد در مجلس شوراى اسالمى به همراه 
فرماندار اســدآباد از روند پــروژه كتابخانه 
اســتاندارد اســدآباد و رونــد اجراى طرح 
آســفالت جاده منطقــه  چهاردولى بازديد 

كردند.

  نماينــده مــردم مالير در 
مجلــس شوراى اســالمى در 
ديــدار با رئيــس كميته امداد 
امام خمينى(ره) شهرستان مالير 
پيگير روند تخصيص و جذب 
اعتبارات مصوب درخصوص 

مسكن محرومان شد.
هــادى بيگى نــژاد گفت: در 
پيگيرى ســال گذشته از بنياد 
علوى و كميته امداد مقرر شده 

بود كه با كمــك بنياد علوى 
تعــداد 125واحد مســكونى 
براى محرومان شهرستان مالير 

ساخته شود. 
وى افزود: از اين تعهد اعتبار 
100واحد  ساخت  براى  الزم 
شده  جذب  تاكنون  روستايى 
و درحال انجام است و جذب 
كمك  هزينــه خريد 25واحد 
مســكونى شــهرى در دست 

پيگيرى است.
گفتنى اســت، در اين جلسه 
خراســانى رئيس كميته امداد 
امام خمينــى (ره) شهرســتان 
رونــد  از  گزارشــى  ماليــر 
تخصيــص و جــذب ايــن 
اعتبارات ارائه كرده و در زمينه 
درخصوص  جديد  طرح هاى 
گفت وگو  محرومان  مســكن 

شد.

فراخوان تزريق واكسن كرونا 
براى گروه هاى جديد در نهاوند

 گروه هاى جديد شــهرى و روستايى نهاوند براى تزريق واكسن 
كرونا به مراكز دريافت واكسن فراخوان شدند.

رئيس مركز بهداشــت نهاوند گفت: كار تزريق واكســن در مراكز 
تجميعى و مراكز جامع ســالمت شهرســتان نهاونــد ادامه دارد و 

گروه هاى جديد براى تزريق واكسن فراخوان شده اند.
على احسان خويشــوند افزود: براين اســاس تمامى متولدان 1355

و پايين تر در مناطق شــهرى و متولــدان 1360 و پايين تر در مناطق 
روستايى جهت تزريق واكسن فراخوانده شدند.

وى گفت: متولدان 1355 و پايين تر كه ســاكن مناطق شهرى هستند 
مى توانند براى تزريق واكسن به پايگاه هاى تجميعى واكسيناسيون و 
يا مراكز خدمات جامع سالمت نزديك محل سكونت خود مراجعه 

كنند.
رئيس مركز بهداشت نهاوند افزود: همچنين متولدان 1360 و پايين تر 
كه در روستا زندگى مى كنند نيز براى تزريق واكسن به مراكز خدمات 

جامع سالمت روستايى منطقه خود مراجعه كنند.
وى بيان كرد: عزيزان ســاكن روســتا به مراكز نزديك محل زندگى 

مراجعه كرده و نياز به ثبت نام در سايت نيست.
خيشوند گفت: تزريق واكســن دليل بر ايمنى كامل نبوده و رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى همچنان الزامى است.
روزانه بيش از هزار و200 دز واكسن كرونا در مراكز 17گانه تجميعى 

و مراكز جامع سالمت شهرستان نهاوند تزريق مى شود.

شهبازى؛ نماينده شهرستان در مجلس:

محور ارتباطى نهاوند به كنگاور 
تأمين  مالى شد

افتتاح و بهره بردارى 4 طرح خدماتى و عمرانى در اسدآباد

پيگيرى ساخت مسكن محرومان در شهرستان مالير 
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 با رأى تاييد مجلس به شــوراى اسالمى 
هيأت دولت و وزير كشور و با انتشار اسامى 
مختلف در فضاى مجــازى و افراد ذى نفوذ 
در حوزه انتخاب مديران استانى و بخصوص 
اســتاندار همدان، فضاى انتخاب و انتصاب 
مديريت ارشــد اســتان در دولت سيزدهم با 

حساسيت بيشترى دنبال مى شود.
شب گذشــته در جلســه كانون هم انديشى 
انجمن هــاى مردمى و اتحاد انديشــه ورزان 
انقالبى اســتان همدان در محل اردوگاه ابوذر 
كه با حضور اكثر دســت اندركاران و فعاالن 
حــوزه هاى انتخاباتى دولت ســيزدهم، امام 
جمعه همدان و دو  نماينده استان در مجلس 
شوراى اسالمى برگزار شــد درباره موضوع 
انتخاب استاندار جديد مورد توجه سخنرانان 

قرار گرفت.
در اين جلســه توســلى نماينده مردم بهار و 
كبودراهنگ در مجلس شــوراى اســالمى از 
اجماع نمايندگان اســتان در تعيين استاندار و 
مديران كل و روســاى ادارات و سازمان هاى 
اســتان با همفكرى همديگر خبــر داد و از 
برگزارى جلســه در روز پنج شنبه اين هفته 
براى همفكرى مجمع نمايندگان استان براى 

گزينه هاى استاندارى اشاره كرد.
در حاشــيه اين مراســم حاجى بابايى ديگر 
نماينده اســتان در مجلس در گفت وگويى با 
همدان پيام گفت: در جلسه اى كه هفته گذشته 
توسط مجمع نمايندگان اســتان برگزار شد 
مصوب گرديد كه هيچ نماينده اى به صورت 
انفرادى دنبال مسائل اســتاندارى نباشد و با 
هماهنگى همه اعضاى مجمع نمايندگان استان 

باشد.
وى در ادامه گفت: قرار شده است با هماهنگى 
تمامى تشكل هاى استانى با ارائه افراد توانمند 
و نظرات خود در مجموع با جمع بندى مجمع 

نمايندگان استان و با همكارى ساير افراد موثر 
تعداد 3 يا 5 نفر را جمع بندى و به وزير كشور 

معرفى نمايند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس در ادامــه با تأكيد بر حمايت از روند 
انتخاب گزينه هاى استاندارى با اجماع تشكل 
ها و صاحب نظران به اين نكته اشاره كرد كه 
اين مانع از اظهار حرف هاى ضد و نقيض در 

بين نمايندگان خواهد شد.
حاجــى بابايــى اظهار كــرد: هيچكــدام از 
نمايندگان استان در مجلس به صورت انفرادى 
جهت تعيين يا معرفى استاندار آينده اقدامى 

نداشته اند.
وى با اشاره به شاخص هاى استاندار آينده 
تاكيد كرد: براى همدان يك اســتاندارى در 
تراز اســتان نياز داريم كه بتواند قدرتمندانه 
اســتان همدان را از نظر توســعه در رقابت 
با ساير اســتان ها در تراز ملى و منطقه اى 

رشد دهد.
وى با تقديــر از حمايت مديــران فعلى 
اســتان گفت: همدان بــا وفور پروژه هاى 
مختلف مواجه است و مديرانى در دولت 
جديــد نياز داريم كه ايــن پروژه ها را به 

برساند. نتيجه 
حاجى بابايى درباره انتخاب شــهرداران نيز 
گفت: در انتخاب مســئوالن بايــد افرادى را 
انتخاب كنيم كه نســبت به مديران قبلى قوى 

تر و قدرتمندتر باشد.
وى در پايان از حمايت قاطع خود از مديران و 

مسئوالن آتى خبر داد.
كليــپ كامل گفــت و گوى همــدان پيام 
با حاجــى بابايى نماينده مــردم همدان در 
مجلس شــوراى اسالمى را در كانال تلگرام 
@hamedanpayam اينستاگرامى  و 

مشاهده نماييد.

وزير دادگسترى:
ميان قوا تعامل ايجاد مى كنيم

 ايجاد تعامل ميان قوا، ارتقاى امنيت قضايى در جامعه، برخورد با 
متخلفان  و  قانون شكنان، تاكيد بر تشكيل قرارگاه مبارزه با گرانى و 

... از جمله وعده هاى وزير جديد دادگسترى است.
رييس جمهور، 20 مردادماه امين  حســين رحيمى را به عنوان وزير 

دادگسترى به مجلس پيشنهاد داد.
امين حســين رحيمى متولد ســال 1347 از ماليــر و دانش آموخته 
دكترى در رشــته فقه و حقوق جزا، قاضى دادگســترى با 35 سال 

سابقه در مشاغل مختلف قضايى است.
به گزارش ايسنا، معاون منابع انســانى و امور فرهنگى قوه قضائيه، 
نماينده مردم مالير در مجلس هشــتم، مشــاور رئيس قوه قضائيه، 
دادستان ديوان محاسبات كشور، رئيس كل ديوان محاسبات كشور، 
معاون سياســى و امنيتى دادستان كل كشــور و مشاور عالى رئيس 
قــوه قضائيه و رئيس مركز امور هماهنگى مجلس از جمله ســوابق 

مديريتى و اجرايى اوست.
بررســى صالحيت وزير پيشــنهادى دادگســترى روز دوشنبه اول 
شــهريورماه در دســتور كار جلســه علنى نوبت بعدازظهر مجلس 

شوراى اسالمى قرار گرفت. 
با توجه به اينكه رحيمى هيچ مخالفى نداشت، طبق آيين نامه مجلس 
موافقى هــم در دفاع از او  صحبت نكــرد؛ بنابراين بالفاصله وزير 

پيشنهادى دادگسترى به دفاع از برنامه هايش پرداخت.
■ وعده هاى رحيمى به شرح زير است: 

  تالش در جهت ارتقاى كارآمدى در همه دستگاه هاى اجرايى  
   ايجاد تعامل ميان قوا

  ارتقاى امنيت قضايى در جامعه 
 برخورد با متخلفان  و  قانون شكنان

  تاكيد بر تشكيل قرارگاه مبارزه با گرانى
   اصالح قوانين تعزيرات

  تالش در جهت   رسيدن به شرايط ايده آل در دستگاه قضايى
 پيگيرى  بودجه و امكانات الزم از دولت   براى دستگاه قضايى 

و  ايجاد تعامالت دو طرفه
 پاســخگويى وزير دادگسترى به  سواالت نمايندگان مجلس از 

قوه قضاييه و زيرمجموعه هاى آن
 طراحى سازو كارى براى ارتباط قواى سه گانه  

  تشكيل كارگروه هاى تعاملى  با حضور نمايندگانى از سازمان 
بازرســى كل كشور، استانداران، اطالعات، دادستان هاى محلى براى 

برخورد با  متخلفان و خيانتكاران 
 استفاده از  ظرفيت كنوانسيون هاى بين المللى كه ايران عضويت 

آنها را پذيرفته است
 استفاده از  كنوانسيون مبارزه با فساد  براى پيشگيرى از  فساد و 

در سطح بين المللى براى استرداد اموال ناشى از فساد 
  استفاده از ظرفيت مرجع ملى  كنوانسيون حقوق كودك وزارت 

دادگسترى 
سرانجام نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 3 شهريورماه رحيمى را 
بــا 277 راى موافق، 5 راى مخالــف و 3 راى ممتنع به عنوان وزير 
دادگســترى انتخاب كرده و او در چهار ســال آينده سكان دار اين 

وزرات خانه خواهد بود.

اشتباه در تزريق ُدز دوم واكسن 
خبرنگاران سالمت!

ــنبه  ــالمت، روز پنجش ــوزه س ــگاران ح ــيون خبرن   واكسيناس
ــن  ــر همي ــاز و ب ــتوكووك آغ ــن پاس ــا واكس ــاه) ب (7 مردادم
اســاس مقــرر شــد تــا تزريــق ُدز دوم ايــن واكســن نيــز 28 روز 
ــر صــورت  ــك روز تاخي ــا ي ــه ب ــى ك ــود؛ اتفاق ــام ش ــد انج بع
گرفــت و بــا يــك اشــتباه همــراه شــد و بجــاى واكســن ُدز دوم، 

ــادآور تزريــق شــد!  واكســن ي
به گزارش ايسنا، بر اســاس اعالم قبلى مسووالن وزارت بهداشت، 
جمعى از خبرنگاران حوزه ســالمت از ساعت 10 صبح روز ششم 
شهريور به محل منتخب تزريق مراجعه كردند و پس از تاخيرى بيش 

از يك ساعته روند واكسيناسيون آنها آغاز شد. 
درحالى كه ُدز اول واكسن خبرنگاران "پاستوكووك" (توليد مشترك 
ايران و كوبا) تزريق شــده بود، قاعدتا براى ُدز دوم نيز مى بايست 
واكسن پاستوكووك يا مشابه كوبايى آن (سوبرانا 2) تزريق مى شد. 
اما پس از تزريق واكســن به جمعى از آنها، خبرنگارى با مشــاهده 
پوكه ويال واكســن متوجه شد واكســن تزريق شده ، به اشتباه نوع 
«ســوبرانا پالس» يا ُدز يادآور اســت و در اين ميان ُدز دوم به آنها 

تزريق نشد.
البتــه با پيگيــرى اين موضوع از ســوى خبرنگاران، مســووالن 
مربوطــه در وزارت بهداشــت اطمينــان دادند كــه اين موضوع 
عارضه اى ندارد و مشــكلى در روند واكسيناســيون آنها بوجود 
نخواهد آورد و نه تنها جاى نگرانى ندارد، بلكه به نوعى «توفيقى 
اجبارى» در تزريق "ســوبرانا پالس" بــوده؛ چراكه اين نوع هم، 

خود واكسنى كامل است. 
هرچند كه مســئوالن مربوطه به خبرنگاران اطمينان دادند مشكلى از 
بابت تزريق سوبرانا پالس به جاى ُدزدوم وجود ندارد و خبرنگارانى 
كه مايل باشــند مى توانند 28 روز بعد بــراى دريافت ُدز جامانده و 
كامل شدن ســه ُدز واكسن، اقدام كنند، اما ســوال اينجا است چرا 
با وجود آنكه تاريخ نوبت دوم واكســن از ماه گذشــته مشــخص 
بود، مســئوالن وزارت بهداشــت جهت تامين و تزريق ُدز درست 
واكســن برنامه ريزى و هماهنگى الزم را انجام نــداده بود؟ برغم 
اطمينان خاطر مســئوالن وزارت بهداشت، آيا اشتباه در ُدز تزريقى 
در روند ايمنى زايى واكســن خللى ايجــاد نمى كند؟ چرا نبايد ناظر 
واكسيناسيون وجود داشته باشد تا بر اين روند نظارت كند تا شاهد 

وقوع چنين اشتباهاتى نباشيم؟

بخش  زيادى از حقوق هاى نجومى به خزانه كشور 
برگشته است

 نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس شوراى اسالمى با اشاره به تشكيل 
پرونده ويژه  حقوق هاى نجومى  در ادارات دولتى به ويژه موسســات مالى در 
اين كميســيون اعالم كرد كــه بخش  زيادى از ارقام نجومى به خزانه كشــور 
برگشت داده شده است.  حجت االسالم نصر ا... پژمان فر در مطلبى در صفحه 
توييتر خود نوشــت: پرونده ويژه   حقوق هاى نجومى  در ادارات دولتى به ويژه 
موسسات مالى در كميسيون اصل نود تشكيل شده است. بخش  زيادى از ارقام 

نجومى به خزانه كشور برگشت داده شده است.  
اين نماينده مردم در مجلس شــورا اســالمى در پايان مطلب خود در فضاى 
مجازى اظهار كــرد: ضمنا مردم عزيز اگر اطالعاتــى از دريافت هاى نجومى 

مسئوالن در اختيار داشتند، مى توانند به كميسيون اصل  نود ارسال نمايند. 

طرح جهش توليد مسكن تاييد شد
 ســخنگوى شــوراى نگهبان خبر از تاييد طرح «جهش توليد مسكن» در 
شوراى نگهبان داد. هادى طحان نظيف در با يكى از شكبه هاى تلويزيونى در 
ارتباط با موضوع «آخرين وضعيت طرح جهش توليد مسكن» گفت: همان طور 
كه اشــاره كرديد طرح جهش توليد مســكن چند بارى در تردد بين شــوراى 
نگهبان و مجلس بود، اولين بار فروردين امسال به شوراى نگهبان ارسال شد و 
با اصالحاتى كه مجلس درمورد اين طرح داشتند اين طرح در جلسه چهارشنبه 
شــوراى نگهبان مجددا بررسى و مغاير با شــرع و قانون اساسى شناخته نشد 
و اميدوارم اين به جهش و رونق توليد مســكن بينــدازد. وى افزود: راجع به 
جزئيات اين طرح، بحث ساخت يك ميليون واحد مسكونى در سال در ماده 1 
اين طرح اشــاره شده و دولت با اجراى اين قانون مى تواند به اين هدف دست 

يابد و مانعى براى اين موضوع ندارد. 

اعضاى كميسيون اصل 90 از زندان اوين
 بازديد مى كنند

 سخنگوى  كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى از ورود اين كميسيون 
به تصاوير منتشــر شــده از زندان اوين خبر داد  به گزارش خانه ملت، على 
خضريــان با اعالم ايــن خبر اظهار كرد: به دنبــال ماموريت رييس مجلس به 
كميســيون اصل نود براى پيگيرى اتفاقات زندان اوين و تصاوير منتشــر شده 
از آن، كميته قضايى كميســيون اصل نود در حال پيگيرى اين موضوع اســت. 
وى ادامــه داد: در روزهاى آتى اعضاى كميســيون ضمن برگزارى جلســه با 
مسئوالن قضايى و سازمان زندان ها، بازديدى از زندان اوين انجام خواهند داد. 
طى روزهاى اخير حســن شجاعى رئيس كميســيون اصل 90 مجلس هم در 
توييتر نوشت: شاهد اتفاقات تلخى در زندان اوين بوديم. كميسيون اصل نود به 

موضوع رسيدگى خواهد كرد. با خاطيان بايد برخورد شود.

 اعتماد مردم بزرگترين سرمايه دولت است 
كه متأســفانه تا حدى آسيب ديده است و راه 
ترميم آن، «يكى شدن حرف و عمل مسئوالن» 

است.
رهبرمعظم انقالب اســالمى روزگذشــته در 
ديدار رئيس جمهــور و اعضاى دولت جديد، 
آمريكا را در صحنه ديپلماسى، گرگى درنده و 
وحشى خواندند و با اشاره به اوضاع به شدت 
متأثركننده افغانستان گفتند: جمهورى اسالمى 
در همه احوال طرفدار ملت مظلوم و مسلمان 
افغانستان است و روابط ما با دولت ها، به روابط 

و رفتار آنها با ايران بستگى دارد.
حضــرت آيــت ا... العظمى خامنه اى همچنين 
افزودند: همانگونه كه به همه مسئوالن گذشته 
گفته ام فرصت 4 سال خدمت به سرعت تمام 
مى شــود و نبايد گذاشت حتى يك ساعت از 
اين فرصت كه متعلق به مردم و اســالم است، 
هدر برود، البته ضمن پركارى و پشتكار مدام، 

نبايد به خانواده بى توجهى شود.
 انقالبى بودن با عقالنيت همراه باشد

ايشان تأكيد كردند: انقالبى بودن حتماً بايد با 
عقالنيت و انديشــه ورزى و خردمندى همراه 
باشد و اين شــيوه جمهورى اسالمى از آغاز 

بوده است.
رهبر انقالب در تبيين نخســتين توصيه مهم 
خود به دولتمــردان، به جلوه هــاى مختلف 
«مردمى بودن» اشــاره كردند و افزودند: رفتن 
به ميان مردم و گفت وگوى بى واســطه با آنها 
از ابعاد بســيار خوب مردمى بودن اســت كه 
آقاى رئيسى با ســفر به خوزستان آن را نشان 
داد. حضــرت آيت ا... خامنه اى اتخاذ ســبك 
زندگى مردمــى، رفتار بى تكلــف، دورى از 
اشــرافى گرى و پرهيز از نــگاه از باال به مردم 
را از ديگر جلوه هاى مردمى بودن برشمردند و 
گفتند: بايد مشكالت و راه حل ها را با مردم در 
ميان گذاشت و ضمن پرهيز از بيان حرف هاى 
غيرواقعى و نااميد كــردن مردم، از آنها كمك 

فكرى و عملى خواست.
ايشان در تبيين «عدالت ورزى» به عنوان دومين 
توصيه اساسى خود به دولتمردان، اساس اديان 
الهى و مبناى تشــكيل حكومت را اقامه عدل 
خواندند و افزودنــد: ما در اين زمينه عقبيم و 

بايد خيلى تالش كنيم.
 در توزيع يارانه ها فاصله طبقاتى كم 

شود
حضرت آيت ا... خامنــه اى برخى روش هاى 
رايج مديريتى را نافى عدالت دانستند و گفتند: 
در توزيــع يارانه ها و هر مســأله ديگر بايد به 
گونه اى عمل كرد كــه فاصله طبقات محروم 
با طبقات برخوردار كم شــود و هرچه ممكن 

است امكانات عادالنه توزيع شود.
رهبر انقالب، ســامانه هاى نظارتى و خدماتى 

را ابزارهاى خوبى براى اشــراف و هوشمندى 
دولت در مقوله نظارت بر عملكرد دستگاه ها و 
مبارزه با فساد برشمردند و گفتند: مكرر توصيه 
كرده ايم كه اين سامانه ها را تهيه و به هم متصل 

كنند، اما اين كار جلو نرفته است.
 يكى شدن حرف و عمل مسئوالن راه 

ترميم اعتماد مردم به دولت
حضرت آيت ا... خامنــه اى در ادامه افزودند: 
اعتماد مردم بزرگترين سرمايه دولت است كه 
متأسفانه تا حدى آسيب ديده است و راه ترميم 
آن، «يكى شدن حرف و عمل مسئوالن» است.

به گــزارش ايرنا، مقام معظــم رهبرى بيان 
كردند: اگر وعده اى داديد و به واسطه برخى 
مشــكالت، امكان تحقق آن ميسر نشد اين 
موضوع را به مــردم توضيح دهيد و از آنان 
عذرخواهى كنيد تا اعتماد مردم خدشــه دار 

نشود.
 دولت براى وعده هايش

 روزشمار تعيين كند
ايشــان با اشــاره به كثرت قانون و طرح و 
برنامه گفتند: يكى از مشــكالت كشور، نبود 
پيگيرى جدى اســت، بنابراين براى وعده ها، 
روزشــمار تعيين شود تا پيگيرى و در موعد 

محقق شوند.
رهبــر انقالب يكى از نــكات مهم در مقوله 
تحول را «استفاده از خردجمعى و عقالنيت» 
دانســتند و افزودند: در بــاب تحول بايد از 
ديدگاه هاى نخبگان خــارج از دولت بدون 
در نظر گرفتن بحث هاى سياســى و جناحى 

استفاده شود.
 مهمترين اولويت كشــور اقتصاد و 

موضوع فورى كرونا است
حضــرت آيت ا... خامنه اى ســپس بــه بيان 
سرفصل اولويت هاى كارى كشور پرداختند و 
گفتند: مهمترين اولويت كشور ابتدا اقتصاد و 

بعد از آن، فرهنگ و رســانه و علم است، البته 
يك موضوع فورى هم وجود دارد كه عبارت 

است از كرونا و سالمت مردم.
 نبايد اختالف نظرهــا به ميان مردم 

كشانده شود
ايشان افزودند: اينكه آقاى رئيس جمهور، معاون 
اول را مسئول هماهنگى بخش اقتصادى دولت 
كرده اند، كار بسيار مهمى است و اميد مى رود 
به خوبى محقق شــود، اما اگر اختالف نظرى 
هم پيش آمد نبايد آن را به ميان مردم كشــاند، 
زيرا تأثير خــود را بر محيط اقتصادى خواهد 

گذاشت.
رهبر انقالب اســالمى توجه به پيشــران هاى 
اقتصادى و بــه حركت درآوردن آنها همچون 
بخش مســكن، صنايع فوالد، خودروســازى 
و بخش هاى انرژى و پتروشــيمى را بســيار 
ضرورى خواندند و بر لزوم هماهنگى متوليان 

اين بخش ها تأكيد كردند.
 برنامه حل مشكالت اقتصادى نبايد 
موقتى بــوده و موكول به رفع تحريم ها 

باشد
ايشان در زمينه اقتصاد با تأكيد بر همت، تدبير 
و كار جهادى،2 نكته مهم را گوشــزد كردند: 
1- براى حل مشــكالت اقتصــادى به دنبال 
راه حل هــاى موقتى و ُمســّكن نرويد و پيگير 
راه حل هاى اساســى باشيد. 2- حل مشكالت 
اقتصــادى را موكول به رفع تحريم ها نكنيد و 
برنامه ريزى ها براى رفع مشــكالت با فرض 

وجود تحريم ها انجام شود.
 ديپلماســى نبايد متصل به مسأله 

هسته اى باشد
حضرت آيت ا... خامنــه اى در بخش ديگرى 
از سخنانشان، مســأله مهم و پرتأثير سياست 
خارجى را مورد توجه قــرار دادند و با تأكيد 
بر لزوم تحرك مضاعف در سياست خارجى، 

گفتند: گســترش تجارت خارجى با 15كشور 
همسايه و همچنين بسيارى ديگر از كشورهاى 
جهان به جز يكى 2مورد ضرورى و امكان پذير 
است، ديپلماسى را تحت تأثير و متصل به مسأله 
هسته اى نبايد قرار دارد، زيرا هسته اى موضوع 
جداگانه اى اســت كه بايد به شكل مناسب و 

شايسته كشور حل شود.
 دولت كنونــى آمريكا با دولت قبلى 

اين كشور تفاوتى ندارد
ايشــان افزودند: دولت كنونــى آمريكا هيچ 
فرقى بــا دولت قبل ندارد، زيــرا چيزى كه 
در هســته اى از ايران مطالبــه مى كند، با يك 
زبان ديگــر همان چيزى اســت كه ترامپ 
مطالبه مى كرد و آن روز مســئوالن دولتى با 
تأكيد بر عاقالنه نبودن، پذيرش آن را ممكن 

نمى دانستند.
رهبر انقالب، آمريكايى ها را در پشت صحنه 
ديپلماســى و در پس لبخنــد و حرف هاى 
حق به جانب، گرگ هاى وحشــى و درنده 
خواندند و گفتند: البته گاهى نيز مانند روباه 
حيله گر هســتند كه مظهر آن وضعيت امروز 

افغانستان است.
هستيم،  افغانستان  ملت  طرفدار  ما   

دولت ها مى آيند و مى روند
ايشــان با اشــاره بــه خــروج فضاحت بار 
آمريكايى ها و انتقال همكاران افغانستانى آنها 
به مناطق داراى وضعيتى بدتر از افغانســتان، 
درخصوص موضع جمهورى اسالمى ايران، 
بيان كردند: ما طرفدار ملت افغانستان هستيم 
چراكه دولت ها همچون گذشــته مى آيند و 
مى روند، اما ملت افغانســتان است كه باقى 
مى مانــد و نوع رابطه ايران بــا دولت ها نيز 
بســتگى به نوع رابطه آنها بــا ايران دارد. از 
خداوند خيــر و نجات از اين وضع را براى 

مردم افغانستان مسألت مى كنيم.

مقام معظم رهبرى: 

اعتماد مردم با عمل به وعده ها ترميم شود
■ نبايد حتى يك ساعت از فرصت 4ساله دولت هدر رود
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رئيس جمهور:
با سوءاستفاده كنندگان از موضوع واكسن، 

قاطعانه برخورد شود
 رئيس جمهور در جلســه ستاد ملى كرونا با تأكيد بر اينكه واردات 
واكسن كرونا از سوى هر نهاد يا شخصى بايد تحت اشراف و نظارت 
وزارت بهداشت باشد تأكيد كرد كه با سوءاستفاده كنندگان از موضوع 

واكسن، قاطعانه برخورد شود.
حجت االســالم ابراهيم رئيسى در جلسه ســتاد ملى مقابله با كرونا با 
تأكيد بر اينكه متأسفانه وضعيت شيوع بيمارى كرونا در سطح كشور، 
وضعيت قابل قبولى نيســت، گفت: با وجود اينكه بايد از تالش هاى 
جهادگونه كادردرمان و همه دســت اندركاران مقابله با شيوع كرونا و 
نيــز نيروهاى داوطلب مردمى صميمانه قدردانى كنم، اما گزارش هاى 
دريافت شده و مشاهدات بنده و وزير بهداشت حاكى از آن است كه 

وضعيت شيوع بيمارى به هيچ وجه خوب نيست.
وى افزود: نبايد كســب وكار مردم تعطيل شــود، اما ضرورى اســت 
تدابير فــورى براى جلوگيرى از تجمعات و دورهمى ها و نيز تردد و 
فعاليت در مراكز پرتجمع مثل رستوران ها، تاالرها، پاساژها، بازارهاى 
سرپوشــيده و نظاير آن اتخاذ و با دقت و جديت اجرا شود تا بتوانيم 

به شكلى مؤثر با شيوع بيمارى و عوارض ناشى از آن مقابله كنيم.
رئيســى تأمين امكانات بســترى و رســيدگى به بيماران كرونايى را 
همچون تأمين واكســن جزو اولويت ها برشمرد و بيان كرد: نيروهاى 
مســلح و همه نهادهاى ديگر، امكانات خود را به ميدان بياورند تا در 
هيچ نقطه اى از كشور، هيچ بيمار كرونايى كه نياز به بسترى شدن دارد، 

به خاطر نبود تخت سرگردان نشود.
رئيس جمهــور با تأكيد بر اينكه تنها مرجــع موردقبول در مورد تأييد 
واكسن كرونا وزارت بهداشت است، بيان كرد: از نظر دولت، مسئوليت 
تأييد اعتبار و اصالت واكســن فقط و فقط برعهده وزارت بهداشــت 
است و واردات واكســن بايد تحت اشراف و نظارت اين وزارتخانه 

انجام شود.
رئيســى در ادامه گفت: موضوع توليد واكسن در داخل كشور نيز بايد 
با جديت پيگيرى شــده و همه تمهيدات الزم براى تسريع و افزايش 

توليد واكسن داخلى بايد فراهم شود.
رئيس جمهــور در بخش ديگرى از ســخنانش با بيــان اينكه وضع 
محدوديــت و ممنوعيت براى ترددهاى غيرضرور نبايد مشــروط به 
اعالم تعطيلى باشد، بيان كرد: بايد به تناسب ايام و تعطيالت، با اقناع و 
تبيين افكارعمومى، ممنوعيت و يا محدوديت هايى براى ترددها حتى 

در تعطيالت آخر هفته وضع شود.
رئيسى در بخش ديگرى از سخنان خود درباره آغاز سالتحصيلى گفت: 
جلوگيرى از تداوم عقب ماندگى آموزشــى مسأله بسيار مهمى است 
و بايــد پس از تمهيد مقدمات الزم از جمله تدابير بهداشــتى و اقناع 

خانواده ها، تصميمات الزم در اين رابطه اتخاذ و اجرا شود.
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه در دولت سيزدهم هيچ تصميمى بدون 
توجــه به دغدغه هــا و نگرانى هاى مردم اتخاذ نمى شــود، بيان كرد: 
دســتگاه هاى مرتبط در مدت زمان باقى مانده تا آغاز ســالتحصيلى، 
مقدمات الزم از جمله واكسيناســيون والدين، كادر آموزشــى و همه 
اطرافيان دانش آموز و توسعه زيرساخت هاى بهداشتى مدارس را فراهم 

نمايند.

 وزير امور خارجه:
بر تحقق صلح از طريق گفت وگوى

 درون منطقه اى تاكيد داريم
 آنچه كــه امروزه بيش از پيــش به آن نيازمنديــم، "امنيت پايدار 
منطقه اى" با مشــاركت كشورهاى منطقه اســت كه تحقق آن در گرو 

صرف منابع اقتصادى براى تحقق ائتالف براى صلح و توسعه است.
وزير امور خارجه كشــورمان در سخنرانى خود در كنفرانس منطقه اى 
حمايت از عراق تاكيد كرد: اين نشســت با حضور كشورهاى منطقه، 
مويد تالش هاى جمهورى عراق در ايجاد زمينه هاى همكارى و تعامل 
ميان كشورهاى منطقه بوده و اميدوارم در سايه اين نشست ها بتوانيم به 

منطقه اى آباد، توسعه يافته و آزاد برسيم.
به گزارش فارس، امير عبداللهيان در ادامه افزود: امروز عراق به خاطر 
تالش ها و ديدگاه هاى ســازنده، نقش مهمــى در منطقه ايفاء مى كند. 
جمهورى اســالمى ايران از نخستين كشــورهاى منطقه بود كه عراق 
جديد را به رســميت شــناخت و با حمايت از روندهاى سياسى در 
اين كشــور، تبادالت سياسى، اقتصادى و تجارى خود را با آن توسعه 
بخشــيد. وى در ادامه گفت: عراق جديد رها شده از تروريسم، امروز 
نيازمند بازسازى و تقويت داخلى و گسترش و توسعه همكارى ها در 
منطقه است. جمهورى اســالمى ايران ضمن حمايت از ثبات، امنيت، 
اســتقالل، تماميت ارضى، عزت، اقتــدار و ارتقاى جايگاه منطقه اى و 
بين المللى عراق، آمادگى خود را براى توسعه همكارى هاى دو جانبه و 
منطقه اى اعالم مى نمايد. وزير امور خارجه كشورمان همچنين تصريح 
كرد: طى ساليان گذشــته، تبادالت تجارى ميان ايران و عراق به بيش 
از 12 ميليارد دالر رســيده اســت. وجود 8 گذرگاه رسمى فعال ميان 
دو كشــور و استمرار تبادالت تجارى در اين گذرگاه ها حتى با وجود 
شيوع كرونا، نشان از درهم تنيدگى اقتصادى دو كشور دارد. ايران طى 
ســالهاى گذشته با صادرات خدمات فنى و مهندسى، گاز و برق سهم 
قابل توجهى در توسعه مناسبات اقتصادى و تجارى عراق داشته است.

عبداللهيان اظهار كرد: ايران در راه مبارزه با تروريســم، به يارى كشور 
دوست و برادر عراق شتافت و در اين مسير از هيچ كمكى دريغ نكرد. 
مردم، احزاب، گروه هاى مختلف عراقى و دولت عراق در راه استقالل 
و مبارزه با تروريســم هزاران شهيد داده اند؛ با اين وجود دولت آمريكا 
دســت به جنايتى بزرگ زد و دو مبارز جبهه ضد تروريســم تكفيرى 
- شــهيد سردار سليمانى و شهيد ابومهندى المهندس - را به شهادت 
رساند. آنها نه تنها براى مردمان اين منطقه صلح و امنيت به بار نياوردند 
بلكه عامل اصلى ناامنى بوده و اين موضوع در بســيارى از كشورهاى 

منطقه به وضوح قابل مشاهده است.

در گفت وگو با همدان پيام مطرح كرد

حاجى بابايى: همدان استاندار تراز باال مى خواهد
■ آخر هفته جلسه انتخاب استاندار
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نحوه تردد جاده اى اعالم شد
جريمه ها همچنان برقرار است

 معاون اجتماعى پليس راهور نحوه تردد جاده اى از ششم شهريور را تأييد كرد و 
گفت: جريمه براى ورود به شهرهاى قرمز و نارنجى همچنان برقرار است.

به گزارش تســنيم، عين ا... جهانى با اشــاره به تداوم محدوديت تردد جاده اى، در 
اين رابطه گفت: براساس ابالغ مصوبه ستاد ملى مقابله با كرونا تا پنجم شهريورماه 
ممنوعيت تردد جاده اى را داشتيم و همكاران ما در 372 نقطه مستقر بودند، همچنين 
براى اجراى ممنوعيت تردد چاره اى جز اســتفاده از موانعى مانند نرده و نيوجرسى 

نبود پس ارتباط بين استان ها را بستيم.
وى افزود: اكنون اين شــرايط به اتمام رسيده و 306 شهر قرمز، 110شهر نارنجى و 

32شهر زرد هستند، بنابراين همچنان تردد بين شهرهاى قرمز و نارنجى ممنوع است، 
اما ديگر به صورت فيزيكى از ممنوعيت تردد جلوگيرى نمى شــود، بلكه ترددها به 

صورت سيستمى و دوربينى كنترل مى شود.
جهانى بيان كرد: طرح منع ترددهاى بين اســتانى از 6 شــهريور به پايان رســيده، 
اما همچنان مصوبه ســتادملى مقابله با كرونا به قوت خود باقى است، بنابراين اگر 
كسى از شهر يا استان قرمز قصد خروج داشته باشد، از طريق دوربين و به صورت 
سيســتمى كنترل مى شــود و جريمه يك ميليون و 500 هزار تومانى براى ورود به 
شــهرهاى قرمز و نارنجى همچنان برقرار است. اين مقام انتظامى گفت: تردد شبانه 
(از ساعت 10 صبح تا 3 بامداد) نيز همچنان مشمول جريمه 200 هزار تومانى است، 
بنابراين مردم اشتباه نكرده و گمان نكنند ممنوعيت و محدوديت برداشته شده است.

غذا و دارو شايعه معتبر نبودن واكسن سينوفارم را
 تكذيب كرد

 رئيس ســازمان غذا و دارو با رد شــايعه معتبر نبودن واكسن وارداتى سينوفارم به كشور از 
اينكه تمام واكسن هاى وارداتى به كشور حتماً بايد عالوه بر كشور سازنده، در چند كشور معتبر 

ديگر هم سابقه مصرف داشته باشند خبر داد.
به گزارش وبدا، محمدرضا شانه ســاز با رد اظهاراتى مبنى بر معتبر نبودن واكســن ســينوفارم 
وارداتى به ايران گفت: تمام واكســن هاى وارداتى به كشور حتماً بايد عالوه بر كشور سازنده، 
در چند كشور معتبر ديگر هم سابقه مصرف داشته باشند، بر همين اساس به هموطنانم اطمينان 
مى دهم كه به اين شــايعات به هيچ وجه توجه نكنند، مــا 100درصد اين اظهارات را تكذيب 

مى كنيم.

هر كجا كارمندى هست 
گره از كار مردم باز مى شود

مهدى ناصرنژاد »
 يادمان نرفته اســت كه روز چهارم شــهريورماه به رســم تقويم 
شمســى، روز كارمند و گاه تجليل از زحمات كارمندان كه قشــرى 
بزرگ و فراگير و قانع در بدنه سازمان ها، نهادها و شركت هاى مختلف 
اجرايى و خدماتى در كشورمان هستند، مى باشد. كارمندان مايه حيات 
در شريان هاى نظام ادارى جامعه به شمار مى آيند كه هرچقدر منظم و 
روان و زالل در جريان فعاليت هاى شبانه روزى خود باشند و خللى در 
مدار تپش و ضربان اين دســتگاه سرنوشت ساز نباشد، جامعه و مردم 
در مسير پيشرفت، تعالى، استقالل و شادابى و آسايش قرار مى گيرند و 
چنانچه جامعه اى دچار آفت هاى بروكراسى و فساد ادارى باشد، خيلى 
آســان در سراشيبى سقوط، فالكت و آسيب هاى شديد اجتماعى قرار 

مى گيرد و فنا مى شود .
در دنياى امروز هر كشور و دولتى كه موفق به پايه گذارى نظام ادارى 
كارآمد، تخصص گرا و مســئوليت پذير و همچنين به كارگيرى نيروى 
انسانى توانمند و دلسوز بوده است، كشور و جامعه خود را به سمت 
خوشبختى و رفاه، رضايت و اعتمادعمومى هدايت كرده است و چنين 
دورنمايى مستلزم ساختار و زيرساخت هاى سالم و تفكر و برنامه ريزى 
اصولى و علمى و البته مبتنى بر ريشــه هاى فرهنگ ملى هر كشور و 

ملت خواهد بود.
نظام نوين و فراگير و كامل ادارى در جامعه ايرانى به نسبت تاريخ چند 
هزارســاله اين سرزمين كهن، چندان قديمى نيست و متأسفانه سال ها 
و دهه هاى زيادى كار و زمان برد تا نظام ادارى در جامعه ما به نظم و 
نسج نزديك شد و در شرايط حاضر نيز دوران آزمون و خطاى دولت 

الكترونيك در نظام ادارى خود را تجربه مى كنيم.
در ســال هاى پس از پيروزى انقالب اســالمى، قاعدتاً و به اقتضاى 
انقالب جمعيت زيادى از كاركنان ســازمان هاى ادارى كنار گذاشــته 
و يا خود جدا شــدند. عالوه بر اين جمعيت زيادى از كاركنان ادارى 
كه در همان دهه اول انقالب به ســن بازنشستگى رسيده بودند، ميز 
و پســت هاى خدمتى خود را تحويل داده و به جامعه بازنشســتگان 
پيوســتند در حالى كه در تمام اين سال ها روند استخدام نيروى هاى 
جديــد و جــوان براى ادارات، ســازمان ها و شــركت هاى دولتى و 
نيمه دولتى متناسب با روند خروج نيروهاى جدا شده نبوده است و به 
همين علت اكثر سازمان هاى بزرگ و كوچك از كمبود نيروى انسانى 
براى توانمندسازى چرخه خدمات رسانى رسا و كارآمد به مردم، رنج 
مى برند و در همين حال هم جمعيت كشور و هم شهرنشينان به نسبت 
جمعيت و نياز كشورمان در سال هاى گذشته و اوايل پيروزى انقالب 
به مراتب بيشتر و دامنه دارتر شده است. شايد به همين دليل است كه 
در برهه اى از تاريخ انقالب روند خدمات رســانى در خيلى از ادارات 
و سازمان هاى پر مخاطب و اداراتى كه مراجعه كننده فراوان دارند، به 
نحو محسوسى كند شد و ادارات و سازمان هاى زيادى با تراكم پرونده 
و كارهاى باقى مانده مواجه شدند و در اين رابطه تحوالتى براى بهبود 
بخشــيدن به نظام ادارى نيز مانند الكترونيكى كردن ســامانه تشكيل 
پرونده و بايگانى ها و نظير آن كار و زحمت گسترده اى برد كه به تبع 

خود ارباب رجوع در ادارات را هم به زحمت انداخت.
در هر شــرايط به روزرســانى روند خدمات ادارى يكى از الزمه هاى 
جامعــه امــروز و مطالبات قشــرهاى مردم اســت كــه حركت به 
سمت وســوى چنين جامعه ايده ال توجه جــدى دولت و اختصاص 
بودجه هــاى كالن مى خواهد. بــه موازات چنيــن برنامه ريزى، احيا 
و بازســازى طرح مغفــول مانده(تكريــم ارباب رجــوع) نيز الزمه 
شاداب سازى فضاى خدمات رسانى و ارتباط خوش دالنه بين كارمند 

و ارباب رجوع مى باشد.
يكى از اركان اصلى تكريم ارباب رجوع در نظام ادارى جامعه ايرانى، 
توجه و رجــوع به ادبيات رفتــارى در فرهنگ ناب ايرانى اســت، 
ارباب رجوع ايرانى چنانچه پاســخ (نه) را هــم با بيان و زبان عامرانه 
و خويشــتن دارانه از كارمند و متصدى مربوطه بشنود، خيلى راحت 

مى پذيرند و تشكر هم مى كنند .

آرمان ملى: اينا مدير كاردان و درجه يك مى خواهند 
 گشتم نبود، نگرد نيست

آسيا: تابش نور بر يك تاريكخانه 
 عكسش چطور چاپ بشه مهمه ها حواست باشه

آفتاب: طالبان با داعش در ارتباط است 
 فضولى؟

ابتكار: حمام خون در فرودگاه كابل 
 با ماساژ يا بى ماساژ؟

اعتماد: هشدار تورمى با ساخت سالى يك ميليون مسكن 
 مواظب باشيد سرتون بى سقف نمونه!

ايران: حريم خصوصى افراد خدشه دار كشور 
 نه نه مواظبيم خيالت راحت

جام جم: رسوايى بزرگ واكسن آمريكايى 
 ما كه هى گفتيم كسى گوش نكرد!

خراسان: تراژدى كشتار دام مولد 
 برنامه امشب سينماهاى كشور!

شرق: همه وعده هاى كابينه سيزدهم 
 خيلى زياده قابل شمارش نيست
شهروند: كاروان آب و اميد و آبادى 

 انشاءا... به مقصد برسه
شهرى: دانشگاه بى مشترى 

 ببندن برن گيم نت بزنن واال به خدا!
فارس: شوراى نگهبان طرح جهش توليد را تأييد كرد 

 دستش درد نكنه
ايرنا: محدوديت ها به شهرهاى قرمز و نارنجى همچنان ادامه دارد 

 اين قصه سر دراز دارد.
ايسنا: سربازها كرونا نمى گيرند
 خونشون رنگين تره آيا؟

23 مهرماه؛ زمان جديد آزمون هاى وكالت 
و كارشناسى رسمى قوه قضائيه

 سازمان سنجش آموزش كشور با صدور اطالعيه اى تاريخ جديد 
آزمون هاى تعويق شــده مركز وكال و كارشناسان رسمى قوه قضائيه 

را اعالم كرد.
براســاس اين اطالعيه آزمون كارشناسان رســمى قوه قضائيه به روز 
پنجشنبه مورخ 1400/7/22و آزمون وكالت قوه قضائيه به روز جمعه 
مورخ 7/23/ 1400 برگزار مى شــود. پيش تر قرار بود اين آزمون ها در 
18 و 19 شــهريورماه برگزار شوند كه به علت اوج گيرى شيوع كرونا 

در كشور با تصميم ستاد ملى مقابله با كرونا به تعويق افتادند.
گفتنى است، امكان ثبت نام براى متقاضيان جديد و نيز امكان ويرايش 
اطالعات براى كســانى كه قبًال ثبت نام كرده اند از دهم تا ســيزدهم 

شهريورماه فراهم مى شود.

دستگيرى سارقان اثاثيه منزل در همدان

 رئيس پليس آگاهى اســتان همدان از دستگيرى 6سارق و كشف 
اموال مسروقه به ارزش تقريبى 12ميليارد ريال خبر داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، على اســدبيگى، با اشــاره به 
دستگيرى 6سارق و كشف اموال مسروقه به ارزش تقريبى 12ميليارد 
ريال در شهرستان همدان گفت: در پى وصول يك فقره پرونده سرقت 
منزل در شهرستان همدان و شكايت شاكى رسيدگى به اين موضوع در 

دستور كار قرار گرفت.
وى افزود: مستندات به دست آمده حاكى از اين بود كه در روز تاسوعا 
8 سارق به بهانه نصب بنر تسليت از نرده هاى ديوار باال رفته و پس از 

ورود و باز كردن در وارد منزل مالباخته مى شوند.
رئيس پليس آگاهى اســتان همدان گفت: سارقان اقدام به سرقت طال، 
12تخته فرش نفيس، كلكســيون اسكناس قديمى و مدارك به ارزش 
12ميليارد ريال كرده و با 3دســتگاه موتورسيكلت از صحنه متوارى 

شدند.
اســدبيگى افزود: با به كارگيرى شــگرد هاى خاص پليسى و انجام 
روش هاى علمى و نوين كشــف جرم، يكى از سارقان شناسايى و با 
انجام اقدامات فنى و اطالعاتى مشــخص شد، نام برده به استان تهران 
متوارى و با تشكيل باندى در امر سرقت دوچرخه تهران فعاليت دارد.
وى بيان كرد: متهم در يك اقدام غافلگيرانه دســتگير و در تحقيقات 
و بازجويى هاى فنى و در مواجهه با داليل و مدارك، به ســرقت منزل 
شــاكى با همدستى 7 نفر ديگر اعتراف كرد كه 5 نفر از سارقان در 3

عمليات مجزا و غافلگيرانه دستگير شدند.
در فصل بهار امسال 13 باند بزرگ سرقت در استان همدان متالشى و 

559 سارق دستگير شدند.

 فرد متخلفى كه اقدام به زخمى كردن و 
نگهدارى يــك بهله دليجه و يك بهله جغد 
كرده بود، به تحمل 3 سال حبس و پرداخت 

12ميليون تومان جريمه نقدى محكوم شد.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان 
همدان  گفت: يگان حفاظت محيط زيســت 
شهرســتان همدان چندى پيش با مشاهده 2

شكارچى در منطقه حفاظت شده «نشر» كه 
قصد شــكار پرندگان را داشتند، با اين افراد 
قبل از وقوع جرم برخورد كرده و ســپس به 
صورت نامحسوس مغازه تعميرات خودرو 

يكى از آنها را بازرسى كردند.
به گزارش روابط عمومى محيط زيست استان 
همدان، مجيد شعبانلو افزود: اين افراد سالح 
بادى غيرمجاز با خود حمل مى كردند كه اين 

عمل مجرمانه منجر به دستگيرى آنها شد.
وى گفت: در جريان بازرسى مغازه يكى از 
اين افــراد، يك بهله دليجه و يك بهله جغد 
زخمى مشــاهده شد كه پرندگان در قفس و 

در شرايط نامناسب نگهدارى مى شدند.
شــعبانلو افزود: شكارچى متخلف به دادگاه 
معرفــى و طبق نظــر قاضى بــه پرداخت 
12ميليون تومان جريمه نقدى و تحمل 3سال 

حبس محكوم شد.
 دستگيرى 5 شكارچى متخلف 

در نهاوند
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت نهاوند 
نيز گفت: 5 شــكارچى غيرمجاز در منطقه 
شكارممنوع گرين اين شهرستان دستگير و 

به مراجع قضائى معرفى شدند.
مهــرداد ســلگى افــزود: يــگان حفاظت 
محيط زيســت شهرســتان نهاوند و عوامل 
پاســگاه نيروى انتظامى گاماســياب پس از 
تعقيب و گريز شــكارچيان كبــك، آنها را 
دســتگير و به همراه تجهيزات و وســايل 

تحويل پاسگاه انتظامى گاماسياب دادند.
وى بيــان كرد: مأمــوران يــگان حفاظت 
محيط زيست موفق به كشف 2 قبضه سالح 

شكارى، 4 الشــه كبك و2 دستگاه دوربين 
شكارى از شكارچيان متخلف شدند.

رئيس اداره حفاظت محيط زيســت نهاوند 
گفت: با توجه به كشــف 4 الشــه كبك و 
اسلحه در خودرو و وسايل متهمان، متخلفان 
براى ســير مراحل قانونى به مراجع قضائى 

شهرستان معرفى شدند.
سلگى از شهروندان خواست به منظور حفظ 

گونه هاى جانورى از هرگونه آسيب، شكار و 
تهديد حيوانات در طبيعت خوددارى كرده 
و اجازه ندهند متخلفان در مناطق شهرستان 

اقدام به شكار كنند.
اســتان همدان داراى 6 منطقه حفاظت شده 
و 13منطقه شــكار ممنوع اســت و وسعت 
مناطق زيرپوشش محيط زيست به 62 هزار 
هكتار مى رســد. تاكنون 40 گونه پستاندار، 
181گونه پرنــده، 43 گونه خزنده، 38 گونه 
انواع ماهى ها و 4گونه دوزيســت در استان 

همدان شناسايى شده است.
منطقه حفاظت شده شــراء (نشر) با حدود 
11هزار هكتار مســاحت در 45 كيلومترى 
شهر همدان و در مجاورت 6روستاى نشر، 
مســلم آباد، بركت آباد، مولوجه، قوزليجه و 

مزرعه آب هندو قرار دارد.
اين محدوده از سال 1378 منطقه شكارممنوع 
شده و از سال 1389 نيز عنوان حفاظت شده 

را گرفته است.

3 سال زندانى براى شكارچى پرنده در همدان

مهلت جاماندگان براى ثبت نام كتاب هاى 
درسى تا 15 شهريورماه

 آن دســته از دانش آموزانى كه تاكنون كتاب هاى درســى خود 
را خريدارى نكرده اند تا 15شــهريورماه مهلــت دارند كه با ورود 
به سامانه IRTEXTBOOK.IR نسبت به خريد كتاب درسى 

خود اقدام كنند.
براســاس اعالم معاون ســازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى 
دانش آموزانى كه مدرســه محل تحصيل خــود را تغيير داده اند تا 
31 شهريورماه فرصت دارند نسبت به اصالح نشانى مدرسه محل 

تحصيل خود اقدام كنند.
خريد كتاب درســى نيازمند ثبت نام دانش آموزان در ســامانه پادا 
و مشخص شدن مدرســه محل تحصيل آنهاست. در صورتى كه 
دانش آموزى در اين ســامانه ثبت نام نكند موفــق به خريد كتاب 

درسى هم نمى شود.
وزارت آموزش وپرورش براى سالجارى بيش از 146 ميليون جلد 
كتاب درسى چاپ كرده است كه همه آنها از طريق مدارس توزيع 
مى شــوند. توزيع كتاب هاى درســى دانش آموزان در همه مقاطع 

تحصيلى از 20 شهريورماه در مدارس آغاز مى شود.
آخرين آمــار ثبت نام دانش آموزان براى كتاب هاى درســى نيز به 
اين شــرح اســت: تاكنون 10ميليون و 352 هزار دانش آموز يعنى 
حدود 95 درصد دانش آموزان ميان پايه و يك ميليون و 711 هزار 
دانش آموز پايه هاى اول، هفتم و دهم نيز كتاب هاى درسى خود را 
به صــورت اينترنتى خريدارى كرده، اما هنوز 3 ميليون دانش آموز 

نسبت به خريد اينترنتى كتاب هاى درسى خود اقدام نكرده اند.

معتاد متجاهر 
در همدان 

جمع آورى شد
 مأموران پليــس مبارزه بــا موادمخدر با 
همــكارى ســاير عوامل انتظامــى 55 معتاد 

متجاهر را شناســايى و از سطح شهر همدان 
جمع آورى كردند.

جانشــين پليس اســتان همدان گفت: طرح 
پاكسازى ميدان امام خمينى(ره) و خيابان هاى 
پيرامونش به همــراه پارك هاى باباطاهر، باغ 
ايرانيان، كاروانسراى ذغالى ها و باغ هاى پشت 
فروشــگاه اتكا روز گذشــته به مرحله اجرا 

درآمد.
به گزارش پايــگاه خبرى پليس، رضا زارعى 
بيان كــرد: مأموران پليس مبارزه با موادمخدر 
با همكارى ســاير عوامــل انتظامى 55 معتاد 
متجاهر و 4 خرده فروش موادمخدر را دستگير 
كردند و در اين راستا 20 بسته مواد آب بندى 

شده آماده فروش كشف شد.

وى گفت: پــس از غربالگرى معتادان، 15نفر 
از آنها به مركز ماده 16شهرستان كبودراهنگ 

و 40 نفر در مراكز ماده 15ساماندهى شدند.
زارعى افزود: اجراى طرح هاى پاكســازى با 
جديت در دســتور كار پليس اســتان بوده و 
تا كســب رضايتمندى كامل همشهريان ادامه 

دارد.

  مديــر شــهردارى منطقــه 3 همدان از 
اجراى روكش  آسفالت  و لكه گيرى و ترميم 
ســطوح  معابر در 5ماه ابتدايى سالجارى به 
ميزان 20 هزارتن معادل 124هزار مترمربع و 

با مبلغ 24ميليارد تومان خبر داد. 
به گزارش روابط عمومى شــهردارى منطقه 
3 همــدان، محمدرضا فيضى منــش با بيان 
اينكه يكى از اولويت هاى مديريت شــهرى 
گفت:  است،  مطلوب  خدمت رســانى  ارائه 
در راســتاى بهبود عبور و مرور شهرى و با 
هدف خدمت رسانى شايسته به شهروندان و 

تسهيل در امر تردد وسايل نقليه، كار عمليات 
اجراى آسفالت به طور مستمر و متوازن  در 
معابر و خيابان هاى نواحى چهارگانه منطقه 
3 با تالش معاونت فنى شــهردارى منطقه 3 
و ســاير عوامل اجرايى با 7 اكيپ با دستگاه 

فينيشرى دستى در دست اجراست. 
وى افزود: به منظور مناسب ســازى ســطح 
خيابان ها، رفــع نواقص موضعى، جلوگيرى 
آسفالت ها  روســازى  خرابى  گســترش  از 
و همچنين تأمين ســطحى ايمــن در معابر 
عمليات مذكور با روند مطلوبى درحال انجام 

و پيشرفت است.  
فيضى منــش گفت: طرح لكه گيرى 
و آسفالت ريزى معابر تنها مختص 
معابر اصلى اين منطقه نيست، بلكه 
براى معابر فرعى محالت منطقه  نيز 

صورت مى گيرد، كه در كمتر از 5 ماه 
اخير سرعت لكه گيرى و آسفالت ريزى 

در منطقه 3 قابل توجه بوده است. 
وى در بخــش ديگــرى از ســخنان خود 
درخصوص اهميــت درزگيرى و لكه گيرى 
آســفالت افــزود: لكه گيــرى آســفالت و 

درزگيرى 
ى  ك هــا تر
آســفالت معابر موجب كاهش نفوذ آب به 
درون اليه هاى آســفالت شــده و در نتيجه 
افزايش دوام و عمر روسازى آسفالت را در 

پى خواهد داشت. 
فيضى منش گفت: شهردارى منطقه 3 اجراى 
عمليات لكه گيرى و آسفالت ريزى در معابر 
اين منطقه را  به جديت ادامه مى دهيم و اين 
موضوع به منظور رضايت شــهروندان فهيم 

همدانى با كيفيتى مناسب اجرا مى شود.  
 شــهردار منطقه در پايان با تشكر از صبر و 
شكيبايى شــهروندان در اجراى پروژه هاى 
عمرانى در سطح منطقه ليست مناطقى را كه 
در5 ماهه نخست سال پوشش و لكه گيرى و 
ترميم آسفالت آنها انجام شده را مى توانند در 
پورتال شهردارى منطقه 3 همدان به آدرس  

zone٣hamedan.ir )مشاهده نمايند.

هزينه 24ميلياردى شهردارى منطقه 3 براى معابر

همدان با 20 هزار تن آسفالت شد
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مديرعامل شركت توزيع برق استان همدان خبر داد
افتتاح 131 پروژه برق در استان همدان

 مديرعامل شــركت توزيع برق استان همدان از افتتاح 131 پروژه 
برق با 60 ميليارد و 466 ميليون تومان اعتبار طى هفته دولت در استان 

همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى شــركت توزيع نيروى برق اســتان همدان، 
شــيرزاد جمشيدى در نشست خبرى با اصحاب رسانه ضمن تبريك 
هفته دولت، با تشريح داليل قطعى برق در استان طى هفته هاى گذشته 
اظهار كرد: امســال به دليل كاهش بارندگى ها و افزايش شــديد دما 
ناتــرازى بين توليد و مصرف به ميزان 13 هزار مگاواتى به وجود آمد 

كه موجب اعمال برنامه اضطرار بار و خاموشى ها شد.
وى با بيان اينكه ســهميه در نظر گرفته شده براى استان 580 تا 630

مــگاوات بود، عنوان كرد: اوج مصرف برق در اســتان 768 مگاوات 
بود كه در بدترين حالت 180 تا 190 خاموشــى داشتيم و يا از طريق 

مديريت مصرف آن را جبران مى كرديم.
مديرعامل شركت توزيع برق استان همدان با اشاره به اينكه از اواخر 
ارديبهشــت ماه ناترازى در توليد برق كشــور و استان به وجود آمد، 
گفت: در شــرايط كرونايى به دليل شرايط حاد هيچ گاه برنامه قطعى 
براى مراكز درمانى نداشتيم و همچنين برق بيمارستان ها و مخازن آب 

را به دليل آن كه مراكز حساسى هستند قطع نكرديم.
وى با اشاره به افتتاح 131 پروژه برق طى هفته دولت در استان همدان 
بيان كــرد: اين پروژه ها با 60 ميليــارد و 466 ميليون تومان اعتبار به 

بهره بردارى مى رسد.
جمشيدى با بيان اينكه 13 پروژه در همدان، 10 پروژه در مالير و 21
پروژه در نهاوند به بهره بردارى مى رسد، گفت: 12 پروژه در رزن، 15
پروژه در درگزين، هفت پروژه در تويسركان، هشت پروژه در اسدآباد، 
هفت پروژه در بهار، 25 پروژه در كبودراهنگ و 9 پروژه نيز در فامنين 

به بهره بردارى مى رسد.
وى با بيان اينكه 56 پروژه با 36 ميليارد و 800 ميليون تومان نيز آماده 
كلنگ زنى هســتند و عمليات اجرايى آنها آغاز مى شود، تصريح كرد: 
طرح هاى عمرانى به ارزش 16,5 ميليارد تومان در سطح استان همدان 
در دست اجرا است كه در مجموع حدود 77 ميليارد تومان پروژه برق 

رسانى در استان اجرا شده و آماده بهره بردارى است.
مديرعامل شــركت توزيع برق استان همدان از آغاز عمليات اجرايى 
برق دار كردن روستاى انجالس  خبر داد و بيان كرد: چهار پروژه كالن 
شامل احداث خروجى پســت 63 كيلوولت كرفس -درگزين با يك 
ميليارد و 500 ميليون تومان اعتبار، احداث خروجى هاى پست مالير 
4 با 600 ميليون تومان، پست رزن با يك ميليارد و 800 ميليون تومان 
و برق دار شــدن روستاى دولت آباد شهرستان كبودراهنگ با اعتبار 5

ميليارد تومان نيز طى هفته دولت افتتاح مى شود.
وى با اشــاره به اقدامات انجام شده از كشف 71 مركز استخراج رمز 
ارز غيرمجاز و  جمع آورى 424 ماينر از ابتداى ســال تاكنون خبر داد 
و اضافه كرد: از ابتداى طرح جمع آورى رمز ارز در اســتان 137 مركز 
كشف و 2 هزار و 134 ماينر كه 4 مگاوات برق را به خود اختصاص 

داده بودند جمع آورى شده است.
جمشــيدى با بيان اينكه در ســال جارى يك هزار و 429 انشــعاب 
برق غير مجاز جمع آورى شــده اســت، تاكيد كرد: با جمع آورى اين 
انشعاب ها، توانستيم 5 ميليون و 893 كيلو وات ساعت انرژى به شبكه 
برگردانيم و از 828 ميليون تومان خسارت كه به شبكه وارد شده بود 

تاكنون 700 ميليون تومان آن را بازپس بگيريم.
وى در خصوص وصول مطالبات شــركت توزيع نيروى برق استان 
همدان با اشاره به اينكه طلب سال گذشته اين شركت از مشتركين 98
ميليارد تومان بود، عنوان كرد: در ســال گذشته وصول مطالبات 103
درصد بود كه 100 درصد مطالبات و سه درصد معوقات وصول شد 
اما امســال وصول مطالبات به 85 درصد رسيده و بدهى مشتركان به 

شركت 116 ميليارد تومان است.
مديرعامل شركت توزيع برق استان همدان از تعويض 14 هزار و 500

كنتور تك فاز عادى و 500 كنتور ســه فاز ديماندى خبر داد و عنوان 
كرد: 203 كيلومتر از شبكه هاى سيمى نيز به كابل خودنگهدار تبديل 
شــده اند. وى با بيان اينكه در سال گذشته 16هزار و 540 انشعاب با 
122 مگاوات فروخته شد، گفت: در سال جارى نيز تاكنون 5 هزار و 

227 اشتراك فروخته شده است.
جمشيدى با اشاره به فعال بودن 56 نيروگاه خورشيدى خانگى ادامه 
داد: اســتان همدان در بين شــركت هاى توزيع در بخش نيروگاه هاى 
خورشيدى رتبه نخست را دارد كه دليل اصلى آن دماى خوب و تابش 

نور مناسب در استان است.
وى با اشاره به نصب 2 هزار و 884 چراغ روشنايى در معابر با هزينه 4

ميليارد تومان طى سال گذشته در استان همدان بيان كرد: شركت توزيع 
نيروى برق اســتان همدان در ارائه خدمات غيرحضورى رتبه چهارم 

كشورى را كسب كرده است.

پمپ هاى غيرمجاز
دليل نارسايى  شبكه آبرسانى همدان

ــدان  ــتان هم ــالب اس ــركت آب  و فاض ــعه آب ش ــردارى و توس ــاون بهره ب  مع
گفــت: متأســفانه برخــى از شــهروندان در برخــى از نقــاط شــهر بــر روى كنتورهــا، 
پمــپ آب گذاشــته اند كــه پمــپ موجــب مى شــود آب داخــل لولــه بــراى طبقــات 

باالتــر پمپــاژ شــود.
ــر  ــه اگ ــند ك ــان باش ــهريان در جري ــه همش ــه اينك ــاره ب ــا اش ــداد ب ــا نيك حميدرض
يكــى از همســايگان پمــپ را تعبيــه كــرد حــق ديگــر همســايگان و اهــل محــل را 

مصــرف مى كنــد، افــزود: برخــى از نارســايى ها در شــبكه آبرســانى بــه دليــل وجــود 
ــراى  ــه مى شــود و مشــكالتى ب ــه شــكل غيراســتاندارد تعبي پمپ هايــى اســت كــه ب

ســاير همســايگان بــه وجــود آورده اســت.
ــا  ــه اينكــه مدتــى اســت كــه اعــالم مى كنيــم از ســاعت 12شــب ت ــا اشــاره ب وى ب
4 صبــح برنامــه كاهــش فشــار آب را داريــم، بيــان كــرد: در ايــن زمــان فشــار آب بــه 
ــات  ــا طبق ــد، ام ــم دارن ــا فشــار ك ــات اول آب ب ــه طبق ــل مى رســد به طورى ك حداق

ــًال خشــك مى شــود. ــاال كام ب
نيكــداد بــا بيــان اينكــه بيــش از 70 دســتگاه كنترل گــر فشــار و فشارشــكن در ســطح 
شــهر داريــم كــه  تقريبــًا همــه شــهر را پوشــش داده اســت، گفــت: برخــى مناطــق از 2 

منطقــه آب مى گيرنــد و برخــى از محــالت از خــط اصلــى آب مى گيرنــد و ممكــن 
اســت افــت فشــار بــراى آنهــا اعمــال نشــود، عــالوه بــر ايــن نزديكــى و دورى يــك 

منــزل بــه فشارشــكن موجــب قطــع شــدن زودهنــگام يــا ديرهنــگام آب اســت.
وى در ادامــه بيــان كــرد: مــردم تــا حدامــكان مصــرف آب را مديريــت كننــد چراكــه 
ــاهد  ــزودى ش ــر ب ــت و اگ ــاك اس ــكننده و خطرن ــتان ش ــى اس ــع آب ــت مناب وضعي

ــويم. ــه رو مى ش ــران روب ــا بح ــم ب ــور حت ــيم به ط ــزى نباش ــاى پايي باران ه
ــراى جلوگيــرى از بحران هــاى احتمالــى نيازمنــد همــكارى مــردم  نيكــداد گفــت: ب
ــه شــده ســاعاتى اســت كــه  ــراى قطعــى آب در نظــر گرفت ــى كــه ب هســتيم و زمان

ــد. ــاز دارن ــرى ني ــه آب كمت همشــهريان ب

  با ذخيره مناسب و كافى مقدار 450 هزار 
تن انــواع كودهاى يارانه اى در مناطق مختلف 
كشور شــركت خدمات حمايتى كشاورزى به 

استقبال كشت پاييزه مى رود.
مديرعامل شركت خدمات حمايتى كشاورزى 
گفت: با تمهيدات و پيگيرى هاى مســتمر به  
عمل آمده  اكنون و در آستانه آغاز كشت پاييزه 
با 450 هزار تن ذخيره به اســتقبال اين مقطع 

مهم و حساس مى رويم.
به گــزارش روابط عمومى و امــور بين الملل 
كشــاورزى،  حمايتــى  خدمــات  شــركت 
حميد رســولى افزود: برنامــه ابالغى وزارت 
جهادكشاورزى در سالجارى به شركت خدمات 
حمايتى كشــاورزى مشتمل بر 2/5 ميليون تن 
انواع كودهاى يارانه اى اســت كه 100درصد 
برنامه ابالغى مذكــور در ماه هاى اخير فراهم 
شده و قراردادهاى آن با توليدكنندگان داخلى 

و خارجى منعقد شده است.
وى گفــت: تاكنون بيش از 60درصد از برنامه 
ابالغى معادل بيــش از 1/5ميليون تن تحويل 
اين شــركت شده است كه با توجه به در پيش 
بودن فصل كشــت پاييــزه و تقاضاى فزاينده 
براى مصرف انواع كودهاى يارانه اى، نســبت 
به ذخيره ســازى مناسب و كافى كود موردنياز 

اقدام شده است.
مديرعامل شركت خدمات حمايتى كشاورزى 
بيان كرد: اين ميزان ذخيره در ســال هاى اخير 
كم سابقه بوده و هرگونه دغدغه اى را از بخش 

كشاورزى دور مى كند.
حمايتى  خدمات  شــركت  آمادگى   
كشاورزى اســتان همدان براى تأمين 
كودشيميايى موردنياز كشت هاى پاييزه 

استان
در ادامــه مدير شــركت خدمــات حمايتى 
كشــاورزى استان همدان با بيان اينكه در سال 
1400، خدمات حمايتى كشــاورزى اســتان 
مى بايســت برنامه  71 هــزار و 584 تن كود 
ازته، 20هزار و 143 تن كود فســفاته، 5 هزار 
و 816 تن كود پتاســه براى كشاورزان استان 
تهيه و فراهم كند، گفت: تا 4 شهريورماه، اين 
شــركت موفق شده حدود 50 درصد از برنامه 
را تحقق ببخشــد و در حال حاضر 16هزار تن 
انواع كودهاى ازته، فسفاته و پتاسه در انبارهاى 
شركت ذخيره سازى شده است كه با    4هزار 
تن ذخيره سازى بيشتر نسبت به سال گذشته، 
به اســتقبال كشت هاى پاييزه اســتان همدان 

مى رويم.
كارگزار  همــدان 77  اســتان  در   
فعال، امر توزيع كود را بين كشاورزان 

عهده دار هستند 
الياسى با اشــاره به اينكه در استان همدان 77
كارگزار فعال، امر توزيع كود را بين كشاورزان 

عهده دار هستند، افزود: در سال 1399 با وجود 
تمام مشكالت نظير تحريم ها و نوسانات شديد 
قيمت ارز، شركت خدمات حمايتى كشاورزى 
موفق شد كارنامه بسيار درخشانى را از خود به 

جاى بگذارد. 
وى بيان كرد: در همين سال بالغ بر 99 هزار و 
26 تن كودهاى ازته، فسفاته و پتاسه به استان 
همدان تخصيص داده شد كه از اين مقدار 72

هزار تن كود ازته موردنياز كشــاورزان استان 
بود و شــركت خدمات حمايتى كشــاورزى 
اســتان همدان موفق شد 105 درصد برنامه را 
محقق كند و كودشيميايى در اختيار كشاورزان 

عزيز قرار دهد. 
عمدتاً  پتاسه  و  فســفاته  كودهاى   
كودهــاى وارداتى هســتند، از اين رو 
نوســانات ارزى روى قيمت اين كودها 

تأثير گذاشت
مدير شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان 
همدان با بيان اينكه كودهاى شيميايى فسفاته 
و پتاســه عمدتاً كودهاى وارداتى هســتند، از 
اين رو نوســانات ارزى روى قيمت اين كودها 
تأثير گذاشت، افزود: بدين ترتيب بايد چاره اى 
انديشيده مى شد تا كشاورزان دچار اُفت توليد 

مديرعامل شركت خدمات حمايتى كشاورزى:

با تأمين 450 هزار تن كود يارانه اى 
به استقبال كشت پاييزه مى رويم

 رئيس  سازمان برنامه وبودجه 
توزيــع  از  همــدان  اســتان  
اعتبار  تومــان  1400ميليــارد 
عمرانى در اســتان خبــرداد و 
برنامه وبودجه  سازمان  بيان كرد: 
در سالجارى داراى هزار و 400

ميليارد تومان اعتبار عمرانى بوده 
كه اين بودجه در شهرستان هاى 
اســتان تقســيم و توزيع شده 

است.
در  صيدايى  اســكندر  ســيد 

گفت و گو با ايســنا، با اشــاره به اعتبارات 
تخصيص يافته در راستاى محروميت زدايى، 
گفت: 460 ميليارد تومان اعتبار در راستاى 
محروميت زدايــى در نقاط محروم اســتان 
اختصــاص يافته و پروژه هــاى آب، راه و 

مسكن را شامل مى شود.
وى بــا تأكيد بر ميزان پروژه هاى موجود در 
استان، بيان كرد: در سالجارى حدود 2هزار 
پروژه در سطح استان در حوزه هاى مختلف 
در دست اجرا بوده و فرايندهاى اعتباررسانى، 
پيشرفت فيزيكى و اثرگذارى آنها در زندگى 
مردم توسط ســازمان برنامه وبودجه نظارت 

مى شود.
اين مقام مسئول به حمايت 
از ايجاد گلخانه در ســطح 
استان اشــاره كرد و گفت: 
برنامه ريزى هاى  براســاس 
صورت گرفته در ســازمان 
كردن  اضافه  برنامه وبودجه 
ســاليانه 100هكتار گلخانه 
در اســتان در دست اقدام 

است.
كــرد:  بيــان  صيدايــى 
پروژه هاى ديگر از جمله توســعه باغدارى، 
توسعه كشاورزى نوين، راه سازى، پروژه هاى 
گردشگرى و بوم گردى در دست اجراست.

وى با اشــاره بــه ديگر وظايف ســازمان 
برنامه وبودجه، گفــت: از ديگر وظايف اين 
سازمان پشــتيبانى از حقوق و مزايا و ساير 
هزينه هاى دســتگاه هاى اجرايــى بوده كه 
در اين راســتا 530 ميليارد تومان اعتبار در 

سالجارى اختصاص داده شده است.
صيدايــى بيان كــرد: در 2 هفته گذشــته 
پايان خدمت  پــاداش  تومــان  21ميليــارد 
بازنشستگان سال 1399 پرداخت شده است.

نشــوند؛ از اين رو 13 ميليارد تومــان اعتبار براى خريد 
كود توسط كشاورزان از طريق تسهيالت كشاورزكارت 

بانك كشاورزى براى كشاورزان استان ارائه شد.
وى بيان كرد: به عنوان راهكارى ديگر، طرح خودكفايى 
پايدار كودهاى فســفاته و پتاســه مطرح شد كه وظيفه 
اجراى اين طرح از طرف وزير وقت، به شركت خدمات 
حمايتى كشــاورزى واگــذار و در تفاهم نامه اى كه بين 
شركت هاى خدمات حمايتى كشاورزى و شركت صنايع 

مس كشــور بسته شــد، وظيفه تهيه و تدارك مواداوليه 
شــامل خاك هاى فســفاته و فروش تضمينى كودها بر 

عهده شركت خدمات حمايتى كشاورزى گذاشته شد.
الياســى در اين زمينه گفت: اين كودها در دست توليد 
هســتند و اكنون در انبار استان همدان حدود يك هزار 
تن از اين كودها موجود اســت كه در فصل كشــت با 
قيمت بسيار مناســب نسبت به نمونه خارجى به دست 

كشاورزان مى رسد.

 كشاورزان كودهاى موردنياز خود را از طريق 
عاملين مجاز شركت خدمات حمايتى كشاورزى 

تأمين كنند
مدير شــركت خدمات حمايتى كشــاورزى اســتان 
همدان در ادامه گفت وگو خطاب به كشــاورزان افزود: 
كشــاورزان بايد كودهاى موردنياز خــود را از طريق 
عاملين مجاز شركت خدمات حمايتى كشاورزى تأمين 
كنند؛ زيرا كودهاى عرضه شده از طريق كانال شركت 
خدمات حمايتى كشــاورزى قبل از توزيع و به دست 
كشــاورزان رســيدن در 2 مرحله آزمايش مى شوند و 
در صورت داشــتن كيفيت و استانداردهاى الزم اجازه 

توزيع دارند.

توزيع 1400ميليارد تومان اعتبار 
عمرانى در همدان

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam



C M

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

يكشنبه  7 شهريور ماه 1400  شماره 4113

7

خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

2 همدانى در اردوى تيم ملى تكواندو 
ناشنوايان 

 2تكوانــدوكار همدانــى بــه اردوى جهانى تيم ملــى تكواندو 
ناشنوايان دعوت شدند.

فدراســيون ورزش هاى ناشــنوايان به منظور حضــور قدرتمند در 
مســابقات جهانى تكواندو، از 2 ورزشــكار و مربى همدانى براى 

حضور در اردوى آماده سازى تيم ملى دعوت كرد.
29 بازيكن از سوى فدراسيون ناشنوايان به اين اردو دعوت شده اند 
كه در اردوگاهِ تيم هاى ملِى ناشــنوايان تمرينات آماده سازى خود را 

برگزار مى كنند. 
محمود اكبرى تكوانــدوكار همدانى به همراه مهدى صمديان مربى 
مطرح اســتان همدان كه سكان هدايت ملى پوشان را برعهده دارد به 

اين اردو دعوت شده اند.
نخســتين مرحله اردوى ارزيابــى و انتخابى تيم ملــى تكواندوى 
ناشنواياِن آقايان كشــور به منظور اعزام به مسابقات قهرمانى جهان 
2021، از روز دوشــنبه هشتم شهريورماه به مدت 4 روز به ميزبانى 

تهران برگزار مى شود.

استعداديابى از 200 نوآموز فوتبال 
در همدان انجام شد

 طرح استعداديابى فدراســيون از 200 نوآموز فوتبال همدان در 
مجموعه ورزشى شهيد شمسى پور اين شهر انجام شد.

در ايــن دوره اســتعداديابى كــه بــا حضــور نماينــدگان اســتعدادياب 
فدراســيون فوتبــال در همــدان برگــزار شــد، عملكــرد فنــى 
بازيكنــان شــركت كننده مــورد ارزيابــى و تســت فنــى قــرار 

ــت. گرف
اين طرح با نظارت هيأت فوتبال اســتان همدان برگزار شــد و قرار 
اســت برگزيدگان به كميته استعداديابى فدراســيون فوتبال معرفى 
شــوند، همچنين دوره اســتعداديابى نوآموزان فوتبال در شهرستان 
رزن از توابع اســتان همدان نيز برگزار شد و 100 بازيكن تست فنى 

و آمادگى جسمانى دادند.
هفته گذشــته نيز نزديك به 200 بازيكن از شهرســتان هاى نهاوند، 
مالير و تويســركان در برنامه استعداديابى فدراسيون فوتبال شركت 
كردند. اســتان همدان يكى از پايلوت هاى اجراى اين طرح در كنار 
خراســان رضوى و اصفهان انتخاب شــده و استقبال خوبى را نيز به 

دنبال داشته است.
سامانه استعداديابى فدراســيون فوتبال براى نخستين بار و با دستور 
رئيس فدراسيون و همكارى دپارتمان فناورى و اطالعات راه اندازى 

و بارگذارى شده است.
ــال  ــا 19س ــان 14 ت ــص بازيكن ــتعداديابى مخت ــامانه اس ــن س اي
ــامانه  ــود در س ــخصى خ ــات ش ــت اطالع ــس از ثب ــه پ ــت ك اس
تعريــف شــده از ســوى اســتعدادياب هاى فدراســيون فوتبــال در 4
ــد. اســتعدادياب هاى  ــرار مى گيرن منطقــه كشــور مــورد ارزيابــى ق
اســتان ها موظــف بــه ارزيابــى ثبت نام كننــدگان و گــزارش كار 
بــه كميتــه جوانــان هســتند و بازيكنــان بــراى انجــام تســت فنــى 

ــوند. ــل نمى ش ــه اى را متحم هزين

كالس داورى درجه 3 فوتبال در نهاوند
 به منظور توســعه فنى و تخصصى رشــته فوتبال در شهرستان 
نهاوند هيأت فوتبال اين شهرستان براساس برنامه ريزى هاى صورت 
گرفته در نخســتين گام آموزشى اقدام به برگزارى يك دوره كالس 

داورى درجه 3 فوتبال براى آقايان و بانوان كرد.
اين دوره به مدت 16ســاعت با حضور مدرسان و ناظران فدراسيون 
فوتبال كشورمان در مجموعه ورزشى شهيد سليمانيان نهاوند برگزار 
مى شود. در اين كالس آموزشى 20ورزشكار عالقه مند به داورى بين 

سنين 15 تا 25سال حضور دارند.

خداحافظى ريگى با هواداران استقالل
 هافبك دفاعى اســتقالل فصل بعد در اين تيم توپ نمى زند و به 

دليل مسائل مالى از استقالل جدا شد.
مسعود ريگى با انتشار پستى در صفحه شخصى خود در اينستاگرام، 
جدايى اش از استقالل را اعالم كرد و با هواداران اين تيم خداحافظى 

كرد.
به نظر مى رسد مقصد احتمالى اين بازيكن، تيم فوتبال سپاهان است. 
وى نتوانســت با مديران استقالل به تفاهم مالى برسد و ترجيح داد با 
پيشــنهاد مالى بهتر طاليى پوشان به اصفهان برود و پاى ميز مذاكره با 

مديران سپاهان بنشيند.
ريگــى در واكنش به صحبت هاى احمد مددى، مديرعامل اســتقالل 
كه گفته بود پيشــنهاد مالى ريگى باالبود، با انتشار استورى در صفحه 
شخصى خود اعالم كرد كه احترامش رعايت نشده است. اين شواهد 
نشــان مى دهد فصل بعد، او پيراهن آبى ها را نمى پوشــد و در تيمى 

ديگر توپ مى زند.

رتبه هاى دوم و سوم كشتى ايران در المپيك
اتحاديه جهانى كشــتى رده بندى امتيازى تيم هاى شــركت كننده در 
بازى هاى المپيك توكيو را اعالم كرد كه كشتى فرنگى و آزاد ايران به 

ترتيب در جايگاه هاى دوم و سوم قرار گرفتند.
بر اســاس اين رده بندى در كشتى آزاد روسيه با كسب 105 امتياز در 
جايگاه نخســت قرار گرفت و آمريكا و ايران به ترتيب با 100 و 51

امتياز در جايگاه هاى بعدى قرار گرفتند.

رونالدو در دام شياطين سرخ 
براســاس تأييد باشگاه منچستريونايتد، «كريســتيانو رونالدو» پس از 
جدايى از باشگاه يوونتوس بار ديگر به اين باشگاه انگليسى پيوست.

رونالدو كه از مدت ها پيش  ساز جدايى از بانوى پير را كوك كرده بود، 
پس از حضور كوتاه در تمرينات باشگاه يوونتوس، ايتاليا را به مقصد 
انگليس ترك كرد و اكنون با اعالم رســمى باشــگاه منچستريونايتد 
فوق ستاره پرتغالى پس از سال ها دورى بار ديگر به تيم شهر منچستر 

ملحق شد.
ايــن اتفاق در حالى رخ داد كه پيش از اين باشــگاه منچسترســيتى 

محتمل ترين مقصد مرد پرتغالى محسوب مى شد.

جانشين «رونالدو» 
در يوونتوس از انگليس مى آيد

 با جدايى فوق ســتاره پرتغالى تيم فوتبــال يوونتوس از اين تيم، 
مســئوالن اين باشــگاه به فكر پر كردن جاى خالى وى در خط حمله 

هستند.
به گزارش ديلى ميل، «كريســتيانو رونالــدو» جدى ترين گزينه خريد 
يوونتوس«مويــس كين» مهاجــم ايتاليايى اورتون به شــمار مى رود. 
اين مهاجم 21ســاله ســابقه بــازى در تيم هاى تورينــو، يوونتوس، 
پارى ســن ژرمن و اورتون و همه رده هاى تيم ملى ايتاليا را در كارنامه 
خــود. «مينو رايوال» به عنوان مدير برنامه اين مهاجم جوان در تورين 
حضور دارند و به نظر مى رســد در حال ترتيب دادن برگشــت اين 

بازيكن به يوونتوس باشد. 

آغاز قدرتمندانه واليبال نشسته ايران 
در پاراالمپيك توكيو

 تيم واليبال نشســته ايران در نخســتين ديدار خود در بازى هاى 
پاراالمپيك توكيو مقابل آلمان به برترى رسيد.

تيم ملى واليبال نشســته ايران در اين ديدار كه در ســالن ماكاهورى 
برگزار شد در 3 ست پياپى و با نتايج 23-25،  16-25، 17-25 مقابل 

حريف خود به برترى رسيد.
بلندقامتــان ايران توپ و ميدان را كامل در اختيار داشــتند و حريف 

فرصت عرض اندام را پيدا نكرد.
تيم ملى واليبال نشســته ايران روز دوشنبه در گروه A با برزيل ديدار 

مى كند. چين ديگر تيم حاضر در اين گروه است.
تيم واليبال نشسته ايران با هدايت هادى رضايى به دنبال كسب هفتمين 

مدال طالى پاراالمپيك است.

گيتى مسافر جام مدويد شد
 مــزدك گيتى داور بين المللى اســتان همدان همــراه با آزادكاران 

اعزامى كشورمان به مسابقات بين المللى جام مدويد اعزام مى شود.
رقابت هــاى بين المللى كشــتى آزاد جام مدويد روزهــاى 19 تا 21
شهريورماه در شهر مينســك بالروس برگزار مى شود و تيم منتخب 
كشتى آزاد كشورمان نيز در اين رقابت هاى بين المللى شركت مى كند.

وى داور بين المللى اســدآبادى اســتان و رئيس كميته داوران هيأت 
كشــتى اســتان همدان به عنوان داور تيم ملى كشــورمان را در اين 

رقابت ها همراهى مى كند.

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 140060326008000177 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كبودراهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى صفرعلى نادرى فرزند امام وردى  
به شماره شناسنامه 961 صادره از ســردرود در يك واحد گلخانه به مساحت 7300 
مترمربع پالك فرعى 2101 از اصلى 158 قريه خنجر آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك رزن خريدارى از مالك رســمى آقاى امام وردى نادرى دارنده سند شماره 
55 مورخ 1349/05/21 و 21734 مورخ 1346/10/21 محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود،در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 41)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/07

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/23
حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن  

كارت دانشجويى به نام حسين مختارى، فرزند داود، به شماره 
ملى 0550204423 و شماره دانشجويى 9412308031 ،رشته علوم 

آزمايشگاهى دامپزشكى در مقطع كارشناسى دانشگاه بوعلى 
سينا همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

قهرمانان مينى گلف همدان معرفى شدند
 قهرمانان مينى گلف همدان در گراميداشت روز پزشك با برگزارى يك دوره مسابقات معرفى شدند.

اين مسابقات با شركت 30 ورزشكار رشته مينى گلف در سايت تخصصى مينى گلف واقع در مجموعه ورزشى سردار شهيد عليرضا 
شمسى پور و با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى برگزار شد.

ــراوان در  ــتياق ف ــور و اش ــا ش ــدان ب ــرادى و در 18 مي ــه صــورت انف ــنى آزاد، ب ــابقه در رده س ــن مس ــركت كنندگان در اي ش
ــه روش اســتروك پلى انجــام شــد، 3  ــان مســابقه كــه ب ــد و در پاي ــه رقابــت پرداختن ــا يكديگــر ب ــًال پرنشــاط ب فضايــى كام

ــر شــدند. ــه برت ورزشــكار حايزرتب
در اين مسابقات محمدجواد حيدرى توانست عنوان قهرمانى را كسب كند، محمد فروزنده جايگاه دوم را به دست آورد و محمدمهدى 

صلواتى نيز سوم شد.
به نفرات برتر اين رقابت ها لوح و جوايز ارزنده اعطا شد.

مسابقه دوستانه وودبال در هفته دولت
 به مناسبت گراميداشت هفته دولت مسابقه دوستانه وودبال در همدان برگزار شد.

ايــن مســابقه در 2 بخش آقايــان و بانوان با حضور 30 تن از بازيكنان رشــته وودبال در محل پارك مــردم همدان با رعايت كامل 
شيوه نامه هاى بهداشتى برگزار شد.

مسابقه مذكور به صورت انفرادى در 4 زمين و به روش مجموع ضربات برگزار شد و شركت كنندگان در فضايى پرنشاط و صميمى 
با يكديگر رقابت كردند.

در پايان در بخش مردان محمدمعراج شــريفى، محمدجواد حيدرى و رســول جهانگرد توانستند عناوين نخست تا سوم را به 
ترتيب كســب نمايند و در بخش بانوان نيز فاطيما نظرى، فاطمه رحيمى و ســوگل ايزدى توانســتند عناوين نخست تا سوم 

را از آن خود كنند.
در پايان جوايز نفيسى از سوى توليدى چرم چيچك به نفرات برتر اين مسابقه اهدا شد.

 سرنوشت 2 تيم فوتبال شهردارى و پاس 
همدان بزودى معلوم مى شود.

رئيس هيأت فوتبال استان با بيان اين خبر در 
گفت وگوى اختصاصى با خبرنگار ما گفت: 
برنامه هاى 2 تيم باشــگاه شهردارى و پاس 
برعهده مســئوالن اين 2 باشگاه است، اما ما 
نيز درهيأت فوتبال پيگير هســتيم و احتماالً 
هفته آينده سرنوشــت اين 2 تيم مشــخص 

مى شود.
عباس صوفى بيان كرد: باشــگاه شــهردارى 
منتظر نظر شــوراى شهر است و برنامه ريزى 
آماده ســازى اين تيم انجام شــده و با رضا 
طالئى منش نيز براى هدايــت تيم به توافق 
نهايى رســيده اند و هفته آينده پس از اعالم 
نظر شوراى اسالمى شهر عمًال تمرينات اين 
تيم براى حضــور پررنگ در ليگ يك آغاز 

مى شود.
وى درخصوص سرنوشــت باشــگاه پاس 
نيــز گفت: متولــى اين تيم مديــركل اداره 
ورزش وجوانان است و وى بايد پاسخگوى 

برنامه هاى باشگاه باشد.
صوفى افزود: حميد سيفى افكار خوبى براى 
آينده پاس دارد و درصدد اســت با انتخاب 
هيأت مديره و مديرعامل كاربلد و اسپانســر 
خوب خط بطالنى بــر ناكامى هاى اين تيم 
بكشد و پاس با فرمت جديد قدم به رقابت ها 

بگذارد.
وى درخصوص پرونده تبانى اين تيم و رأى 

اســتيناف گفت: به شــخصه 
اعتقــاد دارم كه هيــچ تبانى 
وجود نداشــته و بــا رايزنى 
با مقامات اســتيناف و كميته 
اخالقى آنها بر بى گناهى پاس 
صحه گذاشتند و احتماالً آراى 
اســتيناف هفته آينده منتشر و 
تبرعه  قطعــى  به طــور  پاس 

مى شود.
صوفى افــزود: هيچ مدرك و 
ســندى دال بر وجــود تبانى 
وجود ندارد و مــا در هيأت 
فوتبال اســتان پيگير مســأله 

هستيم.
فوتبــال  هيــأت  رئيــس  
و  هيأت  اعضاى  درخصوص 

از دست دادن شــادروان رحيم رهى مسئول 
كميتــه نقل وانتقاالت و وضعيــت بازيكنان 
گفــت: واقعًا نبود رهى در جمع ما ضايعه اى 
اســفناك اســت و فرد باتجربه و نيكى را از 

دست داديم. 
وى بيان كرد: انتخاب فــرد جايگزين براى 
رهــى در هيأت ســخت اســت، زيرا وى 
اشــرافيت كاملى بر وظايف خود داشــت و 
در استان كمتر كسى را سراغ دارم كه بتواند 
وظايــف وى را انجام دهد، امــا در تالش 

هستيم تا فرد جايگزينى را انتخاب كنيم.
هيأت  اعضاى  معرفــى  درخصوص  صوفى 

گفــت: تعــدادى از كميته ها را مشــخص 
كرده ايــم و مابقــى را نيــز تا هفتــه آينده 
از  يكى  همــدان  مى كنيــم.  تعيين تكليــف 
پايگاه هاى اســتعداديابى است كه براى اين 
كار هادى بلورى نويــن را انتخاب كرديم و 
در هفته آينده نيز پس از تعيين تكليف هيأت 
شهرستان ها و بخش ها ساير اعضاى هيأت را 

نيز معرفى مى كنيم.
رئيس  هيأت فوتبــال درخصوص برگزارى 
مسابقات استانى نيز بيان كرد: با وجود شيوع 
كرونا، در راستاى پيشبرد برنامه هاى اجرايى 
هيــأت فوتبال توانســتيم بــا رعايت كامل 

پروتكل هاى بهداشــتى نســبت به برگزارى 
مســابقات فوتبــال رده هاى ســنى مختلف 
استان همدان اقدام و تيم هاى قهرمان را براى 
حضور در رقابت هاى كشورى معرفى كنيم.

وى با بيان اينكه مســابقات رده هاى پايه در 
جوانان  نوجوانان،  نونهاالن،  ســنى  رده هاى 
و اميد برگزار شــد، افزود: تيم پاس در بين 
باشــگاه هاى شــركت كننده بــا تصاحب 2

عنوان قهرمانى در رده هاى ســنى جوانان و 
بزرگساالن، افتخارآفرين ظاهر شد، همچنين 
اكباتان در رده سنى نونهاالن و شهردارى در 
رده ســنى نوجوانان موفق به كســب مجوز 
حضور در مسابقات ليگ مناطق كشور شدند.

رئيــس هيأت فوتبال همدان بيان كرد: اكنون 
انتظار مى رود تيم هاى راه يافته به مســابقات 
كشورى بتوانند با آماده سازى مطلوب نسبت 
به حضــور قدرتمند خود در ايــن بازى ها 
سهميه شــركت در ليگ هاى برتر و نخست 

كشور را كسب كنند.
وى درخصوص زمان برگزارى فصل جديد 
ليگ هــاى برتر و يك اســتان همدان گفت: 
طبق  بايد  شهرســتان ها  فوتبــال  هيأت هاى 
تقويم اجرايى خود پيش بروند. هيأت استان 
نيز كه به تازگى دوره انتخابات خود را پشت 
سر گذاشــته، درحال چيدمان اركان اجرايى 
است، بزودى برنامه ريزى تدوين شده را در 
راستاى برگزارى مسابقات و برنامه ها اعالم 

مى كنيم.

 فدراســيون فوتبال زمان آغاز رقابت هاى 
ليگ دســته يك قهرمانى باشگاه هاى كشور را 
اعالم كرد و بنابر اعالم سازمان ليگ 10 مهرماه 

زنگ اين رقابت ها به صدا درمى آيد.
در حالى كــه زمان آغاز ليگ يك اعالم شــده 
و تيم هــاى حاضر در ايــن رقابت ها در حال 
آماده سازى خود هستند تيم فوتبال شهردارى 

هنوز در رؤياى صعود بسر مى برد.
باشگاه شــهردارى سرنوشت مشخصى ندارد 
و گوش به زنگ سياســتگذارى شوراى شهر 
و شــهردار جديد اســت. زمان براى باشگاه 
شــهردارى به ســرعت مى گــذرد و اين تيم 
بايســتى هرچه زودتر تكليف خود را روشن 

سازد.
شوراى شهر كه اين روزها تمام وقت و انرژى 
خود را صرف انتخاب شــهردار همدان كرده 
است بايستى به ساير امور نيز اشرافيت داشته 
باشد و تكليف تيم فوتبال شهردارى را روشن 

نمايد.
تيم فوتبال شــهردارى پــس از يك فصل پر 
افت وخيز موفق شد جواز صعود به رقابت هاى 
ليگ يك را به دست آورد. پس از اين صعود 

به  شــهردارى  تيم  شيرين 
تعطيــالت رفــت و هنوز 
براى آغــاز تمرينات خود 

برنامه اى ارائه نداده است.
يــك ماه زمــان تــا آغاز 
باقى  يك  ليگ  رقابت هاى 
است  درحالى  اين  و  است 
كه نه سرنوشــت سرمربى 
اين تيم معلوم اســت و نه 
بازيكنان و اهداف باشــگاه 
مشخص شــده است. رضا 
موفق  سرمربى  طالئى منش 
كه  شــهردارى  فوتبال  تيم 
توانســت دومين صعود به 
ليگ يك را با شــهردارى 
تجربه كند هنوز قراردادش 
بــراى فصل آينــده امضا 

نشده و معلوم نيست كه باشگاه خواهان ادامه 
همكارى با اين مربى بومى اســت يا به دنبال 
گزينه هاى ديگرى است. اين تيم براى حضور 
قوى در ليگ يك بايســتى بازيكنانى در برند 
ليگ يك جذب كند و اين درحالى اســت كه 

تاكنون هيــچ قدمى در اين 
راه برداشــته نشده است و 
زمــان براى شــهردارى به 
حركت  حال  در  ســرعت 

است.
مى بايستى  شــهردارى  تيم 
و  فنــى  كادر  تكليــف 
بازيكنان خــود را تا امروز 
مشــخص و بــا حداقل تا 
كند  معلوم  آينده  هفته  يك 
تا اين تيــم وارد تمرينات 
آماده ســازى خود شود كه 
متأسفانه هنوز حركتى انجام 
نشــده و معلوم نيست تيم 
فصل  در  شهردارى  فوتبال 
آينده چه سرنوشتى خواهد 

داشت.
شوراى شهر بايستى هرچه زودتر تكليف اين 
تيم را روشــن كند و صراحتــاً اعالم كند كه 
تمايلى به تيم دارى در سطح يك كشور دارند 
يا نه، هرچند شايعاتى مبنى بر واگذارى امتياز 

اين تيم نيز شنيده مى شود.

براى باشگاه شــهردارى اگر خواهان حضور 
پرقــدرت در ليگ يك اســت بايــد بودجه 
تعريف شــده اى اختصاص يابد تا با توجه به 

داشته هايش وارد بازار نقل وانتقاالت شود.
تيم شــهردارى در فصل گذشته نشان داد كه 
شايســته حضور در ليگ يك است، اما اين به 
شرطى است كه ابزار الزم نيز فراهم شود. اين 
تيم نياز بــه چند مهره باتجربه و تأثيرگذار در 
ليگ يك دارد تــا با تركيبى از بازيكنان فصل 

گذشته قدم به رقابت ها بگذارد.
همچنين بايستى ساختار اين تيم تعريف شود 
و شهردارى هرچه زودتر تمرينات آماده سازى 
خود را آغاز كند اين تيم نياز به بدنســازى و 

بازى هاى تداركاتى پيش فصل دارد.
در رقابت هاى فصل جارى ليگ يك تيم هاى 
قدرتمندى حاضر هستند كه مقابله با آنها نياز 
به برنامه ريزى و تقويت دارد. جدال با تيم هايى 
چون بادران تهران، مس كرمان، شاهين بوشهر، 
استقالل خوزستان، سايپا تهران، ماشين سازى 
تبريز، خيبر خرم آباد، خوشــه طاليى ســاوه، 
آرمان گهر ســيرجان، پارس جنوبى جم، ملوان 
انزلى، رايــكا بابل، اســتقالل مالثانى، چوكا 
تالش، شهردارى آستارا و مس شهربابك كارى 
سخت و طاقت فرسا است و شهردارى حداقل 
براى بقا در ليگ يك نياز به يك برنامه مدون 
و جذب بازيكنان تــراز اول دارد تا بتواند از 

آبروى فوتبال همدان دفاع كند.
تيم هاى حاضر در ليگ يك با آمادگى نسبى در 
حال آماده سازى خود هستند و بازيكنان خوبى 
را جذب كرده اند و اگر باشــگاه شــهردارى 
همدان زودتر اقــدام نكند در همان آغاز ليگ 
بازنده اســت و زحمات يكســاله بازيكنان و 

كادرفنى به هدر مى رود. 
در تماس با مســئوالن باشگاه شهردارى براى 
اطــالع از چند و چون برنامه باشــگاه راه به 
جايى نبرديم. مديرعامل باشــگاه در دسترس 
نبود و ديگران نيز نخواســتند پاسخگو باشند. 
اميدواريــم هرچه زودتر مســئوالن باشــگاه 
شــهردارى تكليف تيم را مشــخص كنند و 

تمرينات آماده سازى اين تيم آغاز شود.

زنگ ليگ يك به صدا درآمد

باشگاه شهردارى چشم انتظار سياست شورا 

 مراســم قرعه كشى رقابت هاى ليگ قهرمانان اروپا در 
شهر اســتانبول تركيه برگزار شــد و تيم هاى مختلف با 

رقباى خود در دور گروهى آشنا شدند.
32 تيــم حاضر در مرحله گروهى ليــگ قهرمانان اروپا 

حريفان خود را با انجام قرعه كشــى شناختند، همچنين 
فينال چمپيونزليگ 7 خردادماه 1401 در ســن پترزبورگ 

روسيه برگزار مى شود.
قرعه كشى دور گروهى بدين شرح است: 

گروه اول: منچسترسيتى، پاريسن ژرمن، اليپزيش، بروخه
گروه دوم: اتلتيكو مادريد، ليورپول، پورتو، ميالن

گروه سوم: اسپورتينگ، دورتموند، آژاكس، بشيكتاش
گروه چهارم: اينتر، رئال مادريد، شاختار، شريف مولداوى

گروه پنجم: بايرن مونيخ، بارسلونا، بنفيكا، ديناموكيف
گروه ششم: ويارئال، منچستريونايتد، آتاالنتا، يانگ بويز

گروه هفتم: ليل، سويا، سالزبورگ، وولفسبورگ
گروه هشتم: چلسى، يوونتوس، زنيت، مالمو

ليگ قهرمانان اروپا قرعــه كشى شد

تيم هاى حاضر در ليگ يك 
با آمادگى نســبى در حال 
و  هستند  خود  آماده سازى 
بازيكنــان خوبى را جذب 
كرده انــد و اگر باشــگاه 
شــهردارى همدان زودتر 
اقدام نكنــد در همان آغاز 
ليگ بازنده است و زحمات 
يكساله بازيكنان و كادرفنى 

به هدر مى رود

رئيس هيأت فوتبال استان:
بزودى تكليف پاس و شهردارى مشخص مى شود
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تاكيد بر تغيير موثر
 1- با راى اعتماد مجلس يازدهم به 18 وزير پيشــنهادى و آغاز به 
كار وزرا، گمانه زنى ها درباره تغيير مديران دولتى شــدت يافته است. 
پيش بينى مى شــود اين گمانه زنى ها افزايش يافته و تا مدتى پيگيرى 
اخبار انتصابات، دل مشــغولى مردم را در اين شرايط ويژه اقتصادى و 

بهداشتى تشكيل دهد.
2- در تغييرات مديريتى تغيير مديران ارشــد با اهميت و حساسيت 

خاصى از سوى مردم و رسانه ها دنبال مى شود.
به همين دليل است كه با پايان يافتن دولت مبحث تغيير استانداران از 
سوى فعاالن سياسى مطرح و گمانه زنى ها در اين زمينه آغاز شده و در 

اين روزها شديد شده است.
3- تفاوت گمانه زنى هاى اين دوره با دوره هاى قبل تغيير مديران ارشد 
در تمايل شديد فعاالن سياسى و مردم به معرفى گزينه هاى بومى براى 

قرار گرفتن در مديريت ارشد استان است.
تمامى ليست هاى منتشر شده در استان با منشأ گمانه زنى استانى اين 

خاصيت را داشته كه تمامى گزينه ها بومى و فرزند همدان باشند.
4- انتشــار اين ليســت ها با گزينه هايى بومى پيامى نيز براى رصد 
كنندگان فضاى سياســى استان و دولت دارد و آن پيام مطالبه مديران 
ارشــد بومى براى استانى است كه تاكنون كمتر مديريت ارشد دولتى 

آن با بومى ها بوده است.
بيان اين مطالبه به صورت صريح از سوى مردم در دولتى كه شاخصه 
اصلى خود را مردمى بودن اعالم كرده نويدبخش اين است كه در اين 

دولت به اين مطالبه توجه خواهد شد.
5- دولت ســيزدهم مى خواهد تغيير را بــه صورت كامل براى همه 
مــردم ملموس كند و به همين دليل در چينــش كابينه، هيات دولت 
دوازدهم به صورت كامل تغيير كرد و حتى تمايل به حفظ برخى وزرا 

نيز كنار گذاشته شد.
با اين رويكرد تغيير مديران ارشد استان و در رأس آنها استاندار قطعى 
خواهد بود اما آنچه اهميت دارد مديريت تغيير در اســتان از ســوى 
دولت و فعاالن سياســى به نحوى اســت كه استان با كمترين هزينه، 

تغيير را تجربه كند.
6- در تغيير نبايد كار مردم تعطيل شود و توسعه استان مختل يا كارها 

به مدير بعدى حواله شود.
همچنين در تغيير بايد توجه شود كه كرامت مدير قبلى حفظ و بدرقه 
به شايستگى صورت گيرد و همچنين مدير جديد بايد قوى تر از مدير 
قبلى باشد تا تغيير موثر و در راستاى تسريع در توسعه و تعالى استان 

رخ دهد.
7- هر چند تاكنون وزير كشور به عنوان بخش اصلى فرآيند انتصاب 
اســتانداران به عنوان پيشنهاد دهنده به هيات دولت براى راى اعتماد، 
شاخصى براى انتخاب و انتصاب استانداران و برنامه خود در اين زمينه 
اعالم نكرده اســت، اما مطالبات مردم همدان بر انتصاب اســتاندارى 
بومى، انقالبى، كاربلد، فسادستيز، پاكدست و شايسته از دولت اعالم 

شده است.
البته بايد توجه داشــت كه اگر تغيير موثر رخ ندهد و فردى ضعيف 
و بدون كارنامه مشخص حتى بومى هم به استاندارى منصوب شود، 
اســتانى كه تاكنون سه وزير در دولت سيزدهم دارد در توسعه استانى 
پيشرفتى نخواهد داشت و فرصت عالى دولت سيزدهم براى توسعه و 

تعالى فوق العاده استان از دست خواهد رفت.

زباله گردى اولويت ما نيست
 نايب رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان از الزام برگزارى 
جلسات و ايجاد زيرساخت هاى الزم جهت كاهش و به دنبال آن 

حذف زباله گردى در شهر خبر داد.
سعيد نظرى در گفت وگو با همدان آنالين، با تأكيد براينكه زباله 
و بازيافت منبع درآمد شهردارى بوده و اين سازمان متولى اصلى 
رســيدگى به زباله گردهاست، گفت: متأسفانه پس از جمع آورى 
زباله و فروش آن به افراد مشخص، سود خوبى نصيب زباله گردها 
مى شود از اين رو بايد با برگزارى جلسات ويژه، زيرساخت هاى 
الزم براى كاهش و يا نابودى اين پديده در سطح شهر مشخص 

و اجرايى شود.وى با بيان اينكه رسيدگى به بحث زباله گردى در 
شــوراى شهر همواره ويژه كميسيون خدمات شهرى و فرهنگى 
و اجتماعى است، بيان كرد: در حال حاضر اولويت شورا انتخاب 
شهردار بوده و تمام تمركز اعضا تحت عنوان اين موضوع متمركز 
اســت؛ از اين رو پس از انتخاب شهردار موضوع زباله گردى در 

برنامه هاى شورا جاى خواهد گرفت.
نظرى گفت: به  دليل ســود قابل توجهى كــه نصيب زباله گردها 
مى شــود براى رفــع آن بايد با كمك از نخبگان و كارشناســان 
زيرساختى مناسب در راســتاى حذف اين پديده در نظر گرفته 

شود.

رعايت تنها 45 درصد از شيوه نامه هاى 
بهداشتى در نانوايى هاى استان 

 مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشتى علوم پزشكى 
همدان از كاهش رعايت شــيوه نامه هاى بهداشــتى در بين مردم 

بخصوص در نانوايى ها خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ليدا رفعتى گفت: كمترين 
ميــزان رعايت فاصله گذارى در اصناف مربــوط به نانوايى ها با 
45 درصد اســت.وى افزود: طبق بررسى هاى صورت گرفته از 
اماكن عمومى در يك هفته گذشــته، درصد رعايت اين مؤلفه به 

67 درصد كاهش يافته است.
رفعتــى بيان كرد: پــس از رعايت فاصله گــذارى اجتماعى 45
درصد نانوايى ها، پايانه هاى مسافربرى برون شهرى با 50 درصد، 
داروخانه با 52 درصد، مطب ها  با 58 درصد و آرامســتان با 59
درصد كمترين رعايت شــيوه نامه هاى بهداشتى و فاصله گذارى 

اجتماعى در آنها صورت مى گيرد.
وى افزود: ميانگين رعايت بهداشــت فردى 76 درصد بوده كه 
كمتريــن توجه به اين مؤلفه مربوط بــه نانوايى ها با 49 درصد، 
مراكز ورزشــى 67 و كارگاه ها و صنايــع كوچك با 73 درصد 

است.

ساخت گرمخانه جديد در همدان
 رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر بر جانمايى 

زمين مناسب براى ساخت گرمخانه جديد تأكيد كرد.
به گزارش فــارس، على اكبر نظرى درباره رفع برخى از مشــكالت 
اجتماعى شهر بيان كرد: الزم است موضوعات مطرح شده درخصوص 

ساماندهى تكدى گرى انجام شود.
وى با تأكيد بر تخصيص بودجه مناســب شهردارى براى ساماندهى 
متكديان سطح شهر گفت: وظيفه و مسئوليت ذاتى شهردارى است كه 
در زمينه ساماندهى متكديان وارد شده و ديگر دستگاه هاى متولى نيز 

در اين زمينه به وظايف خود عمل كنند.

7 واحد صنفى خريدوفروش گردوى پوست 
سبز در نهاوند پلمب شد

  فرمانده انتظامى نهاوند گفت: حســب دســتور دادستان نهاوند 
مبنى بر ممنوعيت و برخورد با افرادى كه قبل از 15شــهريورماه اقدام 
به خريدوفروش گردوى پوست سبز مى كنند، 7 واحد صنفى به علت 

خريدوفروش گردوى پوست سبز در نهاوند پلمب شد.
 ســاكى افزود: خريدوفروش گردوى پوست ســبز تا 15شهريورماه 

ممنوع است و با متخلفان برخورد مى شود.
وى بيــان كرد: شــهروندان مى توانند موارد مشــابه را به پليس 110 

گزارش دهند.

92 درصد از جمعيت باالى 60 سال استان 
عليه كرونا واكسينه شدند

 رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان گفت: 91/3درصد از جمعيت 
باالى 60 ســال ساكن در مناطق شهرى و روستايى اين استان تاكنون 

نسبت به تزريق واكسن كرونا اقدام كردند.
به گزارش ايرنا، رشــيد حيدرى مقدم افزود: بيشترين ميزان مرگ ومير 
ناشــى از ابتال به ويروس كرونا مربوط به افراد باالى 60 ســال بوده، 
بنابراين واكسينه كردن اين افراد عليه كرونا با قوت درحال اجراست.

همدان خنك مى شود
 كارشــناس مركز پيش بينى اداره كل هواشناســى استان همدان از 
هواى نســبتاً گرم در چند روز گذشــته خبر داد و بيان كرد: در هفته 

جارى هوا خنك مى شود.
سيد محسن موسوى در گفت وگو با همدان آنالين، گفت: با توجه به 
آخريــن اطالعات ماهواره اى، دماى هوا، امروز و فردا يك تا 2 درجه 

كاهش خواهد يافت و تا پايان هفته هوا كمى خنك خواهد بود.
وى افزود: آســمان نيــز تا 5 روز آينده صاف تا قســمتى ابرى و در 

ساعات بعدازظهر همراه با وزش نسبتاً شديد باد خواهد بود.

همدان، سومين استان 
در استانداردسازى شهربازى

 مديركل استاندارد استان بيان كرد: وضعيت استانداردسازى مراكز 
تفريحى و شهربازى هاى همدان از متوسط كشورى باالتر است و طبق 
آخرين پايش ها سومين استان در حوزه استانداردسازى شهربازى ها و 
زمين هاى بازى اســت. محمد مددى در گفت وگو با ايســنا، گفت: با 
توجه به اينكه بيمارى كرونا حدود 2 ســال است بخشى از فضاهاى 
تفريحى و شــهربازى ها را تحت شــعاع قرار داده، اما استقبال مراكز 

تفريحى همدان از تجهيزات مشمول استاندارد اجبارى خوب است.

جريمه 48 هزار خودرو به دليل نقض 
محدوديت هاى كرونايى در همدان

 معــاون عمليــات فرماندهى انتظامى اســتان همــدان گفت: 48
هزار خــودرو به علت نقض محدوديت هــاى كرونايى تا روز پنجم 

شهريورماه، جريمه يك ميليون تومانى شده اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حميدرضا سعيدزاده با بيان اينكه 
تيم هاى پليــس در 60 نقطه ورودى و خروجى هاى اســتان همدان 
مســتقر شــدند، افزود: به دنبال اجراى ممنوعيت، از تردد 21هزار و 
500 وســيله نقليه(غيربومى و بومى) براى ورود و يا خروج از حوزه 
استحفاظى اســتان همدان جلوگيرى شد.وى گفت: همچنين 3 هزار 
و 289 دســتگاه وســيله نقليه از 24مردادماه تاكنــون به علت نقض 

محدوديت هاى شبانه جريمه 200 هزار تومانى شدند.

آزادى زندانيان جرائم غيرعمد استان 
نيازمند 11ميليارد تومان است

 مديرعامل ستاد ديه استان بيان كرد: آزادى زندانيان جرائم غيرعمد 
اســتان همدان نيازمند كمك خيران و تأمين بدهى 11ميليارد تومانى 
آنان است. يدا... روحانى منش در گف ت وگو با ايرنا، گفت: هم اينك 
219 زندانى جرائم غيرعمد در زندان هاى اين استان بسر مى برند كه از 

اين تعداد 214زندانى مرد و 5 زندانى زن هستند.
وى افــزود: بيش از 464 ميليون تومان از اين بدهى توســط زندانيان 
پرداخت و 2 ميليارد و 299 ميليون تومان آن نيز توسط صندوق تأمين 

خسارت هاى بدنى تأمين و پرداخت شده است.

1- انتشــار ليســت هاى اســتانداران دولت افزايش يافته است. گويا 
منتشركنندگان تمامى، ادعاى  نهايى بودن ليست خود را دارند. گفتنى 

است مخاطبان اين افراد به اين ليستها عنوان ليست جعلى داده اند.
2- يكى از داوطلبان استاندارى همدان از بين گزينه ها كنار رفته است. 
گويا زارعى كوشــا يا حكم وزير كار به عنوان مشــاور وزير و رئيس 
دفتر وزارتى تعيين و منصوب شــده است. گفتنى است زارعى كوشا 

پيش از اين مدير روابط عمومى مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.
3-  غير بومى ها براى استاندارى همدان نيز به ميدان آمده اند. گويا در 
ليســت هايى، اسامى گزينه هاى غير بومى نيز آورده شده است. گفتنى 
است در اين دوره انتظار بر انتصاب مديرى بومى به استاندارى همدان 

افزايش يافته است. 
4- شهردار منتخب تهران منتظر دريافت حكم براى كار نمانده است. 
گويا عليرضا زاكانى كه حكم وى  هنوز از سوى وزارت كشور براى 
شهردارى تهران، تاييد نشده  با شــهرداران منطقه هاى 22گانه تهران 
جلسه هم گذاشته است. گفتنى است وزير كشور دولت قبل انتصاب 
زاكانى را بر خالف قانون مى دانست و به همين دليل از امضاى حكم 

آماده شده شهردار تهران امتناع كرد.
5-  گرانى برنج دليل شــلوغى نانوايى ها عنوان شــده است. گويا با 
گرانــى برنج تقاضا براى خريد اين محصول كاهش يافته و خانوارها 
غذاهــاى نانى را جايگزين برنج كرده اند. گفتنى اســت اين اتفاق در 
شرايطى است كه به دليل باال بودن قيمت برنج داخلى، خريدارى براى 
اين محصول نيست  و برنج روى دست كشاورزان و كارخانجات در 

شمال باقى مانده است.

 همدان به عنوان پايلوت كشورى اجراى 
طرح ثبت الكترونيكى ازدواج انتخاب شده 
است. بزودى طرح ثبت الكترونيكى ازدواج 

در ساير استان هاى كشور نيز اجرا مى شود.
مديركل ثبت اســناد و امالك استان گفت: 
الكترونيكى شــدن ثبت واقعــه ازدواج از 
ابتداى محرم سالجارى در تمامى دفاتر ثبت 
ازدواج همدان آغاز شــده اســت و فعاليت 
اين ســامانه تقريبًا در 60 دفترخانه به اجرا 

درآمده است.
اصغر پيرهــادى در گفت وگو با همدان پيام 
افزود: واقعــه ازدواج هم اينك در ســامانه 
طراحى شــده از ســوى ســازمان اسناد و 
امالك، ثبت مى شــود و خوشــبختانه اين 
ســامانه فعاليت خود را به نحواحسن انجام 
مى دهد و تاكنون مشكلى در اجراى آن پيش 

نيامده است.
وى با بيان اينكه با الكترونيكى شــدن ثبت 
واقعــه ازدواج، دفاتــر و قباله ازدواج جمع 
مى شــود، گفت: تمامى قوانين و شــروط 
ازدواج كه قبًال به صورت سنتى ثبت مى شد 
عروس  شناسنامه اى  اطالعات  تمامى  اكنون 
و داماد در اين ســامانه ثبت شده و امضا و 
اثر انگشــت زوجين در دفاتر ثبت ازدواج 

به صورت الكترونيكى دريافت مى شود.  
يكــى ديگر از مزيت هاى اين ســامانه آمار 
دقيق از تعداد عقد و نوع مهريه ها  باال رفته 
و همچنين ميزان تســهيالت پرداخت شده 
در ايــن زمينه را مى توان به صورت دقيق از 

سامانه استخراج كرد.

پيرهــادى جمع شــدن اوراق كاغذى را از 
مهمتريــن مزيت هاى اين طرح دانســت و 
افزود: همچنين در آينده براى صدور اجراييه 
و پيگيرى براى دريافت وام ازدواج و ديگر 
تســهيالت نيازى به ارائــه قباله نامه ازدواج 

نيست.

وى در پايان گفت: در حــوزه الكترونيكى 
شــدن خدمات، سازمان ثبت  اسناد و امالك 
برنامه هايى بر هر سازمان تعيين كرده و بايد 
خالصه معامله در ثبت اســناد تأييد شــود 
كه در اين باره همدان بــا 99/9 درصد رتبه 

نخست كشور را به خود اختصاص داد.

براى نخستين بار در كشور:

ازدواج در همدان الكترونيكى شد
■ مديركل ثبت اسناد و امالك استان مى گويد 60 دفترخانه به سامانه متصل هستند

 اســتاندار همدان تأكيد كــرد كه بيمار 
مبتــال به كرونا كه دســتور پزشــك براى 
بســترى در بيمارستان را دارد نبايد به هيچ 

وجه بدون تخت بماند.
به گزارش ايرنا، ســيد سعيد شاهرخى بيان 
كرد: رئيس جمهورى نيز بر رعايت حقوق 
بيمــار و پيش بينى تخت براى بســترى آن 
تأكيد دارد، بنابراين كميته درمان ستاد كرونا 
بايد تأمين كننده نظر رئيس جمهورى باشد.

وى افزود: بر اين اســاس هيچ بيمارى كه 
دســتور بسترى از پزشك مى گيرد نبايد در 
بيرون از بيمارستان بسترى شود چراكه اين 
موضوع مورد سوء استفاده رسانه هاى معاند 

و دشمنان اين نظام قرار مى گيرد.
استاندار همدان گفت: تاكنون ستاد مديريت 
كرونا در اين باره به خوبى مديريت كرده و 
حتى يك بيمار نيازمند بسترى بدون تخت 
باقى نمانده اســت كه اين رويــه بايد در 

روزهاى آينده نيز مورد توجه قرار گيرد.
شــاهرخى با تأكيد بر ضرورت همكارى 

بيان كرد:  غيردولتى  بيمارســتان هاى  ساير 
70درصــد ظرفيــت بيمارســتان ارتش با 
همــه ظرفيت هــاى الزم بايــد در اختيار 

علوم پزشكى استان همدان قرار بگيرد.
وى گفت: پيش تر اختيارات موردنياز استان 
در زمينه پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا 
به وزارت كشور منعكس شده است با اين 
وجود از كميته امنيتى اجتماعى درخواست 

مى شود اختيارات موردنياز را احصا كرده و 
به وزارتخانه ارســال كند تا در جلسه آتى 

ستادملى اين موضوعات پيگيرى شود.
اســتاندار همدان بــا بيان اينكــه رعايت 
پروتكل هــاى بهداشــتى در كاهــش ابتال 
و مرگ ومير مؤثر اســت، افــزود: ميانگين 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى از 35 درصد 
به 66 درصد رســيده و ايــن نويددهنده 

پيشرو بودن شرايط مطلوب است.
شــاهرخى بيان كرد: منع تــردد خودروها 
به اســتان همدان برداشته شد، اما همچنان 
ورود خودرو از شــهرهاى داراى وضعيت 

قرمز به همدان ممنوع است.
نماينده مردم شهرســتان هاى همدان و فامنين 
در مجلس شوراى اسالمى نيز گفت: بسيارى 
از مشكالت كشــور مربوط به ديروز و امروز 
نيســت، بنابراين با آغاز بــه كار دولت همه 
بايد با وفاق، همدلى و انســجام براى رفع اين 

مشكالت تالش كنند.
حميدرضــا حاجى بابايــى افــزود: بايد با 

ظرفيت هاى  و  فرصت هــا  از  بهره گيــرى 
پيش رو براى جلب رضايت مردم و خلق 
فرصت هاى شــغلى پايدار و پيشبرد كارها 

بهره گرفت.
وى بيان كرد: در حالى كه بايد فعاليت هاى 
صورت گرفته از ســوى مسئوالن را براى 
مردم بازگو كرد، اما استان همدان در تبيين 

اين برنامه ها ضعيف عمل كرده است.
نماينده مــردم همــدان در خانه ملت بيان 
خدمات دولت و نظام را در افزايش سرمايه 
كارهاى  افزود:  دانســت و  اجتماعى مؤثر 
بزرگى در همدان درحال انجام اســت كه 
بايد روند پيشرفت كار و موانع پيش رو بيان 

و رفع شود.
حاجى بابايى گفت: همدان در چند ســال 
گذشته به قطب پزشكى كشور تبديل شده، 
اما كســى از اين موضوع مطلع نيست كه 
مى طلبد دانشــگاه علوم پزشكى اين استان 
با رســانه ها بــراى تهيه مســتند، فيلم و 
اطالع رسانى در اين باره قرارداد منعقد كند.

 معاون توســعه مديريت و منابع اداره كل 
حفاظت محيط زيســت استان همدان از انجام 
واكسيناسيون محيط بانان و پرسنل اين اداره كل 

خبر داد.
حفاظت  اداره كل  روابط عمومــى  گزارش  به 
با  جهانى مقدم  همدان،  اســتان  محيط زيست 
بيــان اين خبر گفت: نظر به اينكه محيط بانان 
در پاســگاه هاى محيط بانــى ممكن اســت 
در كنار هــم موجب انتقال بيمارى شــوند، 
واكسيناســيون حافظــان طبيعت اســتان در 

اولويت قرار گرفت.
وى بيــان كــرد: همچنين پرســنل حفاظت 

محيط زيســت استان همدان كه اقدام به پايش 
آالينده هــاى هوا و خــاك و نمونه بردارى از 
منابع آبــى كرده و در معرض تمــاس با افراد 
و مراجعــان متعدد قرار دارنــد نيز با عنايت 
به پيگيرى ســازمان حفاظت محيط زيســت 
و همكارى ســتاد كروناى اســتان، در مقابل 

ويروس كوييد 19 واكسينه مى شوند.
جهانى مقدم گفت: اين اداره كل از ابتداى شيوع 
ويروس كرونا از همه ظرفيت هاى موجود، از 
قبيل رعايت جدى شيوه نامه ها و آموزش هاى 
كاربردى، در مقابله با انتقــال ويروس كرونا 

استفاده كرده است.

تهيه 70 كپسول اكسيژن 
با نذورات مردم همدان
 مســئول مشــاركت هاى مردمــى  و امور 
مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان از تهيه 
70كپسول اكســيژن در پويش «نذر سالمت» 
براى بيماران نيازمند خبــر داد و بيان كرد: به 
دنبال تهيه دســتگاه اكسيژن  ساز براى بيماران 

نيازمند هستيم.
حميد شــاكرى صفت در گفت وگو با فارس، 

گفت: هدف بعدى اين طرح كمك  به معيشت 
بيماران نيازمندى اســت كه سرپرســتان آنها 
در ايــام كرونا با بيكارى و مشــكالتى مواجه 

شده اند.
وى افزود: بخش ديگر مربوط به طرح«اهداى 
نفس» اســت و در اين راســتا به بيمارانى كه 
از بيمارســتان ترخيص مى شوند و مدتى بايد 
كپســول اكسيژن داشته باشند، اما توانايى تهيه 
آن را ندارنــد، كپســول هايى بــه امانت داده 

مى شود.

شــاكرى صفت افزود: از ابتداى كرونا تاكنون 
70 كپســول اكســيژن با كمــك خيرين تهيه 
شــده كه تعدادى 40 ليترى بودند و در اختيار 

بيمارستان ها قرار گرفته است.
وى با بيان اينكه كپسول هاى 10 ليترى مصرف 
خانگى داشته و در اختيار بيمارانى قرار گرفته 
كه در منزل نياز داشتند خاطرنشان كرد: تقريبا 
140 ميليــون تومــان براى تهيه 70 كپســول 

اكسيژن هزينه شده است.
شــاكرى صفت با بيان اينكــه درصدد تهيه 

اكسيژن ســاز هســتيم كه قيمت هر دستگاه 
200 ميليــون ريال اســت گفت: هزينه يك 
كپســول   10 با  اســت  برابر  اكسيژن ســاز 
اكسيژن اما شارژ كپســول ها نيز بسيار مهم 

است.
مسئول مشاركت هاى مردمى  و امور مددكارى 
مجمع خيرين سالمت همدان اظهار كرد: مردم 
مى توانند نذورات خود را تا پايان ماه صفر در 
اختيار مجمع خيرين سالمت قرار دهند تا براى 

بيماران نيازمند هزينه شود.

استاندار همدان: 
يك بيمار هم نبايد بدون تخت بماند

محيط بانان واكسن زدند
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