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افتتاح و آغاز 
عملیات اجرایی 
پروژه ها 
در شهرهای استان

پیشرفت کبدی 
در همدان 
چشمگیر است

رضایت شورا 
برای اجماع روی 
یک گزینه  
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ربای هفدهمین  سال متوالی     
ن   ایپم                                                   همدا

ویژه هفته دولت

منتشر می کند

نگاهی به عملکرد بخش دولتی وخصوصی 
به مناسبت هفته دولت

با ما تماس بگیرید: 38264433

مصاحبه  تحلیل  گزارش  عملکرد  رپرتاژ   آگهی

امروزنمایندگانبهوزرایپیشنهادیرأیاعتمادمیدهند

احتمال حضور 5 همدانی 
در کابینه دولت 

کمبود آرد 
یا سوءاستفاده 
از وضعیت بازار؟
■ تامین خوراک دام 
از نانوایی ها

2 واحد تولیدی و صنعتی استان همدان 
مانع زدایی شد

حل مشکل 
رب اسدآباد و هگمتان دارو
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بازنشستگان ناراضی
 مسئوالن امیدوار

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی:

استان همدان جزو 8 استان برتر کشور 
در واکسیناسیون است

روز
ت 

داش
کار را رها نکنیدياد

 ۱- وضعیت اقتصادی کشور روز به روز با 
کاهش شاخص های مهم و منفی شدن ترازها 
همراه است.به عنوان نمونه کاهش ارزش پول 
ملی از زمان آغاز به کار رئیس جمهور سیزدهم 

روندی صعودی داشته...
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فنـاوري

گـزارش 

خبرتجربه جهانی 

ماسک ها تنها ۱۰درصد از قطرات هواپخش 
بازدم را فیلتر می کنند!

 محققان دانشــگاه "واترلــو" در مطالعه اخیرشــان بیان کرده اند 
بیشتر ماسک هایی که در این دوران مورد استفاده قرار می گیرند تنها 

۱۰درصد از قطرات هواپخش بازدم را فیلتر می کنند.
ــاز  ــه نی ــه ب ــن مطالع ــا در ای ــی، آنه ــای تک دیل ــزارش س ــه گ ب
جــدی در اســتفاده گســترده از ماســک های صــورت بهتــر و 
اهمیــت تهویــه مناســب مکان هــای سربســته در دوران کوویــد-۱۹ 

اشــاره کرده انــد.
مهندســان دانشــگاه واترلو به همین منظور با استفاده از یک مانکن 
آزمایشاتی را انجام دادند تا حالت یک فرد نشسته ماسک زده که در 

یک اتاق بزرگ نفس می کشد را شبیه سازی کنند.

سپر حرارتی ناسا 
در آستانه آزمایش پرواز مداری

 ســپر حرارتی ناسا که برای محافظت در برابر گرما طراحی شده 
است، در آستانه آزمایش برای پرواز مداری قرار دارد.

به گزارش ناسا، سپر حرارتی ناسا که شاید روزی بتواند به فرود آمدن 
انسان ها روی مریخ کمک کند، در آستانه آزمایش های نهایی پیش از 

آزمایش پرواز مداری در سال آینده قرار دارد.
 "LOFTID" این سیستم انعطاف پذیر محافظت از گرما موسوم به
کامل شده و اخیراً به "مرکز تحقیقات النگلی")LaRC(  ناسا رسیده  
است. مهندسان در النگلی، سیستم کامل را آزمایش می کنند تا مطمئن 
شوند که LOFTID آماده پرواز است.شتاب دهنده بادی قرار است 

به همراه یک ماهواره مدارقطبی، در سپتامبر ۲۰۲۲ پرتاب شود.

ثبت دقیق ترین تصویر از اعماق فضا 
با امواج رادیویی اف ام!

دانشــمندان با امواج رادیویی، دقیق ترین و با جزئیات ترین تصویر از 
عمق فضا را در یک همکاری ۱۰ســاله که شامل جمع آوری داده ها 

توسط ابررایانه ها است، به تصویر کشیدند.
به گزارش آی ای، وقتی با تلســکوپ به آســمان شب نگاه می کنیم، 
آنچه می بینیم تنها بخش کوچکی از اطالعاتی است که کهکشان ها به 

سوی ما ارسال می کنند. 
تلســکوپ های معمولی فقط اطالعات را در طیف نور مرئی ضبط 
می کننــد، اما اجرام آســمانی دائماً امواج گاما، اشــعه ایکس، امواج 
مایکروویو با طــول موج بلند و حتی امــواج رادیویی در فرکانس 

اف ام)۸۸ تا ۱۰۸ مگاهرتز( را منتشر می کنند.

درمان چاقی با کمک یک داروی 
امیدوارکننده برای مهار اشتها و قندخون

 پژوهشــگران آمریکایی سعی دارند با اســتفاده از یک هورمون، 
دارویی ارائه دهند که به مهار اشتها و سطح قندخون می پردازد.

به گزارش ایسنا، گروهی از دانشمندان آمریکایی به بررسی رابطه میان 
سندروم متابولیک و یک هورمون مهم پرداخته اند و نشان داده اند که 
یک داروی جدید و امیدوارکننده می تواند نقش مهمی در پیشگیری 
از بیماری های گوناگون داشته باشــد. اگرچه آزمایش های این دارو 
روی موش ها انجام شــده است، اما پژوهشگران نسبت به کارایی آن 
در انسان، خوشبین هستند و باور دارند که این دارو می تواند اشتها و 
قندخون را ســرکوب کند و به پیشگیری از بیماری هایی مانند چاقی 

و دیابت بپردازد.

با گریس، ربات انسان نمای پرستار 
آشنا شوید

 شــرکت "هانسون رباتیک" که به دلیل توسعه ربات "سوفیا" مشهور 
است اخیراً رباتی دیگر به نام"گریس")Grace(  توسعه داده که این ربات 
نیز مانند ســوفیا قادر به انجام کارهای زیادی است.به گزارش »سی ان ان« 
"سوفیا")Sophia(  ربات انسان نمایی است که توسط شرکت هنگ کنگی 
"هانسون رباتیک" طراحی و توسعه یافته  است و برای ظاهر و رفتار انسان 
مانندش مشهور شده است، اما رباتی که این شرکت اخیراً طراحی و از آن 
رونمایی کرده، "گریس" نام داشــته و برای بخش بهداشت ودرمان تولید 
شده است.این ربات انسان نما برای بیماران نیز همانند همراه عمل می کند و 
در مراقبت از افرادی مانند سالمندان نیز بسیار ماهر است. گریس به 3 زبان 

انگلیسی، ماندارین و کانتونی مسلط است.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه 
ایرانگردی و جهانگردی خبر داد

معرفی میراث فرهنگی،گردشگری 
و صنایع دستی ایران در اکسپوی 

دوبی

به فــرد  منحصــر  و  جــذاب  ظرفیت هــای   
ناملموس، زیرساخت های  میراث فرهنگی، طبیعی و 
گردشــگری همچنین دست ساخته های غنی و سنتی 
صنایع دستی ایران در اکسپوی دوبی معرفی و نمایش 

داده می شود. 
مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی 
و جهانگردی گفت: شــرکت مادرتخصصی توسعه 
ایرانگــردی و جهانگردی به نمایندگــی از وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکت 
سهامی نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسالمی 
ایــران درخصوص انجــام همه امور مربــوط به 3 
حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
نمایشگاه اکسپودبی ۲۰۲۰- ۲۰۲۱ )اول اکتبر ۲۰۲۱ 
تا 3۱ مــارس ۲۰۲۲ برابر با ۹ مهرمــاه ۱۴۰۰ تا ۱۱ 
فروردین ماه ۱۴۰۱( توسط وزارتخانه، تفاهم نامه امضا 

کردند.
بــه گــزارش میــراث آریــا، مدیرعامل شــرکت 
مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی گفت: 
طبق این تفاهم نامه همه اقدامات و مســائل مربوط به 
3 حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
نمایشگاه اکســپودبی ۲۰۲۰- ۲۰۲۱ تحت نظارت و 

اختیار وزارتخانه انجام می شود.
خشایار نیکزادفر افزود: در این دوره از اکسپو وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فعال تر و 
مؤثرتر از دوره های گذشته ظاهر می شود. با پیگیری ها 
و تالش های صورت گرفته همه فعالیت های مرتبط 
با میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور به 
وزارتخانه به  عنوان متولی اصلی این 3 حوزه واگذار 
شد و در نمایشگاه اکســپودبی نیز اقدامات براساس 

تفاهم نامه مذکور انجام می شود.
وی بیــان کــرد: مقابله بــا ایران هراســی، نمایش 
ظرفیت های جــذاب و منحصربه فرد میراث فرهنگی، 
طبیعی و ناملموس کشــور، معرفی زیرساخت های 
گردشگری کشور از جمله گردشگری سالمت، معرفی 
استارت آپ های فعال در3 حوزه، همچنین نمایش و 
فروش دست ساخته های غنی و سنتی صنایع دستی از 
جمله برنامه های تدارک دیده شده برای حضور در این 

رویداد بین المللی است.
مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی 
و جهانگــردی گفت: بر همین اســاس برنامه ریزی 
برای همه استان های کشور صورت پذیرفته و به طور 
متوســط هر ۱۰روز ۲ استان در دبی حضور خواهند 
داشــت که البته این زمان به نسبت محتوای استان ها 

متغیر خواهد بود.
وی  از همــه فعاالن و خانواده بزرگ میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی که آمادگی حضور در این 
المپیک بــزرگ فرهنگی را دارند دعــوت کرد که با 
مراجعه به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان پیشــنهادها و امکانات خود را به 
حوزه توسعه و سرمایه گذاری شرکت مادرتخصصی 
توسعه ایرانگردی و جهانگردی معرفی و مطرح کنند. 
نمایشگاه اکسپو هر 5 سال یک بار با حضور حداکثری 
کشورها برگزار می شود و بخش هایی که در این رویداد 
با رویکردهای اقتصادی و فرهنگی مشارکت دارند، در 
پــی فرایند ایجاد ارتباطات تجــارت، فروش، خرید، 
عرضه و ورود به بازارهای جهانی هستند. اکسپودبی 
قرار بود ســال ۲۰۲۰ برگزار شــود که با همه گیری 

ویروس کرونا، اجرای آن به امسال موکول شد.

ایران موزه بستنی ندارد 
نخستین شعبه بین المللی 
موزه بستنی در قاره آسیا

 با خالقیت می توانیم ما هم یک موزه بستنی ابداع کنیم. در سال های 
اخیر تنوع در ســاخت بســتنی ها و دیگر فرآورده های لبنی با پسوند 
بســتنی موجب شده است در هر کوچه و خیابان محل زندگیتان یکی 
از شعبه های بستنی فروشی های زنجیره ای را ببینید. از جمله این اتفاق 
در سال های اخیر دامان خیابان های اصلی شهر همدان را گرفته است. 
برای دســتیابی به ایده های نو ما به شــما در ستون تجربه های جهانی 
در روزنامــه همدان پیام کمک می کنیم تا خالقیت جهانی در زمینه های 
مختلف را بشناسید. این مطلب در مورد نخستین موزه بستنی در آسیا 

به شما مواردی می گوید، البته ایران موزه بستنی ندارد. 
نخستین شــعبه بین المللی موزه بســتنی آمریکا در قاره آسیا و کشور 
سنگاپور افتتاح شد. موزه بستنی آمریکا نخستین شعبه بین المللی خود 
را در سنگاپور راه اندازی و افتتاح کرد تا پس از مدت ها محدودیت و 
تعطیلی کرونایی، یک سرگرمی شیرینی  به مردم این کشور هدیه کند.

بازدیدکننــدگان برای ورود به این موزه تعاملی و بازدید از بخش های 
هیجان انگیز آن، از بســتنی های جاری گرفته تا استخرهای توپی که از 
ترافل های پالســتیکی رنگارنگ مخصوص تزئین بستنی پر شده بود، 
باید از قبل بلیت رزرو می کردند تا از ازدحام جمعیت و خطر گسترش 

ویروس کرونا جلوگیری شود.
میــچ تــوگاد )Mitch Tugade( از بازدیدکنندگان این موزه آن را 
فراری دلچســب از فضای همه گیری و ویروس دانست و گفت: بودن 
در این موزه واقعًا دلچسب و لذت بخش است، اینجا محیط شادی دارد 
و کمک می کند آنچه که بیرون از دیوارهای موزه در جریان است برای 

چند لحظه فراموش کنید.
ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر)۲۴ آذرماه( در شهر ووهان در استان 
هوبی چین گزارش شــد. ابتدا از این بیماری بــه عنوان ذات الریه نام 
برده می شد، اما کمیسیون ملی بهداشت چین در 3۰دسامبر سال ۲۰۱۹ 
)۹ دی ماه۱3۹۸( به صورت رســمی شــیوع این ویروس را در چین 

اعالم کرد.
این بیماری که به تدریج به کشــورهای مختلف ســرایت و ســازمان 
جهانی بهداشــت از آن بــا واژه همه گیری یاد کرد، تــا لحظه تنظیم 
خبر۲۱۱ میلیون نفر را در جهان مبتال کرده اســت که از این میان بیش 

از ۴ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر جان باخته اند.
شــیوع این ویروس موجب تعطیلی بســیاری فعالیت و رویدادهای 
مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از جمله جشنواره ها، نمایشگاه ها 
و بســته شدن سینماها، سالن های تئاتر و کنسرت و کتابفروشی ها شد 
و تأثیــرات منفی زیادی بــر بازارهای جهانی و اقتصاد کشــورها در 

بخش های گوناگون از جمله فرهنگ گذاشت.
شــعبه اصلی موزه بســتنی که در نیویورک آمریکا قرار دارد، یکی از 
محبوب ترین موزه ها در میان اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی  است 
و اغلب افراد معروف را به خود جلب می کند. متولیان این موزه قصد 
دارند بزودی در نقاط دیگر نیز شعباتی را راه اندازی کنند، جدیدترین 

شعبه روز گذشته در شهر آستین ایالت تگزاس افتتاح شد.
پیراکاش تی )Pirakash T( رئیس بخش آســیا و اقیانوســیه موزه 
بستنی سنگاپور درباره افتتاح این موزه گفت: این موزه رنگارنگ ضمن 
کمک به فعال شدن بخش خالق مغز، به افراد کمک می کند مشکالت 
و دغدغه های شــان را فراموش کنند، بنابراین معتقدم افتتاح این موزه 
مفید اســت چون کمک می کند برای چند لحظه از بحرانی که در دنیا 

در جریان است، فرار کنید.
در این موزه که 5 هزار و 5۸۰ مترمربع مســاحت دارد، شیوه نامه های 
ســختگیرانه کرونایی حاکم است که از آن جمله می توان به لزوم ثبت 
اطالعات ورود و خروج هر بازدیدکننده و ارائه گواهی واکسیناسیون 

یا تست منفی کرونا اشاره کرد.
آماندا لیم، یکی دیگر از بازدیدکنندگان موزه بســتنی سنگاپور، افزود: 
در اینجا ۱۰۰درصد احســاس امنیت می کنیم، همگی ماسک داریم به 
جز وقتی که از خوراکی های خوشمزه موزه می خوریم، همچنین نرخ 
واکسیناسیون در اینجا )سنگاپور( خیلی باالست، بنابراین حس می کنیم 
حضور در اینجا برایمان خطری ندارد و خوشــحالیم که از آن بازدید 

می کنیم.

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

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائی : سيده ثريا جاللی

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 )ويژه(                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                )34586731 - 081(

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتی
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 آگهی
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراک
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هـوا
پيش بيني وضع هـوا: 

صاف تا کمی ابری- وزش باد
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■ حدیث:
امام علی)ع(:

ـ از حكمت های منسوب به ایشان ـ بار خدایا! تو می دانی که من در پِی زمامداری و حكومت و 
برتری جویی و ریاست نبودم ؛ بلكه تنها در پِی اقامه حدود و اجرا کردن شریعت ، نهادن امور بر جای 
خود ، رساندن حقوق صاحبان حق ، حرکت بر روش پیامبرت و هدایت گمراهان به نور هدایت بودم . 

شرح نهج البالغة : ج ۲0 ص ۲۹۹ ح ۴1۴ 

 نگاه شورای شهری ها 
به گزینه های شهرداری

۲۱ آذرماه ۱3۹6 آخرین حکم برای شهردار همدان 
زده شــد و اکنون پس از ۴ ســال همدان می رود تا 
سکاندار جدید شــهر خود را بشناسد. با روی کار 
آمدن شــورای ششم و آغاز رســمی فعالیت اعضا 
نخستین کار سخت شورا آغاز شد و آن هم انتخاب 
شهردار بود و این گونه شد که پرونده ۸ گزینه روی 
میز شــورا رفت و هر یک تحلیلی خاص را از نگاه 

شورای ششمی ها به خود اختصاص داد. 
در روزهای نخســت، پس از ارائه برنامه توســط 
عزیــزا... یوســفی، سیدمســعود حســینی، مجید 
شــاکری کرم، رضــا ابرارخرم، علیرضــا تحقیقی، 
امیررضا یوســفیان، مجید درویشی و یوسفی نوید 
اعالم شــد کاظم مستقیمی و حســین صمدیان ۲ 
گزینه از استانداری همدان نیز با برنامه های خود به 

صحن شورا می روند.
  اما خبرهای غیررســمی بیانگر آن است که کاظم 
مستقیمی از ارائه برنامه خود برای تصاحب جایگاه 
شــهردار همدان در آخرین لحظــات انصراف داده 
است و صمدیان دیگر کارشــناس استانداری تنها 
گزینه برای ارائه برنامه شــهرداری در  روز یکشنبه 

در صحن علنی شورا بود.
  نگاه سیاسی حاکم بر تصمیم گیری های 

اعضای شورا
در یــک نگاه کلی به برآینــد اظهارنظرات اعضای 
شــورای ششــم در همدان نســبت به برنامه های 
کاندیدای مطرح شــده برای شــهردار همدان این 
پرســش ایجاد می شــود که آیا نوع نگاه سیاســی 
حاکم بر تصمیم گیری های اعضای شــورای ششم 
برای انتخاب شهرداراســت؟ این بدان معناست که 
اگر پاســخ به این پرسش درست باشد نوع گرایش 
سیاسی شهردار همدان قطع به یقین سهم بیشتری از 
آرا را در انتخاب  شهردار به خود اختصاص می دهد.

بــا این تفاســیر از بین گزینه هایی که بــا برنامه به 
صحن شــورا آمدند تا اعالم آمادگی برای شهردار 
شــدن در همدان را مطرح کنند،کاندیدایی از بدنه 
شــهرداری که برنامه قابل قبول تری را از خود بین 
کاندیدا به اعضای شــورا ارائه داد شانس بیشتری 
برای انتخاب شــدن دارد چراکه قریــب به اتفاق 
کارشناسان و تحلیلگران اتفاقات چند روز بررسی 
کاندیداها معتقدند فضای سیاسی خاصی روی وی 
حاکم نبوده اســت پس می تواند مورد اقبال اعضای 
بیشــتری در شــورای ششم برای کســب آرا قرار 
گیــرد و در برابر وی کاندیدایی دیگر نیز  از جمله 
گزینه هایی اســت که مورد اقبال برخی اعضاست، 
اما با آنکه برنامه  وی هم  قوی و از بدنه شــهرداری 
بود، اما  برخی اعضای شورا بر این نکته گریز زدند 

که احتمال داشتن گرایش سیاسی 
خاصی در وی شانس کمتری را 
برای تأیید شــدن وی از سوی 

اعضا شورا رقم خواهد زد. 
در مقابــل ایــن ۲ گزینــه، اما 
گزینه هــای دیگــری بودند که 
برخــالف ســبقه تحصیالتــی 
مطلــوب و اطالعــات جامع و 
برنامه هــای مدون، امــا به دلیل 
نداشتن ســابقه مدیریت و اجرا 
در بدنه شــهرداری از همان ابتدا 
می تــوان گفت شــانس زیادی 
برای کســب آرای مثبت را بین 
 اعضای شــورای ششم نداشتند. 

  انعطاف پذیری یکی  
و تعامل کمتر آن دیگری

در این بیــن گزینه های دیگــری را می توان جزو 
افرادی دانســت که در روزهای اخیر برنامه هایشان 
بیشتر موردتحلیل اعضای شورای شهر همدان برای 
شهردار شدن یا نشــدن قرار گرفتند. اولی به دلیل 
سرپرست فعلی و از بدنه شهرداری بودن و دومی به 
دلیل برنامه و جایگاه مدیریتی در بدنه شهرداری، اما 
هرکدام دقیقاً به شــکلی چالش های خود را داشتند 
برخی اعضای شورای ششــم می گویند یکی دامنه 
ارتباطات بســته تری پس از شــهردار شدن خواهد 
داشــت و انتظار نمی رود بتواند تعامل الزم را برای 

مدیریت شهری داشته باشد.
برخــالف وی برخــی می گویند، دیگــری دامنه 

و  دارد  گســترده تری  ارتباطات 
انعطاف پذیر خواهد بود و همین 
شــرایط هم می توانــد تهدیدی 
باشد در اتخاذ تصمیمات جدی 

در فرایند مدیریت یک شهر.
 در بیــن کاندیدای شــهرداری، 
شهرداری سابق هم از گزینه هایی 
بــود کــه برنامه ها و ســوابقش 
قرار  ششم  شــورای  موردتوجه 
گرفت، امــا وی نیز بــه دالیل 
متعدد و داشــتن برخی اعضای 
مخالف جدی در شــورای ششم 
به نظر نمی رســد اقبال باالیی در 
انتخاب شدن را به عنوان شهردار 

بعدی همدان داشته باشد.
گزینه هــای انصرافــی هــم که 
تکلیفشان از ابتدا مشخص بود و نتوانستند در سیبل 

تحلیل ها قرار بگیرند.
 گزینه آخر بــرای ارائه برنامــه در روزهای اخیر 
بــود ،  بعد از خــروج وی و رســانه ها از صحن 
شــورا، جلســه به صورت غیرعلنی ادامه یافت. در 
این نشســت کارشناســان حاضر که در خصوص 
بررســی کاندیدای تصدی پست شــهردار همدان، 
شــورای شهر را همراهی میکنند ؛ به ارائه تحلیل و 
گزارش جامع و کاملی از ۹ گزینه کاندید بر اساس 

برداشت های خود، پرداختند.
تصمیم آخر بر این شد که این گزارش ها به صورت 
دقیق تر مورد بررسی قرار گیرند تا عصر روز گذشته 

از ۹ گزینه شــاید به 3 یا ۴ گزینه نهایی برسند و در 
نهایت شاید در بین این گزینه ها، یک نفر به عنوان 

شهردار انتخاب شود.
با بررسی این ایده ها و نظرات درکل می توان چنین 
گفت تا امروز هیچ گزینه ای نتوانسته است بیشتر از 

5رأی را به خود اختصاص دهد.
اگر شرایط این گونه پیش رود و گزینه انتخابی تنها 
6 رأی داشته باشد باید گفت کمتر شهرداری خواهد 
توانست با 6 رأی در فضای آرام و به دور از تنش به 
مدیریت شهر بین ۱۱عضو شورای شهر بپردازد پس 
حتی اگر گزینه ای هــم 6 رأی مثبت را از اعضای 
شورای ششم همدان کسب کند راه سختی پیش راه 

خود خواهد داشت.
اکنون یــک پیش بینی می مانــد و آن هم اینکه اگر 
اعضای شورای شــهر روی ۲ یا 3 گزینه به اجماع 
برســند و آنها را در میدان رأی دهی قرار دهند فرد 
منتخب می تواند آینده روشن تری را با شورای ششم 
به عنوان شــهردار داشته باشــد. اجرای تصمیمات 
شورای اسالمی شهر به عهده اداره شهرداری است 
که در رأس آن شــهردار قرار دارد. شــهردار برای 
۴ سال مســئولیت از سوی شــورای شهر انتخاب 
می شــود و  معرفی وی به وزیر کشــور و استاندار 
بــرای صدور حکــم و همچنین عزل شــهردار از 

اختیارات شورای شهر است.

گرایش سياسی، برنامه یا سوابق اجرایی، در شورای ششم کدام مهم است؟

رضایت شورا برای اجماع روی یک گزینه  
■ سكان شهرداری همدان همچنان در دست سرپرست

مریم مقدم  «

 ماراتــن 9 گزینه منتخــب برای تصاحب 
ســکان مدیریت  شــهری همدان پس از ارائه 
برنامه حسین صمدیان در چهاردهمین صحن 
شورا به وقت 31 مردادماه 1400 به پایان رسید. 
این ارائه برنامه موجب شــد تعدد گزینه ها و 
تجمیع نبودن آرای اعضای شــورای شهر آنها 

را به سمتی ببرد. برای به اجماع رسیدن روی 
2گزینه که برنامه و موافقان بیشتری دارند این 
اتفاق عصر روز گذشته 2 شهریورماه 1400 در 

صحن غیرعلنی شورای شهر رقم خورد. 
اسالمی شهر  اعضای ششمین دوره شوراهای 
در سراسر کشور هفته گذشته پس از برگزاری 
آیین تحلیف و انتخاب هیأت رئیسه، به وظیفه 

تعیین شهردار به عنوان نخستین اولویت برنامه 
کاری خــود برای مدیریــت هرچه کارآمدتر 

شهرها پرداختند.
دوره شوراهای  اعضای ششــمین  تالش های 
اسالمی شــهر در برخی از شــهرها منجر به 
انتخاب شــهردار جدید شده است، در برخی 
شهرها نیز همچون همدان برای مدیریت شهری 

سرپرست انتخاب کرده اند تا در زمان مناسب 
گزینه اصلح برگزیده شود.

فرایند انتخاب شهرداران در سایر نقاط کشور 
و در شــهرهای کوچک و بزرگ هم از سوی 
اعضای شــورای اسالمی شــهر ادامه دارد و 
افراد درحال ارائه برنامه و رایزنی جهت کسب 

مدیریت ارشد شهری هستند.

کانال خبری                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

اگر شرایط این گونه پیش رود 
رأی  تنها 6  انتخابی  گزینه  و 
داشــته باشد باید گفت کمتر 
با  توانست  خواهد  شهرداری 
6 رأی در فضای آرام و به دور 
از تنش به مدیریت شهر بین 
11عضو شورای شهر بپردازد 
پس حتی اگــر گزینه ای هم 
6 رأی مثبــت را از اعضــای 
کسب  همدان  ششم  شورای 
کند راه سختی پیش راه خود 

خواهد داشت
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يـادداشت روز

كوتاه از استان

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

كار را رها نكنيد
 1- وضعيت اقتصادى كشــور روز به روز با كاهش شاخص هاى 

مهم و منفى شدن ترازها همراه است.
بــه عنــوان نمونه كاهــش ارزش پول ملــى از زمان آغــاز به كار 
رئيس جمهور ســيزدهم روندى صعودى داشته و رقم عجيب بيش 

از 10 درصد را در برابر دالر نشان مى دهد.
2- خبرهــاى منفى به ويژه در حوزه اقتصــاد در اين روزها افزايش 

يافته است.
از نبــود و كمبود كاالها تا گرانى عجيب هويج، برنج و ديگر كاالها 
اخبارى اســت كه آشــفتگى بازار و اقتصاد كشور را به خوبى نشان 

مى دهد.
3- در اين آشفته بازار ابتال و مرگ ومير كرونايى نيز ترمز بريده و هر 

روز ركورد جديدى از ابتال و مرگ ومير منتشر مى شود.
وضعيتى كه از نزديكى شكست تمامى تالش ها براى مهار كرونا در 
كشــور خبر مى دهد و نگرانى ها براى به باد رفتن تمام فداكارى ها و 
ايثارگــرى كادردرمان و مرتبطين با برنامه هاى مهار كرونا را افزايش 

داده است.
4- اقتصاد ايران توان بيشــترى براى مقابلــه با كرونا ندارد. تعطيلى 
يك هفته اى و اعمال محدوديت هاى ســنگين هــر چند در مهار و 
كنتــرل كرونا اقدامى مثبت بود، امــا دولت توان ادامه اين تعطيالت 

را نداشت.
چه آنكه در پيشنهاد اوليه، تعطيالت 2 هفته اى لحاظ شده بود، اما عمًال 
دولت با كمك گرفتن از تعطيالت رســمى توانست 6 روز تعطيالت 
سراســرى را اعمال كند كه دســتاوردهاى آن به طورقطع با اهداف 

پيش بينى شده براى تعطيالت 2 هفته اى فاصله خواهد داشت.
5- دولــت جديد به رغم تمــام پيش بينى ها از ســرعت الزم براى 
استقرار ســريع وزرا برخوردار نبود و تالش كرد در فرصت قانونى 

اين كار را انجام دهد.
روندى كه طوالنى شــدن آن در آشفته شدن شــرايط تأثير بسيارى 
دارد و دوره انتقالى را طوالنى كرده و كشور را در بى برنامگى حفظ 

خواهد كرد.
6- مديران كشــور اكثراً منتظر روشــن شــدن وضعيت كارى خود 
هســتند. برخى به انتقال، برخى به بازنشستگى و برخى به بركنارى 
فكر مى كنند و به همين دليل ديگر انگيزه اى براى كار كردن ندارند.

حضور مديران بى انگيزه و منتظر تعيين تكليف، دليلى شــده كه حتى 
ســاده ترين برنامه ريزى هاى شــهرى، مانند روز همدان نيز فراموش 

شود و بازى هاى سياسى به اسم برنامه جايگزين اين شرايط شود.
7- وجدان كارى حكم مى كند كه هر مديرى تا زمانى كه در مديريت 
اســت، فارغ از دولت حاكم و بدون فكر به اينكه در روزهاى آينده 
ممكن است مدير نباشد، تمام توان خود را براى خدمت به مردم به 
كار گرفته و به عشــق مردم و براى رضاى خداوند، هرچه در توان 

دارد، خدمت كند.
با اين نگاه، تغيير دولت و دوران انتقالى نبايد خللى در كار و فعاليت 
مديران ايجاد و كارها رها شــود تا وضعيت شاخص ها روز به روز 

بدتر شود.
اكنون در نخستين هفته دولت، دولت سيزدهم و در شرايطى كه هنوز 
اين دولت به صورت كامل مســتقر نشده، اين گزارش عملكردها و 
فعاليت ها و انجام برنامه ها با روحيه و انگيزه خدمت از سوى مديران 
است كه مى تواند شرايط را به سمت اشتباه بودن برداشت رهاشدگى 

كارها تغيير دهد.

خشكسالى همدان تا اوايل 1401 ادامه دارد
كشت پايين دست سد اكباتان ممنوع شد

 مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان همدان با بيان اينكه كشت پاييزه در 3 روستاى 
شورين سنگستان و آبشــينه كه در پايين دست سد اكباتان قرار دارد ممنوع شده است از 

ادامه دار بودن خشكسالى همدان تا اوايل سال آينده خبر داد.
منصور ستوده در گفت وگو با همدان پيام، گفت: به دليل كاهش ورودى سد اكباتان كه از 
64 ميليون مترمكعب در ســال 1399 به 24ميليون مترمكعب در حال حاضر رسيده است 
حقابه پاييز به كشــاورزان پايين دست سد داده نمى شود و كشت پاييزى براى آنان ممنوع 

اعالم شده اســت. وى با اشاره به اينكه بيشترين ميزان حقابه اين 3 روستا در فصل بهار 
اســت، افزود: بيشترين حقابه در بين اين 3 روستا مربوط به شورين است كه كشت سير 

انجام مى دهند و مابقى براى باغات آبشينه و سنگستان استفاده مى شود.
ســتوده بيان كرد: بر اساس پيش بينى هواشناسى در پاييز امســال هم متأسفانه با كاهش 
بارندگى مواجه خواهيم بود كه بر اســاس همين پيش بينى تضمينى براى تأمين حقابه 3
روســتاى شورين، سنگستان و آبشينه وجود ندارد به همين دليل  كشت پاييزى در اين 3

روستا ممنوع اعالم شده است و به ناچار مجبور به كاهش حقابه روستاييان به 2/2 ميليون 
مترمكعب يعنى حدود 48 درصد آن شده ايم.

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان همچنين از نصب5 هزار و299 دستگاه انواع 

كنتور هوشــمند آب و برق بر روى چاه هاى استان همدان خبر داد و افزود: تعداد 4 هزار 
و817 حلقه چاه غيرمجاز در اســتان پر و مسلوب المنفعه شده و با انسداد اين تعداد چاه 
به ميزان بيش از 295 ميليون مترمكعب در مصرف منابع آب زيرزمينى صرفه جويى شده 
اســت. ســتوده همچنين بيان كرد: با چاه هاى مجازى كه داراى اضافه برداشت هستند به 
شدت برخورد مى شود كه در ســالجارى بيشترين برخورد با اضافه برداشت از منابع آب 
زيرزمينى در شهرســتان كبودراهنگ با انسداد 31 حلقه چاه و شهرستان بهار با 25 حلقه 
چاه صورت گرفته است. وى با بيان اينكه طول چاه هاى مسدود شده در سالجارى تاكنون 
16/5 كيلومتر اســت، بيان كرد: بدون هيچ مماشــاتى چاه هاى غيرمجاز در استان همدان 

مسدود مى شوند تا بتوان منابع آبى زيرزمينى را به تعادل رساند.

معاون استاندار همدان: 
تبليغ دوران دفاع مقدس

 نيازمند همت جدى و قوى است

 معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندارى همدان با بيان اينكه 
دفاع مقدس سرشار از ســوژه هاى ناب است، با بيان اينكه رزمندگان 
بسيار خوب در دفاع از وطن جنگيدند گفت: اما ما در تبليغ اين دوران 

پربار به خوبى عمل نكرديم كه نيازمند ورود جدى و قوى است.
بــه گزارش ايرنا، مصطفى آزادبخت بيان كرد: رزمندگان دفاع مقدس 
اهل عمل، ايثار و گذشت بودند و در هر گوشه از صحنه دفاع مقدس 
يك دنيا ارزش نهفته است كه خضوع و خشوع بازماندگان جنگ مانع 

از بيان آنها شده است.
وى گفت: ما در دوران جنگ خوب و جانانه جنگيديم، اما نتوانستيم 

آن را خوب تبليغ كنيم و بايد براى جبران اين ضعف تالش كنيم.
آزادبخت با اشاره به ايام ورود آزادگان سرافراز افزود: ما وارث چنين 

افراد بزرگى هستيم و بايد با آنها پيوند قوى ترى داشته باشيم.
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى همدان بيان كرد: صالبت 
و استقالل جمهورى اسالمى و صندلى هاى خدمت رسانى به مردم كه 

نصيب ما شده حاصل مجاهدت پيشكسوتان جبهه و جنگ است.
وى دفاع مقدس را اندوخته اى ارزشــمند براى ملت ايران دانست و 
افزود: جنگ در ظاهر بين ايران و عراق بود اما جنگ جهانى در برابر 

كشور ما بود كه مى تواند هزاران سوژه ناب براى توليد محتوا باشد.

مسافران به هر شهرى بروند 
جريمه مى شوند

 رئيس پليس راهنمايى ورانندگى شهرســتان همدان اعالم كرد كه 
شهر هاى قرمز يك ميليون جريمه نقدى به دنبال خواهند داشت.

ــه  ــان اينك ــا بي ــى ب ــرخ جمال ــوان، ف ــگاران ج ــزارش خبرن ــه گ ب
اعمــال محدوديت هــا تــا 5روز ديگــر ادامــه دارد، از جريمــه 
ــادى ورودى شــهر  ــى در مب ــا 60 خــودروى غيربوم ــه 50 ت روزان

ــر داد. ــدان خب هم
وى افــزود: مهمتريــن معضــل پليــس راهــور جريمــه خودرو هــاى 
ســاكن در همــدان بــا پــالك غيربومــى اســت كــه معمــوالً متعلــق 

بــه تهــران هســتند.
ــدان  ــى در هم ــاى غيربوم ــه اينكــه خودرو ه ــاره ب ــا اش ــى ب جمال
ــن  ــيارى از اي ــت: بس ــد، گف ــور كنن ــد عب ــس راه باي ــدا از پلي ابت

خودرو هــا از پليــس راه عــودت داده مى شــوند.

25 هزار نفر از پيشكسوتان دفاع مقدس
در استان همدان تجليل مى شوند

 فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان از برگزارى همايش 
سراسرى تجليل از پيشكسوتان دفاع مقدس خبر داد و گفت: در اين 
رويداد فرهنگى يك ميليون نفر تجليل مى شــوند كه سهم استان ما 

25 هزار نفر است.
به گــزارش ايرنا، مجيد ظفرى افزود: ايــن برنامه زيرچتر مديريتى 
استان در سطح شهرستان ها و روستاها به صورت همزمان و شبكه اى 

برگزار مى شود.
وى با اشاره به در پيش بودن هفته دفاع مقدس گفت: ستادى در اين 
خصوص تشــكيل مى شود كه در ذيل آن برنامه هاى بزرگداشت اين 
هفته تهيه و تدارك مى شــود كه مهمتريــن برنامه همايش تجليل از 

پيشكسوتان جبهه و جنگ است.

تصادف در محور همدان - مالير
 رئيس ســازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى مالير از واژگونى 

خودروى پژو 206 در محور مالير - همدان خبر داد.
ــى از  ــا ملك ــوان، محمودرض ــگاه خبرنگاران ج ــزارش باش ــه گ ب
واژگونــى خــودروى پــژو 206 در محــور ماليــر - همــدان حوالــى 
روســتاى الفــاوت، خبــر داد و گفــت: در تمــاس تلفنــى يكــى از 
شــهروندان بــا ســامانه 125 يــار آتش نشــانى ماليــر، رؤيــت يــك 
دســتگاه خــودروى پــژو 206 ســفيدرنگ در محــور ذكــر شــده و 

واژگونــى آن اطــالع داده شــد.
وى افــزود: بــدون از دســت دادن وقــت از ايســتگاه مركــزى يــك 
ــه محــل  ــانان ب ــراه آتش نش ــتگاه خــودروى امدادونجــات هم دس
اعــزام شــدند و بــه محــض رســيدن مشــاهده كردنــد يــك دســتگاه 
خــودروى پــژو بــه دليــل انحــراف بــه حاشــيه جــاده و برخــورد 

آن بــه بلــوك واژگــون شــده اســت.

كاهش 90 درصدى آتش سوزى 
مراتع استان همدان

 مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان گفت: آتش سوزى مراتع 
استان همدان از ابتداى سالجارى تاكنون نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته از نظر وسعت حدود 90 درصد كاهش داشته است.
به گزارش ايرنا، اســفنديار خزائى بيان كرد: ميزان حريق در 5 ماهه 
نخست ســال گذشــته بيش از 50 هكتار بود كه اين آمار در 5 ماه 

نخست امسال به 5 فقره به وسعت 5/5 هكتار تقليل يافته است.

1- گروهــى از اصولگرايان براى انتصاب اســتاندار همدان عجله 
زيادى دارند. 

گويا اين گروه از نهايى شــدن انتصاب گزينــه مورد حمايت خود 
بــراى اســتاندارى همدان قبل از كســب رأى اعتماد وزيركشــور 
پيشــنهادى، خبر نيز منتشــر كرده اند. گفتنى است، رقابت انتصابات 

بين اصولگرايان استان روز به روز شديدتر مى شود.
2- احتمــال افزايش وزراى همدانى بيشــتر شــده اســت. گويا با 
پيش بينى رأى نياوردن2 يا 3 وزير پيشــنهادى احتمال اســتفاده از 
نيروهاى همدان در اين ســمت ها افزايش يافته است. گفتنى است، 
احتمال انتصاب نيروهاى همدانى در رياســت سازمان ها و نهادهاى 

كشورى نيز زياد است.
3-  برخى مديران استانى براى ابقا روى به شايعات آورده اند. گويا 
اين دسته از مديران شايعه تثبيت يا ارتقاى خود را منتشر كرده اند. 
گفتنى است، انتشار اين شايعات در شرايطى است كه وزراى دولت 

ســيزدهم در تكاپو براى دريافت رأى اعتماد از مجلس هستند.
4- ترك روســتاها شدت يافته است. گويا جاذبه شهرنشينى در كنار 

خشكسالى از داليل اين موضوع است.
 گفتنى اســت، براســاس آخرين آمار معاونت روستايى و عشايرى 
نهاد رياست جمهورى، بالغ بر 30 هزار روستاى ايران خالى از سكنه 

شده اند.
5-  دالالن در مجلس هم فعال شده اند. گويا دالالن براى جمع آورى 
رأى براى برخى وزراى پيشنهادى در مجلس فعاليت شديدى دارند. 
گفتنى است، فعاليت اين دالالن صداى برخى نمايندگان را درآورده 

است.

 مديرعامل سازمان اتوبوسرانى همدان از 
خريدارى 13دســتگاه اتوبوس با 50 ميليارد 

تومان اعتبار خبر داد.
بابك اسدى در گفت وگو با ايسنا، گفت: در 
شهر همدان 93 دســتگاه اتوبوس در بخش 
خصوصى مشغول به فعاليت هستند كه از اين 

تعداد 19دستگاه فرسوده است.
وى افزود: تعداد 13دستگاه اتوبوس به مبلغ 
50 ميليارد تومان از ايران خودرو خريدارى و 
تحويل شــده و در بخش دولتى 128دستگاه 

اتوبوس مشغول فعاليت هستند.
اسدى گفت: با توجه به فرسودگى تعدادى 
از اتوبوس ها در بخش دولتى 26 دســتگاه 
براى بازســازى و تعمير به تهران فرستاده 
شــد كه از اين تعداد 6 دستگاه تحويل شده 
و مشــغول فعاليت است و20 دستگاه هنوز 
تحويل گرفته نشده و 6 دستگاه ديگر آماده 

تحويل است.
مديرعامل ســازمان اتوبوســرانى همدان با 
اشاره به گله مندى شهروندان در مورد رفتار 

برخى از رانندگان خطوط نيز افزود: رانندگان 
خطوط حــق ندارند بــا ترش رويى و رفتار 
ناپسند با شــهروندان برخورد كنند و وظيفه 
دارند فقط در ايســتگاه هايى كه براى آنها در 
نظر گرفته شــده توقف كنند كه در غير اين 

صورت تخلف محسوب مى شود.
وى گفت: شــهروندان مى توانند در صورت 
مشاهده تخلف شــكايات خود را از طريق 
تلفن هايى كه در نظر گرفته شده اعالم كنند 
و يا به صورت حضورى به بازرس هايى كه 

در ابتداى خيابان هاى اصلى مســتقر شدند 
برســانند و پس از بررسى با راننده متخلف 

برخورد مى شود.
مديرعامل اتوبوســرانى همــدان در پايان با 
اشاره به حق توقف رانندگان در ايستگاه بيان 
كرد: راننده بايد در ايســتگاه 15 تا 17دقيقه 
توقف كند و اين زمان بندى در دوره شــيوع 
ويروس كرونا به 10 تا 12 دقيقه رسيده است 
كه خارج از اين زمان بندى تخلف محسوب 

مى شود.

رئيس پارك علم وفناورى همدان:
براى تحقق شعار«توليد، پشتيبانى ها، مانع زدايى ها»

به دنبال صنايع استان هستيم
 رئيس پــارك علم وفناورى همــدان، در تبيين اقدامات 
صورت پذيرفته براى تحقق شــعار سال «توليد، پشتيبانى ها، 
مانع زدايى ها» خط مشــى پارك همدان را گســترش فرهنگ 
نوآورى و توســعه و تقويت اكوسيستم فناورى در صنايع و 
بخش خصوصى و همچنين ادارات خدمات رســان مرتبط با 
اين گروه در استان دانست و آن را راه حل ميان مدت و اثرگذار 

در بهبود توليد و صنعت استان برشمرد.
بــه گــزارش روابط عمومى پــارك علم وفنــاورى همدان، 
محمدحســن مرادى، گفت: براى تحقــق منويات حكيمانه 

مقام معظم رهبرى در ســال 1400 درصدد برآمديم تــا بازديدهاى منظم و هدفمندى از صنايع 
استان داشــته باشيم و به همراه تيم متخصص و كارشناس پارك سعى در بررسى نقاط قوت و 

ضعف صنايع و همچنين موانع پيش روى آنها در توليد، بازاريابى و فروش داشته باشيم .
وى افزود: در اين راستا در 6 ماهه نخست سال از تعدادى از واحدهاى صنعتى بازديد و موارد 
ذكر شده فوق احصا گرديد و در حال حاضر از 4 واحد صنعتى بازديد شده است و مورد حمايت 

مستقيم پارك علم وفناورى همدان قرار گرفته است.
مــرادى درخصوص تحقق شــعار مانع زدايى ها گفت: در كنار بازديد ميدانى از صنايع اســتان، 
جلســاتى با ادارات خدمات رســان مرتبط داشــتيم تا با بررســى، تحليل و ارائه راهكار جامع 
اكوسيستم فناورى را به صنعت گره بزنيم و شاهد شكوفايى و بالندگى اقتصاد بومى و منطقه اى 

باشيم. 

شركت 1000 بسيجى همدانى در طرح شهيدسليمانى

پرداخت 7 ميليارد تومان 
صدقه توسط
 مردم همدان
 مديركل كميته امــداد امام خمينى(ره) در 
اســتان همدان بيان كرد: مردم خير همدانى 7

ميليــارد و 700 ميليون تومان صدقه پرداخت 
كرده اند.

محمدرسول شيخى زاده در گفت وگو با فارس، 
با بيان اينكه ميزان صدقات در 5 ماهه نخست 
نســبت به مدت مشابه در ســال 1399 با 46

درصد رشــد همراه بوده اســت، گفت: مردم 
نيكوكار همدان از ابتداى سال تاكنون 7ميليارد 

و 700 ميليون تومان صدقه پرداخت كردند.
وى آمار مشــتركان صدقات در استان را 215

هزار مشترك عنوان كرد و افزود: از اين تعداد 
207 هــزار و500صندوق كوچــك، 3 هزار 
و 300 صنــدوق در اماكن، 4 هــزار و 200

صندوق در معابر استان فعال است كه بيشترين 
صدقات جمــع آورى شــده از صندوق هاى 
كوچك خانگى بــه مبلغ 5 ميليــارد و 600

ميليون تومان است.

مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) در استان 
همدان گفت: منطقــه يك همدان با پرداخت 
يك ميليــارد و 680 ميليون تومان بيشــترين 

ميزان پرداخت صدقه را داشتند.
وى بيان كرد: به دليل شــيوع ويروس كرونا و 
كاهــش ميزان گردش وجه نقــد در جامعه در 
تالش هستيم تا با دريافت صدقات مردم نيكوكار 
استان از طريق روش هاى نوين و غيرحضورى، 

خدمات شايسته ترى را به نيازمندان ارائه كنيم.
شيخى زاده با تأييد روش  نوين و الكترونيكى 
پرداخت كردن كمك هاى مردمى، گفت: مردم 

نيكوكار اســتان مى توانند با روش  وارد كردن 
كد  #081*8877* در تلفن همراه نســبت به 

پرداخت صدقات خود اقدام كنند.

 براســاس گزارش هــاى ارائــه شــده به 
ســتاد مشترك ملى و اســتانى مقابله با كرونا، 
خوشــبختانه با افزايش تعداد مراكز تجميعى 
واكسن ركورد خوبى در همدان به لحاظ تزريق 
روزانه واكسن در حال تحقق است كه آرامش 
روحى و روانى را بــراى دريافت كنندگان اين 

واكسن به همراه داشته است و دارد.
مديردرمان دانشــگاه علوم پزشكى استان بيان 
كرد: واكسيناسيون گروه هاى هدف با سرعت 
بااليى در حال انجام است، خوشبختانه استان 
همدان با فعاليت 13مركز واكسيناسيون كرونا از 
نظر سرعت و روند واكسيناسيون جزو 8 استان 

برتر در كشور است.
حســن بهرامى با اشــاره به اينكه تخت هاى 
بســترى بســيارى از بيمارســتان ها تكميل 
ظرفيت شــده اســت، گفت: همه عمل هاى 
غيراورژانسى بيمارســتان ها به حالت تعليق 

درآمده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، وى با 
اشــاره به اينكه مهمترين راهكار پيشگيرى از 
ابتال به كرونا، رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى و 
استفاده از ماسك است، بيان كرد: حتى افرادى 
هم كه واكســينه شــدند ملزم به رعايت كامل 

شيوه نامه هاى بهداشتى هستند.
مديردرمان دانشگاه علوم پزشكى استان با تأكيد 
بــر اينكه مردم از هرگونه تردد غيرضرورى در 
بيرون از منزل خوددارى كنند گفت: ســرعت 
انتشار و سرايت پذيرى كرونادلتا بسيار شديد تر 

از گونه هاى قبلى است.
31 درصد از جمعيت شهر همدان 

واكسينه شده اند
همچنين رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان 
نيز از تزريق  208هزار و 454 دز واكسن كرونا 
كه تاكنون در اين شهرستان به گروه هاى هدف 

تزريق شده است، خبر داد.
محمد خيرانديش گفــت: 153هزار و 193 دز 
واكسن در مرحله نخســت و 55 هزار و 261
دز در مرحله دوم تزريق شــده است كه طبق 
داده هــاى آمارى تاكنــون 31 درصد جمعيت 

واجد شــرايط شهرســتان همدان عليه كرونا 
واكسينه شدند.

 ســامانه واكسيناســيون بــراى 
متولدين 1350به قبل فعال است

وى با بيان اينكه 48 تيم كار واكسيناسيون را در 
اين شهرســتان برعهده دارند، بيان كرد: سامانه 
براى متولدين سال هاى 1348، 1349، 1350 باز 
است كه مى توانند پس از نام نويسى در سامانه 
با حضور در مراكز تجميعى، نسبت به دريافت 
واكســن كرونا اقدام كننــد، همچنين تزريق 
واكسن به فعاالن در مشاغل پرخطر، بيماران و 

كادر بهداشت ودرمان ادامه دارد.
خيرانديش در پايان گفت: 9 تيم حمايتى، 43

تيم نظارتى، 20تيم مراقبتى(رهگيرى بيماران) 
و 6 تيــم مراقبت در منزل در حال حاضر فعال 
هســتند و از ابتداى خردادماه سالجارى زمان 
آغاز گام پنجم ايــن برنامه تاكنون 129هزار و 
306 مورد رهگيرى وضعيت سالمتى بيماران 
مبتال به كرونا و اطرافيان آنان انجام شده است، 
همچنين با اعزام تيم ســالمت 212 تن از افراد 
بيمار و ناتوان، در منــزل مورد مراقبت درمانى 

قرار گرفتند.

13 دستگاه اتوبوس براى همدان خريدارى شد

ناحيه  ســپاه  فرمانــده   
هزار  حضــور  از  همــدان 
بســيجى همدانى در مراكز 
غربالگرى،  انجام  بهداشت، 
كمك به پايگاه هاى سالمت، 
مبادى  كنترل  واكسيناسيون، 
شــهر  خروجى  و  ورودى 
خبــر داد و گفت: اين اقدام 
در راســتاى اجــراى طرح 

شهيدسليمانى و كمك به كادردرمان انجام 
مى گيرد.

به  گزارش ايســنا، على بقايى با اشــاره به 
اينكه 52 تيم متشكل از بسيجيان شهرستان 
همدان در ايســتگاه ها، مقرهاى سالمت و 
مراكز واكسيناسيون مستقر هستند، افزود: در 
حال حاضر 3 ايستگاه ثابت واكسيناسيون و 
يك ايستگاه خودرويى در سطح شهرستان 
فعال شــده كه 50 درصــد از نيروهاى آن 
را بســيجيان و 50 درصد ديگر را اعضاى 

كادردرمان تشكيل مى دهند.
وى با بيان اينكه فعاليت ايستگاه خودروى 

واكسيناســيون در همــدان 
آغاز شــده اســت، گفت: 
شــيخ الرئيس،  كلينيــك 
ورزشى  ســالن  تاالرقرآن، 
شهيدســليمانى و پاركينگ 
تجميعى  مقرهاى  ارم  بلوار 
واكسيناســيون در همــدان 

هستند.
فرمانده ســپاه ناحيه همدان 
افــزود: برخى از افراد كــه توانايى حضور 
در مراكز واكسيناســيون را ندارند توســط 
گروه هــاى جهادى بــا خودرو بــه مراكز 
واكسيناســيون انتقال داده مى شوند و پس 
از تزريق واكسن به منزل شــان بازگردانده 

مى شوند.
وى بيان كــرد: در حال حاضر بخشــى از 
جامعه  روســتايى قادر به ثبت نام در سامانه 
ثبت واكسيناســيون نيســتند كه گروه هاى 
جهادى و پايگاه هاى بســيج روســتايى در 
اين زمينه ورود كرده و اين افراد را ثبت نام 

مى كنند.

مدير درمان دانشگاه علوم پزشكى:

استان همدان جزو 8 استان برتر كشور 
در واكسيناسيون است 

■  فعاليت 13مركز واكسيناسيون كرونا در استان
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خبـر يادداشت شهرستان

خلف وعده در انتخاب شهردار اللجين 
مردم اللجين همچنان وفا دارند 

احمد رجبى راغب»
 در حالــى  كه عمر اســتقرار منتخبان مردم اللجين در شــوراى 
اســالمى شهر هنوز به 3 ماه نرسيده، صحن جلسات اين نهاد شاهد 

تعامل نداشتن اين افراد با يكديگر است.
بر اســاس آنچه در جلسات علنى شــوراى ششم مشاهده مى شود، 
منتخبان مردم اللجين به  صورت علنى وارد نزاع و ســوگيرى شده و 

از ابراز شكاف  اجتناب نمى كنند.
ايــن روال گاهــى به گونه اى پــا را فراتر از اختالف نظر و ســليقه 
مى گذارد كه صورت جانبدارى به خود گرفته و كم وبيش بوى دعوا 
از آن در فضاى مجازى به مشام مى رسد، حال آنكه تصور شهروندان 
از شــركت در انتخابات چيزى به جز آنچه اكنون مشاهده مى شود؛ 

بود.
ــج  ــا راي ــاى دني ــه ج ــًا در هم ــرش تقريب ــه و نگ ــاوت انديش تف
ــن  ــه: «عميق تري ــده ك ــن عقي ــر اي ــوان ب ــه جــرأت مى ت اســت و ب
شــكل  ســاليق  اختالفــات  برپايــه  حركت هــا  اصيل تريــن  و 
مى گيــرد» تكيــه زد، امــا رويدادهــاى اخيــر گاهــى بيــش از آنكــه 
بــه منافــع مــردم بپــردازد؛ بــه انتقام گيــرى از افــراد خــارج از شــورا 
ــه كالبدهــاى انديشــه مدار ايــن  ــد مذكــور ب منتــج مى شــود و رون
نهيــب را وارد مى ســازد كــه در پايــان 4 ســال پيــش رو؛ انگشــت 

ــه ســوى كــدام يــك از مســئوالن نشــانه مــى رود؟ پرسشــگر ب
بر اســاس قانون انتخاب شهردار از اصلى ترين وظايف شوراى شهر 
اســت، نمايندگان مردم اللجين در شــورا نيــز در روزهاى آغازين 
تبليغات بر ابقاى محبى شهردار اللجين شعار سردادند و در آغازين 
روزهاى  فعاليت رسمى خود با رد اين ادعا ابقا نشدن شهردار فعلى 
اللجين را برگردن ســاير نهادها انداختنــد و اين موجب اعتراضات 
گسترده مردمى بر ابقا نشــدن اين شهردار شد و مردم با حضور در 
صحن شــورا و ارائه طومارهاى متعدد خواستار ابقاى شهردار فعلى 
شــدند و از رئيس شورا خواستار پاسخگويى بر دليل ابقا نشدن اين 
شــهردار به افكارعمومى شــدند كه اين مهم تاكنون بى جواب باقى 
ماند و سرپرســتى شهردارى شــهر جهانى سفال به يكى از كاركنان 

فعلى شهردارى رسيد.
شوراى دور ششم در حالى نخســتين گزينه مورد مصاحبه خود را 
مهندس محبى قرار دادند كه 5 گزينه بعدى را با جديت بسيار دنبال 
كردند و در چند روز گذشــته اخبار غيرموثق از انتخاب شــهردار 
جديد اللجين از ديار ازندريان و با ســابقه 8 ســال شهردارى خبر 

مى دهد.
اينــك در حالى كــه وكالى مــردم اللجيــن در شــورا در پوشــاندن 
جامه عمــل بــر تــن بديهى تريــن وظيفــه خــود در راســتاى معرفــى 
ــوان  ــايد بت ــده اند ش ــده ش ــار خلف وع ــهردار دچ ــاب ش و انتخ
ــى  ــى و حت ــرى، نگرش ــكاف  فك ــه ش ــت ك ــه گرف ــن نتيج چني
حزبــى در بيــن اعضــاى شــوراى شــهر بيــش از آن اســت كــه در 

ــد. ــور مى ش ــر تص ــداى ام ابت
شــكافى نوپا كه عمــق آن اگرچه هنوز از 2 ماه تجــاوز نكرده، اما 
ســايه اش به خوبى توانسته به عامل پيشگيرانه مهمى در شكل گيرى 

اتفاق نظر براى تعيين شهردار اللجين تبديل شود.
معناى تعلل شورا در معرفى شهردار اگر اتفاق نظر نداشتن، فاصله دار 
بودن انتخاب ها، شــكاف نگرشى يا دعواهاى زيرپوستى نيست پس 
چه عامل ديگرى اســت كه اين انتخاب مهم را تا به امروز در پشت 

پرده  ابهام و سكوت نگاه داشته است؟
بــه يك معنا مى توان گفت اگر بين اعضاى شــورا در زمينه انتخاب 
شــهردار «وحدت نظر» حاكم بود؛ اين شهر به طورحتم بسيار زودتر 
از اكنون، با شهردار جديد خود كه به طورقطع بايد نسبت به شهردار 

قبلى تواناتر باشد،  آشنا شده بود.
اگرچه اين تعبير به مذاق هيچ كسى خوش نمى آيد، اما نمى توان انكار 
كرد كه اگر تعلل، ترديد، عدم توافق آرا و يا هر عامل ديگرى معرفى 
شــهردار اللجين را به تأخير انداخته، به همان ميزان اعتماد شهروندان 
را نشانه گرفته است؛ هر وعده اى كه به تاأخير مى افتد على رغم داليل 
يا حواشى منحصربه فرد بار ديگر به شهروندان خاطرنشان مى كند كه 
سيكل وعده دادن ها و عبور از گلوگاه هاى انتخاباتى و موكول به زمان 
شدن تمام افق هاى ترسيم شده همچنان سير طبيعى يا غيرطبيعى خود 
را طى مى كند و بايد گفت در واقع برنده يا بازندگان اصلى انتخابات، 

مردم هستند نه افراد خاص!
مجموعه مديريت شهرى ركن اثرگذار در تصميم گيرى ها و تحوالت 
شهرى است و گرچه عمر هر دوره از شورا مانند بسيارى از نهادهاى 
مديريتى پس از 4 ســال به پايان مى رســد، اما بديهى است كه آثار 
تصميمات اين نهاد، ســال ها پس از اتمام دوره همچنان برقرار مانده 
و بعضًا قادر به تغيير در سرنوشت شهر و شهروندان آن خواهد بود. 
و چــه بهتر اســت كه اعضاى شــوراى شــهر ششــم در احترام به 
درخواست هاى متعدد مردمى در مراسم توديع و معارفه شهردار جديد 
اللجين، از خدمات شايســته حميد محبى در 4 ساله وى در كسوت 
شهردارى اســبق اللجين كه خدمات غيرقابل انكارى براى زيباسازى 
شــهر اللجين داشته، تجليل شايســته اى را به عمل آورند و اين را به 
منصه ظهور برســانند كه مردم اللجين وفادار بوده و قدردان مسئوالنى 

هستند كه به آنان خدمت كرده اند.

ساماندهى نشدن وانت بارهاى ميوه فروش 
معظلى براى كبودراهنگ

 كبودراهنــگ -خبرنگار همدان پيام: همــكارى نكردن برخى از 
وانت بارهاى ميوه فروش، امروزه به عنوان يكى از معضالت شــهرى 
از لحاظ ترافيكى، ســيماومنظر، بهداشتى و مبلمان شهرى تبديل شده 

است.
رئيس شوراى شهر كبودراهنگ با اشاره به اينكه ميوه فروشان وانت بار 
از اقشــار زحمتكش جامعه هستند، گفت: متأســفانه با از بين رفتن 
بسيارى از مشــاغل از جمله مشــاغل مرتبط به ساختمان سازى و... 
به داليل مختلف در شــهر ما فروشــندگان ميوه به صورت دوره گرد 
به طور فزاينده اى رشــد پيدا كرده اند كــه با افزايش فعاالن اين بخش 
و نبود مديريت از ســوى ســازمان هاى مختلف از جمله شهردارى، 
راهنمايى ورانندگــى، نيروى انتظامى، اصناف، بهداشــت، تعزيرات، 
بازرگانى و همكارى نكردن برخى از وانت بارها، امروزه به عنوان يكى 
از معضالت شهرى از لحاظ ترافيكى، سيما منظر، بهداشتى و مبلمان 

شهرى تبديل شده است.
غالم رضا بابايى با اشاره به راهكارهاى رفع اين معضل افزود: مديريت 
در ايــن بخش نيازمند همــكارى همه جانبه ســازمان هاى مذكور و 
همكارى متقابل اين قشــر زحمتكش است كه اين اتفاق در آينده اى 

نزديك مديريت مى شود.
وى  بيان كرد: شــوراى اســالمى شــهر رايزنى هاى الزم را با شاغالن 
و فعاالن در اين بخش داشــته اســت و اين قشــر به ايجاد يك برنامه 
منسجم براى مديريت اين مشكل تمايل دارند، بنابراين به عنوان عضو 
كوچكى از خدمتگزاران مردم شــريف كبودراهنگ در شوراى شهر، از 
وانت بارهاى ميوه فروش تقاضا دارم كه براى آغاز مديريت اين مشكل 
در ميدان امام حسين(ع) و امام خمينى(ره)  تجمع نكنند و در خيابان سپاه 
باالتر از مركز بهداشــت و در يك سمت استقرار پيدا كنند و در خيابان 
بهشتى نيز باالتر از خيابان مدنى به سمت ميدان رسالت مستقر شوند تا 
در روزهاى آينده با همكارى دوستان در شوراى شهر با يك برنامه ريزى 
منســجم در خدمت شما قشر زحمتكش باشيم. همكارى شما عزيزان 

ميوه فروش يكى از حلقه هاى مفقوده اين مشكل در شهر است.
بابايى گفت: شهر ما توسط همه ما، تك تك شهروندان، كسبه، اصناف 
پير و جوان، ادارى و كاســب و... ساخته مى شود، بنابراين يك دست 
صدا ندارد. اگر مى خواهيم آينده اى روشــن براى فرزندانمان ترسيم 
كنيم همــه بايد در كنار هم قرار بگيريم ما همه جانبه از كســب وكار 
شما حمايت مى كنيم پس شما نيز با رعايت حقوق شهروندى مردم و 

خودتان در اين مديريت سهيم باشيد.

احداث پارك بانوان
 اولويت شهردارى نهاوند باشد

 شوراى تازه نفس نهاوند براى آغاز كار خود احداث و ساماندهى 
پروژه پارك بانوان، فضايى كه در شــأن بانوان نهاوندى باشــد را در 

اولويت و دستور كار خود قرار دهند و براى خود تعهد ايجاد كنند.
فرماندار نهاوند با اشــاره به كمبــود فضاهاى اختصاصى براى تفريح 
بانوان اين شهرستان از شهردارى و شوراى اسالمى خواست احداث 

پارك بانوان را در اولويت و دستور كار خود قرار دهند.
«مراد ناصرى» در جلسه كميته امور بانوان و خانواده شهرستان گفت: 
ما نيز در كنار مجموعه شــورا و شــهردارى براى احداث اين پروژه 

هستيم و حمايت هاى الزم را انجام مى دهيم.
وى با تأكيد بر اهميت ايجاد فضاى مناسب با استانداردهاى الزم براى 
تفريح و اشــتغال بانوان، افزود: بــراى تحقق اين موضوع همت همه 

دستگاه ها ضرورى است.
مديركل امور بانوان و خانواده استاندارى همدان نيز در ادامه اين جلسه 
گفت: 70 درصد جمعيت قالب شهرى را زنان و كودكان در برمى گيرند 
كه توجه به جايگاه بانوان بايد در حوزه شهردارى در اولويت ها باشد و 

احداث و ايجاد فضاى سبز جزو وظايف شهردارى هاست.
ربيعــه على محمدى بيان كرد: بنابر فرمايــش رهبر معظم انقالب كه 
فرمودند در حوزه بانوان كم كارى شــده است، بايد توجه به بانوان و 

جايگاه آنان در اولويت كارى همه دستگاه ها قرار گيرد.

سيزدهمين مرحله رزمايش كمك هاى 
مؤمنانه سپاه نهاوند انجام شد

 با توجه به تأكيدات و فرمايشات مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) 
نســبت به كمك مؤمنانه، ســپاه ناحيه نهاوند در قالب دومين كنگره 
سرداران، اميران، فرماندهان و 8 هزار شهيد استان همدان، سيزدهمين 

مرحله كمك هاى مؤمنانه در شهرستان نهاوند انجام شد. 
فرمانده ســپاه نهاوند گفت: 2هزار و 505 بســته معيشتى و 53 هزار 
پرس غذاى گرم و 2 هزار قرص نان توسط پايگاه هاى مقاومت در بين 

خانواده هاى شناسايى شده توزيع شد.
على مختارى افزود: با توجه به تعطيلى كســب وكارها و شناســايى 
خانواده هايى كه به خاطر كرونا كســب وكار خود را از دست داده اند 
و اجاره خانــه آنها عقب افتــاده و يا درگير بيمارى هســتند و احيانًا 
گرفتار پول نقد هســتند در اين رزمايش مبلــغ 48 هزار ريال به اين 
خانواده ها پرداخت شــد.  وى گفت: با توجه به فرارسيدن ماه محرم 
و آغاز عزادارى ها در اين رزمايش تعداد 23 هزار و 500 عدد ماسك 
بهداشــتى در بين عزاداران توزيع و  518 رأس گوســفند و 6 رأس 
گاو ذبح شــده و در بين نيازمندان شناسايى شده در روستاها و مناطق 

حاشيه نشين شهرستان نهاوند توزيع شد.
وى افــزود: همچنين در اين مرحلــه از رزمايش تعداد 4 هزار بطرى 

آب معدنى در بين عزاداران حسينى(ع) توزيع شد. 
مختارى در پايان با اشــاره به ترويج فرهنگ عفاف وحجاب گفت: در 
اين ايام با توجه به ترويــج فرهنگ عمومى عفاف و حجاب تعداد 9

قواره چادر به بانوان كه محجبه شــده و توانايى خريد چادر نداشتند 
خريدارى و اهدا شد.

فرماندار تويسركان: 
شهردارى تويسركان بدون سرپرست اداره مى شود!

ــوراى  ــس ش ــى رئي ــى خزاي ــه عل ــى ك ــام درحال ــدان پي ــركان-خبرنگار هم  تويس
ــود كــه محمدكاظــم گمــار سرپرســت  شــهر تويســركان چنــد روز قبــل اعــالم كــرده ب
ــى  ــت جمع ــته در نشس ــركان روز گذش ــدار تويس ــت، فرمان ــركان اس ــهردارى تويس ش
ــهردارى  ــه ش ــرد ك ــان ك ــهر بي ــن ش ــه اي ــا امام جمع ــتان تويســركان ب ــران شهرس از مدي
ــا  ــون ت ــر اســاس قان ــه ب ــدون سرپرســت اداره مى شــود در حالى ك ــون ب تويســركان اكن
ــود. ــد توســط سرپرســت اداره ش ــهردارى باي ــركان، ش ــد تويس ــهردار جدي انتخــاب ش

سيد رســول حسينى گفت كه در هر شهرستانى از جمله تويســركان كه مسئوليتى داشتم 
هرگز در مســأله انتخاب شهردار دخالت نكرده ام، اما شوراى شهر نيز بايد براساس قانون 

عمل كند.
 شوراى شهر تويسركان اسير حاشيه و اختالف نشود

امام جمعه تويســركان هم بيان كرد: شوراى شهر جديد نبايد مانند دوره قبل اسير حاشيه ها 
و اختالفات غيرضرورى شود.

حجت االسالم مرتضى موحدى گفت: مسأله شوراى شهر ديگر ماللت بار شده، اما به عنوان 
وظيفه مى گويم كه يكى از مهمترين مطالبات مردم تويسركان، سامان گرفتن شوراى شهر و 

شهردارى به دور از حاشيه و اختالفات است. 

 گروه شهرستان: همزمان با هفته دولت 
بالغ بر200 پروژه در شهرهاى استان همدان 

افتتاح و يا به بهره بردارى مى رسد.
بــه  تويســركان  در  عمرانــى  طــرح   52

بهره بردارى مى رسد.
فرماندار تويسركان گفت: 52 طرح عمرانى 
در هفته دولت در ســالجارى در شهرستان 

تويسركان به بهره بردارى مى رسد.
سيد رسول حسينى در نشست ديدار جمعى 
از مديران تويســركان با امام جمعه اين شهر 
گفت: بــراى بهره بــردارى از اين 52طرح 
عمرانــى، اعتبارى افزون بــر 48 ميليارد و 

200 ميليون تومان هزينه شده است.
وى افزود: تالش كرديم كه در هفته دولت 
امسال، ايســتگاه راه آهن روستاى باباكمال، 
ســالن ورزش هاى رزمى و توسعه شركت 
توليد داروى اران شيمى به عنوان بخشى از 

مهمترين طرح ها به بهره بردارى برسند.
حســينى از بهره بردارى از تصفيه خانه آب 
آشــاميدنى سدســرابى در بازه زمانى يك 
تــا 2 ماه آينده خبــر داد و بيــان كرد: در 
ســالجارى اعتبارى نزديك بــه 70 ميليارد 
تومان از بنيادبركت و 12ميليارد تومان براى 
محروميت زدايى از 14 نقطه روســتايى در 

شهرستان تويسركان تخصيص يافته است.
وى گفت: اگر در بدبينانه ترين حالت حتى 
50 درصد از اين اعتبارات به صورت قطعى 
جذب شوند شاهد يك تحول توسعه اى در 

شهرستان تويسركان خواهيم بود.
ــالجارى  ــزود: در س ــركان اف ــدار تويس فرمان
اعتبــارى معــادل 500 ميليــون تومــان بــراى 
طــرح كاووش منطقــه تاريخــى "دهبنــه"، 4
ــراى طرح هــاى ورزشــى،  ــان ب ــارد توم ميلي
12ميليــارد تومــان بــراى اجــراى طــرج 
جــاده بوســتاندر بــه ايســتگاه قطــار باباكمال 
و يــك ميليــارد و 500 ميليــون تومــان 
و  توســعه اى  طرح هــاى  اجــراى  بــراى 
ــاد  ــتاى حاجى آب ــى در روس محروميت زداي

ــم. ــاص داده اي اختص
وى بيــان كرد: براى اينكه ســرمايه گذاران 

طوالنى  چرخــه  گرفتــار  تويســركان  در 
بروكراســى ادارى نشــوند مصوب كرديم 
كه دســتگاه هاى اجرايى مرتبط بر سر محل 
طرح ســرمايه گذارى حاضر شده و تكليف 

سرمايه گذار را سريع روشن كنند.

277ميليارد  اعتبــار  با  79پروژه 
تومان در شهرستان نهاوند

فرماندار نهاوند با گراميداشت ياد و خاطره 
شهداى هفته دولت به ويژه شهيدان رجايى 
و باهنر گفت: در هفته دولت در شهرســتان 
نهاونــد بيش از 79 طرح عمران شــهرى، 
خدماتــى، صنعت و كشــاورزى افتتاح و 
كلنگ زنى مى شود تا مردم در شرايط سخت 

تحريم ها از خدمات آنها بهره بردارى كنند.
مراد ناصرى افــزود: اعتبار اختصاص داده  
شده براى اين طرح ها بيش از 277 ميليارد 
تومان است كه اشتغال  و توسعه خوبى براى 

شهرستان در بردارد.
وى گفت: از مجموع اين طرح ها تعداد 51

پروژه با اعتبار 70 ميليــارد تومان افتتاح و 
بهره بردارى مى شود و 28 پروژه نيز با اعتبار 

207 ميليارد تومان كلنگ زنى مى شود.

 افتتاح 55 پروژه 
در شهرستان بهار

"در نخســتين روز از هفتــه دولت مديران 
دســتگاه هاى اجرايــى شهرســتان بهار با 

امام جمعه اين شهر ديدار كردند.
در ايــن ديدار ابتدا امام جمعــه بهار گفت: 
دولت ســيزدهم با تمام توان وارد كار شده 
و همه بايد با اتحاد، يكپارچگى و وحدت، 
ياريگر دولت باشيم تا مشكالت مردم حل 
شده و در راســتاى خدمت رسانى به مردم 

تالش كنيم. 
حجــت االســالم ارزنده با اشــاره به آغاز 
هفته دولت، افــزود: ارائه خدمات صادقانه 
و خالصانــه و با مــردم و براى مردم بودن، 

روش هميشگى دولتمردان باشد. 
وى بيــان كرد: مســئوليت فرصت مغتنمى 

براى خدمتگزارى اســت و اگر مســئولى 
در اين فرصــت، خدمت نكرد و بهره نبرد، 

فرصت از دست مى رود.  
در ادامــه فرمانــدار بهار، رجايــى و باهنر 
جوانمردى  و  ســادگى  تمام عيار  الگوى  را 
و  اســراف  از  دورى  گفــت:  و  دانســت 
تشــريفات و ســادگى اصــل كار مديران 

دستگاه هاى اجرايى قرار گيرد. 
 احســان قنبرى بيان كــرد: همزمان با هفته 
دولت در شهرستان بهار 55 پروژه با اعتبار 
110 ميليارد تومان با اشــتغالزايى 116 نفر 

افتتاح مى شود.
همچنيــن در نخســتين روز از هفته دولت 
فرماندار و جمعى از مســئوالن شهرســتان 
اســدآباد ابتدا در مزار شهداى گمنام حاضر 
شــدند و اقدام به غبارروبى و عطرافشانى 
شــهيد  خانــواده  از  ادامــه  در  كردنــدو 
كارمند(شهيد منوچهر شعبانى) تجليل شد.

 براى 60 نفر با افتتاح پروژه هاى 
هفته دولت اشتغال ايجاد مى شود

81 پروژه با جمع بالغ بر 45 ميليارد و 337
ميليون تومان در شهرستان رزن افتتاح و به 

بهره بردارى مى رسد.
فرماندار شهرســتان رزن گفت: از 81 پروژه 
74 پــروژه افتتاحيه به مبلغ 38 ميليارد تومان 
و7 پروژه كلنگ زنى به مبلغ 270ميليون تومان 
است. سيدرضا ســالمتى افزود: پروژه هاى 
شــهردارى رزن هــم بالغ بر يــك ميليارد 

تومان است.

كبودراهنــگ  در  پــروژه   58
بهره بردارى مى شود 

در هفته دولت امســال 58 پروژه با اعتبارى 
بالــغ بر 69 ميليــارد تومان در شهرســتان 

كبودراهنگ به بهره بردارى مى رسد.
فرمانــدار كبودراهنگ با بيان اين مطلب در 
نخســتين روز از هفته دولــت و با حضور 
در دفتر امام جمعه هفتــه دولت را فرصتى 
ارزنده براى بيان خدمات و دســتاوردهاى 

نظام و دولت دانســت و گفــت: رمز غلبه 
بر مشــكالت و تهديدهاى دشمنان توسعه 
و اعتالى كشــور، وفادارى بــه آرمان هاى 
شــهدا و بنيانگــذار جمهورى اســالمى و 
رهنمودهــاى رهبرمعظم انقالب اســالمى 

وحدت و همدلى است.
حجت ا... مهدوى افزود: همه مسئوالن بايد 
خدمت بى منت و صادقانه را ســرلوحه كار 
خود قــرار دهند و تا حدتــوان براى رفع 
مسائل و مشــكالت مردم و جامعه تالش 
كنند چراكه اين مردم اليق بهترين ها هستند.
وى در ادامــه بيان كرد: بــا توجه به اينكه 
دولت جديد ســكان كشــور را به دســت 
مى گيرند ما هم تا آخرين لحظه خدمتگذار 
مردم خواهيم بود و موظف هستيم تا وقتى 
كه مســئوليتى در شهرستان داريم كارها به 

خوبى و با شدت بيشترى پيش برود.
اعتبــارات  افــزود:  همچنيــن  مهــدوى 
شهرســتان كبودراهنــگ 72 ميليارد تومان 
بــراى 172پروژه اســت و در حال رايزنى 
جــذب اعتبــار 50 ميليــارد تومــان براى 
محروميت زدايــى هســتيم كــه اميدواريم 
هرچه زودتر اين اعتبار نيز براى شهرســتان 

كبودراهنگ تخصيص يابد.
امام جمعه كبودراهنگ نيز در اين نشست با 
تبريك هفته دولت گفت: اين هفته بهانه اى 
است كه مردم از عملكرد دولت مطلع شوند 
و مردم و مسئوالن بار ديگر تجديدميثاق و 

انس و الفت با هم ببندند.
حجت االسالم والمسلمين تقى باقرى افزود: 
در اين شرايط كه متأسفانه كشورها تحريم 
است كار كردن براى مســئوالن نيز دشوار 
اســت ولى با اين حال مســئوالن پاى كار 

هستند و به مردم خدمت مى كنند.
وى بيان كرد: مســئوالن براى رفع مسائلى 
و مشــكالت مردم بايد تالش بيش از پيش 
داشــته باشــند و با اتحاد و يكدلى كارها 
را پيــش ببرند چراكه مردم ايــن روزها با 
تورم، گرانى و مشكالت اقتصادى فراوانى 

دست وپنجه نرم مى كنند.

 رزن- فاطمــه كوكبى جــالل- خبرنگار 
همدان پيام: گرانى نهاده هاى دامى سبب شده 
اســت برخى دامدارى ها و مرغ دارى ها سعى 
كنند با خريد نان يا نان خشــك، دام و طيور 
خــود را تغذيه كنند. اين معضلى اســت كه 
در چند ماه اخير موجب شــده تا بسيارى از 
دامداران براى سير كردن شكم دام هاى خود 
به خريد نان روى آورنــد، افزايش تقاضاى 
خريد نان توســط دامدارى و مرغ دارى هاى 
كوچك اســت. اتفاقى كه گويــا دليل اصلى 
كمبود نــان در دمــق و ســردرود از توابع 
شهرستان رزن و ايجاد صفهاى طوالنى در 

نانوايىهاى اين بخش ها محسوب مىشود. 
شــلوغى و صف هــاى طوالنــى در مقابل 
نانوايى ها، گاليه بســيارى از اهالى سردرود 
و شهر دمق را درپى داشــته است. براساس 
پيام هــاى دريافتى از مردم مبنى بر شــلوغى 
و رعايــت نكردن پروتكل هاى بهداشــتى و 
رعايت كردن ســاعات پخت نــان موجب 
شــد به صورت ميدانى از چنــد نانوايى در 
سطح سردرود به همراه معاون اداره صنعت، 
معدن وتجارت شهرســتان رزن  بازديد داشته 

باشيم.
عده اى از اهالى بخش ســردرود مى گويند به 
دليل طوالنى بودن صف، نان به آنها نرسيده و 
مجبور مى شوند از ساعت 4 صبح به نانوايى 
رفته و نوبــت بگيرند. برخى ديگر مى گويند 
ما ســاعت ها در نوبت مى ايســتيم و پس از 
چند ســاعت معطلى دســت خالى به خانه 
برمى گرديم. برخى ديگر نيز از رعايت نكردن 
ساعات پخت، و رعايت نكردن پروتكل هاى 

بهداشتى در نانوايى ها شاكى بودند.
در روزهايــى كــه پيــك پنجــم كرونا در 
شهرســتان رزن قربانى مى گيرد و ســالمت 
مــردم  را به خطر انداخته اســت، صف هاى 
طوالنى و ازدحام جمعيت در مقابل نانوايى ها 

و تأمين نان را بــه دغدغه هاى مردم در  اين 
بخش افزوده است.

درحالى كه وظيفه بهداشت محيط بايد در اين 
وضعيت حســاس كرونايى پر رنگ تر شود، 
ولى متأســفانه در بازديد از نانوايى ها  متوجه 
فضله موش در آرد شديم، همچنين از لحاظ 
بهداشــتى، فرم لباس شــاطر، محيط داخل 
فوق العاده  روســتاها  از  تعدادى  نانوايى هاى 

غير بهداشتى بود.
پرســش اينجاســت كه آيا حق مردم روستا 
برخوردارى از نان ســالم نيست؟ چرا نبايد 
نظــارت در نانوايى هاى روســتاها به خوبى 

صورت نگيرد و شاهد چنين موارد باشيم؟
مگــر بارها ســتاد ملــى كرونا بــه رعايت 

توصيه هاى بهداشتى تاكيد نكرده است؟  
واضح و روشــن است كه مهمترين راه براى 
پيشــگيرى از ابتال به بيمــارى كرونا رعايت 

شــيوه نامه ها و نكات بهداشــتى است و از 
آنجا كه نانوايى ها يكى از كانون هاى شــيوع 
كرونا به شــمار مى رونــد، بنابراين رعايت 
دســتورالعمل هاى بهداشــتى در اين اماكن 

ضرورى است و بايد به خوبى اجرا شود.
رعايــت فاصله گذارى اجتماعــى و رعايت 
بهداشت از جمله مهمترين نكات براى قطع 
زنجيره بيمــارى كروناســت و رعايت اين 
توصيه ها در نانوايى ها بايد با شدت بيشترى 

نظارت و اجرايى شود.
به گفته معاون صمت شهرســتان رزن يكى 
از داليل شــلوغ شــدن صف هايى نانوايى، 
افزايش تقاضاى خريد نان توســط دامدارى 

و مرغ دارى هاى كوچك است. 
حســين صبوريان گفت كه گرانى نهاده هاى 
دامى سبب شده اســت برخى دامدارى ها و 
مرغ دارى ها ســعى كنند با خريــد نان يا نان 

خشك، دام و طيور خود را تغذيه كنند.
وى با بيــان اينكه نبايد تغييرى نســبت به 
ســاعت كار و ميزان پخت نانوايى ها وجود 
آرد  ســهميه  وقتى  افزود:  باشــد،  داشــته 
نانوايى ها هيچ كاهشــى نداشته دليلى براى 
كاهش ساعت كارى وجود ندارد و بايد تا 
همان ســاعتى كه قبًال پخت داشتند، فعال 

باشند.
صبوريان در پايان بيان كرد: شهروندان وقتى 
با مشكلى در اين زمينه مواجه شدند مى توانند 
با شماره 124 تماس بگيرند و تخلف نانوايان 

را گزارش دهند.
گفتنى است، تعدادى از نانوايى هاى شهر دمق 
كه كم فروشى و رعايت نكردن ساعات پخت 
و تعطيلى بدون هماهنگــى با اداره صنعت، 
معدن و تجارت شهرســتان رزن را داشتند به 

تعزيرات حكومتى معرفى شدند.

صف نانوايى به شهرستان ها رسيد
 ■ تامين خوراك دام از نانوايى ها

همزمان با هفته دولت انجام مى شود

افتتاح و آغاز عمليات اجرايى پروژه ها در شهرهاى استان
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بهـارستان

رونمايى از قوى ترين وزراى پيشنهادى رئيسى
 برداشت من اين است كه اكثر وزرايى كه معرفى شدند رأى مى آورند.

 بــه گــزارش ايمنــا، عضــو كميســيون برنامه وبودجــه مجلــس در پاســخ بــه اين پرســش 
كــه پيش بينــى شــما از رأى مجلــس بــه كابينــه رئيســى چيســت؟ گفــت: برداشــت مــن 
بــا توجــه بــه جــوى كــه در مجلــس حاكــم اســت ايــن اســت كــه اكثــر وزرايــى كــه 
معرفــى شــدند رأى مى آورنــد تعــداد كمــى از وزرا احتمــال دارد كــه لــب مــرز باشــند و 
تــا آن زمــان كــه معرفــى رئيس جمهــور صــورت مى گيــرد بايــد ديــد نتيجــه كار چــه 

مى شــود. ايــن احتمــال وجــود دارد كــه تعــدادى از وزرا رأى نياورنــد.

ــان اســت؟  ــدام وزرا منظورت ــه ك ــن پرســش ك ــه اي عليرضــا شــهبازى در پاســخ ب
ــه فضــاى مجلــس نشــان  ــه ك ــرم چــون صــالح نيســت آن گون ــام نمى ب ــزود: ن اف
مى دهــد ممكــن اســت، يكــى، 2نفــر رأى نياورنــد حــال ممكــن اســت تــا انتهــاى 
ــژه  ــد به وي ــاع كنن ــد بيشــتر دف ــه بتوانن ــد ك ــش بياي ــرايطى پي ــان بررســى ها، ش زم
دربــاره مســائلى كــه در موردشــان مطــرح اســت اگــر مســائل و مطالبــى كــه مطــرح 
اســت را بــراى نماينــدگان روشــن كننــد احتمــال دارد كــه آنهــا كمــك كننــد، امــا 

ــد. ــر وزراى پيشــنهادى رأى بياورن ــد اكث ــم نشــان مى ده فضــاى حاك
ــدر  ــس را چق ــاع رئيســى از وزرا در مجل ــه دف ــن پرســش ك ــه اي وى در پاســخ ب
تأثيرگــذار مى دانيــد؟ گفــت: بســيار تأثيرگــذار اســت اينكــه بــه چــه داليــل و چــه 

ويژگى هــاى برجســته اى در ايــن افــراد ديــده كــه آنهــا را معرفــى كــرده مى توانــد 
بســيار مؤثــر باشــد.

شــهبازى در پاســخ بــه ايــن پرســش كــه قوى تريــن و ضعيف تريــن وزيــر معرفــى 
ــدادى از وزرا،  ــرم تع ــزود: اســم نمى ب ــرادى هســتند؟ اف ــه مجلــس چــه اف شــده ب
ــق  ــًا موف ــه هســتند يقين ــم باتجرب ــد و ه ــًال كار كردن ــم قب ــه ه ــى هســتند ك وزراي
هســتند تعــدادى هــم كــه ناشــناخته هســتند بايــد بيشــتر معرفى شــوند آقاى رئيســى 
آن خصلت هــا و خصوصيــات آنهــا را كــه بيــان كنــد آنهــا هــم رأى مى آورنــد، امــا 
ــرادى هســتند كــه بســيار موفــق هســتند و در مســئوليت هايى هــم  در مجمــوع، اف

ــًا خــوب عمــل كرده انــد. كــه از قبــل داشــته تقريب

سخنگوى كميسيون برنامه وبودجه:
عين اللهى گزينه مناسبى 
براى وزارت بهداشت است

 ســخنگوى كميســيون برنامه وبودجه مجلس شوراى اسالمى با 
استقبال از كابينه پيشنهادى رئيس جمهور، وزير پيشنهادى بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكى را گزينه مناسبى براى اين وزارتخانه خواند.

محمدمهدى مفتح در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه ارزيابى مثبتى 
نســبت به وزراى پيشــنهادى دولت ســيزدهم دارم، افزود: وزراى 

پيشنهادى مى توانند به خوبى در كنار يكديگر كار كنند.
وى در ارزيابى اش از عين اللهى وزير پيشــنهادى بهداشــت ودرمان 
گفت: با توجه به ســابقه و تجارب وزير پيشــنهادى بهداشت وى 

گزينه مناسبى براى اين وزراتخانه است و مى تواند موفق باشد.

احتماالً 3 وزير پيشنهاد رأى اعتماد نگيرند
 برخى وزراى پيشــنهادى با آراى قاطع تأييد مى شوند، اما ممكن 

است يك الى 3 نفر از آنها رأى اعتماد نگيرند.
عضو كميســيون آموزش وتحقيقات مجلس شــوراى اســالمى در 
گفت وگو با افكارنيوز، با اشاره به آخرين وضعيت بررسى صالحيت 
و سوابق وزراى پيشنهادى دولت ســيزدهم گفت: برخى از وزراى 
پيشــنهادى مخالف ندارند يا تعداد مخالفانشان بسيار كم است مانند 
وزير پيشنهادى دادگسترى، مسكن وشهرسازى، وزير كشور و وزير 

دفاع.
حجت االسالم احمدحســين فالحى افزود كه اين افراد رأى اعتماد 
خواهند آورد و طبيعتًا رأى اعتمادشــان بــاال خواهد بود، اما برخى 
ديگــر از وزرا مخالف دارند و مخالفانشــان نيــز صحبت مى كنند 
و داليلشــان را مى گويند، مانند وزير كشــاورزى، وزير كار، وزير 
ارتباطات و وزير صمت. بنابراين پيش بينى مى شود رأى اعتمادشان 

عالى نباشد و متوسط باشد.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس يادآور شد كه برخى ديگر 
نيز ممكن اســت آراى پايين ترى به دســت بياورند كه نزديك مرز 
باشــد. حتى ممكن است يك الى 3 مورد از وزراى پيشنهادى كابينه 

رأى اعتماد نگيرند و حذف شوند.
وى در پاسخ به اينكه اين افراد چه كسانى هستند؟ گفت: بهتر است 
نام آنها را نياورم. با توجه به اينكه هنوز مشــخص نيســت آنها چه 
كسانى هستند ممكن است اگر نامشــان را ببرم در فضاى رسانه اى 

اثرگذار باشد.
عضو كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس در ادامه بيان كرد: كسانى 
كه معرفى شدند تحول گرا هستند و انگيزه هاى انقالبى و برنامه هاى 
مدون دارند، اما آن چيزى كه مدنظر جامعه نمايندگان و صاحبنظران 
بود اين اســت كه امكانش وجود داشــت از برخى شخصيت ها كه 
تجربه بسيار بيشترى داشتند اســتفاده شود، اما با توجه به اينكه در 
بيانيه گام دوم شعار جوان گرايى داريم به نظر مى رسد رئيس جمهور 
تركيبى از اين 2 را مدنظر قرار داده است هرچند كه امكان داشت كه 

كابينه را قوى تر از شرايط فعلى تنظيم كرد.

انتقاد آزاديخواه به يك نماينده مخالف 
وزير كشاورزى

 نماينــده مــردم خرم آبــاد در ســخنان خود به نوعــى جايگاه 
فراكســيون ها را در مجلــس تنزل دادنــد و با اين جملــه كه اگر 
نمايندگان به شــوخى هم به وزراى پيشنهادى رأى دهند، در قيامت 

به صورت جدى مواخذه مى شنود، توهين كردند.
به گزارش ايسنا، ســخنگوى كميسيون كشاورزى مجلس در جلسه 
علنى مجلس در تذكرى با اســتناد به مــاده 75 آيين نامه داخلى در 
پاســخ به اظهارات مهــرداد ويس كرمى، نماينده مــردم خرم آباد در 
مجلس گفت: آقاى ويس كرمى در ميــان صحبت هاى خود تلويحًا 
نكتــه اى را بيان كرد مبنى بر اينكه اگر نمايندگان به شــوخى هم به 
وزراى پيشــنهادى رأى دهند، در قيامــت به صورت جدى مواخذه 
مى شــنود در دفاع از حقوق همكاران خود بايــد بگويم كه آنها از 
ساعت 6 الى 7 صبح در مجلس مستقر شده و تا ساعت 19 و گاهى 
تا پاسى از شب براى دقت بيشتر، تأمل، مراقبت و ارائه نكردن رأى 
اشــتباه جلسات خود را برگزار مى كنند. اينكه همكارى اين موضوع 
را به شــوخى بگيرد، جفا به وكالى ملت و نمايندگان اســت. اين 
نماينــدگان با رأى ملت به مجلس آمده انــد و بى حرمتى به آنها در 

حقيقت بى حرمتى به رأى مردم است.
حجت االسالم احد آزادى خواه خطاب به اين نماينده افزود: نماينده 
مردم خرم آباد همچنين در سخنان خود به نوعى جايگاه فراكسيون ها 
را در مجلــس تنزل دادند، در صورتى كه وزراى پيشــنهادى دولت 
ســيزدهم بيشتر در جلســات اين فراكســيون ها حضور يافته اند و 
فراكســيون ها جلسات خود را خارج از ساعات ادارى و ساعت 6 يا 
7 صبح برگزار كرده تا خدمتى به كشــور انجام دهند، بنابراين نبايد 

فراكسيون ها را اين گونه مورد خطاب قرار داد.
وى در پاسخ به اين ســخن نماينده خرم آباد كه شما طلبه هستيد 
و در كميســيون كشاورزى فعاليت داريد، گفت: با افتخار 2 دوره 
است كه نماينده مجلس هســتم و آيين نامه داخلى مجلس به من 
اجازه حضور و عضويت در كميســيون كشاورزى را داده است. 
من تحصيــالت حوزوى دارم و با تمام وجود به طلبه بودن خود 
افتخــار مى كنم، البته تحصيالت دانشــگاهى نيز دارم و در مقطع 
دكترى تحصيل كرده ام، همچنين آزمون و كنكور داده ام و ذره اى 

از رانت استفاده نكرده ام.
آزادى خــواه در پايان خطاب به محمدباقر قاليباف گفت: براســاس 
قانون، اگر نماينده اى با دريافت رأى اعتماد عضو كابينه دولت شود، 
ديگر نيازى به ارائه استعفا ندارد، بنابراين نمايندگان با توجه و دقت 
بيشــتر به حقوق نمايندگى، به نمايندگى از ملت عزيز ايران اسالمى 

حرمت بگذارند.

محمد ترابى »
 نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى در جلسه 
در صــورت  شــهريورماه)  امروز(چهارشــنبه 3 
باقى ماندن بررســى صالحيت برخــى از وزراى 
پيشــنهادى، به ادامه بررسى ها خواهند پرداخت و 
پس از آن 19وزير پيشنهادى كابينه دولت سيزدهم 

را به رأى اعتماد خواهند گذاشت.  
مجلس  هيأت رئيســه  جارى  هفته  اوايــل  البته 
اعالم كرد كه بررسى صالحيت ها تا روزسه شنبه 
(ديروز) تمام مى شود و در اين روز جلسه رأى 
اعتماد به وزراى پيشــنهادى برگزار مى شود. با 
اين حال نمايندگان با ميانگين بررسى صالحيت 
2 وزير پيشــنهادى در هر جلســه (جلســات 
مجلــس از روز شــنبه در 2 شــيفت صبــح و 
بعد ازظهر برگزار مى شــود)، نتوانســتند تا روز 
سه شنبه (روزگذشته) بررسى صالحيت وزرا را 
به پايان رســانده و جلسه رأى اعتماد را برگزار 

كنند. 

 وزير ماليرى بدون مخالف در صحن
در ميان كابينه پيشــنهادى دولت حجت االســالم 
ابراهيم رئيســى، گرفتن رأى اعتماد برخى از وزرا 
تقريبــاً قطعى بــوده و پيش بينى اقبــال آنها را در 
مجلس مى تــوان با پيش بينى اقبــال رئيس  همين 
دولت قبل از انتخابات مقايسه كرد. رستم قاسمى 
وزير پيشــنهادى راه وشهرســازى و امين حســين 
رحيمــى وزير پيشــنهادى دادگســترى از جمله 
وزرايى هستند كه حتى در صحن مجلس هيچ  كدام 
از نمايندگان حاضر نشدند كه در مخالفت با ايشان 
صحبت كنند، البته از ابتدا جو حاكم بر مجلس به 

نفع اين 2 وزير پيشنهادى بود. 
 وزير ديار كبودراهنگ در حاشيه اى امن

در اين ميان برخى از وزراى پيشــنهادى از ابتدا با 
حواشى خاصى رو به رو نبوده و كفه ترازو موافقان 
به نعفشــان بود. اين دسته از وزراى پيشنهادى در 
كميسيون هاى تخصصى با وجود اينكه از موافقت 
قاطع برخوردار نبودند، با اين حال توانســته اند نظر 

مثبــت نمايندگان را در كميســيون هاى تخصصى 
جلب كنند. بيان اين نكته الزم است كه از آنجايى 
كه گرايش سياسى دولت سيزدهم با مجلس يازدهم 
در يكســو است، رأى اعتماد گرفتن اكثريت كابينه 

دولت در مجلس محتمل است. 
 ورق در كميسيون هاى تخصصى

 به نفع زلفى گل برگشت
برخى از وزراى پيشــنهادى در ابتدا و پس از ارائه 
برنامه ها و ســوابق خود موردترديــد قرار گرفته  
بودند كه پس از دفاع در كميســيون هاى تخصصى 
و صحن، شــرايط را به نفع خود تغييــر داده اند. 
محمد على زلفى گل وزير پيشــنهادى علوم كه در 
ابتدا با برخى چالش ها مواجه  شــد، در حال حاضر 
يكى از شانس هاى گرفتن رأى اعتماد كابينه دولت 

سيزدهم از مجلس به حساب مى آيد. 
البته در اين ميان جلسات كميسيون هاى تخصصى 
شد.  تمام  پيشنهادى  به ضرر برخى از وزراى  
حســين باغگلى وزير پيشنهادى آموزش وپرورش 

و همچنين حميدرضا ســجادى وزير پيشــنهادى 
ورزش وجوانــان در كميســيون هاى تخصصــى 
مورداقبال قرار نگرفتند و ســخنگوى كميســيون 
آموزش و تحقيقات در جلســه بررسى صالحيت 

باغگلى از مخالفت اين كميسيون با وى خبر داد. 
 احتمال اضافه شدن

 2 وزير همدانى ديگر به كابينه رئيسى
مخالفت نمايندگان و كميســيون هاى تخصصى با 
باغگلى و سجادى، احتمال رأى نياوردن آنها را در 
جلســه رأى اعتماد نمايندگان محتمل كرده است. 
حال اگر اين 2 وزير پيشنهادى از راه  يافتن به كابينه 
دولت سيزدهم بازبمانند، گزينه هاى بعدى رئيسى 
بــراى وزارت ورزش و آموزش وپــرورش مطرح 

مى شود. 
نام كيومرث هاشــمى كه اصالتــى ماليرى دارد، 
قبل از معرفى كابينه دولت در كنار نام ســجادى به 
عنوان گزينه هاى اصلى وزارت ورزش به حساب 
مى آمد. حال در صورت رأى نياوردن ســجادى در 

صحن مجلس احتمال معرفى هاشــمى از ســوى 
رئيس جمهور براى تصدى در وزارت ورزش بسيار 

زياد است. 
از سوى ديگر حميدرضا حاجى بابايى نماينده مردم 
همدان در مجلس كه سابقه وزارت آموزش وپرورش 
را نيز در كارنامه خــود دارد، نيز به عنوان يكى از 
گزينه هــاى اصلــى وزارت آموزش وپــرورش به 
حســاب مى آمد. پس از مخالفت كميســيون هاى 
تخصصى با باغگلــى، چندى پيش خبرى مبنى بر 
ارائه برنامه از ســوى حاجى بابايــى براى وزارت 
آموزش وپرورش منتشــر شد. با اين حال برخى در 
اين ميان از تمايل نداشــتن نماينــده مردم همدان 
كه در كميســيون برنامه وبودجه مجلس ســمت 
رياســت را برعهده دارد، براى بازگشت به وزارت 

آموزش وپرورش سخن مى گويند.
در ادامــه گزارش اظهارات مخالفــان و موافقان و 
همچنين دفاع خــود وزراى همدانى را به اختصار 

مى خوانيم: 

امروز نمايندگان به وزراى پيشنهادى رأى اعتماد مى دهند

احتمال حضور 5 همدانى 
در كابينه دولت 

 تحسين دولت براى انتخاب زلفى گل توسط نماينده مجلس
زلفى گل رئيس اسبق دانشگاه بوعلى سيناى همدان به عنوان وزير پيشنهادى علوم از سوى دولت سيزدهم 

به مجلس معرفى شد. 
نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى روز گذشته بررســى صالحيت زلفى گل وزير پيشنهادى علوم را در 
دستور كار خود قرار دادند و از اين رو طبق ماده 202 آيين نامه داخلى مجلس، ابتدا گزارش كميسيون هاى 

تخصصى مربوطه قرائت شد و پس از آن نمايندگان نظرات مخالف و موافق خود را مطرح كردند. 
■ رضا حاجى پور ســخنگوى كميســيون آموزش وتحقيقات مجلس شوراى اسالمى از "تأييد صالحيت"

وزير پيشنهادى علوم، تحقيقات و فناورى از سوى اعضاى اين كميسيون خبر داد.
■ ســيدعلى يزدى خــواه نماينده مــردم تهران به عنــوان "مخالف" وزيــر پيشــنهادى وزارت  علوم، 
تحقيقات وفناورى، گفت: در برنامه وزير پيشــنهادى علوم افق و دكترينى درخصوص مواجهه با آموزش 

عالى نديدم.
■ روح ا... ايزدخواه نماينده تهران به عنوان "مخالف" وزير پيشــنهادى علوم گفت: وزير پيشنهادى علوم 

برنامه تحولى ندارد آقاى رئيسى به ما اعتماد كرده و كابينه را اصالح كند.
■ محمد خدابخشى نماينده مردم اليگودرز به عنوان "موافق" وزير پيشنهادى علوم، تحقيقات و فناورى، بيان كرد: وزير پيشنهادى علوم فردى 

صادق، توانمند و جهادى با روحيه انقالبى است.
■ عبدالناصر درخشان نماينده مردم ايرانشهر به عنوان "موافق" وزير پيشنهادى علوم، تحقيقات وفناورى ضمن موافقت با وزير پيشنهادى علوم 

گفت: زبانم از سخن گفتن درباره چنين انديشمندى قاصر است.
■ مهرداد ويس كرمى نماينده مردم خرم آباد به عنوان"مخالف" وزير پيشنهادى علوم، تحقيقات و فناورى ضمن تأييد سوابق علمى محمدعلى 

زلفى گل بيان كرد: به نظرم تك بعدى بودن ايشان مانع از نگاه جامع به همه رشته هاى دانشگاهى و رشته هاى نوين و ميان رشته اى است.
■ حســين رجايى نماينده مردم لنجان به عنوان "مخالف" وزير پيشــنهادى وزارت علوم، تحقيقات وفناورى، گفت: برنامه هاى آقاى زلفى گل 

بسيار خوب نوشته شده است و با اسناد باالدستى هم همراهى دارد، اما كلى است و برنامه اقدام نيست و برنامه عملياتى ندارند.
■ بهزاد رحيمى نماينده سقز  به عنوان "موافق" وزير پيشنهادى علوم، تحقيقات وفناورى افزود: انتخاب زلفى گل به عنوان يك چهره شاخص 

علمى جهت وزارت علوم جاى تحسين دارد.
■ احمد نادرى نايب رئيس كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس به عنوان "موافق" وزير پيشنهادى علوم، تحقيقات وفناورى، بيان كرد: با توجه 

به شناخت بيش از يك دهه كه از آقاى زلفى گل دارم، بايد بگويم ايشان يكى از افتخارات علمى كشور در دنيا هستند.
 مشى و منش شهيد چمران و شهيدسليمانى الگوى مديريتى بنده است

وزير پيشــنهادى علوم، تحقيقات وفناورى پس از اظهارات مخالفان و موافقان با تشــريح برنامه هاى خود جهت تصدى وزارت علوم، تحقيقات 
و فناورى گفت: بنده تالش خواهم كرد تا نظام ســنجش و انگيزشــى الزم را براى ترغيب دانشمندان به منظور توجه به پژوهش هاى مبتنى بر 

نيازهاى جامعه ايجاد كنم.
زلفى گل  افزود: به عنوان ســرباز علمى نظام مقدس جمهورى اسالمى الگوى خودم را شهيد چمران، شهيد سليمانى و شهداى هسته اى كشور 
مى دانم چراكه اين عزيزان عاقبت به خير شدند چون مسير آنها در راستاى اهدف نظام بود. اين بزرگان مردمى همه را خودى مى پنداشتند مردمى 
را از هر قشــرى با هر فرهنگ و زبانى دوســت داشتند و خادم مردم بودند. در مراسم تشييع شهيدسردار سليمانى بيش از 30 ميليون نفر حضور 
يافتند و دليل اين حضور پر رنگ اين بود كه ايشــان همه مردم را دوســت داشــتند و خادم همه بودند نهايت تالشم را مى كنم تا مشى و منش 

شهيدچمران و شهيدسردار سليمانى را الگوى خودم در هر مسئوليتى قرار دهم.

 رحيمى: بايد تالش كنيم كه قوه قضائيه ارتقاى كارآمدى داشته باشد
رحيمى نماينده اسبق مردم مالير در مجلس در ليست كابينه دولت سيزدهم براى وزارت 
دادگسترى پيشنهاد شده است. نمايندگان مجلس در ششمين جلسه (دوشنبه بعدازظهر) 
بررسى صالحيت وزراى پيشنهادى، بررسى صالحيت وزير پيشنهادى دادگسترى را در 
دســتور كار خود قرار دادند. با توجه به اينكه وزير پيشنهادى دادگسترى هيچ مخالفى 
نداشت، طبق آيين نامه مجلس موافقى هم در دفاع صحبت نكرد، بنابراين بالفاصله پس 
از قرائت گزارش كميسيون، وزير پيشنهادى دادگسترى به دفاع از برنامه هايش پرداخت.

 موافقت حداكثرى كميســيون قضائى و حقوقى با وزير پيشــنهادى 
دادگسترى

ســخنگوى كميســيون قضائى و حقوقى مجلس در اين جلســه از اتفاق آراى كمى و 
كيفى اعضاى اين كميســيون در موافقت با وزير پيشنهادى دادگسترى خبر داد و گفت: 
كميسيون قضائى و حقوقى پس از بررسى صالحيت، انطباق برنامه هاى ارائه شده وزير 
پيشنهادى دادگسترى دولت سيزدهم جناب آقاى امين حسين رحيمى با اسناد باالدستى، 

ايشــان را مشــروط به اجراى كامل برنامه ها و تعهدات اعالمى، فردى شايســته، توانمند و مطلوب جهت تصدى وزارت 
دادگسترى تشخيص داد.

سيد كاظم دلخوش اباترى در ادامه افزود: قابل توجه است برنامه هاى اعالمى كتبى و شفاهى وزير پيشنهادى به عنوان سندى 
براى ارزيابى عملكرد دوران وزارت ايشــان در مجلس شوراى اســالمى باقى خواهد ماند. كميسيون انتظار دارد ايشان به 
صورت فعال و جدى نســبت به اجراى برنامه هاى اعالمى خود در زمان أخذ رأى اعتماد، اهتمام داشــته باشند و اقدامات 
اصالحــى درخصوص عملكرد اين وزارتخانه به ويژه در حوزه تعزيــرات حكومتى و هماهنگى بين قواى مقننه، مجريه و 

قضائيه را در اولويت برنامه هاى اجرايى آن وزارتخانه قرار دهند.
 مردم نبايد نگران بى گناهى خود باشند

وزير پيشنهادى دادگسترى دولت سيزدهم در ادامه جلسه مذكور در دفاع از برنامه هايش گفت: بايد تالش كنيم كه قوه قضائيه 
ارتقاى كارآمدى داشــته باشد. امنيت قضائى در جامعه بايد باال رود. اگر كسى در جامعه مورد ظلم قرار گرفت، نبايد حس 

كند ملجأ و پناهى ندارد. به قول مقام  معظم رهبرى، قوه قضائيه بايد ملجأ و پناه ستم ديدگان باشد.
رحيمى افزود: كسانى كه قانون شكن هستند، همواره بايد از قوه قضائيه نگران باشند بايد بدانند كه يك قاضى مقتدر وجود 
دارد و حق مظلوم را از آنها مى گيرد. مردم نبايد نگران بى گناهى خود باشــند. وزير دادگســترى وظيفه دارد كه قوه قضائيه 

بتواند ارتقا يابد.
وى گفت: در ديوان عدالت ادارى شكايات بسيارى از سوى مردم درخصوص ادارات وجود دارد. اكثر قريب به اتفاق مواقع 
حق با مردم اســت. پس چرا مى گوييم برود از ديوان عدالت رأى بياورد؟ ما كارگروه تعاملى انجام خواهيم داد تا مشــكل 

مردم را حل كنيم.
وزير پيشنهادى دادگسترى در پايان بيان كرد: تصور عموم مردم اين است كه گران فروشى و تنظيم بازار را بايد تعزيرات حل 
كند. تعزيرات شــبيه دادگاه است يعنى نيازمند شكايت است، اما هرچه هست دولت است. من به دكتر مخبر گفتم كه بايد 
ستادى در دولت تشكيل دهيم كه تنظيم بازار تا قيمت گذارى و توزيع مناسب و مبارزه با گران فروشى را عملياتى كنند. چند 

وزارتخانه بايد در اين ستاد باشند. ارتقاى امنيت قضائى مورد تأكيد ماست و به همه اركان دولت مربوط مى شود.

 وزير فرهنگ معتقد به چندصدايى در رسانه هاست
در ادامه جلســه و پس از اظهارات زلفى گل، نمايندگان مجلس 
بررســى صالحيت محمدمهدى اســماعيلى وزير پيشــنهادى 
فرهنگ وارشاد را در جلسه روز گذشته مجلس نوبت بعدازظهر، 

قرار دادند. 
در ابتدا حجت االســالم مجيد نصيرايى، ســخنگوى كميسيون 
فرهنگى مجلس شــوراى اســالمى از موافقت اين كميسيون با 

وزير پيشــنهادى فرهنگ وارشــاد اســالمى خبر داد و در ادامه 
نماينــدگان اظهارات خود را در موافقت و مخالف اســماعيلى 

بيان كردند:
-على اصغــر خانى، عضو كميســيون عمران مجلس شــوراى 
اســالمى به عنوان "مخالف" وزير پيشــنهادى فرهنگ وارشاد 
اسالمى بيان كرد: سوابق وزير پيشنهادى ارتباط چندانى با بدنه 

اين وزارتخانه ندارد.
-عفــت شــريعتى، نماينــده مــردم زرنــد و كوهبنــان در مجلس 
فرهنگ وارشــاد  پيشــنهادى  وزيــر  "موافــق"  عنــوان  بــه 
ــت  ــزى جهــت تقوي ــال برنامه ري ــه دنب ــا ب اســالمى گفــت: م
ــل اســالمى در وزارت فرهنگ وارشــاد اســالمى  فرهنــگ اصي
ــاى  ــر را در برنامه ه ــن ام ــنهادى اي ــر پيش ــه وزي ــتيم ك هس

ــده اســت. خــود دي
-سيد على يزدى خواه، نماينده تهران در مجلس شوراى اسالمى 
به عنوان "مخالف" وزير پيشــنهادى فرهنگ وارشاد اسالمى با 
بيان اينكه وزير پيشــنهادى وزير فرهنگ وارشاد اسالمى پرونده 
مفتــوح در دادســراى ويژه كاركنان دولــت دارد، گفت: اهالى 
فرهنگ و رسانه نسبت به حضور اسماعيلى در وزارت فرهنگ 

گارد گرفته اند كه بايد دليل آن را بدانيم.
-حجت االســالم والمســلمين ســيدرضا تقوى، نماينده مردم 
تهران در مجلس شــوراى اســالمى به عنــوان "موافق" وزير 
پيشــنهادى فرهنگ وارشاد اســالمى، گفت: آقاى اسماعيلى به 

مشاركت پذيرى در امر فرهنگ كامًال اعتقاد دارد.
ــه  ــس ب ــادى مجل ــيون اقتص ــو كميس ــور، عض ــد عليپ -محم
ــر پيشــنهادى فرهنگ وارشــاد اســالمى  ــوان "مخالــف" وزي عن
ــر پيشــنهادى فرهنــگ  ــان كــرد: ســوابق و تحصيــالت وزي بي

مرتبــط نيســت.
-حجت االسالم سيد محمد موحد، نماينده كهگيلويه وبويراحمد 
به عنوان"موافق" اســماعيلى وزير پيشــنهادى فرهنگ وارشاد 
اســالمى گفت: اسماعيلى آمده تا تمام توان و ظرفيت هاى خود 
را براى حمايت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به كار ببندد و 

اوضاع آنها را سامان ببخشد.
-كمال حسين پور، نماينده مردم پيرانشهر و سردشت در مجلس 
شوراى اسالمى به عنوان"موافق" وزير پيشنهادى فرهنگ وارشاد 
اســالمى گفت: وزير پيشــنهادى فرهنگ وارشاد اسالمى فردى 
متعهــد، متخصــص، خوشــفكر و معتقد بــه چندصدايى در 

رسانه هاست.
-مســلم صالحــى، نماينده مــردم اقليد در مجلــس به عنوان 
"مخالف" وزير پيشنهادى فرهنگ وارشــاد اسالمى گفت: نهاد 
خانواده توسط برنامه هاى معاند شبكه هاى خارجى تحت حمله 

قرار گرفته است.
عرصه فرهنگ 

عرصه ولنگارى و سهل انديشى نيست
وزير پيشنهادى فرهنگ وارشاد اسالمى در مقام دفاع از برنامه هاى 
خود گفت كه برخى دوســت دارند دولــت در عرصه فرهنگ 
موجودى ناتوان و بى اراده باشــد كه ما آن را قبول نداريم. عرصه 

فرهنگ در نظام اسالمى عرصه ولنگارى و سهل انديشى نيست.
اســماعيلى در ادامه گفت: جمهورى اسالمى در طليعه گام دوم 
فرصت هاى طاليى پيش رو دارد. فرهنگ فضاى تنفســى جامعه 
ماســت كه وقتى پاك و پاكيزه باشد جامعه با نشاط و پويا بوده 
و با آلودگى طور ديگرى شــرايط را رقم مى زند. فرهنگ ريشه 
عظيم انقالب بوده، اهداف بلند انقالب نظير آزادى، اســتقالل، 
اجراى عدالت، رفع محروميت، مبارزه با مســتكبران نشــان از 

آن دارد.
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نيش و نـوش

خبـر

ثبت نام متقاضيان انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر آغاز شد
 مديركل امور شاهد و ايثارگر وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكى، تا دهم شهريورماه را زمان ثبت نام نقل وانتقال دانشجويان 

شاهد و ايثارگر دانشگاه هاى علوم پزشكى در نيم سال اول سالتحصيلى جديد اعالم كرد.
به گزارش وبدا، محمد تاج فرد گفت: بر اســاس آيين نامه نقل وانتقال دانشــجويان شاهد و ايثارگر وزارت بهداشت، حداكثر5 درصد 
سهميه پذيرش مقاطع تحصيلى دانشگاه هاى علوم پزشكى (به جز مقطع دكتراى تخصصى) براى نقل وانتقال دانشجويان در آغاز هر 

سال تحصيلى اختصاص مى يابد.
وى افزود: تســهيالت موضوع اين آيين نامه صرفاً براى همسر و فرزندان شــاهد، جانبازان باالى 50 درصد، همسر و فرزندان آنان، 

آزادگان، همسر و فرزند آنان و جانبازان 25درصد الى 49 درصد و همسر و فرزندان آنان است.
مديركل ستاد شاهد و ايثارگر وزارت بهداشت بيان كرد: زمان ثبت نام نقل وانتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه هاى علوم پزشكى 

در نيم سال اول سالتحصيلى جديد، «تا دهم شهريورماه» تعيين شده است.

بيش از 60درصد پسرهاى 20 تا 30 ساله در ايران مجردند!
 بيــش از 60درصــد پســرهاى 20 تــا 30 ســاله در ايــران مجــرد هســتند؛ ايــن يعنــى بيــش از 5 ميليــون پســر 20 تــا 30 ســاله 
زندگــى مجــردى و رؤيــاى تشــكيل خانــواده را در ســر دارنــد؛ يعنــى دولــت ســيزدهم رســالت ســنگينى در ايجــاد اشــتغال و 

تســهيل ازدواج دارد!
به گزارش تسنيم، همچنين، آمار جوانان 15 تا 29 سال كشور كه در سرشمارى سال 1390،  23 ميليون و 700 هزار نفر شمارش شده 
بود، در سال 1395 به 20 ميليون و 50 هزار نفر كاهش و در سال 1399 به 17ميليون و 827 هزار نفر رسيده است كه يك آمار كاهشى 
اســت؛ درخصوص ســالمندان باالى 60 سال، آمارها نشان مى دهد كه در سال 1390، 6 ميليون و 205 هزار نفر سالمند داشته ايم كه 
در سال 1395 به 7 ميليون و 414 هزار نفر و در سال 1399 به 8 ميليون و 542 هزار نفر افزايش پيدا كرده است، به  عبارتى در سال 
1399 سهم سالمندان باالى 60 سال 10,2 درصد از جمعيت كل كشور برآورد شده است و ما از مرز 10 درصد عبور كرده ايم! رشد 

جمعيت سالمندان هم 3,62 درصد برآورد شده است.

تحوالت جهان در سايه سيطره كرونا
مهدى ناصرنژاد »

 حدود 2ســالى كه عفريت كرونا بر حريــم زندگى مردم جهان 
چنبره زده اســت، تحوالت گوناگــون و تأثيرگذارى هم در جوامع 
مختلف از هر گوشــه جهان به وقوع پيوسته است كه اخبار مربوط 
بــه آن در زمان خود تيترهاى اول رســانه هاى گوناگون را به خود 
اختصاص داده اســت، اما در حالى كــه تأثير خبرها در همين مدت 
از حوادث طبيعى مانند زلزله، سيل، آتشفشان، سونامى، آتش سوزى 
جنگل ها، جنگ هــاى چند روزه بين كشــورهاى هم مرز، كودتاها، 
انتخابات مهم سياســى يا رويدادهاى بزرگ ورزشى، و صدها نمونه 
تحوالت منطقه اى و بين المللى پس از گذشــت چند روز به تدريج 
كمرنگ شده و در اذهان عمومى به بوته فراموشى سپرده شده است، 
اين اخبارجهانى مربوط به بيمارى همه گير و مرگبار كرونا است كه 
نه تمامى دارد و نه از درجه اهميت روزانه و لحظه اى ساقط مى شود.

به راستى كه بيمارى ويروسى و مسرى كرونا گذشته از تمام خطرها 
و آســيب هايى كــه در حوزه ســالمت و بهداشــت و مرگ ومير و 
بحث هاى علم پزشكى دارد، از جنبه هاى گوناگون اجتماعى، سياسى 
و اقتصادى و حتى روابط بين المللى نيز، دنيا را تحت تأثير خود قرار 
داده و اينكه مى گويند، با كرونا بايد زندگى كنيم، در مقابل دامنه تأثير 
و نقش اين بيمارى ناشناخته و منحوس در زندگى فردى و اجتماعى 
و حيات بشرى، حرف و نظريه بسيار كوچكى است و اگر قرار باشد 
با كرونا زندگى كنيم، بايد حساب ويژه اى براى اين ميهمان ناخوانده 
و نامأنــوس باز كنيم. در واقع كرونا نيامده اســت تا با مردم جهان 
زندگى كند و اگر شــده در سايه غفلت و سهل انگارى مردم گزندى 
هــم بزند و به راه خود ادامه دهد. در واقع كرونا آمده اســت تا در 
زندگى مردم دخالت كند و روش ها و آداب ورســوم و فرهنگ ها را 
تحت تأثير دخالت هاى خود قرار دهد. كرونا يك راه پيش پاى مردم 
قرار داده اســت و آدرس اين راه همانا پروتكل هاى بهداشتى است. 
يعنى اينكه اگر در هر برنامه و حركت زندگى، چه در حوزه زندگى 
فــردى و خانوادگى و چه در حوزه زندگى اجتماعى نظير آيين هاى 
ملى، مذهبى، مدرسه، دانشــگاه، اداره، بازار، كارخانه و مزرعه اين 
پروتكل ها رعايت نشود، خارج از قاموس و خط و نشان هايى خواهد 

بود كه كرونا براى جوامع بشرى ترسيم كرده است.
(30 مردادمــاه) در خبرها آمده بود، فقط در مســابقه نهايى فوتبال 
قهرمانى ملت هاى اروپا كه چنــد هفته پيش بين تيم هاى ملى ايتاليا 
و انگلستان با ميزبانى شــهر لندن برگزار شد، بيشتر از 30 هزار نفر 
از تماشــاچيان حاضر در ورزشگاه با ازدحام و شلوغى هاى خيابانى 
آلوده به ويروس كرونا بيمار شــدند. خوب اين اتفاق هرگز مصداق 
حرف (با كرونا زندگى كنيم نيســت) و كرونــا نمى خواهد با مردم 

زندگى كند، بلكه قصدش اين است كه دخالت كند و آزار برساند!
و اما نوشــتارمان را با اين پرســش پايان مى بريم كه، واقعًا چرا هيچ 
راه و عالجى براى پايان كرونا نيســت؟ آيا علم تحقيقات پزشكى و 
آزمايشگاهى در سطح روز پاسخگوى كشف منشأ پيدايش ويروس 
كرونا نمى باشد، يا اين ويروس چموش ذاتًا غيرقابل علت يابى است 
؟ رئيس جمهور كشور اندونزى كه اين روزها بيشترين جان باختگان 
روزانه ناشى از بيمارى كرونا را دارد، هنگام هشدار و توصيه به مردم 
كشــور خود براى رعايت بيشتر پروتكل هاى بهداشتى اشاره كرد كه 
چرخش ويروس كرونا در جهان با وجود گســترش واكسيناسيون ها 
، حداقل تا 10 ســال آينده ادامه دارد. واقعًا اگر اين بالى پرزحمت 
10 ســال ديگر بخواهد به دســت و پاى مردم جهان بپيچد، چه بر 

سرمان خواهد آمد؟! 

آرمان ملى: واقعاً خصوصى سازى كنيد نه خصوصى بازى
 آخى تو رو بازى نمى دن، لجت گرفته اعتراض مى كنى؟

آفتاب: نمكى ديگر بر زخم
  زخم كه خوبه، نمكى ديگر بر وزارت بهداشت نزارن صلوات

ابتكار: دلتاكرونا هم بازى خطرناك كودكان
 ناز شصت مسئوالن

اعتماد: يك گام تا قله تورم 30 ساله
  كم نيار لعنتى، تو مى تونى

ايران: برخورد با اخالل گران سالمت مردم
 قضايى؟

جام جم: تحول به اقتصاد ايران مى رسد؟
 اگه چشات شور نباشه شايد

جوان: كرونا را بايد 4 ماه مهار كنيم
  بعد ولش مى كنيد بيفته جون ملت آره؟

جمهورى اسالمى: تاريخ درباره ما قضاوت خواهد كرد
  نقد رو بچسب نسيه پيشكش

خراسان: نشانه اى از تورم 50 درصدى
 راه نشانه ها رو بگيرى رسيدى به باالترشا

دنياى اقتصاد: آالرم فايل ها در بازار مسكن
 مسكن جيغ بنفش كشيده

شرق: بازگشت اصولگرايان به تنظيمات كارخانه
 چه شود!

شهروند: 87 متر چرا روى آنتن شبكه يك نيامد؟
 متراژش باالست هزينه خانواده ها به اجاره اش نمى رسه

صبح امروز: نشست بغداد براى چيست؟
 فضول سنجى

همشهرى: ردپاى كرونا در گرانى هويج
 تازه فهميدم چرا مسئوالن دنبال مهار كرونا نيستند چون بعدش 

بايد بگردن دنبال پرتقال فروش!

آيين نامه اجرايى اليحه قانونى استقالل 
كانون وكال مصوب 1388 غيرقابل اجراست

 در رأى شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضائى شهيدبهشتى 
آمده اســت: آيين نامه اجرايى اليحه قانونى اســتقالل كانون وكالى 

دادگسترى مصوب خردادماه 1388 متروك و غيرقابل اجراست.
به گزارش تســنيم، چندى پيش دادخواســتى از سوى يك شخص 
حقيقى به مجتمع قضائى شهيد بهشتى ارائه شد مبنى بر الزام به اجراى 
كامل ماده هاى آيين نامه اجرايى اليحه قانون اســتقالل كانون وكالى 
دادگســترى اصالحى 1388/3/27 مصوب قوه قضائيه و اجراى ماده 

17 آيين نامه مذكور.
خواندگان اين دادخواســت، اداره كل حقوقى اداره دعاوى قوه قضائيه، 

وزارت دادگسترى و كانون وكالى دادگسترى مركز بودند.
اين دادخواست در شــعبه 15دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضائى 
شهيد بهشتى تهران مورد رسيدگى قرار گرفت و اين شعبه رأى خود را 
صادر و در توضيح آن نوشت: خواهان دادخواستى به خواسته " الزام 
به اجراى كامل ماده هاى آيين نامه اجرايى اليحه قانون استقالل كانون 
وكالى دادگسترى اصالحى 1388/3/27مصوب قوه قضائيه و اجراى 
ماده 17 آيين نامه مذكور" تقديم داشــته كه پس از ارجاع به اين شعبه 
و ثبت و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر دادگاه به تصدى مجيد 
جعفرى افتخار، رئيس شعبه 15 تشكيل و با توجه به محتويات پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد.

در رأى دادگاه آمده است:
"در مورد دعوى آقاى ... به طرفيت كانون وكالى دادگسترى مركز به 
خواسته الزام به اجراى كامل ماده هاى آيين نامه اجرايى اليحه قانونى 
اســتقالل كانون وكالى دادگســترى اصالحى 27 خردادماه 1388

مصوب رئيس محترم قوه قضائيه و اجراى ماده 17 آيين نامه مذكور، 
خوانــده تهيه اليحه تقديمى دفاعياتــى مطرح كرده و از جمله ايراد 
ذى نفــع نبودن خواهان را مطرح كرده و نيز اعالمكرده آيين نامه هاى 
مورد اســتناد خواهان در حال حاضر معتبر و الزم االجرا نيست؛ زيرا 
پس از تصويب از سوى رياســت وقت قوه قضائيه هيچگاه به اجرا 
درنيامــد و آيين نامه مصوب 1334 همواره مجرى بوده و هســت با 
توجه به مراتب فوق از نظر دادگاه ايراد ذى نفع نبودن وارد نيســت؛ 
ليكن با توجه به اينكه آيين نامه مورد استناد خواهان به جهاتى عمًال 
اجرايى نشده و در حال حاضر نيســت با تصويب آيين نامه مصوب 
1400 موجبــى براى اجراى آيين نامه قبلى نبــوده و آيين نامه مزبور 
عمًال متروك و غيرقابل اجرا مى باشــد. بنابر اين خواســته خواهان 
ثابت نيست و دادگاه به استناد ماده 1257 قانون مدنى حكم بر بطالن 

دعوى صادر مى نمايد."

از هك دوربين هاى اوين تا عذرخواهى 
رئيس سازمان زندان ها

 در چند روز گذشــته فيلمى در فضاى مجازى دســت به دست 
مى شود كه نشــان از هك شــدن دوربين هاى زندان اوين دارد. اين 
فيلم برخى از تصاوير كتك زدن زندانيان را نشــان مى دهد، اما هنوز 
مشخص نيست كه تنها بخشــى از فيلم دوربين هاى اين زندان هك 

شده و يا تمام اطالعات آن در اختيار گروه هكر قرار گرفته است.
پس از انتشار اين فيلم و واكنش هايى كه به دنبال داشت رئيس سازمان 
زندان ها با انتشار توييتى با پذيرش مسئوليت رفتارهاى غيرقابل قبول 

در زندان اوين، عذرخواهى كرد.
محمدمهدى حاج محمدى رئيس سازمان زندان ها با انتشار توييتى در 
صفحه شخصى خود در توييتر با پذيرش مسئوليت رفتارهاى غيرقابل 

قبول در زندان اوين، عذرخواهى كرد.
رئيس سازمان زندان ها نوشــت: «در خصوص تصاوير زندان اوين؛ 
مســئوليت اين رفتارهاى غيرقابل قبــول را پذيرفته و ضمن تعهد به 
تــالش بر تكرار نكردن چنين وقايع تلــخ و برخورد جدى با عوامل 
خاطى؛ از خداوند متعــال، رهبر عزيزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان 
شريف كه البته زحماتشان تحت تأثير اين خطاها، ناديده گرفته نخواهد 

شد، عذرخواهم.»
 موضوع انتشــار تصاوير زندان اوين در حال بررسى 

است
معاون اول قوه قضائيه هم در اين خصوص از بررسى اين اتفاق خبر داد.

حجت االسالم والمســلمين محمد مصدق در حاشيه مراسم معارفه 
معــاون حقوقى و امور مجلس قوه قضائيــه در جمع خبرنگاران در 
پاســخ به پرسشــى درباره ويدئوهاى منتشر شــده از دوربين هاى 
مداربســته امنيتى زندان اوين گفت: اين موضوع در حال بررســى 
اســت و هنوز قضيه خيلى روشــن نيســت فكر مى كنــم تا امروز 

اطالع رسانى شود.

 مجمــع فعــاالن خانواده دربــاره وزير 
بيانيه اى  ورزش وجوانان،  وزارت  پيشنهادى 
را صادر و پيشــنهاداتى را در خصوص اين 

وزارتخانه اعالم كرد.
به گزارش مهر، مجمع فعــاالن خانواده به 
عنوان جمعى متشــكل از بيــش از 90 نفر 
از اساتيد، پژوهشــگران و كنشگران حوزه 
خانواده اســت كــه در عرصه هاى مختلف 

فعاليت مى نمايند. 
در بخشــى از ايــن بيانيــه اشــاره شــده 
ــن  ــواده در بدتري ــوزه خان ــه ح ــت ك اس
شــرايط تاريــخ آمــارى خــود از نظــر 

ــالق، كاهــش  ــش ط كاهــش ازدواج، افزاي
ــاال رفتــن ســن ازدواج و...  ــدآورى، ب فرزن
ــه تنهــا در  قــرار داريــم و ايــن موضــوع ن
ــا  ــر نگرش ه ــه در تغيي ــى، بلك ــار حيات آم
ــت.  ــرى اس ــل پيگي ــز قاب ــا ني و ديدگاه ه
همــه اينهــا جامعــه را بــا بحرانــى روبــه رو 
ــون  ــش از 13ميلي ــه بي ــت ك ــاخته اس س
جــوان مجــرد كــه در ســن ازدواج هســتند 
هــزار  صدهــا  و  اســت  آن  ثمــرات  از 
ــر  ــيده اند و پ ــى رس ــرد قطع ــه تج ــر ب نف
واضــح اســت كــه ايــن وضعيــت جامعــه 
ــواع بحران هــاى اجتماعــى،  ــا ان ايــران را ب

ــاخته و  ــه رو س ــى روب ــادى و فرهنگ اقتص
خواهــد ســاخت كــه افزايــش آســيب هاى 

ــت. ــانه اى از آنهاس ــا نش ــى تنه اجتماع
در بخش ديگــرى از اين بيانيه همچنين از 
رئيس جمهور خواســته شده است كه وزير 
ورزش وجوانــان ايــن بار بــه دور از نگاه 
سياســى و بر اساس اولويت سنجى انتخاب 
شود كه آيا مســأله ده ها ميليون خانواده و 
جوان در سن ازدواج مهمتر است يا ورزش 
حرفه اى كه مخاطبانش شــايد به چند صد 

هزار هم نرسد.
اين بيانيه تأكيد دارد كه صرفًا نگاه به ورزش 

حرفــه اى در برنامه هاى وزير پيشــنهادى 
وجود دارد و بحث جوانان كمرنگ تر ديده 
شده به همين علت ايراد مذكور در سوابق، 
برنامه ها و تحصيالت آقاى دكتر ســجادى 
به شدت نمايان اســت، اما مسأله تنها رأى 
نياوردن اعتماد به ايشــان نيســت، بلكه ما 
فعاالن خانواده دلســوزانه از رئيس جمهور 
و نماينــدگان مجلس مى خواهيم تا رويكرد 
خــود را در انتخاب وزير وزارتخانه مطبوع 
عوض كنند تا شايد بتوان با همكارى دولت 
و مردم وضعيت خانواده را به سوى بهبود و 

گذر از اين پيچ پر خطر رهنمون شد.

بيانيه فعاالن خانواده درباره وزير پيشنهادى وزارت ورزش وجوانان

شكوفه رنجبر »
مســتمرى بگيران  و  بازنشســتگان   
تأمين اجتماعى همان دسته از كارمندان اداراتى 
هستند كه ســال هاى زيادى از عمر خود را در 
راه خدمت به مردم ســر كرده اند و اكنون بايد 
براى گذران معاش زندگى چشم انتظار پيامك 
واريز حقوق از سوى تأمين اجتماعى باشند آن 

هم با چند روز تأخير!
تعطيــالت 6 روزه كرونا موجب شــد واريز 
حقــوق بازنشســتگان از ســوى خزانــه به 
حســاب تأمين اجتماعى با تأخير اتفاق افتد و 
مســتمرى بگيران حقوق مردادماه خود را روز 
گذشته دريافت كنند درحالى كه واريز مستمرى 
از 20 هر ماه آغاز مى شــود و تا پايان 31همان 

ماه خاتمه پيدا مى كند.
اما اين بار به نظر مى رســد اين واريزى با چند 
روز تأخير انجام شــده اســت كه واكنش هاى 
خانواده هاى مستمرى بگير و توجيه مسئوالن را 

به دنبال داشته است.
مشكالت حقوقى بازنشستگان تنها مختص به 
موضوع تازه عنوان شده نيست، بلكه متأسفانه 
اين قشر از جامعه همواره با چالش هاى مختلفى 
دســت به گريبان هستند از كفاف ندادن ميزان 
دريافتى ماهيانه براى گذران هزينه هاى جارى 
زندگى شان تا دريافت نكردن مزايايى كه امور 
درمانى و خدماتى را براى آنان به حداقل هزينه 

ممكن برساند.
حواشى مربوط به تأمين معيشتى بازنشستگان، 
اما تنها به زمان بندى پرداخت ها ختم نمى شود 
به طورى كه تفاوت واريز حقوق از بانك هاى 
عامل براى بازنشســتگان متفاوت است به اين 
معنا كــه حقوق گروهى از آنان كه از ســوى 
بانك رفاه واريز مى شــود بــا درصد كمترى 
ممكن اســت تأخير داشته باشد، اما بانك هاى 
ديگر با تأخيــر چند روزه حقوق آنان را واريز 
مى كنند در اين بين نكته قابل تأمل اين اســت 
كه مســتمرى بگيرانى كه در بانك رفاه حساب 
ندارند و حقوقشــان از اين بانــك پرداخت 
نمى شود مشمول تسهيالت تأمين اجتماعى هم 

نيستند.
ســابقه تأمين اجتماعى اما به تصويب نخستين 
قانون اســتخدامى كشــورى در ســال 1301 

بازمى گردد كه در آن، نخســتين نظام قانونمند 
براى بازنشستگى درنظر گرفته شد به طورى كه 
در اين قانون، 3 اصل تأمين اجتماعى كه عبارت 
بودند از فراهم كــردن حقوق و تأمين خاص 
براى كسانى كه پس از خدمت، توانايى فعاليت 
خود را از دست مى دهند، مقررى خاص براى 
كسانى كه به علت حادثه اى، عليل و از كارافتاده 
شــوند و حمايت كارفرمايــان از خانواده هر 

مستخدم كه فوت شود، به چشم مى خورد.
 در نخستين اقدام، هم طرح تشكيل «صندوق 
احتيــاط كارگران راه آهن» در ســال 1309 در 
راستاى قانون تشكيل تأمين اجتماعى به تصويب 
دولت رســيد اين مصوبه، دولت تســهيالت 
خاصى را براى كارگــران ضايعه ديده يا فوت 
شــده در حين احداث راه آهن پيش بينى كرد و 
در نهايت در سال 1325، قانون كار از تصويب 

هيأت دولت گذشت.
و در نهايــت پس از كلى تغيير در ســال هاى 
مختلف در ســال 1355 با تصويب قانونى كه 
منجر به انحالل وزارت رفاه و تشكيل وزارت 
بهدارى و بهزيستى شد، سازمان تأمين اجتماعى 
بــه «صندوق تأمين اجتماعى» تغييــر نام داد و 
تعهــدات و امكانــات درمانى آن بــه وزارت 
بهدارى و بهزيســتى محول شد، اما اين تغيير 

چندان دوام نيــاورد و با تصويــب اليحه اى 
در شــوراى انقالب در ســال 1358، سازمان 

تأمين اجتماعى دوباره احيا شد.
بــا اينكه بيش از چنــد دهــه از فعاليت اين 
ســازمان مى گــذرد و در بخش هاى مختلفى 
هم اين شركت توانســته است سرمايه گذارى 
اقتصادى كند، اما مستمرى بگيران زيرمجموعه 
ادارات مختلفى كه بيمــه آنها تأمين اجتماعى 
اســت همواره نســبت به وضعيت معيشتى و 
برآورده نشدن خواسته هاى مشترك صنفى خود 
گاليه مند بودند و مسائل مالى و تأمين بودجه از 
مشكالت هميشگى اين سازمان به شمار رفته 

است.
در اين ميان تأمين اجتماعى هم به عنوان سازمان 
حمايت گر سعى به اصالح برخى قوانين كرده 
است به عنوان مثال بر روى كاغذ همسان سازى 
حقوق بازنشســتگان را انجــام داد تا حقوق 
مســتمرى بگيران با حداقل حقوق و 30 سال 
خدمت با افزايشــى كه پيدا كــرد به حدود3 
ميليون و 700 هزار تومان برسد، اما بازنشستگان 
معترض معتقدند اتفاق تازه اى برايشان نيفتاده 
و حقــوق واريزى تأمين اجتماعى با وجود باال 
رفتن قيمت ها در بازار كه سرسام آور هم شده 
بيش از چند روز برايشان دوام نمى آورد و آنان 

با مشــكالت جدى در تأمين مخارج زندگى 
مواجه هستند.

از طرفى قانون 15درصدى افزايش دريافتى كه 
قرار بود براى بازنشســتگان وزارت بهداشت 
اجرايى شــود هم با چالش هايى مواجه شده 
است كه اعتراض اين گروه از مستمرى بگيران 
را متوجه خود كرده اســت به طورى كه آنان 
گاليه مندند كه اين قانون نه تنها درست اجرا 
نمى شــود، بلكه داراى نواقــص زيادى هم 

هست.
چالش ها و مشــكالت مربوط به واريز حقوق 
بازنشســتگان تا جايــى پيش رفــت كه 30 
مردادماه هيأت مديره تأمين اجتماعى مديرعامل 
شســتا يعنى محمد رضوانى فر را عزل و سيد 
ضياءالدين شجاعى برهان را به جاى وى معرفى 
كرد، همچنين علت اين بركنارى هم مانع تراشى 
او در تعهــدات تأمين اجتماعى براى پرداخت 

حقوق بازنشستگان اعالم شد.
با اين حال روز گذشته سازمان تأمين اجتماعى 
اعالم كرد كه در حــال واريز حقوق مردادماه 
بازنشســتگان اســت حقوقــى كــه اكنون با 
گرانى هاى به وجود آمده به استناد حرف خود 
معترضان بيش از چند روز كفاف گذران زندگى 

آنان را نمى دهد.

 وزير بهداشــت در نامه اى بــا بيان اينكه 
در شــرايطى آرام تر از ابعاد "واكســن" پرده 
برخواهم داشــت؛ خطاب به دست اندركاران 
سالمت كشور نوشــت: «شرح آنچه بر ما و 
شما در روزهاى ســخت تحريم از يكسو و 
غوغاســاالرى گروهى سياست زده از سوى 
ديگــر رفت را بــه تاريخ مى ســپاريم تا به 

مظلوميت مدافعين سالمت گواه باشد.»
ســعيد نمكى همچنين در بخش ديگرى از 
نامه خود آورده اســت امواج بيمارى را كه 
عادى پندارى  و  ســهل انگارى  بى اعتنايى،  با 
ديگــران على رغــم فريادهــا، التماس ها و 
تمناهاى اين ســرباز كوچك نظام ســالمت 
بر دوشــتان آوار شــد و صدها داغ سوزان 
بر دل شــما و مردم نهــاد را ناجوانمردانه به 
پاى بى كفايتى نظام ســالمت ثبت كردند تا 
خود را از گزند اتهــام برهانند و آنان كه در 

سايه سار خنك نشسته بودند و دست به سياه 
و سفيد نمى زدند نيز در اين شيپور دلخراش 
دميدند و سمفونى جديدى طراحى كردند كه 
ســازهاى بادى را در بيرون و كوبه اى را در 
درون نواختنــد تا اين  همه زحمت و ايثار را 

بى ارزش جلوه دهند.
واكســن را كه مــا در همه ابعــادش به جز 
نقش  تأثيرترين  كم  تزريق  زيرســاخت هاى 
را داشتيم آخرين روزهاى اين خدمت بهانه 
تخريب كردنــد كه ترديد نكنيــد در ايامى 
مناســب و در شــرايطى آرام تر كه موجب 
تشويش بيشــتر خاطر مردم ماتم زده نشود 
از ابعــاد آن پرده برخواهيم داشــت تا مردم 
بدانند كه چه اتفاقاتى رقم خورده اســت و 
زمان نيز خود پرده بردار و رسواگر قهاريست 
كــه بى ترديد به كمك خواهــد آمد و مردم 
عزيز درخواهند يافت كه براى تهيه واكســن 

از خــارج و داخل در يك ســال و نيم چه 
كشــيديم و عالوه بر اثرات سوء تحريم ها و 
مجموعه كاسبان تحريم و شركاى بيرونى چه 

سناريوى خباثت آميزى اجرا كردند.
بهداشــت،  آينــده  وزيــر  بــراى  وى 
مديريت  در  توفيق  درمان وآموزش پزشــكى 
بهتــر بيمــارى را آرزو كــرده و از همــه 
همكارانش تقاضاى همراهى و همدلى بيشتر 

با وزير جديد را خواسته است.
بهرام عين اللهى اســتاد دانشگاه علوم پزشكى 
شهيد بهشــتى گزينه اى اســت كه از سوى 
رئيس جمهــور بــراى ســكاندارى وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به مجلس 

شوراى اسالمى معرفى شده است.
ســراب،  شهرســتان   1337 متولــد  وى   
متخصص چشم پزشكى، فوق تخصص قرنيه 
است و مدعى شده است در صورت گرفتن 

رأى اعتماد از مجلس شوراى اسالمى برنامه 
اصلى وى  واكسيناسيون عليه كرونا خواهد 
بود و تا پايان بهمن  ماه امسال واكسيناسيون 

كرونا تمام مى شود.
عين اللهــى تأكيد كرده اســت كه 60 ميليون 
جمعيت باالى 18ســال داريم كه به هر نفر 
بايد 2 دز واكســن تزريق شود پس به 120
ميليون واكسن نياز داريم. تاكنون حدود 22

ميليون واكسن تزريق شده است طبيعتًا ميزان 
توليد داخل واكسن به 98 ميليون دز نمى رسد 
پس ناچار به واردات واكســن هســتيم و از 
همه كسانى كه بتوانند اين كار را انجام بدهند 
كمك مى گيريم و حتــى از بخش غيردولتى 
اســتفاده مى كنيم منتها وزارت بهداشت بايد 
نظارت داشته باشد چون واكسن چرخه سرما 
دارد و بايد واكسن هايى كه انجام مى شود نيز 

ثبت گردد.

واكسيناسيون
 اولويت اصلى وزير پيشنهادى وزارت بهداشت

بازنشستگان ناراضى، مسئوالن اميدوار
■ حقوق مردادماه مستمرى بگيران باألخره ديروز واريز شد اما ناقص!
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وزير پيشنهادى كار چه وعده هايى داد؟
از اصالح قانون دستمزد 

تا خداحافظى با مديران رانتى!
 وزير پيشــنهادى تعاون، كار و رفاه اجتماعى در جلســه بررســى 
صالحيت خود در صحن علنى مجلس از اصالح قانون تعيين دستمزد و 
اجراى قوانين بر زمين مانده بخش تعاون و سازمان فنى وحرفه اى سخن 
گفت. شفاف ســازى دخل و خرج هاى تأمين اجتماعى و خداحافظى با 
مديــران رانتى از مهمترين وعده هايى بود كه وى اعالم كرد در صورت 

تصدى وزارت كار به آنها عمل مى كند.
به گزارش ايســنا، حجت عبدالملكى اقتصاددان و معاون اشــتغال و 
خودكفايى كميته امداد بوده اســت و به پشــتوانه ســابقه حضور در 
بخش هايــى از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعــى براى تصدى اين 
وزارتخانه از ســوى رئيس جمهور به مجلس معرفى شــده است؛ اين 
در حالى بود كه تا آخرين روزهاى ارســال اسامى وزراى پيشنهادى از 
وى به عنوان محتمل ترين گزينه براى وزارت جهادكشاورزى نام برده 
مى شد هرچند كه برخى پس از مطالعه برنامه هايش ديدگاه هاى وى را به 
وزارت اقتصاد نزديك تر مى دانند، با اين حال عبدالملكى روز گذشته در 
جريان بررسى صالحيتش در صحن علنى مجلس از وعده هايى سخن 

گفت كه در صورت راهيابى به وزارت كار آنها را عملياتى مى كند.
يكى از موضوعاتى كه وى به آن اشاره كرد اصالح قانون تعيين حقوق 
و دستمزد در بخش كارگرى بود كه به نظر مى رسد مراد وى از آن ماده 
41 قانون كار باشد كه در آن 2 تبصره يك و 2 كه به بحث تورم اعالمى 
از سوى بانك مركزى و سبد معيشت كارگران اشاره دارد، مبناى تعيين 

حداقل دستمزد كارگران به شمار مى رود.
رئيــس اتحاديه كارگران قــراردادى و پيمانى، در گفت وگو با ايســنا، 
موضوع دستمزد را يك خواسته همگانى و مهم جامعه كارگرى از ديرباز 

تاكنون مى داند كه همه ساله براساس ماده 41 قانون كار تعيين مى شود.
فتح اله بيات سپس به طور مشخص بيان مى كند كه در اين ماده صراحتًا 
اشاره شده كه تعيين حداقل مزد به موجب تبصره يك و 2 براساس نرخ 
تورم اعالمى از سوى بانك مركزى و سبد معيشت صورت مى پذيرد، اما 
متأسفانه نمايندگان كارگرى هيچ گاه در شوراى عالى كار به سبد معيشت 

دست پيدا نمى كنند.
وى با بيان اين نظر كه ماده 41 مشــكلى ندارد كه نياز به اصالح داشته 
باشــد و مشكل در اجرا نشدن قانون اســت، مى افزايد: اگر قرار است 
اصالحاتى در قانون تعيين دســتمزد انجام شــود اين اصالحات بايد 
حمايتى و در جهت حفظ منافع كارگرى باشد. در بحث اصالح قانون 
تعيين دســتمزد معتقدم وى مى تواند به جاى ماده 41 كه ايرادى بر آن 
وارد نيست، به اصالح تركيب شوراى عالى كار بپردازد، چراكه تركيب 
3 نماينده كارفرمايى و 3وزير دولتى در برابر 3 نماينده كارگرى تركيب 
عادالنه اى نيست و به ضرر كارگران است، مضاف بر اينكه در دولت هاى 
گذشته هم يك نماينده از مؤسسه استاندارد به اين تركيب اضافه كردند.

عبدالملكى از شفاف سازى دخل و خرج هاى تأمين اجتماعى و ريشه كنى 
فساد در شستا و زيرمجموعه هاى آن هم سخن گفت.

وى پيگيرى فسادزدايى از اين مجموعه ها را متعلق به بيت المال دانسته و 
حفظ مديران سالم و كارآمد و خداحافظى با مديران رانتى و ناسالم را از 

اولويت هاى پس از راهيابى به وزارت كار عنوان كرد.
رئيس اتحاديه كارگران قراردادى و پيمانى با اســتقبال از چنين اقدامى 
مى گويد: اگر وزير پيشنهادى با اين نيت سركار بيايد و دخل و خرج هاى 
ســازمان تأمين اجتماعى شفاف سازى شود، تشكل هاى كارگرى از وى 

حمايت مى كنند.
بيات اشاره اى هم به حقوق هاى نجومى داشته و مى گويد: اگر مجلس و 
قوه قضائيه كمك كنند و تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى پاى كار بيايند، 

جلوى حقوق هاى نجومى و گزاف گرفته مى شود.
وى معتقد است كه تنها شستا بيت المال نيست، بلكه تمام اموال سازمان 
تأمين اجتماعى و ســرمايه هاى موجود در ســازمان ها و شــركت هاى 
زيرمجموعه آن و حق بيمه هاى بيمه شــدگان از نســل هاى گذشــته 
تا به امروز همگى حق الناس اســت از ايــن رو جامعه كارگرى قائل به 
شفاف سازى در اين زمينه است و از مديريت هاى سالم استقبال مى كند.

از ديگر محورهاى صحبت وزير پيشنهادى در جلسه، اجراى قوانين بر 
زمين مانده در بخش تعاون و افزايش سرمايه بانك توسعه و تعاون بود.

در همين راســتا رضا محمودى درخش كارشناس حوزه تعاون، اجراى 
سند توسعه بخش تعاون را ممكن دانسته و مى گويد: سند توسعه بخش 
تعاون يك ســند فرابخشى است و براى اجرا، همكارى وزارتخانه ها و 
دســتگاه ها را مى طلبد چون الزم است در بحث ماليات، ثبت و مسائل 
بانكى همه دستگاه هاى مربوطه به كمك بيايند و مجلس نيز حمايت الزم 

را براى اجرايى شدن قانون صورت دهد.
وى در ادامه بيان مى كند: معتقدم براى آنكه قوانين بر زمين مانده بخش 
تعاون از جمله سند توسعه بخش تعاون عملياتى شود الزم است كسانى 
كه اعتقادى به بخش تعاون ندارند و از نابســامانى در اين بخش سود 
مى برند كنار گذاشــته شــوند چون اين عــده در دولت هاى متعدد در 
رفت وآمد هســتند بدون آنكه كوچكترين كمكى به توسعه و تقويت 

بخش بكنند.
اين كارشــناس حوزه تعاون با بيان اين نظــر كه با يك برنامه ريزى 
و مديريــت صحيح مى توان اهداف موردنظــر در اين وزارتخانه را 
محقق كرد به وزير پيشنهادى توصيه كرد از ظرفيت افراد شايسته و 
حرفه اى در وزارت كار استفاده كند و نگاه سياسى از اين وزارتخانه 

را بردارد.
محمودى درخش همچنين تقويت بانك توسعه تعاون را مورد تأكيد قرار 
داده و مى گويد: باور دارم كه تقويت بانك توسعه تعاون از طريق افزايش 
سرمايه آن به تقويت نقدينگى در تعاونى ها و توسعه فعاليت هاى تعاونى 
كمك مى كند از اين رو اميدواريم حضور آقاى عبدالملكى در وزارتخانه 
و تحقق برنامه هايشــان موجب پويايى و شكوفايى هرچه بيشتر بخش 

تعاون، توسعه و رونق اشتغال و افزايش سطح رفاه عمومى شود.
تمركز بر توسعه اشتغال خانگى و ايجاد سامانه جامع اشتغال ايرانيان به 
عنــوان يك بانك غنى اطالعات و رابط بين كارفرمايان و كارجويان از 

اهم برنامه هاى وزير پيشنهادى كار بود كه وعده داد.

توزيع هويج زير 10 هزار تومان 
تا هفته آينده

 رئيس اتحاديه بارفروشــان ميوه وتره بار گفت: قيمت هويج به 
كيلويى 12هزار تومان رســيده و براى هفته آينده هويج به زير 10

هزار تومان مى رسد.
به گزارش ايسنا، مصطفى دارايى نژاد، با اشاره به عدم كمبود هويج 
در كشــور گفت: دزفــول حدود 5 ميليون توليــد هويج براى كل 
كشــور دارد و فاصله 20 روزه اى پــس از اتمام هويج دزفول تا به 
بار نشســتن هويج در ساير اســتان ها موجب بروز اين مشكالت 

شده است.
وى بيــان كرد: قيمت هويج به كيلويى 12هزار تومان رســيده و از 
حــدود 650 تن بارى كه وارد ميدان تره بار شــده، نزديك به 400
تن آن به فروش رســيده و براى هفته آينده هويج به زير 10 هزار 

تومان مى رسد.
دارايى نــژاد بــا اشــاره بــه بى ســابقه بــودن ايــن افزايــش 
ــج بســيار  ــا، اســتقبال از هوي ــل كرون ــه دلي ــرد: ب ــان ك قيمــت بي
ــج  ــه هوي ــد كيس ــا چن ــه تنه ــى ك ــده و آبميوه گيرى هاي ــاد ش زي
ــد و  ــن افزايــش دادن ــه يــك ت ــدار را ب ــن مق ــد اي ــه مى كردن تهي

ــده اســت. ــاد ش ــز زي ــردم ني ــتقبال م ــن اس همچني
رئيس اتحاديه بارفروشــان ميوه وتره بار تهران با اشاره به صادرات 
دالالن به كشورهاى همسايه كه به كمبودها دامن زده است، افزود: 
به اســتاندارها اعالم شــده كه با توجه به كمبود در اين فاصله 20
روزه اجازه صادرات گرفته شــود و خوشــبختانه آرامشى بر بازار 

حاكم شده است.
همچنين عضو كميســيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى با اشاره به 
قاچــاق هويج در اليگودرز و ازنا و نگهدارى هويج در آنجا گفت: 
بــه دليل كرونا، قيمت آب هويج و آب ســيب بــه ليترى 50 هزار 

تومان رسيده است.
رحمت ا... نوروزى با اشــاره به باال بودن سطح زيركشت هويج در 
كشــور و نداشــتن نگرانى در اين باره بيان كرد: مردم نبايد دغدغه 
مرغ و هويج داشــته باشند و اميدواريم وزير جديد در مسأله ورود 

كرده و بزودى مشكل را برطرف كند.

تماس صوتى و تصويرى به اپليكيشن 
فيس بوك اضافه مى شود

 شركت فيس بوك با هدف تسهيل تماس ها بدون نياز به گشودن 
اپليكيشن مسنجر، به صورت آزمايشى به برخى از كاربران اپليكيشن 
اصلى خود اجازه مى دهد تماس هاى صوتى و تصويرى برقرار كنند.

به گزارش ايســنا، اين غول شبكه اجتماعى سال ها قبل مسنجر را از 
اپليكيشــن اصلى خود جدا كرد و در نتيجه كاربران براى ارسال پيام 
و انجام تماس، بايد اپليكيشــن مسنجر را به صورت جداگانه دانلود 

و استفاده مى كردند.
فيس بوك در تالش اســت امكان پيام رسانى بين همه اپليكيشن هاى 
خود را فراهم كند و نخســت اين قابليت را ســپتامبر گذشــته بين 
اينســتاگرام و مســنجر فعال كرد. اين اقدام كاربران هر سرويس را 
قادر مى ســازد بدون نياز به دانلود هر 2 اپليكيشن، با دوستانى كه در 

فهرست تماس هايشان دارد، ارتباط متنى و تصويرى برقرار كنند.
بر اســاس گزارش رويترز، اين شركت در تالش است واتس آپ 
را هــم به ايــن ارتباط بين اپليكيشــن ها اضافه كنــد. با اين حال 
ســخنگوى فيس بوك گفت: براى بهره بــردن از همه قابليت هاى 
پيام رســانى و ارتباط صوتى و تصويرى، كاربران بايد به استفاده 

از مسنجر ادامه دهند.

به جاى تعطيل كردن، شغل ها را ايمن سازى كنيد!
 يك فعال كارگرى واكسيناســيون كارگران شــرايط كنونى را الزامى و ايمن سازى 
مشاغل به جاى تعطيلى كسب وكارها را موجب پويايى اقتصاد خانوار و جامعه دانست.

عبداله مختارى در گفت وگو با ايســنا، درباره لزوم واكسيناسيون كارگران كارخانه هاى 
توليــدى و بنگاه هاى اقتصادى گفت: در بحث كرونا موضوع بهداشــت كار از اهميت 
بااليى برخوردار است چراكه بحث بهداشت كار به صنعت و صنعت به پيشرفت كشور 

گره خورده است.
وى افزود: اگر به پيشــرفت يك صنعت و پويايى كشــور فكر مى كنيم بايد به بهداشت 

روان و جســم نيروى كار اهميت بدهيم، ولى متأســفانه ما تنها مى گوييم كه صنوف و 
شغل ها را تعطيل كنيم و به اين مسأله توجه نمى كنيم كه شغل ها پابرجا باشد.

ايــن فعــال كارگــرى بــا بيــان اينكــه تعطيــل كــردن كار زيــان اقتصــادى دارد، بيــان 
كــرد: شــايد ايــن مســأله بــراى دولت هــا زيــان اقتصــادى نباشــد ولــى بــراى جامعــه 
زيــان اقتصــادى تلقــى مى شــود. متأســفانه دولت هــا بــه دنبــال بودجــه و منافــع خــود 
هســتند و بــراى اينكــه هزينــه كمتــرى بكننــد ممكــن اســت بپذيرنــد كــه يــك هفتــه 
ــراى ايمن ســازى كارهــا و شــغل ها هزينــه  شــهر تعطيــل شــود درحالــى كــه اگــر ب
ــازى  ــر مى شــود و ايمن س ــه پويات ــم اقتصــاد جامع ــوار و ه ــم اقتصــاد خان ــم ه كني

ــد. ــه وجــود مى آي اجتماعــى ب

وى واكسيناسيون كارگران در شرايط كنونى را الزامى دانست و افزود: توجه به بهداشت 
كار در محيط كار 100درصد در بهره ورى تأثير مى گذارد، بنابراين بايد هرچه ســريع تر 
جامعــه كار و توليد در برابر اين ويروس منحوس كرونا واكســينه و ايمن شــود تا به 

فعاليت اقتصادى خود در جامعه بپردازد و معيشت خود را تأمين كند.
به گفته مختارى، حفظ سالمت نيروهاى كار موجب مى شود تا اقتصاد كشور فعال باشد 

و چرخ توليد به گردش درآيد.
اين فعال حوزه كار افزود: در دولت ســيزدهم اهميت به موضوع كار بيش از گذشــته 
مورد توجه قرار گيرد چراكه بها دادن به كار، به منزله اهميت دادن به كارگر و كارفرماى 

ايرانى است.

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

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

برابر رأي شــماره 1400/479 مورخه 1400/03/16 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى سيدجمال فاطمى فرزند سيدعلى 
به شماره شناســنامه 6941 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب مغازه و ساختمان و 
محوطه متصل به آن به مســاحت 2110/99 مترمربع در قسمتى از پالك 1 فرعى از 1828 
اصلي واقع در اســدآباد-ميدان جانبازان-اول جاده اول اسدآباد به قروه خيابان ميدان 
بارخريداري از مالك رسمي آقاى سيدعلى فاطمى 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 تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. 
(م الف 137)
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آگهى سند مالكيت المثنى 
نظــر بــه اينكــه خانــم زهــرا علــى آقائــى احــد از ورثــه (كريــم علــى آقائــى) بــه 
ــه شــماره ملــى 3961532362 طبــق  ــى ب ــم علــى آقائ ــت از طــرف وراث كري وكال
ــرگ  ــه دو ب ــا اراي ــد ب ــر 1 نهاون ــورخ 1400/02/26 دفت ــماره 18811 م ــه ش وكالتنام
ــد  ــر اســناد رســمى شــماره 1 نهاون ــان در دفت ــه امضــاء گواه ــى ك استشــهاد محل
ــت  ــند مالكي ــه س ــته ك ــالم داش ــت وارده اع ــر درخواس ــده و براب ــى گردي گواه
ــد  ــت فاق ــند مالكي ــه س ــد ك ــت نهاون ــى بخــش 1 ثب ــالك 1063 اصل ــدانگ پ شش
شــماره ســريال ذيــل ثبــت 115 دفتــر 2 صفحــه 23 صــادر و تســليم مالــك گرديــده 
اظهــار نمــوده بــه علــت جابجايــى مفقــود گرديــده اســت و تقاضــاى صــدور ســند 
مالكيــت المثنــى نمــوده اســت. لــذا بــه اســتناد مــاده 120 آيين نامــه قانــون ثبــت 
ــى جهــت  ــا محل ــه كثيراالنتشــار ي ــت در روزنام ــوق يــك نوب ــه شــرح ف مراتــب ب
ــه صــدور ســند مالكيــت  اطــالع عمــوم آگهــى مى گردد.چنانچــه كســى نســبت ب
المثنــى اعتراضــى داشــته يــا مدعــى انجــام معاملــه و يــا وجــود ســند مالكيــت نــزد 
ــى  ــن آگه ــار اي ــخ انتش ــًا از تاري ــود را كتب ــراض خ ــد اعت ــد مى توان ــود مى باش خ
ظــرف مــدت 10 روز بــه ايــن اداره ارســال در غيــر ايــن صــورت و پــس از گذشــت 

مــدت زمــان مقــرر ســند مالكيــت المثنــى صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 1136)

عليرضا غالمى - كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه 9758 ب ــماره شناس ــرى داراى ش ــد جعف ــيد حمي ــاى س آق
دادخواســت بــه كالســه 113/0000440 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصــر 
ــم فــردوس نصيــرى  وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان خان
ــود  ــى خ ــگاه دائم ــخ 1400/04/19 در اقامت ــنامه 71 در تاري ــماره شناس ــه ش ب
ــه:  ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفي ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ب
ــه،2- ــر متوفي ــنامه 9758 پس ــماره شناس ــه ش ــرى ب ــد جعف ــيد حمي 1-س
ســيده فاطمــه جعفــرى بــه شــماره شناســنامه 8296 دفتــر متوفيه،3-رويــدا 
جعفــرى بــه شــماره شناســنامه 34 دختــر متوفيه،4-اكــرم جعفــرى بــه شــماره 
شناســنامه 11824 دختــر متوفيه،5-ســيدمحمدرضا جعفــرى بــه شــماره ملــى 
4031777175 پســر متوفيه،6-ســيدمحمدجواد جعفــرى بــه شــماره شناســنامه 
1300 همســر دائمــى متوفيــه. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت 
مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا 
ــرف  ــي ظ ــخ نشــر نخســتين آگه ــزد او باشــد از تاري ــه ن ــه از متوفي وصيتنام

ــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.  يــك م
(م الف 219)

قاضى حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودرآهنگ 

 حدود 2ماه اســت كه جلــوى نانوايى ها 
صف هاى طوالنى تشــكيل مى شــود. از نان 
فانتزى فروشــى ها گرفته تا لواشى و سنگكى 
همه ساعت ها با صف مواجه هستند. پيش از 
اين هم برخى مســئوالن به صورت غيررسمى 
خبر از كمبود آرد مى دادند، اما آثار اين كمبود 
از اواخر بهار امســال نمــود يافت و موجب 
شــد اغلب نانوايى ها ســاعت پخت خود را 
كم كنند كه نتيجه آن صف هاى طوالنى است 
كه شــبانه روز در خيابان ها و جلوى نانوايى ها 
مشاهده مى شود. كم آبى يكى از داليلى است 
كه سبب كاهش كشــت و برداشت گندم در 
ســال زراعى 1400-1399 شد كه نتيجه اين 
كاهش احتماالً از پاييز ســالجارى مشــخص 
مى شــود كه برخى مســئوالن نيز پيش از اين 
هشدار داده اند. با اين حال رئيس شركت غله  و 
بازرگانى استان همدان بيان كرد: در حال حاضر 
هيچگونه كمبود آرد در استان همدان نداريم و 
انبار ذخاير گندم ما به اندازه يك  سال، ذخيره 

دارد.
مســعود بكائى افزود: مانند ســنوات گذشته، 
سهميه براساس جمعيت هر منطقه به نانوايى ها 
داده مى شود و حتى در فصل تابستان، سهميه 
آرد نانوايى ها را افزايش داديم تا مشكلى وجود 

نداشته باشد.
وى با تأكيد بر اينكه ممكن است برخى قصد 
داشته باشند كه از اختالف قيمت آرد سهميه اى 
با قيمت آزاد آرد در بازار، سوءاســتفاده كنند 
همين مســأله موجب بروز مشكالتى شود، به 
ايســنا، گفت: اداره كل صمت استان، موظف 
است كه ميزان پخت و ساعات كارى نانوايى ها 

را كنترل و بررسى كند.
بكائى بــا بيان اينكه نبايد تغييرى نســبت به 
ســاعت كار و ميزان پخــت نانوايى ها وجود 
داشته باشد، افزود: وقتى سهميه آرد نانوايى ها 
هيچ كاهشى نداشته دليلى براى كاهش ساعت 
كارى وجود ندارد و بايد تا همان ســاعتى كه 

قبًال پخت داشتند، فعال باشند.
فرمانــدار همدان هم از تأميــن آرد موردنياز 
شهرستان خبر داد و گفت: در مردادماه حدود 

135هــزار كيســه آرد در نانوايى هاى همدان 
توزيع شــده و هيچ مشكلى از نظر كمبود آرد 

وجود ندارد.
محمدعلــى محمــدى با اشــاره بــه تعداد 
نانوايى هاى فعال در سطح شهرستان، بيان كرد: 
585 نانوايى در ســطح شهرستان وجود داشته 
كه به طور ميانگين روزانه 7 تا 8 كيسه سهميه 
آرد دارند، امــا توزيع جغرافيايــى نانوايى ها 

مناسب نيست.
وى بــا تأكيد بر نامتعارف  بــودن قيمت نان، 
گفــت: قيمت نامتعارف نــان از جمله عوامل 
مرتبط با خروج آرد از شــبكه توزيع و فروش 
غيرمجاز آن به ساير بخش هاست كه اميدواريم 
اصالح قيمت نان در اســتان هرچه سريع تر به 

نتيجه برسد.
محمدى با تأكيد بر حل مشكل صنف نانوايان، 
افزود: اتحاديــه نانوايان بايد جدى تر پاى كار 
باشــد و عالوه بر پيگيرى و رفع مشــكالت 
صنفى نانوايان نظارت بيشــترى بر واحدهاى 

نانوايى داشته باشد.
وى در پايــان از برخورد با واحدهاى نانوايى 
متخلف خبــر داد و گفــت: هرگونه تعطيلى 

غيرمجاز نانوايى ها قابل قبول نبوده و متخلفان 
در صورت تكرار تخلف اعمال قانون شــده و 

سهميه آنها قطع و مجوز آنها باطل مى شود.
صاحب يــك واحــد نانوايى ســنگكى هم 
افزايش تعداد نانوايى ها در سطح شهر را دليل 
اصلى كاهش ســهميه آرد نانوايى ها دانست و 
بيان كرد: چند سال گذشــته تعداد نانوايى ها 
كمتر و ســهميه آرد هر نانوايى بيشتر بود، اما 
در حال حاضــر حدود 50 نانوايــى به تعداد 
نانوايى ها اضافه شده و براى تأمين سهميه آرد 
اين نانوايى ها، سهميه آرد ما نسبت به چند سال 

گذشته كمتر شده است.
رحيم زندى افزايــش تقاضا براى نان را يكى 
ديگر از داليل شــلوغى نانوايى ها برشمرد و 
گفت: با توجه به اينكه قيمت نان نســبت به 
ديگر كاالهاى اساسى، كمتر است همه اقشار 
مردم قادر به خريد هســتند و در نتيجه تقاضا 

افزايش يافته است.
بــه گفته وى اين واحد نانوايى تا چند ســال 
گذشــته حدود 13 كيســه آرد در روز پخت 
داشته و امروز به  دليل افزايش تعداد نانوايى ها 

اين تعداد به 8 كيسه كاهش يافته است.

زندى بيــان كرد: زمانى كه نــرخ نان را هزار 
تومان تعيين كردند، مرغ كيلويى7 هزارتومان 
و برنج كيســه اى 45 هزار تومــان بود، اما در 
حال حاضر قيمت نــان تغييرى نكرده و ديگر 
كاالهاى اساسى چند برابر شده است. ُمزد يك 
كارگر نانوايى نيز 80 هزار تومان اســت اين 
كارگر با چنين مزدى نمى تواند زندگى روزانه 
خود را بچرخاند، بنابراين تغيير شغل مى دهد 
يعنى بسيارى از نانوايى ها با كمبود كارگر نيز 

مواجه هستند.
وى با بيان اينكه هزينه هــاى مواداوليه پخت 
نان و بيمه چند برابر شده است، افزود: ساعت 
كارى نانوايى ها طوالنى اســت و ما بايد از 4

صبح تا 9 شــب پخت داشته باشيم، البته اين 
روزها 6 صبح آغاز به كار مى كنيم كه تا ساعت 
9 نان داشته باشــيم برخى نانواها كه 4 صبح 
آغاز بــه كار مى كنند از اين طرف ســاعت 6
دست مى كشند چون آردى براى پخت ندارند.

شــهروندان در صورت مواجه با مشــكل و 
تخلف در نانوايى ها مى توانند با شــماره 124

تمــاس بگيرند و تخلف نانوايــان را گزارش 
دهند.

 معاون هماهنگى اموراقتصادى استاندارى 
همدان از مانع زدايى2 واحد صنعتى و توليدى 
اين اســتان خبر داد و گفت: اين واحدها در 
مسير فعاليت خود با موانعى مواجه بودند كه 
در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد بررسى و 

گره از مشكالتشان باز شد.
بــه گزارش ايرنا، ظاهر پورمجاهد در ســتاد 
تســهيل و رفع موانع توليد استان بيان كرد: 
شركت «هگمتان داروى غرب» براى واردات 
ماشين آالت و تجهيزات دچار مشكالتى بود 
كه با مســاعدت بانك هاى توسعه و تعاون، 
صــادرات، ملت و كشــاورزى راهكارهايى 
براى رفع موانع پيش روى اين واحد توليدى 
ارائه شد. وى افزود: شركت هگمتان داروى 
غرب از صنايع داروسازى واقع در شهرستان 
تويســركان اســت كه در كنار شركت هاى 
داروســازى  «فاران شــيمى» و «تدبير دارو 
سالمت» توانســته اند اين شهرستان كوچك 
را به قطب دارو در غرب كشور تبديل كنند. 

پورمجاهد بيان كرد: يك ســرمايه گذار قصد 
راه اندازى واحد توليد دستگاه ازن ساز را دارد 
كه در اين مســير با موانعى مواجه شده كه با 
كمك اعضاى ســتاد تسهيل مصوبه هاى الزم 

براى گره گشايى از اين واحد ثبت شد.
اســتاندارى  اموراقتصادى  هماهنگى  معاون 
همــدان گفــت: ايــن واحــد در شــهرك 
فناورى هاى برتر مستقر مى شود و اين شهرك 
با زيرساخت هاى آماده از صنايع دانش بنيان و 

نوين استقبال مى كند. 
وى همچنين به بررســى مســائل شــركت 
مارال فروز واقع در شهرســتان اسدآباد تأكيد 
كرد و افزود: براى بازگشت اين واحد توليد 
رب گوجه فرنگــى به چرخــه توليد تالش 

مى كنيم. 
معاون استاندار همدان افزود: با توجه به شعار 
و سياست محورى امسال در راستاى حمايت 
از توليد و رفع موانع پيــش روى واحدهاى 
توليــدى، اين مهــم در دســتور كار مديران 

اجرايى اســتان همدان قرار دارد و جلسات 
ستاد تسهيل نيز با همين رويكرد به صورت 
هفتگى و با هدف رفع مشكالت و گره گشايى 
از كار واحدهــاى توليــدى در حوزه هــاى 
مختلف اقتصادى، كشاورزى و صنعتى به طور 

مستمر و منظم برگزار مى شود. 
پورمجاهد  گفت: حمايت و پشتيبانى از صنايع 
موجود براى رونق توليد و ايجاد اشتغال پايدار، 
زمينه مناسب براى حضور فعال و مؤثر بخش 
خصوصى بــراى ســرمايه گذارى در عرصه 

اقتصادى و حوزه توليد استان را فراهم مى كند.
وى بيان كرد: تيم مديريتى اقتصادى در استان 
همدان با محوريت استاندار به صورت جدى 
و عملى حامى توليدكنندگان هستند كه عالوه 
بر جلسات ستاد تســهيل در هيأت خبرگان 
بانكى و شوراى گفت وگوى دولت و بخش 
خصوصى نيز مســائل و مشكالت اين قشر 

مطرح و به صورت دقيق بررسى مى شود.
به گفتــه پورمجاهد واحدهــاى توليدى در 

مرحله نخســت بايد در سامانه ستاد تسهيل 
به نشانى tashil.stsm.ir تقاضاى خود را 
ثبت كنند و سپس درخواست آنها در اختيار 
دســتگاه مربوطه قرار مى گيرد تا در صورت 
رفع نشــدن مشكل، موضوع در ستاد تسهيل 
اســتان مطرح و براى رفــع آن تصميم گيرى 
شود.معاون هماهنگى اموراقتصادى استاندار 
همدان افزود: عالوه بر اين، مركز شبانه روزى 
رســيدگى به مشــكالت توليدكننــدگان و 
سرمايه گذاران در ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان همدان نيز از سال گذشته براى 
پاسخگويى به مسائل و مشكالت اين حوزه، 

راه اندازى و فعال شده است.
اســتان همدان داراى حدود 2هــزار واحد 
توليدى صنعتى و كشاورزى فعال است و از 
ابتداى امســال 30 جلسه ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد در استاندارى همدان تشكيل شده 
كه حاصل آن 120مصوبه براى گره گشايى از 

صنايع و كارخانه هاست.

كمبود آرد يا سوءاستفاده از وضعيت بازار؟
■ فرماندار همدان: قيمت نان يكى از عوامل خروج نان از چرخه توزيع است

■ رئيس شركت غله  و بازرگانى استان: يكسال ذخيره گندم داريم

2 واحد توليدى و صنعتى استان همدان مانع زدايى شد
حل مشكل رب اسدآباد و هگمتان دارو
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

بلورى و افشارى در هيأت فوتبال استان
 دور جديد فعاليت هيأت فوتبال آغاز شــده و رئيس هيأت فوتبال 
در نظر دارد با تزريق نيروى جوانى به بدنه هيأت جنب وجوش خاصى 

را در فوتبال ايجاد كند.
در هفته گذشــته 2 تن از اهالى فوتبال و از جوانان در هيأت پســت 
گرفتند.عباس صوفى در حكمى هادى بلورى نوين بازيكن سابق تيم 
شــهردارى همدان و يكى از جوانان خوب شهر همدان را به رياست 
كميته جوانان هيأت منصوب كرد و به دنبال آن اكبر افشارى از مربيان 
جوان همدانى نيز از ســوى صوفى به رياست كميته آموزش دعوت 
شد.حضور اين 2 نيروى جوان و تازه نفس را در هيأت فوتبال به فال 
نيــك مى گيريم و اميدواريم با افكار جوان گرايانه بلورى و افشــارى 

شاهد اتفاقات خوب در فوتبال استان باشيم.
عباس صوفى چند هفته پيش براى مدت 4 ســال ديگر به رياســت 
هيأت فوتبال اســتان انتخاب شد و اميد مى رود حال كه از كار اجراى 
شهردارى فارغ شده است با توان بيشترى امور فوتبال را زيرنظر بگيرد 

و شاهد اتفاقات خوب در اين رشته باشيم.

اجراى پروژه هاى مختلف آموزشى تنيس 
در آسيا

 با برنامه ريزى فدراســيون جهانى تنيس ITF، دوره هاى مختلف 
آموزشى ويژه كشورهاى مختلف آسيايى برگزار شد.

بر اين اساس دوره هاى آموزشى آشنايى با تنيس جوانان ويژه والدين 
و مربيان كشورهاى پاكستان و عراق برگزار شد.

سيد امير برقعى مدرس ايرانى فدراسيون جهانى تنيس  كار تدريس و 
معرفى اين پروژه را برعهده داشت.

با برگزارى اين دوره هاى آموزشى، كشورهاى عضو برنامه هاى آشنايى 
والدين با برنامه تنيس جوانان را در سطح ملى آغاز كردند. 

دروازه بان همدانى در تركيب تيم ملى بانوان 
 تيم ملى فوتبال بانوان ايران در ديدارى دوستانه به مصاف تيم ملى 
ازبكستان در تاشكند رفت كه در اين ديدار زهرا خواجوى دروازه بان 

همدانى در تركيب اصلى تيم ملى كشورمان قرار داشت.
اين ديدار با نتيجه 2 بر صفر به سود ازبكستان به پايان رسيد.

همچنيــن مرضيه نيكخــواه از همدان نيــز در اردوى تيم ملى بانوان 
حضور دارد. دومين ديداردوســتانه بانوان كشورمان روز پنجشنبه 4

شهريورماه برگزار مى  شود.

رقابت هاى ليگ برتر در چمن طبيعى
 سازمان ليگ فوتبال با ارسال نامه اى به هيأت هاى فوتبال استان ها 
و باشگاه ها تأكيد كرد كه رقابت هاى ليگ برتر در زمين چمن طبيعى 

بايد برگزار شود.
در نامه بهاروند به باشگاه ها و هيأت هاى فوتبال آمده است:

با هدف ارتقاى كيفيت هرچه بهتر ميزبانى مسابقات ليگ برتر و كاهش 
نرخ آسـيب ديـدگى ورزشـكاران از يكسو و رعايت شـرايط مساوي 
در رقابت هاي پيش رو، ســازمان ليگ فوتبال اعالم مى كند از اين پس 
تمامى رقابت هاي ليگ برتر، مى بايســت در چمــن طبيعى با ابعاد و 
كيفيت اسـتاندارد برگزار شده و تحت هيچ شـرايط چمن مصنوعى با 

هر مدل و كيفيتى موردنظر و تأييد سازمان ليگ نمى باشد.
از آنجا كه اين امر به عنوان يك دســـتورالعمل و ابالغيه سراســـري 
مى باشـــد، بنابراين در رابطه با هيچ يك از باشـگاه ها حاظر در ليگ 
برتر قابل اغماض و يا اســتثنا نبوده و الزاًما مى بايست باشگاه ميزبان 
عالوه بر ساير موارد مرتبط با ميزبانى موضوع فوق را نيز فراهم فرمايد.

بديهى اســت سازمان ليگ مجاز است در رابطه با اين امر تصميمات 
مقتضى از جمله لغو ميزبانى و بررســى انتقال مسابقات مربوطه را به 

ورزشگاه ديگر و يا استان هاي همجوار اتخاذ كند.

رژه كاروان ورزشى ايران 
در افتتاحيه پاراالمپيك

 بازى هاى پاراالمپيك 2020 توكيو روز گذشته به طور رسمى افتتاح 
 شد و تنها 63 نفر از نمايندگان كشورمان در مراسم رژه حضور داشتند.
بازى هــاى پاراالمپيك 2020 توكيــو ديروز به طور رســمى افتتاح 
شــد و كاروان ورزشى ايران با 63 ورزشــكار و با پرچمدارى زهرا 
نعمتى(پاراتيروكمــان) و نورمحمد آرخــى( پارادووميدانى) در اين 

مراسم رژه رفتند.

قطر ميزبان بازى هاى عراق 
در انتخابى جام جهانى

 فدراسيون فوتبال قطر با درخواست عراق براى ميزبانى بازى هاى 
اين كشور در انتخابى جام جهانى 2022 موافقت كرد و به اين ترتيب 

بازى عراق با ايران در دوحه برگزار مى شود.
تيم ملى فوتبال عراق در گروه نخست انتخابى جام جهانى 2022 قطر 

با تيم هاى ايران، كره جنوبى، امارات، لبنان و سوريه هم گروه است.
عــراق به خاطــر ناآرامى هاى داخلــى كه دارد نمى توانــد ميزبانى 
بازى هــاى خانگى خود را برعهده بگيــرد و به همين خاطر از قطر 

درخواست ميزبانى كرد.
تيم ملى فوتبال عراق در ديدار نخســت خود در انتخابى جام جهانى 
11 شــهريورماه ميهمــان كره جنوبى اســت و پــس از آن در 16 
شــهريورماه ميزبان ايران است و به اين ترتيب اين بازى حساس در 

قطر برگزار مى شود.

 VAR انتخاب 4 گزينه نهايى براى اجراى
در ايران

 هفتمين جلســه كارگــروه VAR با حضور مشــاور رئيس در 
امور فناورى اطالعات، رؤســاى دپارتمان هــاى بين الملل، حقوقى، 
روابط عمومى، سرپرســت كميته مسابقات، نمايندگان دپارتمان هاى 
داورى، بازاريابــى و كميســيون معامــالت در ســالن اجتماعات 

روابط عمومى فدراسيون برگزار شد.
در اين جلسه اعضا به بررسى برآورد ليست موارد هزينه اى موردنياز 
دوره آموزش VAR به داوران، بررسى مجموعه هاى توانمند جهت 
پياده ســازى طرح مينى كمپ و انتخاب 4 گزينه جهت تصميم گيرى 

نهايى پرداختند.
گفتنى اســت، ارائه گزارش مكاتبات با STPهاى مورد تأييد فيفا 
كه براى پياده ســازى VAR در ايران اعالم آمادگى كرده اند، آخرين 

موضوعى بود كه در اين نشست مورد بررسى قرار گرفت.

ليورپول مانع حضور محمدصالح 
در تيم ملى مصر شد

 باشــگاه انگليسى ليورپول مانع حضور محمد صالح در تيم ملى 
فوتبال كشورش براى بازى هاى هفته آينده شد.

ــه  ــت ك ــالع داده اس ــر اط ــال مص ــيون فوتب ــه فدراس ــول ب ليورپ
ــراى بازگشــت  ــا ب ــت بريتاني ــه دول ــى ك ــل محدوديت هاي ــه دلي ب
شــهروندان كشــورهايى كــه در ليســت قرمــز هســتند وضــع كــرده 
اســت اجــازه ســفر بــه محمــد صــالح بــراى همراهــى تيــم ملــى 

كشــورش نخواهــد داد.
ليورپول به همراه ديگر اعضاى اتحاديه باشــگاه هاى اروپا مذاكراتى 
را با هدف جســت وجوى راه هايى بــراى دور زدن محدوديت هاى 
انگليس در ســفر انجام داده است، اما توافق حاصل نشد و به همين 
خاطر باشــگاه به مقامات فوتبال مصر اطالع داد كه آنها نمى توانند 
صالح را براى بــازى مقدماتى جام جهانى مقابل آنگوال در قاهره به 

اين كشور بفرستند.
 در صــورت همراهى صالح در ديــدار برابر آنگوال، وى نزديك به 
2 هفتــه در بريتانيا در قرنطينه خواهد بــود و چند بازى ليورپول را 

از دست مى دهد.

گزينه نيمار 
PSG براى جايگزينى ام باپه در

 ستاره برزيلى پارى سن ژرمن گزينه 
مورد عالقه خود براى جايگزينى ام باپه 
را به ســران پارى ســن ژرمن معرفى 
كرد. جدايى ام باپه از پارى ســن ژرمن 
تا حدود زيادى قطعى به نظر مى رسد.

ايــن بازيكن جوان حاضر نيســت كه 
قراردادش را با پارى سن ژرمن تمديد 
كند و به همين دليل باشــگاه در تالش 

براى انتخاب جايگزينى شايسته براى وى است.
ام باپه دوســت دارد كه راهى رئال مادريد شود و پارى سن ژرمن هم 
منتظر رســيدن يك پيشنهاد خوب از ســوى مادريدى هاست تا اين 

انتقال نهايى شود.
نيمار از ســران پارى سن ژرمن خواسته است كه در صورت جدايى 
ام باپه براى جايگزينى اين بازيكن با ريچارليسون قرارداد امضا شود.

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

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

برابر رأي شــماره 139960326034000976 هيأت اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك همدان- ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاى رضا آقاجانى 
فرزند حسين به شــماره شناسنامه 323 صادره از همدان در اعيانى سه دانگ مشاع از 
ششدانگ و عرصه 40/66 شعير مشاع از ششدانگ يك باب گاراژ به مساحت 3938/16 
مترمربع قسمتى از پالك 19 اصلى واقع در همدان بخش حومه دو حوزه ثبت ناحيه دو 
خريداري از مالك رســمي آقاى على قلى دولتشاهى 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 رســيد، 
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 135)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/02

موسى حنيفه -  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

برابــر رأي شــماره 140060326001000625 - 1400/05/11 هيأت اول/دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم خديجه 
دبيرى فرزند محمد به شماره شناسنامه 997 صادره از قروه در ششدانگ يك باب خانه به 
مساحت 138/72 مترمربع قسمتى از پالك 13 اصلي واقع در حومه بخش سه همدان،به 
نشانى كوى مطهرى،خيابان شهيد كوچكى،بن بست الدن 19 ،خريداري از مالك رسمي 
آقاى حســين خانجانى محرز گرديده است كه حقوق ارتفاقى ندارد. 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 تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. 
(م الف 691)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/03

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139960326034001213 هيأت اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك همدان - ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى محمود آقاجانى 
فرزند حســين به شماره شناسنامه 267 صادره از همدان در اعيانى سه  دانگ مشاع از 
ششدانگ و عرصه 40/66 شعير مشاع از ششدانگ يك باب گاراژ به مساحت 3938/16 
مترمربع قسمتى از پالك 19 اصلى واقع در همدان بخش حومه دو حوزه ثبت ناحيه دو 
خريداري از مالك رســمي آقاى على قلى دولتشاهى 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 رســيد، 
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 137)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/02

موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

برابر رأي شماره 140060326008000320 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدعلى كيانى فرزند سبزعلى به شماره 
شناســنامه 3629 صادره از رزن در يك واحد سردخانه به مساحت 3500 مترمربع پالك 
574 فرعى از 195 اصلي قريه خورروند واقــع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن  
خريدارى از مالك رســمى آقاى شــعبان كيهانى طاهر برابر سند شماره 38109 مورخه 
1399/12/28 دفتر يك رزن محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 40) 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/18

حسين حيدرى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن

قائدى با قرارداد 50 ميلياردى در امارات 
 باشگاه استقالل براى انتقال«مهدى قائدى» به باشگاه االهلى امارات 
قــراردادى به ارزش يك ميليون و 800 هزار دالر منعقد كرد؛ قراردادى 

كه گران ترين انتقال تاريخ فوتبال ايران را رقم زد.
مهدى قائدى روز گذشته به طور رسمى با باشگاه شباب االهلى امارات 

قرارداد امضا كرد.
اين باشــگاه اماراتى با انتشار كليپى كوتاه خريد ستاره بوشهرى فوتبال 
ايــران را تأييد كرد تا رؤياى هواداران اســتقالل براى ادامه حضور اين 

بازيكن با پيراهن شماره 10 آبى ها نقش برآب شود.

قائدى كه در ماه هاى گذشته موردتوجه باشگاه شباب االهلى قرار گرفته 
بود، در چند روز گذشته مذاكراتى را با مديران استقالل و باشگاه اماراتى 
انجام داد و سرانجام اين انتقال روز گذشته رنگ واقعيت به خود گرفت.
در ابتــدا مديران االهلى پيشــنهاد يك ميليون و 500 هــزار دالرى به 
اســتقالل داده بودند، اما اين پيشــنهاد با مخالفت مددى روبه رو شد تا 

اماراتى ها قيمت پيشنهادى خود را باالتر ببرند.
باشــگاه استقالل پس از قطعى شــدن انتقال قائدى در بيانيه اى نوشت: 
مهــدى قائدى در گران ترين انتقال تاريخ فوتبال ايران از تيمى ايرانى به 

باشگاهى خارجى، راهى شباب االهلى امارات شد.
اكنون اين پرسش مطرح مى شود كه مبلغ انتقال قائدى چقدر است؟

به گزارش ايرنا، باشــگاه استقالل با االهلى امارات قراردادى 5 ساله به 
ارزش يك ميليون و 800 هزار دالر(حدود 50 ميلياردتومان) منعقد كرده 

و هرسال درصدى از اين قرارداد به استقالل مى رسد.
به اعتقاد مديريت باشگاه استقالل با انتقال قائدى، اين باشگاه عالوه بر 
اينكه مى تواند بدهى خود را به آندره آ اســتراماچونى تسويه كند، قادر 

خواهد بود تا مبلغى را نيز به بازيكنان تازه وارد خود پرداخت كند.
از ايــن قــرارداد 50 ميليــاردى 15ميليــارد از آن به مربــى ايتاليايى 
اســتراماچونى اختصاص مى يابد تا استقالل از خطر محروميت نجات 
پيدا كند، همچنين 23ميليارد نصيب باشــگاه مى شود و12ميليارد نيز به 

خود قائدى مى رسد.
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پيشخـوان

برگزارى مسابقه 
دوستانه مينى گلف

 به مناسبت بزرگداشت روز ابوعلى 
ســينا و روز پزشــك يك دوره مسابقه 
دوســتانه مينى گلــف در بخش بانوان 
برگزار شد. اين مسابقه در محل سايت 
تخصصى مينى گلف همدان با رعايت 
كامــل پروتكل هــاى بهداشــتى و به 

صورت انفرادى برگزار شد.
تعداد قابل توجهى از بانوان ورزشكار و 
عالقه مند به رشته مفرح و جذاب مينى 
گلف به روش استروك  پلى با يكديگر 
در فضايى كامًال پرنشــاط و صميمى به 

رقابت پرداختند.
در پايان اين رقابت پر هيجان ندا جهانى، 
كيميا حسين زاده و آيدا جهانى توانستند 
به ترتيب عناوين نخســت تا سوم را از 

آن خود كنند.

برگزارى مسابقه 
دوستانه چيپ

 به مناسبت گراميداشت روز پزشك 
مسابقه دوستانه چيپ برگزار شد.

در نخســتين روز از آخرين ماه تابستان 
مســابقه دوســتانه چيپ به مناســبت 

گراميداشت روز پزشك برگزار شد.
اين مسابقه در بخش آقايان و با رعايت 
كامل پروتكل هاى بهداشتى، با شركت 
تعدادى از ورزشــكاران رشته گلف در 

رده سنى آزاد برگزار شد.
مسابقه مذكور در محل هميشگى تمرين 
گلف واقــع در بلــوار ارم به صورت 

انفرادى برگزار شد.
در اين مسابقه هر يك از بازيكنان با زدن 
10 ضربه چيپ به سمت منطقه هدف با 
يكديگر رقابت كردند كه در پايان سام 
سپنتا، مســيحا جبرييلى و محمدشفيع 
عالمــه توانســتند به ترتيــب عناوين 

نخست تا سوم را كسب كنند.

تكميل زمين فوتبال 
ساحلى در كبودراهنگ

 عمليــات اجرايــى زميــن فوتبال 
ساحلى در روستاى كوريجان شهرستان 

كبودراهنگ تكميل شد.
رئيس اداره ورزش وجوانان شهرســتان 
كبودراهنگ بــا بيان ايــن خبر گفت: 
عمليات اجرايى زمين فوتبال ســاحلى 
در روســتاى كوريجان از توابع بخش 
مركزى شهرســتان كبودراهنگ تكميل 
شد. حســين قراگوزلو با بيان اينكه اين 
زمين  به همت خيريــن در اختيار اداره 
اســت،  گرفته  قرار  وجوانــان  ورزش 
افــزود: اين شهرســتان ظرفيت خوبى 
براى ورزش ســاحلى دارد و اميدواريم 
با حمايت همه جانبه مسئوالن و تالش 
ورزشكاران بتوانيم ورزش هاى ساحلى 
را در شهرســتان كبودراهنگ رشــد و 

توسعه دهيم.

همايش ورزش 
صبحگاهى در مالير

 هيأت ووشــو شهرســتان مالير با 
صبحگاهى  ورزش  همايــش  برگزارى 
ويــژه بانوان در چمن اســتاديوم تختى 
ســالروز ورود آزادگان به ميهن اسالمى 

را گرامى داشت.
همايش ورزش صبحگاهى ويژه بانوان 
بــه همت هيــأت ووشــو و همكارى 
مسئول امور ورزش بانوان اداره ورزش 
وجوانــان در چمن مجموعه ورزشــى 
تختى به مناسبت سالروز ورود آزادگان 
به ميهن اسالمى با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى برگزار شد.

 زمــان برگــزارى مرحله ســوم انتخابى 
جام جهانى فوتبال در قاره آسيا 10 روز ديگر 
فرامى رسد و تيم هاى آســيايى براى حضور 
قدرتمنــد در ايــن رقابت ها خــود را آماده 

مى كنند.
اين رقابت ها در حالى از 11 شهريورماه آغاز 
مى شــود كه هنوز تيم ملى كشورمان تشكيل 
نشده است و اين تيم بدون بازيكنان ملى پوش 
لژيونر خود از امروز قرار است تمرينات خود 

را زيرنظر مربيان آغاز كنند.
ملى پوشــان كشــورمان كه اكثراً در ليگ هاى 
خارجى تــوپ مى زنند تنها چند روز به آغاز 
مســابقات به تيم ملى ملحق مى شوند و اين 
كار آماده سازى و هماهنگى را مشكل مى كند.

تيــم ملى فوتبال كشــورمان در گروه A اين 
رقابت هــا با تيم كره جنوبى، عراق، ســوريه، 

لبنان و امارات همگروه است.
تيم هاى همگــروه كشــورمان از ماه ها پيش 
تمرينات خــود را آغاز كرده انــد و با انجام 
بازى هــاى تداركاتــى در حال رســيدن به 
هماهنگى هستند، اما تيم ملى كشورمان بدون 
بازى تداركاتى قدم به اين رقابت ها مى گذارد 
و مســابقات دور رفت به منزلــه بازى هاى 

تداركاتى خواهد بود.
هنوز كادرفنى حتى اسامى بازيكنان ملى پوش 

را اعالم نكرده اند و معلوم نيست تيم ملى كى 
و چه زمانى تشكيل مى شود.

اين در حالى اســت كه حتى ميزبانى ايران در 
مقدماتــى جام جهانى نيــز در هاله اى از ابهام 
قرار دارد. تنها يك روز تا پايان ضرب العجل 
كنفدراســيون فوتبال آســيا باقى مانده است. 
فدراســيون فوتبال تالش كرده تا خواســته 
AFC را بــرآورده كند و در اين راه اقدامات 
خوبى را انجام داده از جمله آوردن كمك داور 
ويدئويى به ورزشــگاه آزادى كه از شــرايط 

ميزبانى محسوب مى باشد.
اما بزرگترين مانع ميزبانى همچنان پابرجاست. 
حق پخش تلويزيونى تنها مانع پيش رو است 
كــه صداوســيما بايد اين حق پخــش را به 
حساب AFC واريز كند كه تا به امروز چنين 
كارى صورت نگرفته اســت و اگر امروز اين 
كار عملى نشود، ايران ميزبانى در اين رقابت ها 
را از دســت خواهد داد و بايد در كشورهاى 

بى طرف پذيراى حريفان خود باشد.
به هرحال اوضاع تيم ملى كشورمان مناسبت 
نيست و اين تيم براى موفقيت در گروه A با 

چالش هاى بزرگى روبه رو است.
تيم ملــى ايران كه در مرحلــه دوم مقدماتى 
جام جهانى دور رفت را بسيار بد به پايان برد 
و دور برگشــت با كسب حداكثر امتياز جواز 

صعود به مرحله ســوم را كســب كرد و در 
اين مرحله كه از 11شــهريورماه آغاز مى شود 
ملى پوشــان ايران هنوز در خواب هســتند و 
گويا هيچ حركتى بــراى تقويت تيم صورت 

نگرفته است.
تيم ملى فوتبال ايران در نخستين گام در ايران 
ميزبان سوريه است و سپس در 16 شهريورماه 
راهى قطر مى شــود تا با تيم ملــى عراق در 
دوحه ديدار كند و ملى پوشــان 15مهرماه در 
ابوظبى به ميهمانى امارات مى رود آنگاه در 20 
مهرماه در ديدارى سخت پذيراى كره جنوبى 
در ورزشــگاه آزادى خواهد بود و سپس 20 
آبان ماه راهى بيروت مى شود تا با تيم ملى لبنان 

ديدار كند.
اميدواريم كه يوزهاى ايرانى در اين رقابت ها 
خوش بدرخشند و بتوانند سهميه حضور در 
مرحله پايانى جام جهانى كه سال آينده در قطر 

انجام مى شود را كسب كنند. 
رقابت هاى انتخابى جام جهانى در قاره آســيا 
با حضور 12تيم در 2 گروه برگزار مى شــود 
و در نهايت 2 تيم برتر هر گروه مســتقيم به 
جام جهانى راه پيدا مى كنند و تيم سوم 2 گروه 
نيز پس از مقابله با يكديگر به مصاف نماينده 
آمريكاى جنوبــى خواهد رفت تا بتواند جواز 

حضور در جام جهانى قطر را كسب كند.

 3 سال پيش در چنين روزى اتفاق بزرگى 
در بازى هاى آســيايى جاكارتا رخ داد و يك 
شور و نشــاط عجيب اجتماعى را در جامعه 
بــه راه انداخت. تيم هاى ملــى كبدى بانوان 
و آقايان ايران به ســلطه مطلــق هندى ها در 
كبــدى پايان دادند و هر 2 تيم بانوان و آقايان 
ايران در يك روز روى سكوى قهرمانى آسيا 
ايستادند تا بى نظيرترين صحنه در ورزش آسيا 
و كاروان ايــران رقم بخــورد، زيرا تا آن روز 
چنين اتفاقى نيفتاده بود كه 2تيم از يك رشته 
ورزشى روى سكوى قهرمانى به طور هم زمان 

بروند. 
رئيس هيأت كبدى اســتان به مناســبت روز 
ملى كبدى، موفقيت هاى اين رشــته تيمى را 
موردتوجه قرار داد و گفت: دوم شــهريورماه 
بــا توجه به 2 مدال طاليــى كه در بازى هاى 
آسيايى 2018 جاكارتا به ارمغان آورديم روز 

ملى كبدى نامگذارى شده است. 
سيد مصطفى موسوى بيان كرد: 
كبدى ايــران حرف هاى زيادى 
براى گفتــن در جهان دارد. بايد 
بگويم كه اگر قرار باشد يكى از 
ورزش هاى تيمى كه در مسابقات 
طورقطع  به  بگيــرد  مدال  آينده 

كبدى خواهد بود.  
وى با اشــاره بــه جايگاه كبدى 
ايران در سطح جهان گفت: براى 

افتخارآفرينى كبدى همــه ابزار الزم كه يكى 
از آنها وجود كرســى در فدراســيون جهانى 
است را در اختيار داريم و براى نخستين بار در 
ورزش كشور يكى از فرزندان اين مرزوبوم به 
عنوان رئيس فدراسيون جهانى كبدى انتخاب 
گرديد كه اين را مى توان به فال نيك گرفت. 

موسوى با اشــاره به برنامه هاى هيأت كبدى 

اســتان بيان كرد: ما براى تمام 
رده ها برنامــه داريم و مربيانى 
و  استعدادها  شناسايى  براى  را 
آموزش صحيح در نظر گرفتيم 
كه كار خود را آغاز كرده و در 
ايــن راه نيز بــه موفقيت هايى 
بدون  البتــه  يافته اند،  دســت 
مســاعدت مســئوالن استانى 
نمى توانيم به موفقيت برســيم 
و بايد مســئوالن براى اعتال و 
پيشرفت اين ورزش مفرح ما را يارى كنند.  

وى با اشــاره به پروژه هــاى ناتمام هيأت 
كبدى در سطح استان بيان كرد: چند پروژه 
در سطح استان داريم كه نيازمند مساعدت 
مســئوالن اســتانى اســت تا با اتمام آنها 
زمينه هاى رشد و توسعه ورزش كبدى در 

استان رقم بخورد.

آسمان تيم ملى فوتبال صاف نيست

ميزبانى ايران 
در گرو اقدام صداوسيما

پيشرفت كبدى در همدان چشمگير است
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