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بحران خشكسالى
 حاشيه ها را 
در همدان 
پررنگ مى كند

ُكشتى 
زير چتر حمايتى 
شوراى شهر 

طاليى نيك 
معاون توسعه 
مديريت وزارت 
دفاع شد
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مصاحبه  تحليل  گزارش  عملكرد  رپرتاژ   آگهى

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

                                           به مناسبت هفته دولت                                           به مناسبت هفته دولت

آگهي مزايده شماره 1400/2

روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

وضعيتسال ساختنوع خودرورديف
1ELX تصادفي1390سواري پژو پارس
-1388سواري پژو پارس2
-1389وانت نيسان3

شركت سيمان هگمتان در نظر دارد تعداد دو دستگاه خودروي سواري و يك 
دستگاه وانت از ناوگان حمل و نقل خود به شرح جدول زير را از طريق مزايده 

عمومي به فروش رساند.

مي توانند  مزايده  شرايط  برگ  دريافت  جهت  حقوقي  و  حقيقي  عالقمندان 
شركت اين  سايت  آدرس  به   1400/06/27 تاريخ  تا   1400/06/16 تاريخ  از 
WWW.HegmatanCement.com و يا يكي از آدرس هاي ذيل مراجعه 

نمايند. 
■ ميزان سپرده شركت در مزايده برابر 5 درصد مبلغ پيشنهادي مي باشد.

■ پاكت سربسته حاوي قيمت كارشناسي همزمان با بازگشايي پاكت شركت 
كنندگان در مزايده، باز خواهد شد.

دبيرخانه  به  شنبه، 1400/06/27،  روز  ساعت 16  تا  ها  پاكت  تحويل  زمان   ■
تهران و يا كارخانه به نشاني هاي زير مي  در دفتر  شركت سيمان هگمتان 

باشد:
بست  تقوي)-بن  (شهيد  كوشك  فردوسي-خيابان  خيابان  تهران:  دفتر    (1

انوشيرواني- پالك 6 
 تلفن: 66716585 - 66727816

2)  كارخانه: شهرستان درگزين- بخش شاهنجرين
تلفن: 7316-20 3633  081

شركت سيمان هگمتان (سهامي عام)
ttttttttttttttttt

ون  ه را ا هللا و ا ا

روابط عمومى صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان 
روستاييان وعشاير استان همدان

در كمال تأسف باخبر شديم 
مهندس مهدى سليمانى 
مديرعامل كارگزارى بيمه اجتماعى كشاورزان 
روستاييان وعشاير بخش مركزى شهرستان 

كبودراهنگ 
دار فانــى را وداع گفتنــد، ايــن ضايعــه 
ــان  ــد ايش ــواده ارجمن ــه خان ــزرگ را بـ ب

ــراى  ــال ب ــد متع ــم و از خداون ــى نمايي ــرض م ــليت ع تس
ايشــان طلــب مغفــرت كــرده و بــراى خانــواده محترمشــان 

ــم. ــى نمايي ــألت م ــل مس ــر جمي صب

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

دادستان:تعطيلى عليصدر 
مصوبه ستاد كروناست

غار جهــانى 
در سكـوت 
■ نادرى فر: امروز مديرعامل عليصدر انتخاب مى شود
■ نماينده پرسنل غار: عليصدر آبروى گردشگرى است

تبريك و تهنيت
جناب آقاى 

سـردار سرتيپ دوم 
رضـا طالئــى نيــك 

روزنامه همدان پيام

انتصــاب شايســته جنابعالــى بــه ســمت معاونــت محتــرم توســعه 
ــك و  ــاع را تبري ــردى وزارت دف ــزى راهب ــه ري ــت و برنام مديري
تهنيــت عــرض نمــوده ، موفقيــت و ســربلندى روز افــزون شــما را 

از خداونــد متعــال مســئلت داريــم.

س

مرورى به افتتاح پروژه هاى هفته دولت 

بهره بردارى 287 طرح 
و پروژه در استان

8

مجمع نمايندگان عقب نشينى كرد

گزينه اى براى استاندارى نداريم
■ متقاضيان استاندارى به وزارت كشور مراجعه كنند!

روز
ت 

داش
تعارف بى جا!ياد

1- در شــرايطى كــه رئيس جمهور براى 
پنجمين بار يك مديرارشد اجرايى كشور را از 
سرمايه هاى انسانى استان همدان انتخاب كرد 
تا در كنار وزارت علوم، فرهنگ، دادگسترى و 

كار، معاون رئيس جمهور و...
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يـادداشت روز

كوتاه از استان

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

تعارف بى جا!
 1- در شــرايطى كه رئيس جمهور براى پنجمين بار يك مديرارشد 
اجرايى كشور را از سرمايه هاى انسانى استان همدان انتخاب كرد تا در 
كنار وزارت علوم، فرهنگ، دادگسترى و كار، معاون رئيس جمهور و 
رئيس ســازمان ادارى و استخدامى هم همدانى باشد، متأسفانه مجمع 
نمايندگان اســتان همدان نتوانست نظر مشورتى خود درباره استاندار 

بعدى را آماده و به وزارت كشور ارسال كند!
اين مجمع در اقدامى قابل تأمل ليســت كامل گزينه ها را بدون بررسى 
به وزارت كشور فرستاد و در تعارفى بى جا از مسئوليت وزارت كشور 

در انتخاب استاندار سخن گفت!
2- اين اقدام به اين دليل تعارف بى جا خوانده مى شــود كه اقدامى از 
ســر استيصال و ناتوانى بوده و مجمع قادر به رسيدن به وحدت براى 

معرفى 5 گزينه نبوده است.
درحالى كه نمايندگان همواره از وحدت در مجمع ســخن مى گويند، 
اما در عمل و در اقدامى ساده براى معرفى حداكثر 5 گزينه به وزارت 

كشور بسيار متفرق و بدون وفاق و همدلى عمل مى كنند.
3- مجمع با ارجاع انتخاب اســتاندار به وزارت كشــور عمًال امكان 
دفاع از منابع و ســرمايه هاى انسانى اســتان در انتصاب استاندار را از 

دست داده است.
بــا اين اقدام اگر وزارت كشــور گزينه اى غيربومــى و ضعيف را به 
اســتاندارى همدان منصوب كند، همچون گزينه دزفولى ناشناخته كه 
انتصاب او تكذيب شد، اين هزينه اى است كه مجمع نمايندگان براى 

استان تراشيده است.
4- مجمــع اكنون به ظاهر در اصطالح توپ انتخاب اســتاندار را به 
زمين وزارت كشور انداخته تا از وزارت كشور استاندار قوى و سطح 
باال و با ديگر شــاخص هاى مهم را مطالبه كند، اما واقعيت اين است 
كه مجمع فرصت را از دســت داده و اكنون وزارت كشــور مى تواند 
گزينه اى از همه  جا مانده و رانده و از افرادى كه ســر دســت دولت 
مانده اند و جايى براى آنها يافت نشده را به استاندارى همدان منصوب 
كند و مجمع نمايندگان هم چاره اى جز تشكر و تعريف از اين گزينه 

ضعيف نخواهند داشت!
5- پاس گل مجمع به وزارت كشــور فرصتى نيســت كه وحيدى با 

تجربه زيادى كه در فضاى سياسى كشور دارد، آن را از دست بدهد.
در واقع اين پاس حتماً به گل منجر مى شــود، گلى كه به زيان توسعه 
و منابع انسانى اســتان خواهد بود و فرصت جهش اجرايى استان در 

دولت كرامت و وفاق را از استان خواهد گرفت.
6- نمايندگان نبايد احســاس كنند كه در دولت و مجلس  اصولگرا 

چالشى بين دولت و مجلس رخ نخواهد داد.
كافى اســت نمايندگان تنها دولت اصولگراى قبل را به ياد آورند كه 
دعواى نماينده عالى دولت در استان با نمايندگان قوا تيتر و عكس يك 
رسانه ها بود و چه ميزان استان را درگير حاشيه كرد و سرعت توسعه 

استان را كند كرد.
7- بــه نظر، نمايندگان شــرايطى كه اكنون اســتان در آن قرار گرفته  
را به خوبى درك نكرده اند و احســاس كرده اند كه معرفى گزينه هاى 
اســتاندارى به وزارت كشور اقدامى هزينه ساز خواهد بود و به همين 
دليل از خير آن گذشــته اند، اما بايد دقت شــود كه اين تعارف بى جا 
به وزارت كشــور بنابر آنچه گفته شــد، هزينه  بيشترى براى استان به 
بار خواهد آورد و پيشــنهاد مى شــود، نمايندگان استان از اين هزينه 
پيشگيرى كرده و با اقدامى به جا و در راستاى وفاق، بر خواست مردم 
در انتصاب استاندارى با شاخص هايى چون بومى، كاربلد، شايسته  و 
فسادســتيز با معرفى گزينه هايى بومــى تأكيد كرده و منفعت عمومى 
استان در فرصت دولت سيزدهم را سخت گيرانه و مجاهدانه پيگيرى 

كنند.

آمادگى آموزش وپرورش براى بازگشايى 
مدارس استان همدان در سالتحصيلى جديد

 مديركل آموزش وپرورش اســتان همدان از آمادگى آموزش وپرورش براى بازگشايى 
مدارس اين استان در سالتحصيلى جديد خبر داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، محمد پورداود با اشاره به تدارك چند برنامه براى 
بازگشايى مدارس استان همدان، گفت: در آمادگى كامل براى آغاز سالتحصيلى جديد به 

شيوه حضورى و مجازى هستيم.
وى افــزود: رويكرد هــاى متفاوتى براى آغاز ســالتحصيلى جديد خواهيم داشــت، اما 

به طورحتم مدارس در اول مهرماه به صورت مجازى بازگشايى مى شود.
مديركل آموزش وپرورش اســتان همدان بيان كرد: در آبان ماه بازگشايى مدارس را با چند 
برنامه دنبال مى كنيم كه حول محور تركيبى اقتضايى مى چرخد به گونه اى كه در مناطقى 
بــا وضعيت قرمز كرونايى مدارس به صورت مجازى و در نواحى با رنگ زرد و ســفيد 
مدارس به شــكل حضورى با رعايت دستورالعمل هاى بهداشــتى فعاليت خود را ادامه 

مى دهند.
پورداود گفت: درحال تدارك بازگشــايى مدارس هستيم، اما درنهايت تصميم ستادملى 
كرونا و وزارت آموزش وپرورش را براى يك ســالتحصيلى پربار و توأم با تندرســتى و 

شادابى دانش آموزان اجرا مى كنيم.

وى بيان كرد: تاكنون از تمام ظرفيت ها و امكانات براى توسعه آموزش هاى غيرحضورى 
و مجازى در اســتان استفاده شــده است و اين تالش ها به همت معلمان و مربيان دلسوز 

ادامه دارد.
مديركل آموزش وپرورش استان همدان همچنين به موفقيت هاى استان در زمينه شبكه شاد 
اشاره كرد و افزود: ســال گذشته تعداد زيادى تبلت در اختيار دانش آموزان قرار داديم و 

جزو استان هاى برتر كشور معرفى شديم.
پورداود از تهيه اطلس آموزشى در استان خبر داد و گفت: در اين اطلس تعداد دانش آموزان 
تحت آموزش حضورى، مجازى، درسنامه و شبكه شاد مشخص شده و منبع جامعى براى 

برنامه ريزى شيوه آموزش در سالتحصيلى جديد است.

فروشگاه فرهنگيان همدان باز هم درخشيد
 شــهنازكرمى - خبرنــگار 
فروشــگاه  همدان پيــام: 
ــان همــدان از ســال  فرهنگي
1396 تــا امســال بــه عنــوان 
برتــر  تعاونــى  شــركت 

ــد. ــى ش ــتان معرف اس
مديرعامــل شــركت تعاونــى 
مصــرف فرهنگيــان بــا بيــان 
ايــن خبــر گفــت: فروشــگاه 
تنهــا  همــدان  فرهنگيــان 
ــه  ــاس ارائ ــدن اجن ــاطى ش ــت اقس ــه باب ــت ك ــگاهى اس فروش
شــده خــود هيــچ ســودى روى اجنــاس اضافــه نمى كنــد و 
تمامــى اجنــاس ارائــه شــده داراى ضمانــت، گارانتــى و عالمــت 

ــت. ــتاندارد اس اس
رضا يوسفوند افزود: در 3 شعبه همدان، خيابان بوعلى سرپل يخچال 
و شعبه صدف و شعبه شهرك فرهنگيان درخدمت فرهنگيان شريف 

شهر همدان هستيم.

ريزش آوار سبب مرگ چاه كن
 در شهرستان بهار شد

 مديركل پزشــكى قانونى اســتان همدان گفت: مرد 58ساله در 
اللجين شهرستان بهار به علت ريزش آوار در درون چاه جان باخت.
آرتيــن كمالى در گفت وگو با ايرنا، گفت: اين مرد در اراضى زراعى 
روستاى دســتجرد درحال اليروبى چاه 35مترى بود كه ابتدا دچار 
گازگرفتگى شــده و ســپس بر اثر ريزش آوار درون چاه جان خود 

را از دست داد.
وى بيان كرد: تيم هاى هالل احمر و آتش نشانى براى خارج كردن اين 
فــرد از درون چاه در اين محل حضور يافته و پس از چند ســاعت 

تالش جسد وى را از داخل چاه بيرون كشيدند.

طرح «هر خانه يك سالمتگر» 
در همدان اجرا مى شود

 معاون جوانان جمعيت هالل احمر استان از اجراى طرح«هر خانه 
يك ســالمتگر» با هدف مشاركت دادن دانش آموزان در پيشگيرى از 

شيوع كرونا در اين استان خبر داد.
مريــم پاك بين در گفت وگــو با ايرنا، گفت: بــا توجه به اوج گيرى 
شــيوع ويروس كرونا و نظر به اهميت فرهنگ سازى در اين زمينه، 
هالل احمر طرح «هر خانه يك ســالمتگر»را در راســتاى مسئوليت 
اجتماعــى اعضاى كانون هاى دانش آمــوزى هالل احمر و به منظور 

مشاركت در امر كاهش شيوع بيمارى كوويد 19 اجرا مى كند.
وى بيــان كرد: در اين طرح هر عضــو كانون دانش آموزى به عنوان 
ســالمتگر خانواده خود، نســبت به راهنمايى اعضاى خانواده براى 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى اقدام كرده و از اين كار خود فيلم و 

عكس تهيه مى كند.

پرونده قضائى براى فروشندگان 
پوست خرگوش در همدان تشكيل شد

 رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان همدان بيان كرد 
كه براى متصديان 2 فروشــگاه چرم در شهر همدان به علت فروش 

پوست خرگوش پرونده قضائى تشكيل شد.
مجيد شــعبانلو در گفت وگو با ايرنا، گفــت: طبق ماده 10 قانون 
شكار و صيد، حمل، عرضه وفروش و صدور جانوران قابل شكار 
و اجزاى آنها بدون كســب مجوز ســازمان حفاظت محيط زيست 

است. ممنوع 
وى افزود: بر اين اســاس متخلفان به پرداخت جزاى نقدى از 300
هزار تا يك ميليون و 500 هزار تومان محكوم مى شــوند كه ضرر و 
زيان براى هر سر خرگوش نر 450 هزار تومان و خرگوش ماده يك 

ميليون و 350 هزار تومان است.

اصالح نيمى از نقاط حادثه خيز 
استان همدان

 رئيس اداره نگهدارى ابنيــه فنى اداره كل راهدارى و حمل ونقل 
جاده اى همدان گفت: نيمى از نقاط حادثه خيز جاده اى استان همدان 
حذف شده است. به گزارش رســانه پرسون، ابوالفضل ايرجى امين 
با بيان اينكه از 70 نقطــه پرتصادف و داراى تصادف در محور هاى 
اســتان حدود 35 نقطه آن به طوركامل رفع شده و بقيه آن در دست 
اقدام اســت، افزود: با اقدامات انجام شــده نيمى از نقاط حادثه خيز 

جاده اى استان همدان حذف شده است.

1- گزينه هاى غيربومى ورود پر ســر و صدايى به رقابت استاندارى 
همدان دارند. گويا با آنكه شــرايط براى انتصاب گزينه اى بومى به 
اســتاندارى همدان فراهم است، پاى چند گزينه غيربومى نيز به اين 

رقابت باز شده است. 
گفتنى اســت، اين گزينه ها نســبت به گزينه هاى بومى هيچ برترى 

خاصى ندارند و حتى ضعيف تر نيز هستند.
2-رقابت گزينه هاى اســتاندارى در فضاى مجازى بسيار داغ است. 
گويا ثبت نام گزينه  به عنوان استاندار همدان در پايگاه هاى اطالعات 

عمومى از اقدامات طرفداران گزينه ها در رقابت با هم است. 
گفتنى اســت، اطالعات اين پايگاه ها توسط مردم تكميل و ويرايش 

مى شود.
3- احتمال تزريق ُدز ســوم واكسيناســيون كرونا در كشور افزايش 
يافته اســت. گويا ُدز يادآور ســبب تقويت سيســتم ايمنى در برابر 

ويروس مى شود؛ اما قرارنيست كه ُدز سوم را به همه تزريق كنند.
 گفتنى است، به نظر مى رسد مطلوب ترين نوع واكسن براى ُدز سوم، 

واكسن هاى پروتئينى باشد.
4-كرونــا هزينه هــاى بيمه هــا را افزايــش داده اســت. گويــا 
ــه روى دســت بيمــه  ــان هزين ــارد توم ــزار و326 ميلي ــا  2 ه كرون

ــته اســت.  ســالمت گذاش
گفتنى اســت، كل هزينه بسترى بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت تا 

خردادماه بالغ بر 3هزار ميليارد تومان شده است. 
5-عملكرد واكسيناســيون استان متوســط بوده است. گويا همدان 
استان سيزدهم در رتبه بندى استان ها براساس عملكرد واكسيناسيون 

كرونا در كشور است. 
گفتنى اســت، استان همدان قريب به 37 درصد جمعيت را واكسينه 

كرده است.

  امســال287 طرح و پــروژه بزرگ 
اقتصادى، عمرانى، خدماتى، بهداشــتى 
و آموزشــى همزمان با هفته دولت در 
اين استان به بهره بردارى رسيد كه براى 
اجرا و بهره بردارى از اين تعداد طرح و 
پروژه درمجموع اعتبارى بالغ بر 3 هزار 
و 500 ميليارد تومان هزينه شده است كه 
هر يك از اين طرح ها با حضور استاندار 
و فرماندار شهرستان هاى همدان به اجرا 
درآمد كه در ادامه تعدادى از اين پروژه ها 

را با هم مرور مى كنيم.

 شهرستان همدان
 همزمان با هفته دولت 129پروژه با اعتبارى بالغ 
بر 2 هزار و 433 ميليارد و 215ميليون ريال در 

شهرستان همدان افتتاح و كلنگ زنى شد.
* افتتاح 27پروژه با اعتبارى بالغ بر 16ميليارد 

تومان در حوزه زيربنايى
*بهره بــردارى 77 پــروژه با اعتبــارى بالغ بر 

132ميليارد تومان در حوزه عمرانى 
*كلنگ زنى 14پروژه با اعتبــار 125ميليارد و 

800 ميليون تومان
*7 پروژه بهسازى، 9 پروژه مسكن محرومين 
و پروژه مقاوم سازى روستايى با اعتبارى بالغ بر 

25ميليارد تومان
*افتتاح 9واحد توليدى، اقتصادى، كشــاورزى 

و صنعتى با اعتبارى بالغ بر 42 ميليارد تومان
* افتتاح 2پروژه خدمات ودرمانى با اعتبارى بالغ 
بر 5/5 ميليارد تومان در حوزه  بهداشت ودرمان

*افتتاح11هزار و 256واحد مسكن مهر 
*افتتاح پروژه كتابخانه حبيــب ا... مظاهرى با 
اعتبار بالغ بر 6 ميليارد تومان و پروژه نوسازى 

مدرسه روستايى با هزينه 700 ميليون تومان

افتتاح بيش از 50 طرح در شهرستان قروه درگزين
بيش از 50 طرح در هفته دولت با اعتبارى بالغ بر 130ميليارد تومان در شهرستان قروه درگزين افتتاح 

و به بهره بردارى رسيد.  
* افتتاح گلخانه 8هزار مترى با هزينه بالغ بر 2ميليارد تومان

* طرح 7,5 كيلومترى به واحدهاى اقتصادى با هزينه بالغ بر 3 ميليارد و 200 ميليون تومان
* آسفالت و بهسازى معابر روستاى سايان به طول 1,2 كيلومتر با هزينه 2ميليارد و 160 ميليون تومان

* افتتاح پروژه برق به روستاى سايان با هزينه 500 ميليون تومان
* آســفالت و بهسازى معابر روســتاى گيورده به طول 1,4 كيلومتر با هزينه 2ميليارد و 360 ميليون 

تومان
* آسفالت و بهسازى مسير روستاى درگزين به طول يك كيلومتر با هزينه يك ميليارد و600 ميليون 

تومان
*آسفالت و بهسازى معابر روستاى سيلك با هزينه بالغ بر 700 ميليون تومان

* ارتقاى اينترنت همراه اول روستاى حكان با هزينه يك ميليارد تومان

افتتاح 52 طرح عمرانى در تويسركان
در هفته دولت امســال 52 طرح عمرانى با اعتبارى افزون بر 48 ميليارد و 200ميليون 

تومان هزينه شده است.
*  بهره بردارى ايستگاه راه آهن روستاى باباكمال با اعتبار 12ميليارد تومان

*افتتاح  سالن ورزش هاى رزمى با اعتبار4 ميليارد تومان
* توسعه شركت توليد داروى آران شيمى با اعتبار يك ميليارد و 500 ميليون تومان

بهره بردارى از 32  طرح 
در  شهرستان فامنين

32 طــرح عمرانى بــا اعتبار 31
ميليــارد و 480 ميليــون تومان 
همزمــان با هفته دولــت در اين 

شهرستان به بهره بردارى رسيد.
*افتتاح طرح ســبزى و صيفى با 
ظرفيــت 40 تن زمينــى و اعتبار 

15ميليارد تومان
*ايجاد اشــتغال بــراى 11نفر با 

افتتاح طرح سبزى و صيفى
*  افتتاح گلخانه اى به مســاحت 
4 هزار و 113متــر و اعتبار يك 

ميليارد و 390 ميليون تومان
*ايجاد اشــتغال بــراى 5 نفر به 
صورت مستقيم با افتتاح گلخانه 

بهره بردارى از 79 پروژه در شهرستان نهاوند

در هفته دولت امســال 79 پروژه با اعتبارى افزون بر 277ميليارد تومان در 
شهرستان نهاوند كلنگ زنى و به بهره بردارى رسيد.

*بيش از 79 طرح عمران شهرى، خدماتى، صنعت و كشاورزى
*  افتتاح تعداد 51 پروژه با اعتبار 70 ميليارد تومان

* افتتاح 27 پروژه در حوزه توزيع برق 
*كلنگ زنى 28 پروژه نيز با اعتبار 207ميليارد تومان

بهره بردارى از 81 پروژه 
در شهرستان رزن

در هفته دولت امسال81 پروژه با جمع بالغ بر 
45 ميليارد و 337 ميليون تومان در شهرستان 

رزن افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
حــوزه  در  شــاخص  پروژه هــاى   *

بهداشت ودرمان
* پروژه هاى راه ســازى و روكش آسفالت و 

رفع نقاط حادثه خيز
*  ايجاد اشــتغال بــراى 60 نفر بــا افتتاح 

پروژه هاى هفته دولت 
* 74 پروژه افتتاحيه به مبلغ 38 ميليارد تومان
* 7 پروژه كلنگ زنى به مبلغ 270ميليون تومان

افتتاح 58پروژه در كبودراهنگ
در هفته دولت امســال 58 پروژه با اعتبارى بالغ بر 69 
ميليارد تومان در شهرستان كبودراهنگ به بهره بردارى 

رسيد.
*افتتاح6 واحد مســكن محروميــن، پدهوايى و باند 

اضطرارى هالل احمر 
* افتتــاح بزرگترين گلخانه اســتان همدان با  7 هزار 

و860 مترمربع
*افتتاح 3 مســكن خانواده چندمعلولى در روســتاى 

جيغى
* بهره بردارى روكش مسير گل تپه به ميهمله با اعتبار 4 

ميليارد و 500 ميليون تومان
* افتتاح ساختمان آتش نشانى قهوردعليا همزمان با 7 

پروژه دهيارى هاى دهستان قهورد

افتتاح 55 پروژه در شهرستان بهار
امسال در هفته دولت 55 پروژه با جمع بالغ بر بيش از 110ميليارد تومان 

در شهرستان بهار به بهره بردارى رسيد.
* 7 پروژه شركت توزيع نيروى برق

* 10 طرح مخابراتى
* 9 طرح كميته امداد براى ساخت مسكن براى مددجويان

* يك پروژه منابع طبيعى
* 14طرح شركت شهرك هاى صنعتى

* 2طرح خدمات شهرى
* يك طرح بنيادمسكن انقالب اسالمى

* يك طرح نوسازى مدارس
* يك كتابخانه و يك طرح شركت زيرساخت و توسعه

* 8 طرح مربوط به حوزه كشاورزى

مرورى به افتتاح پروژه هاى هفته دولت 

بهره بردارى 287 طرح و پروژه در استان

بهره بردارى 
160 پروژه

 در  شهرستان مالير
در هفته دولت امسال 160 طرح پروژه عمرانى و اقتصادى 

با اعتبارى بالغ بر 530ميليارد تومان در شهرستان مالير كلنگ زنى 
و به بهره بردارى رسيد.

* پروژه شاخص طرح فروسيليس آذرخش و ديگر واحدهاى فرآورى 
فروسيليس

*ايجاد اشتغال براى هزار و 129نفر با افتتاح پروژه هاى هفته دولت
*  افتتاح اورژانس 32 تختخوابى بيمارستان امام حسين(ع)

* افتتــاح مرحلــه دوم مجموعه تفريحى و گردشــگرى 
مينى ُورلد مالير

*ايجاد 2 شــهرك گلخانــه اى در حوزه 
كشاورزى

افتتاح 57 پروژه عمرانى 
در شهرستان اسدآباد

57 طرح پروژه عمرانى با اعتبارى افزون بر 24ميليارد تومان 
در هفته دولت در شهرستان اسدآباد افتتاح و به بهره بردارى رسيد.

*افتتاح ساختمان شهردارى شهر پاليز 
* حفارى و تجهيز آب شرب اسدآباد به عنوان تنها پروژه قابل كلنگ زنى

* اجراى طرح هادى روســتايى، بهســازى و مقاوم ســازى 24واحد مسكن 
روستايى 

*احداث مسكن پزشكان، توسعه شبكه فشارضعيف برق شهرى و روستايى
* بــرق دار كــردن پروژه هاى كشــاورزى و صنعتى، احــداث گلخانه، 

گازرسانى به صنايع 
*جدول گذارى روستايى، بهره بردارى خط انتقال آب روستايى، 

ADSL راه بين مزارع ، توسعه

واكسيناسيون جمعيت روستايى 
همدان با طرح "ده گردى"

 معاونت اموربهداشــتى دانشــگاه علوم پزشكى 
ابن ســينا همدان با بيان اينكه واكسيناسيون در استان 
همــدان روند خوبى دارد با بيــان اينكه 34درصد از 
جمعيت هدف واكسيناســيون حداقل ُدز نخســت 
واكســن را دريافــت كرده اند، بيان كــرد: جمعيت 

روســتايى را با طرح "ده گردى" و مراجعه به منازل، 
واكســينه كرديم و در واكسيناسيون مادران باردار نيز 

جزء 5 استان برتر كشور هستيم.
محمد خزائى در گفت وگو با ايســنا، بــا بيان اينكه 
از ابتداى آغاز واكسيناســيون تا روز 13شهريورماه، 
639هزار و 457 دز واكسن، در استان همدان، تزريق 
شده  است، گفت: 427 هزار و 923 ُدز از واكسن هاى 
تزريقى براى ُدز نخســت و 211هزار و 534 ُدز براى 

ُدز دوم واكسن بوده  است.
هــدف  جمعيــت  از  34/3درصــد  افــزود:  وى 
واكسيناســيون در كل اســتان، ُدز نخست واكسن 
را دريافــت كردند و 17درصد جمعيت مشــمول 
واكسيناســيون، با دريافت 2 ُدز واكسن، به صورت 
كامل واكسينه شدند. معاونت اموربهداشتى دانشگاه 
علوم پزشكى ابن سينا همدان با اشاره به واكسيناسيون 
94درصدى افراد باالى 60ســال، بيــان كرد: روزانه 

حدود نيم تا يــك درصد جمعيت هدف اســتان، 
واكســينه مى شــوند.خزائى گفت: در حال حاضر، 
متولدان ســال 1353 و ماقبل آن در مناطق شهرى و 
متولدان سال 1360 و ماقبل آن، در مناطق روستايى 

استان، واكسن كرونا را دريافت مى كنند.
وى بيان كرد: خوشــبختانه روند واكسيناســيون و 
استقبال از واكسن در استان، خوب است، اما در برخى 
نقاط روستايى برخى شايعات منجر به تمايل نداشتن 

مردم به واكسينه شــدن، مى شود كه ما در طرحى به 
نام "ده گردشى" كه با همكارى سپاه پاسداران، انجام 
مى دهيم با مراجعه به خانه هاى روستايى، واكسيناسيون 

مردم را انجام مى دهيم.
معاونت اموربهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 
همدان در رابطه با ســبد واكسيناسيون استان، گفت: 
در حال حاضر واكسن هاى آسترازنكا، سينوفارم، بركت 

و پاستور در مراكز واكسيناسيون استان، وجود دارند.
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خبـر

تزريق 116هزار ُدز واكسن كرونا در مالير
 تاكنون 116هزار ُدز واكســن در شهرستان مالير تزريق شده است 
كــه از اين تعداد، 35 هزار نفر هر 2 ُدز و 80 هزار نفر ُدز نخســت را 

دريافت كردند.
رئيس مركز بهداشــت شهرستان مالير به 12مركز تزريق واكسن كرونا 
در اين شهرستان اشــاره و بيان كرد: از اين تعداد، 4 مركز شامل مركز 
خودرويى خاتم النبيا(ع) واقع در جاده سالمت، ورزشگاه پورياى ولى، 
باشگاه كارگران واقع در خيابان وليعصر(عج) و درمانگاه فخريه واقع در 
بلوار سيف الدوله تجميعى هستند يعنى در اين مراكز فقط تزريق واكسن 

كرونا انجام مى شود.
نيكو امجدى در گفت وگو با ايسنا، گفت: در 8 مركز ديگر مانند درمانگاه 
وليعصر(عج) يا مراكز بهداشت جوكار، زنگنه و ازندريان، عالوه بر ارائه 

خدمات بهداشتى و درمانى، واكسن نيز تزريق مى شود.
وى با اشاره به 197هزار و 847 نفر جمعيت هدف شهرستان مالير كه 
بايد واكسينه شوند، بيان كرد: تاكنون 116هزار ُدز واكسن در شهرستان 
مالير تزريق شده است كه از اين تعداد، 35هزار نفر هر 2 ُدز و 80 هزار 

نفر ُدز نخست را دريافت كردند.
امجدى با تأكيد بر اينكه مالير از نظر تعداد افراد واكسينه شده در استان 
همدان رتبه نخســت را دارد، گفت: در شهر مالير، 83 درصد جمعيت 
باالى 60 ســال واكسينه شــدند، اما در روستاهاى شهرستان 67 تا 68

درصد اين گروه هدف واكسينه شدند كه اين استقبال كمتر در روستاها، 
ميانگين درصد تعداد افراد واكسينه شده شهرستان را كم مى كند.

رئيس مركز بهداشت شهرستان مالير بيان كرد: تزريق واكسن كرونا از 
ابتال به بيمارى جلوگيرى نمى كند، بلكه خطر ابتال به نوع شديد بيمارى 
و بســترى شدن در بيمارستان را كاهش مى دهد. اگر فرد در بيمارستان 
هم بسترى شــود، به  دليل ايمنى ايجاد شده ناشى از واكسن به بخش 
مراقبت هاى ويژه نيــاز پيدا نمى كند و در نتيجه خطر مرگ را به ميزان 

چشمگيرى كاهش مى دهد.
امجدى گفت: اگر فردى پس از تزريق 2 ُدز واكسن بر اثر ابتال به بيمارى 
كرونا فوت كرده باشد، مطمئناً بيمارى زمينه اى داشته كه سيستم ايمنى 

وى را تحت تأثير قرار داده است.
وى با بيان اينكه متأسفانه در حال حاضر مرگ ومير به قشر جوان رسيده 
اســت، افزود: در پيك پنجم بيمارى شــاهد مرگ ومير افراد 30 تا 60

سالى هستيم كه با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت هنوز موفق به 
دريافت واكسن نشدند يا هر 2 ُدز را دريافت نكردند.

رئيس مركز بهداشت شهرستان مالير گفت: واكسيناسيون درصد افراد 
ناقــل بدون عالمت را نيز افزايش داده اســت به طورى كه فرد ممكن 
است ناقل بيمارى باشد، اما به  دليل ايمنى ايجاد شده در بدن وى ناشى 

از تزريق واكسن، خود به بيمارى مبتال نشود، اما ديگران را آلوده كند.

كاهش 100درصدى حريق در مراتع اسدآباد
 از ابتداى سال تاكنون تنها يك مورد حريق و آتش سوزى در مراتع 
شهرستان رخ داده و خوشــبختانه با برگزارى كالس هاى ترويجى در 
روســتاهاى بحرانى ميزان موارد آتش سوزى و حريق در سطح عرصه 
مراتع منابع طبيعى شهرســتان به نسبت سال گذشته 100درصد كاهش 

داشته است.
رئيس منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان اسدآباد از كاهش 100درصدى 

حريق و آتش سوزى مراتع اين شهرستان خبر داد.
بهزاد شاهمرادى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه از ابتداى سال تاكنون 
60ساعت كالس ترويجى در سطح روستاهاى بحرانى از نظر حريق در 
شهرستان برگزار شده است، گفت: ديده بانان منابع طبيعى از جمله مردم، 
سپاه، بســيج، هالل احمر و كارمندان نقش مؤثرى در كاهش حريق و 

آتش سوزى در مراتع سطح شهرستان داشته اند.
وى بيان كرد: عالوه بر روش هاى مديريتى كاهش حريق و آتش سوزى 
مراتع مســاعد بودن شرايط جوى، خشكســالى و كمتر شدن پوشش 
گياهى مراتع و نيز كمك عشاير در چراندن دام خود در مراتع با پوشش 
گياهى باال را از ديگر موارد داليل كاهش آتش ســوزى و حريق امسال 

مراتع اين شهرستان مى توان دانست.
شــاهمرادى در ادامه با اشــاره به برخــى از برنامه هــاى اولويت دار 
منابع طبيعى شهرستان در ســالجارى، افزود: اجراى 200هكتار گياهان 
دارويى، 50 هكتار طرح توسعه جنگل و هزار هكتار طرح آبخيزدارى 
از جمله برنامه هاى اولويت دار امسال خواهد بود كه 100 درصد طرح 
آبخيزدارى هزار هكتارى در ســالجارى در روستاهاى هدف از جمله 
مالولى، حوزه ســد نعمت آباد از محل اعتبارات صندوق توســعه در 

شهرستان اجرا مى شود.
وى بيان كــرد: تاكنون در30 هزار و 701 هكتــار از عرصه مراتع ملى 
شهرستان عمليات آبخيزدارى انجام شــده و 16هزار و 399 هكتار از 

عرصه منابع ملى نيز مستعد و نيازمند اجراى عمليات آبخيزدارى است.
شــاهمرادى در پايان گفت: اين شهرســتان با وســعت هــزار و195
كيلومترمربــع داراى 59 هزار هكتار اراضــى ملى بوده كه از اين ميزان 

53هزار و 819 هكتار به صورت مرتع است.

زورخانه رزن در اولويت براى تكميل است
 تكميل و افتتاح زورخانه شهرستان رزن كه از طرح هاى ملى است 

در اولويت اين اداره خواهد بود.
رئيس جديد اداره ورزش وجوان شهرستان رزن در حاشيه مراسم تكريم 
و معارفــه رئيس اداره ورزش وجوانان شهرســتان رزن در گفت وگو با 
ايسنا، گفت: نخستين اولويت ما افتتاح زمين چمن شهرستان رزن است 

و تالش مى كنيم مجموعه ورزشى بانوان را نيز به بهره بردارى برسانيم.
حميدرضا درويشــى با قدردانى از زحمات مدير پيشين اين اداره بيان 
كرد: برنامه هاى ويژه اى براى قهرمانى ورزشكاران چه در رشته هاى تيمى 
و چه در رشته هاى انفرادى را داريم تا بتوانيم ورزش قهرمانى را در اين 
شهرستان رونق دهيم. وى گفت: براى تعمير، تجهيز و همچنين افتتاح 

پروژه ها نياز به اعتبارات ميلياردى داريم .

2 اثر جهانى تويسركان ميزبان سفير جمهورى 
صربستان در ايران

 تويســركان- وحيد الوندى- خبرنگار همدان پيام:"بارگاه حضرت حيقوق نبى(ع)" و 
"زنجيره كامل توليد نهال گواهى شــده گردو" به عنوان 2 اثــر كه از ويژگى هاى مطرح 
شــدن در سطح جهانى و بين المللى برخوردارند، ميزبان "دراگان تودورويچ" سفير كشور 

"صربستان" در ايران بودند.
زنجيره توليد نهال پيوندى گواهى شــده گردو در تويسركان (براى نخستين بار دركشور) 
درمجموع در 14هكتار در تيرماه ســال 1398 ايجاد شده است، اين نهالستان شامل 3 فاز 
مادرى در 6 هكتار، خزانه توليد در 5 هكتار و گلخانه توليد نهال در 2 هكتار مى شود. باغ 

مادرى نهالســتان زنجيره گردو با 2ميليون پيوندك 25سانتيمترى و خزانه با 200هزار پايه 
در ســال توليد دارد. نهالستان زنجيره گردو تويسركان در روستاى مرادآباد واقع در بخش 

قلقل رود اين شهرستان است.
آرامگاه حيقوق نبى(ع) كه در تاريخ 1353/2/8 به شماره 969 در فهرست آثارملى به ثبت 
رســيده اســت يكى از بناهاى تاريخى مربوط به دوره سلجوقيان است و اساس بنا بدين 
شكل است كه 8 تركه آجرى در آن ساخته شده كه ستون هاى اصلى بنا را تشكيل مى دهد، 
همچنين روى ديوارهاى خارجى با طاق نما و كاشــى كارى مزين شده است، ارتفاع بنا از 
سطح زمين 12متر و نماى بيرونى آرامگاه از 16تركه ستون مانند تشكيل شده كه با سطح 

قوسى و نيم دايره به طرز جالبى متصل به هم ساخته شده اند.
برقرارى اين گونه تعامالت و حضور افراد مؤثر در حوزه هايى مانند امورفرهنگى، توليدى، 

تجارى و اقتصادى مى تواند ســرآغاز حركت هاى اميدبخش و ســازنده در شهرســتان 
تويسركان باشد.

ما مردم تويسركان بايد قدر برخى داشته هاى خود را بدانيم و فراموش نكنيم كه تويسركان 
يكى از معدود شــهرهاى جهان اســت كه بارگاه يك پيامبر الهى در آن واقع شده كه از 
اهميت كم نظير فرهنگى، تاريخى، مذهبى و گردشگرى برخوردار است و همچنين زنجيره 
كامل توليد نهال گواهى شــده تويسركان حداقل بزرگترين زنجيره در نوع خود در غرب 

آسيا به شمار مى رود.
اكنون اگر از اين گونه داشــته ها تاكنون به داليل مختلف نتوانســته ايم در مســير توسعه 
همه جانبه شهرستانمان آنگونه كه بايد و شايد استفاده كنيم بحث ديگرى است كه در اين 

مجال نمى گنجد و به بررسى و كنكاش هاى مفصل و جامع نياز دارد.
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 ســمپوزيوم "ملــى مداخلــه در بحــران بــا 
تأكيد بر خودكشــى" به ميزبانى دانشــگاه ســيد 
جمال الدين اســدآبادى با همكارى دفتر مشــاوره 
ســالمت وزارت علــوم، تحقيقــات و فناورى و 
دانشكده علوم پزشــكى به صورت مجازى برگزار 

شد.
رئيس دانشــگاه سيد جمال الدين اسدآبادى در اين 
سمپوزيوم با بيان اينكه دغدغه مندانه به اين موضوع 
اجتماعــى ورود پيدا كرده ايم تا با صاحبنظران اين 
مســأله را براى كشور و جامعه آســيا تبيين كنيم، 
گفت: نقش دانشگاه هاى ما به عنوان دانشگاهى كه 
در پنجمين دهه انقالب فعاليت دارند وارد گفتمانى 
شده كه گفتمان دوم انقالب بوده و گفتمانى است 
كه از فضاى آموزش و پژوهش بنيادى به ســمت 
آموزش و پژوهش هاى كاربــردى و جامعه محور 

درحال حركت است.
حســين مرادى مخلص بيان كرد: يكى از مباحث و 
بحران هاى جامعه امروز بحث آسيب هاى اجتماعى 
است كه خوشــبختانه دانشگاه ســيدجمال الدين 
اســدآبادى با اســتفاده از ظرفيت ملى و همكارى 
مســئوالن شهرســتان و بــا همكارى دانشــكده 
علوم پزشــكى اســدآباد در اين رابطه گام هاى مانا 
برداشته اســت و اميدواريم بتواند در رابطه با حل 
آسيب هاى اجتماعى در موضوعات مختلف چون 
خودكشى، طالق، اعتياد و... در هر فصلى وارد شده 
و با جمع بندى و ارائه طريق در مباحث فوق وارد 

برنامه عملياتى شود.
وى گفــت: دغدغه هاى شهرســتان در مباحث 
جلســات  و  كميته  در  اجتماعــى  آســيب هاى 
و  برنامه ريــزى  شــوراى  چــون  مختلفــى 
در  شهرســتان،  نهى ازمنكــر  و  امربه  معــروف 
جلســه اى با نماينده مردم اســدآباد در مجلس 
كميســيون  عضو  عنوان  به  اســالمى  شــوراى 
اجتماعــى مجلــس احصا و جمع بنــدى كرده 
و با عقــد تفاهم نامه با محوريــت فرماندارى، 

سپاه، دانشــكده علوم پزشــكى، نيروى انتظامى 
و... ماحصــل اين جلســات اجــرا و برگزارى 
ســمپوزيوم ملى مداخله در بحــران به ميزبانى 
اسدآبادى  سيدجمال الدين  جامعه محور  دانشگاه 

با محوريت علوم انسانى شد.
مرادى مخلص با اشــاره به اســتقبال بســيارى از 
صاحبنظــران و دانشــگاهيان از اين ســمپوزيوم، 
افزود: اميدواريــم بتوانيم با نقش آفرينى در فضاى 

دانشگاهى و آكادميك گامى تأثيرگذار برداريم.
رئيس دانشــكده علوم پزشــكى شهرستان اسدآباد 
هم بيان كرد: در شهرســتان كارى كه انجام گرفته 
است يك كار تيمى با همكارى فرماندارى، دانشگاه 
سيدجمال الدين اســدآبادى، نيروى انتظامى، سپاه 
و بهزيســتى بوده كه در قالــب 4 كميته پيگيرى، 
آموزش، پيشگيرى و درمان در فرماندارى تحت نظر 

فرماندارى تشكيل شد.
ايرج صالحى با بيان اينكه فاصله علم با عمل كوتاه 
شــده اســت، افزود: اين مباحث مطرح شــده در 
سمپوزيوم بالفاصله در3 كميته پيگيرى، پيشگيرى 
و درمــان درعمل مورداســتفاده قــرار مى گيرد و 
اميدواريم با مداخله در امر خودكشــى با كمك و 
همكارى ادارات بتوانيم در اين آســيب اجتماعى 

نقش مثبتى را ايفا كنيم.
 براى پيشگيرى از خودكشى 

بايد با برنامه ورود كرد
امام جمعه اسدآباد نيز در اين جلسه گفت: معضل 
خودكشى ســومين عامل مرگ ومير جهان به شمار 
مى رود و 60 ســال گذشته در ايالت متحده آمريكا 
در سال 1960 به دليل افسردگى هاى جامعه مركزى 

به نام ياســپ به عنوان مركز بين المللى پيشگيرى 
از خودكشى را تأسيس كردند كه 50 كشور جهان 

امروز عضو اين مركز هستند.
حجت االسالم والمسلمين سيد موسى حسينى مجد 
بيــان كرد: روز دهم ســپتامبر روز پيشــگيرى از 
خودكشى در جهان بوده و همزمانى اين سمپوزيوم 

با اين روز، برنامه ارزنده اى به شمار مى رود.
وى با بيان اينكه خودكشى رفتار پيچيده اى  بوده 
و در همه جوامع خود را نشــان داده است، گفت: 
در پيشگيرى از خودكشى با مداخالت اين امر نياز 
به تدوين يك اســتراتژى بوده كه بايد با برنامه اى 
دقيــق و جامع  ورود پيدا كرد و مهمترين گام در 
اين رابطه تبيين دقيق علت خودكشــى است كه 
بايد موردبررســى قرار گيرد و شرايط مهم بحث 
فرهنگــى، جنســى، فصلى، بومــى جغرافيايى و 

سنى را نيز مدنظر قرار داد.
وى با تأكيد بــر راه اندازى و شــكل گيرى مراكز 
پيشگيرى از خودكشى، بيان كرد: عوامل خطرساز 
خودكشى فقر، بيكارى، اعتياد و مواردى ديگر است 

كه در بررسى ها بايد به آن توجه شود.
ابزار  به  دسترســى  كاهش  اســدآباد  امام جمعه 
خودكشــى، ارتقــاى آموزش عمومــى، ارتقاى 
آمــوزش اختصاصــى كادردرمــان، آمــوزش 
توانمندســازى  روحانيت،  معلمان،  و  فرهنگيان 
حوزه ســالمت در تشــخيص بيماران افسرده، 
ارتقــاى مراكــز مشــاوره بــا مهارت آموزى و 
آگاهى بخشــى به خانواده ها را از جمله مواردى 
برشــمرد كه در بحث پيشــگيرى و مداخله در 
خودكشــى از نقش مؤثرى برخوردار هستند و 
گفت: بايد براى پيشــگيرى از خودكشى داراى 

برنامــه بلندمدت بود و با قوانين و دســتور كار 
قرارگرفتن برنامه هاى بلندمدت توســط مجلس 

و دولت نسبت به اين امر  اقدام شود.
وى بــا تأكيد بــر ارتقــاى مراكز پيشــگيرى از 
خودكشى، افزود: در آسيب هاى اجتماعى همواره 
پيشــگيرى بهتر از درمان بوده و اميدواريم كارايى 
اين سمپوزيوم به عنوان الگويى كارساز براى ديگر 

مناطق سطح كشور را شاهد باشيم.
فرماندار اسدآباد هم با بيان اينكه همواره دانشگاه ها 
بــه عنوان موتورمحركه علم و انديشــه در جامعه 
مطرح هســتند، بيان كرد: نســل چهارم دانشگاه ها 
بايد به ســمت جامعه محور حركــت كرده و لزوم 
مداخله دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى به عنوان 
يك دانشگاه جامعه محور با مأموريت علوم انسانى 
در آســيب ها و بحران هاى اجتماعى اجتناب ناپذير 
و ضرورى اســت ضمن اينكه اين سمپوزيوم يك 
الگوى مناســب با ثمرات ارزنده براى مداخله در 
مسائل مختلف آسيب هاى اجتماعى مى تواند باشد.

ســعيد كتابى آســيب هاى اجتماعــى را يكى از 
دغدغه هــاى امــروز جامعه دانســت و افزود: در 
برنامه ششم توســعه توجه ويژه اى به آسيب هاى 
اجتماعى و برنامه هاى الزم در اين رابطه شده است 
و دانشگاه ها در بحث كاهش آسيب هاى اجتماعى 

نقش بى بديلى دارند.
وى بيان كرد: تأكيد مقام معظم رهبرى و نگرانى وى 
از آسيب هاى اجتماعى گواه دغدغه ايشان نسبت به 
اين معضل بوده و وظيفه همه ما مسئوالن ورود در 

كاهش معضل آسيب هاى اجتماعى است.
كتابى با قدردانى از رياســت دانشگاه سيدجمال و 
دانشــكده علوم پزشــكى در برگزارى برنامه فاخر 
"ســمپوزيوم ملى مداخله در بحران بــا تأكيد بر 
خودكشى"  با حضور اســاتيد صاحب نام، گفت: 
جلوگيرى از اقدام به خودكشى حتى يك نفر نشان 
از آن دارد كه مأموريت خود را در اين ســمپوزيوم 

انجام داده ايم.

 كبودراهنــگ- خبرنگار همدان پيام: نشســت 
هيأت انديشه ورز بسيج ادارات با حضور فرماندار 
شهرستان كبودراهنگ، رئيس سازمان بسيج ادارات 
و كارمندان كشور و هيأت همراه، مسئول سازمان 
بسيج ادارات استان همدان، معاون سياسى، امنيتى 
و اجتماعى فرماندار، مسئول حراست فرماندارى، 
مسئول بســيج ادارات شهرســتان كبودراهنگ و 
فرماندهــان پايگاه هاى مقاومت ادارات در ســالن 

جلسات فرماندارى برگزار شد.
فرماندار شهرستان در اين جلسه گفت: ما انقالب 
كرديم و تا آخرين نفس هم پاى اين انقالب خواهيم 
ايستاد.  حجت  ا... مهدوى افزود: آنچه امروز براى 
همگى اهميت دارد حفظ وحــدت و ارزش هاى 

نظام و دفاع از مقام واليت و حكومت اســالمى و 
خدمت صادقانه به مردم است.

وى در ادامــه بيان كرد: مــا مفتخريم كه به عنوان 
سرباز زير پرچم واليت با رهبرى مقام معظم رهبرى 
در زمان دولت مردمى حجت االســالم والمسلمين 
رئيســى در كشور ايران اســالمى خدمتگزار مردم 

عزيزمان هستيم. 
  مهــدوى گفــت: بايد تحت پرچــم واليت كار 
جهادى و انقالبى انجام دهيم و بايد در عمل نشان 
دهيم و بى منت و شــبانه روز به خاطر رضاى خدا 

كار كنيم.
وى با اشــاره به بيانيه گام دوم انقالب افزود: اين 
بيانيه در واقع نقشه راهى است كه مسئوالن بايستى 

آن را ســرلوحه كار خــود قراردهند تا با افتخار و 
ســربلندى نظام را حفظ و به جايگاه شايســته آن 

برسانيم.
فرماندار شهرســتان كبودراهنگ گفت: بســيج از 
بدو ظهورش منشــأ خيرات براى كشور بوده و در 
دفاع مقدس بسيجيان افتخار آفريدند و امروز نيز در 
مبارزه با كرونا نيز حماســه هاى ماندگارى را خلق 

كردند.
وى افزود: الگوى ما بايد در خدمتگزارى در دولت 
شــهيدان رجايى و باهنر و در قوه قضائيه شــهيد 

دكتربهشتى و در قوه مقننه آيت ا... مدرس باشد.
 رئيس ســازمان بســيج ادارات و كارمندان كشور 
نيز در اين نشســت گفت: بزرگترين امربه معروف 

خدمت به مردم اســت و خدمت صادقانه به مردم 
عين عبادت است و همه بايد در اين مسير حركت 
كنيم. فضــل ا... كفيل با بيان اينكه در حال حاضر 7

هزار پايگاه مقاومت بسيج در ادارات تشكيل شده و 
60درصد كارمندان كشور عضو بسيج هستند، بيان 
كرد: روزانه 4 ميليون نفر در كشور به دستگاه هاى 
ادارى دولتى و شبه دولتى مراجعه مى كنند و يكى از 
راه هاى پاســخگويى بهتر به مردم، از طريق اجراى 

ميزهاى خدمت جهادى در ادارات است.
 بسيج ادارات به صورت خاص و وظيفه اى كه براى 
خودش طراحى كرده اســت خدمات ادارى را به 
صورت آســان به مردم ارائه و ســالمت ادارى در 

دستگاه ها را تضمين مى كند.
 بانوان نقش بسيار تأثيرگذارى

 در جامعه دارند
كارگروه بانوان و خانواده شهرستان كبودراهنگ با 

موضوع دفاع مقدس برگزار شد.
 فرماندار شهرســتان كبودراهنگ در اين جلســه 

گفــت: نقش زنــان در طول 8 ســال دفاع مقدس 
بى مانند و فراموش نشــدنى است و بايد اين نقش 

سازنده و مؤثر در تمام دوران حفظ شود.
مهدوى گفت: شهرستان كبودراهنگ 4 نفر بانوى 
جانباز و 5 بانوى شــهيده و بيش از 190نفر بانوى 

فعال در امر دفاع مقدس دارد.
وى در ادامــه افزود: امســال در هفته دفاع مقدس 
توســط 14دســتگاه اجرايى بيش از 117برنامه با 
عناوين مســابقه هاى فرهنگى، ورزشــى و كارگاه 
آموزشــى و برپايى نمايشــگاه كتاب و تجليل از 
خانواده هاى ايثارگر و بانوان مدافعان سالمت اجرا 
مى شود. مهدوى بيان كرد: از آنجايى كه بانوان نقش 
برجســته اى در جامعه دارند پايگاه هاى بسيج در 
روستاها براى استقبال مردم عزيز از واكسيناسيون 

كرونا  اطالع رسانى انجام دهند.
وى گفــت: درصد بااليى از بانوان شــيوه نامه هاى 
بهداشتى را رعايت و از ماسك استفاده مى كنند كه 

جاى قدردانى دارد.

 با توجه به كاهش ميزان نزوالت جوى در ســال 
گذشــته و اوايل ســالجارى ميزان رواناب رودخانه 
گاماسياب در مقايسه با سال گذشته 50درصد كاهش 

داشته است.
مديرجهادكشاورزى شهرستان نهاوند از كاهش 50 
درصــدى ميزان رواناب رودخانه«گاماســياب» طى 

امسال خبر داد.
كريــم حاج باباعلى«نهــر شــعبان» را مهمترين و 
اصلى ترين منبع آب بــراى باغات و بخش زراعت 
عنوان كرد و گفــت: از مجموع زمين هاى زراعى و 
باغ هاى شهرستان  هزار و 800 هكتار زيرپوشش اين 
نهر قرار دارند كه 95 درصــد اين اراضى را باغات 
تشــكيل مى دهد.وى در ادامه افــزود: براى آبيارى 
باغــات نياز به  هزار و 800 ليتر آب در ثانيه اســت 
درحالــى كه اكنون اين ميزان بــه 400 ليتر در ثانيه 
رســيده و موجب بروز مشــكالتى در زمينه مدت 

تناوب آبيارى مزارع شده است.
مدير جهادكشاورزى گفت: نهر اصلى شعبان داراى 
14كيلومتــر طول با 460 دريچه آبگيرى اســت كه 

تاكنون 115كيلومتر در آن با احتســاب انهار فرعى 
بتونى شــده و حدود 50 كيلومتر ديگر نياز به بتونى 
شدن دارد.باباعلى افزود: در 2 سال گذشته وضعيت 
رودخانه مانند امروز نبود و به خاطر شدت بارندگى 
در برخى مناطق از بستر خود طغيان كرده و موجب 

آبگرفتگى مناطق روستايى مى شد.
وى با اشــاره به شرايط خشكســالى كنونى گفت: 
خوشبختانه با وجود كم آبى با همكارى دستگاه هاى 
مربوط، نيــروى انتظامى و مردم توانســتيم آب را 
به مزارع و باغات برســانيم و مانع از بروز مشــكل 
جدى در شهرستان شــويم.باباعلى با بيان اينكه در 
حال حاضر بيشــتر محصوالت كشــاورزى در حال 
برداشت هستند، بيان كرد: با توجه به حساس بودن، 
يكى 2 هفته آينده سعى ما بر اين است آب گاماسياب 
را به منطقه گوشه سرآسياب شهر نهاوند برسانيم تا 

باغات اين منطقه نيز آبيارى شوند.
مدير جهادكشاورزى نهاوند درخصوص تأمين اعتبار 
بــراى بتونى كردن كامل ايــن نهر گفت: با توجه به 
پيگيرى هايى كه از ســوى نماينده شهرســتان براى 

ميــن  اعتبار تأ
از  پــروژه  طريــق ماده اين 

56 با مشــاركت بانك ها انجام شد، تا پيش از روى 
كارآمدن دولت فعلى 70 تا 80 درصد كار انجام شده 

بود كه درحال پيگيرى است.
باباعلى با اشــاره به افزايش نرخ حقابه كشاورزان 
افزود: امســال با توجــه به افزايــش قيمت ها و 
همچنين باالرفتن دســتمزد ميراب هــا حقابه نيز 
افزايش داشــته كه البته رقم قابل توجهى نبوده و به 

طورقطع پيمانكار نيز متضرر مى شود.
وى در پايان با اشاره به تعيين ميزان حقابه براساس 
دستورالعمل ســال 1348 گفت: البته در حال حاضر 
مالك حقابه اين نامه اســت، اما اخيراً اعالم شده كه 

تعيين حقابه براساس شرايط هر سال تعيين مى شود.
 كشاورزان جلوى خسارت 

به باغات نهاوند را بگيرند
مدير جهادكشاورزى نهاوند گفت: كشاورزان نهاوند 
با مديريــت مصرف آب مانع خســارت به باغات 

پايين دست شوند.
كريم باباعلى بيان كرد: با توجه به كاهش دماى هوا 
و كم شدن نياز باغات به آب، از آن دسته كشاورزانى 
كه نزديك بــه منابع آبى قرار دارند انتظار مى رود كه 
همانند گذشته آب را با باغداران پايين دست تقسيم و 

مانع از ايجاد خسارت به آنان شوند.
وى گفت: كاهش بارندگى ها در سال گذشته و اوايل 
سالجارى موجب افت شــديد منابع آبى و خروجى 
رودخانه گاماســياب شــد و همين عامل مشكالت 
فراوانى را براى تأمين آب كشاورزى و باغات حاشيه 

نهر شعبان از ابتدا تا انتها ايجاد كرده است.

مدير جهادكشاورزى نهاوند افزود: نهرشعبان يكى از 
منابع عمده تأمين آب كشــاورزى در مزرعه شهر و 
روستا است و بيش از 80 درصد باغات و اراضى از 

اين رودخانه تأمين مى شود.
وى گفت: با توجه به مشــكل كم آبى ســال زراعى 
جــارى، امســال باغــداران در زمينه تقســيم آب 
همكارى هاى خوبى را با دستگاه هاى اجرايى داشتند 
به نحوى كه ما در سطح شهرستان شاهد تنش ميان 

باغداران نبوديم.
باباعلى افزود: با نزديك شــدن به اواخر تابستان و 
خنك شــدن هوا تبخير و تعرق كاهش و به تبع آن 
نيازآبى باغات كاهش مى يابــد، بنابراين از باغداران 
نزديك به سرچشــمه آب گاماســياب انتظار داريم 
در شــرايط كنونــى مانع از رســيدن آب به باغات 
پايين دست نشوند تا اين روزهاى پايانى فصل گرما 

را با خوبى پشت سر بگذاريم.

ميزان و مالك حقابه براساس شرايط هرسال تعيين مى شود

كاهش 50 درصدى 
ميزان رواناب گاماسياب نهاوند

رئيس سازمان بسيج ادارات و كارمندان كشور در كبودراهنگ:
60درصد كارمندان كشور عضو بسيج هستند

برگزارى سمپوزيوم "ملى مداخله در بحران 
با تأكيد بر خودكشى" در دانشگاه اسدآباد
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نگاه

تذكر جدى ايران در مورد افغانستان
 اخبارى كه از منطقه پنجشير در افغانستان مى رسد اخبار نگران كننده است.

ــان  ــا بي ــود ب ــرى خ ــت خب ــته در نشس ــه روز گذش ــخنگوى وزارت امورخارج س
اينكــه حمــالت اخيــر بــه اشــد وجــه محكــوم اســت، گفــت: پنجشــير تنهــا راه حــل 
سياســى دارد و محاصــره پنجشــير بــه هيچ وجــه از نظــر حقــوق بين الملــل و 

ــت. ــول نيس ــتانه قابل قب ــوق بشردوس حق
به گزارش ايرنا، سعيد خطيب زاده افزود: شهادت رهبران افغانستان مايه تأسف است و 

دخالت خارجى بايد بررسى شود و ما اين موضوع را در دست بررسى داريم.

وى با تأكيد بر اينكه موضوع پنجشــير بايد از طرف گفت وگو و با وساطت و حضور 
بزرگان افغانســتان حل وفصل شود، گفت: هيچ طرفى نبايد اجازه دهد كه اين مسير به 
برادركشى ختم شود. طالبان بايد به تعهدات خود در چارچوب حقوق بين الملل پايبند 
باشند. گرســنگى دادن به مردم پنجشير، قطعى آب وبرق آنها و محاصره مردم پنجشير 
مايه نگرانى و تأسف است. بايد حقوق بشردوستانه ذيل حقوق بين الملل در اين منطقه 
رعايت شــود. ايران تمام مساعى خود را به كار مى برد كه به پايان آالم مردم افغانستان 

كمك كند.
ســخنگوى وزارت امورخارجه با تأكيد بــر اهميت برگــزارى گفت وگوهاى اصيل 
بين االفغانى افزود: تذكر جدى مى دهيم. بايد تمامى خطوط قرمز در افغانســتان رعايت 

شــود. بايد تعهدات ذيل حقوق بين الملل رعايت شــود و ايــران از نزديك تحوالت 
افغانستان را پيگيرى مى كند.

وى در ادامــه گفت: من الزم مى دانم كه اين نكته را عرض كنم كه نهادهاى بين المللى 
در كنار كشورهاى منطقه وظيفه جدى دارند كه صلح و آرامش در افغانستان را تضمين 
كنند و ما نيز انشاءا... تالش مى كنيم كه با كمك تمام گروه هاى افغانستانى روند تحول 

صلح و امنيت در اين كشور را تسهيل كنيم.
خطيب زاده افزود: رفتار دولت آتى و گروهى كه قدرت را در افغانستان دست مى گيرد، 
نوع رفتار جمهورى اسالمى ايران و كشورهاى بين الملل را مشخص مى كند و هرچقدر 

اين دولت مسئوالنه تر رفتار كند پاسخ مناسب ترى دريافت مى كند.

نماينده مردم مالير در مجلس: 
تعامل قوا براى توسعه و محروميت زدايى 

ضرورى است
 يكى از زيرساخت هايى كه معموالً براى پيشبرد اهداف حاكميت 
در نظام جمهورى اســالمى ايران الزم است، تعامل دستگاه ها به ويژه 

تعامل بين قواست.
نماينــده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى در گفت وگو با 
رسالت، با اشاره به لزوم ارتباط سران قوا با يكديگر گفت: تعامل بين 
قوا به اين معنا نيست كه مستقل از يكديگر نباشند، بلكه يعنى درعين 
اينكه مســتقل از يكديگر هســتند و قانون اساسى نيز به اين مسأله 
تأكيد كرده است بايد براى پيشبرد اهداف مشترك يعنى توسعه، رفع 
محروميت و بى عدالتى و اجراى عدالت اســالمى با يكديگر ارتباط 
داشــته باشند. به اين معنا كه وقتى عمليات و برنامه هاى استراتژيك 
آغاز مى شــود، مجلس، قوه قضائيه و قــوه مجريه نقش هاى تعريف 
شــده دارند، اما اين نقش هاى سه گانه در برخى از نقاط به يكديگر 

مرتبط است.
حجت االســالم احد آزاديخــواه بيان كرد: اگــر مجلس به خوبى 
نقش خود را ايفا نكند شــايد در برخى مواقــع دولت نيز نتواند 
نقــش خــود را ايفا كنــد و بالعكس. لذا تعامل براى اين اســت 
ديدگاه هــاى مختلف با وجود حضور در خط ممتد و مشــترك، 
كار خود را با نگاه تعاملى انجــام دهند، بنابراين ما به عنوان قوه 
مقننه بايــد در قانونگذارى به توانمندى هــا و نيازمندى ها، نقاط 
ضعف و قــوت و امكانات دولت دقت كنيــم و طبق آنها قانون 

كنيم. تصويب 
 عملكرد درست قوه قضائيه و مقننه 

موجب افزايش سرعت دولت براى تحقق اهدافش است
نماينده مــردم مالير در مجلس گفت: ازطرفــى بايد در بعد نظارتى 
انصاف وجود داشــته باشــد. يعنى مجلس نبايد در حوزه نظارت به 

گونه اى باشد كه حقوق ملت زيرپا گذاشته شود. 
شــأن نظارت مجلس بايد حفظ شــود و به موقــع و با نگاه حلى به 

جريان بيفتد.
ســخنگوى كميسيون كشــاورزى مجلس افزود: در قوه قضائيه نيز 
همين اصل حاكم اســت. اين قوه با نقش آفرينى درســت خود از 
زمان رياســت حجت االسالم رئيسى متحول شد و اكنون نيز شاهد 
مديريت جديد محســنى اژه اى هستيم و اتفاقات خوبى درحال رخ 

دادن است. 
زمانى كه قوه قضائيه با رانت، سوءاســتفاده، برداشت از بيت المال و 
بى عدالتى به صورت جدى برخورد كند مســير براى دولت هموارتر 
خواهد بود و اين هموار بودن مســير موجب رفع مانع و گره گشايى 
است و سرعت دولت براى پيشبرد اهدافش را بيشتر مى كند، لذا تعامل 

شرط الزم بين قواست.

حذف سياسى يا ادامه حضور برادران الريجانى
 در سياست ايران

حضور متفاوت 2 برادر
 على الريجانى عضوحقيقى مجمع تشــخيص مصلحت نظام اين 
روزها با حضور در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست 
برادرش آملى الريجانى بر حضور در عرصه سياست ايران تأكيد مى كند.

على الريجانى رئيس سابق مجلس شوراى اسالمى كه در سيزدهمين 
دور رقابت هاى انتخاباتى رياست جمهورى صالحيتش توسط شوراى 
نگهبان تأييد نشــد؛ اين روزها به عنوان عضوحقيقى مجمع تشخيص 

مصلحت نظام در جلسات اين نهاد حاضر مى شود.
به گزارش ايسنا، عدم احراز صالحيت الريجانى توسط شوراى نگهبان 
واكنش هاى بســيارى را درپى داشت. تا آنجايى كه رهبرمعظم انقالب 
در ســخنرانى خود در ســالگرد رحلت امام(ره) كه پيش از برگزارى 
انتخابات بود، بدان اشاره كرده و گفتند: در جريان عدم احرازصالحيت 
به برخى كسانى كه صالحيتشــان احراز نشد جفا شد. به خودشان و 
خانواده هايشان نسبت هايى داده شد كه معلوم شد خالف است. فضاى 
مجازى بدون هيچ قيد و بندى اين مسائل را منتشر كردندمطالبه من اين 

است كه دستگاه هاى مسئول جبران كنند گزارش ها خالف واقع بود.
غالمرضا مصباحى مقدم يكى از اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و سخنگوى جامعه روحانيت مبارز اخيراً در گفت وگويى بيان كرد كه 

از ردصالحيت الريجانى بسيار شگفت زده شده بود. 
خود او نيز در نامه نگارى هاى متعددى با شوراى نگهبان خواستار اعالم 
داليل عدم احراز صالحيتش شــده كه به نظر مى رسد اين شورا قصد 

علنى اعالم كردن داليل خود را ندارد.
پس از اين ردصالحيت و انتشــار رشــته توييــت آملى الريجانى كه 
اختالف وى با ساير اعضاى شوراى نگهبان را نشان مى داد و همچنين 
نوع پاسخگويى سخنگوى اين شــورا به درخواست الريجانى جهت 
انتشارعمومى علت ردصالحيتش؛ عده اى گمان كردند حذف 2 برادر 
باقى مانده از 5 برادر سياســِى الريجانى در سياســت ايران آغاز شده 
است. البته رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در همان زمان اعالم 
كرد اختالف ســاليق و گاليه ها نبايد موجب فراموشــى مصالح كلى 
نظام شــود و از مردم براى حضــور در انتخابات دعوت كرد؛ اما پس 
از انتخاب ابراهيم رئيســى به عنوان رئيس جمهور در كسوت عضوى 
از شوراى نگهبان اعتبارنامه وى را امضا نكرد و مجدد بر اختالف هاى 

ايجاد شده پافشارى كرد.
بــا وجود آنكه تحليلگــران در آن ايــام على الريجانــى را حتى به 
احمدى نژاد، رئيس دولت هاى نهم و دهم شــبيه دانســتند؛ اما وى با 
صدور نامه تشــكرى به رهبر معظم انقــالب و بيانيه هايى خطاب به 
مردم و جوانان خواستار حضور پررنگ آنان در انتخابات شد. بازتاب 
گسترده رسانه اى اين تالش نشان دهنده عزم وى براى حضور مستمر 

در سياست ايران بود.
پس از كناره گيرى آملى الريجانى از عضويت در شــوراى نگهبان؛ كه 
براساس حدس و گمان ها اين كناره گيرى به ادامه اختالف وى با برخى 
از اعضاى اين شــورا كه در زمان عدم احرازصالحيت برادرش بروز 
كرده بود؛ شــايعات درباره حذف برادران الريجانى از عرصه سياست 

بيشتر شد. 
با وجــود آنكه آملى الريجانى تا امروز در كســوت رياســت مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام باقى مانده و با همين ســمت در گذشــت 
آيت ا... سيد محمدسعيد حكيم را هم تسليت گفت به نظر مى رسد وى 
برخالف تالش على الريجانى درصدد كناره گيرى شخصى پيش از كنار 

گذاشته شدن از عرصه قدرت و سياست است.
پيش تر محمدجواد اردشيرالريجانى بزرگترين برادر كه 3 دوره نماينده 
مجلس شوراى اسالمى بوده در سال 1398 به دستور ابراهيم رئيسى از 
رياست ستاد حقوق بشر قوه قضائيه بركنار و على باقرى كنى جايگزين 
وى شــد. باقر الريجانى نيز كه ســال ها معاون وزارت بهداشت و از 
صاحبان نفوذ در علوم پزشكى ايران بود در سمت خود ابقا نشد و قبل 
از تمام اين ماجراها فاضل الريجانى در زمان رياست على الريجانى در 
مجلس شوراى اسالمى توسط احمدى نژاد با انتشار جزئيات ديدارش 

با سعيد مرتضوى از عرصه سياست كنار رفته بود.  
با وجود حذف سياسى ساير برادران الريجانى و تالش آملى الريجانى 
براى كناره گيرى از صحنه اصلى قدرت؛ به نظر مى رسد زمين بازى على 
الريجانى متفاوت از برادرانش است. وى كه در سمت رياست مجلس 
شوراى اســالمى به عنوان عضو حقوقى در مجمع تشخيص مصلحت 
عضويت داشت در تاريخ 8 خرداد 1399 با حكم مقام معظم رهبرى به 
عضويت حقيقى مجمع تشخيص مصلحت نظام درآمد و در جلسات 
اين نهاد شركت مى كند، همچنين منصور حقيقت پور اعالم كرده بود كه 
الريجانى گزينه رهبرى براى پيگيرى و امضاى قرارداد جامع همكارى 

25ساله با چين بوده است. 
رفتار رسانه اى وى در پيام هاى تبريك و تسليت اتفاقات ملى و سياسى 
و همچنين حضورش در روز تنفيذ ابراهيم رئيســى و جلســات اخير 
مجمع نشان مى دهد اين برادر قصد كناره گيرى و حذف شدن را ندارد، 
بلكه بى حاشــيه براى اســتمرار حضورش در سپهر سياسى ايران قدم 

برمى دارد.
درنهايت براى قضاوت درباره درســتى شــايعات مطرح شده درباره 
حذف سياســى آملى الريجانى و على الريجانــى بايد منتظر تغييرات 
احتمالى در جايگاه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا كسب 

جايگاهى توسط على الريجانى در دولت ابراهيم رئيسى بود.  

آگهـــى مزايـــده
فروش فوق العاده امالك و مستغالت كميته امداد خمينى(ره) استان همدان

(مزايده شماره چهار امداد استان همدان) - نوبت دوم

اداره روابط عمومى و اطالع رسانى كميته امداد امام خمينى (ره) استان همدان 

اداره كل كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان در نظر دارد بر اساس مجوز صادره از سوى دفتر مركزى يك فقره از امالك و مستغالت مازاد خود 
را به شرح ذيل از طريق برگزارى مزايده كتبى با شرايط نقد در معرض فروش قرار دهد. لذا متقاضيان خريد مى توانند براى بازديد از امالك مورد نظر و 
كسب اطالعات بيشتر از نحوه برگزارى مزايده و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده از تاريخ 1400/06/10 لغايت 1400/06/23 همه روزه به غير از روزهاى 
تعطيل در ساعات ادارى 8 صبح الى 14 با اداره پشتيبانى اين نهاد و تماس با شماره تلفن 08134227888  و تلفن همراه 09183173632 نسبت به بازديد 

از امالك مورد نظر خود اقدام نمايند.
نكات قابل توجه: 

* متقاضيان براى شركت در مزايده مى بايست سپرده اى به ميزان 5٪ قيمت پايه مزايده ملك مورد نظر خود را طى چك بانكى رمزدار در وجه كميته امداد 
امام خمينى (ره) استان همدان تهيه و تحويل اداره امور مالى امداد نموده و رسيد دريافت نمايند.

* متقاضيان مى بايست رسيد سپرده مأخوذه (قرمز رنگ) را به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده را در 
داخل تمامى اسناد و مدارك مربوط به مزايده (از جمله فرم پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده) را دريافت نموده و پس از مهر و 

امضاء و درج نام و نام خانوادگى بر روى آن داخل صندوق پيشنهادات كه در اداره تداركات و خدمات پيش بينى شده است، انداخته شود.
* فروشنده در رد يا قبول يك يا تمامى پيشنهادات واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شكل مجاز و مختار است.

* پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط بوده و تكميل و رعايت مفاد فرم هاى شركت در مزايده كه از طريق سايت 
www.emdadimam.ir قابل رؤيت و دريافت است،الزامى مى باشد.

* متقاضيان داراى شخصيت حقوقى مى بايست ذيل فرم شرايط شركت در مزايده را به مهر و امضاء مسئولين ذى ربط برسانند.
حضور تمامى شركت كنندگان يا نماينده آنان در جلسه مزايده آزاد است و عدم حضور هر يك يا تمامى شركت كنندگان موجب هيچ ادعايى از طرف آنان 

نخواهد بود.
* جهت اطالع توصيه مى شود متقاضيان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضيحات هر ملك توجه و ضمن رعايت مفاد مندرج در برگ شرايط شركت 

در مزايده از ملك مورد نظر حتماً بازديد به عمل آورند.
* دريافت اقساط طى چك هاى جديد صادره طرح صياد از سوى بانك ها (به جز صندوق قرض الحسنه) قابل دريافت بوده و از دريافت چك هاى مربوط به 

حساب هاى قديمى و سفته معذور مى باشيم.
* در صورت برنده نشدن در مزايده، سپرده متقاضى پس از ارائه درخواست مكتوب و اعالم شماره حساب از سوى مزايده گر ظرف مدت 5 روز كارى به 

وى عودت داده خواهد شد.
* ضمناً مهلت ارائه پيشنهادات از تاريخ دريافت اسناد تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 1400/06/23 بوده و جلسه بازگشايى پاكت ها در روز چهارشنبه 
مورخه 1400/06/24 ساعت 10 صبح در محل اداره پشتيبانى ساختمان ادارى كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان به آدرس: بلوار فلسطين-جنب 
باغ ايرانيان-روبروى برق ناحيه 2 برگزار مى گردد. به پيشنهادهاى فاقد سپرده اسناد مشروط، مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مهلت وصول شود، 

ترتيب اثر داده نخواهد شد. ساير اطالعات و جزئيات مربوط به نحوه شركت در مزايده در اسناد مزايده مندرج مى باشد.
* يادآورى: ملك قولنامه اى و با وضع موجود به صورت قولنامه اى به فروش مى رسد و كاربرى تمامى امالك بر اساس طرح تفصيلى شهردارى تعيين شده 

و بازديد از تمامى امالك الزاميست.

مساحت آدرسشهررديف
عرصه 

(مترمربع)

مساحت 
اعيان 

(مترمربع)

نوع ملك 
(مترمربع)

نحوه انتقال توضيحاتكاربرى 
سند 

شرايط 
پرداخت 

قيمت پايه 

شيرين سو 1
كبودراهنگ 

همدان 

ساختمان ادارى 
شيرين سو بلوار 

شهيد بهشتى 
جنب شبكه 
بهداشت 

ملك داراى ساختمان ادارىساختمان1568215
خدماتى بر اساس 

طرح تفصيلى 
شهردارى 

ملك داراى 
سند تك برگى 
(بازديد از ملك 

الزاميست) 

10033,540,000,000 ٪ نقد

(م الف 800)

كارت پرسنلى به نام فاطمه اميدى، فرزند على، به شماره 
ملى 3992467813 و شماره پرسنلى 79055023 ،از اداره 
آموزش و پرورش سردرود مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

محمد ترابى»
 مجمع نمايندگان اســتان بــراى گزينش 
گزينه هاى اســتاندارى به جمع بندى نرسيد و 
اكنون وزن كشى قدرت در ميان اين چهره هاى 
شاخص استان براى تأثير در انتصاب استاندار 
همدان در پشــت پرده و فــارغ از جمع بندى 

مشترك ادامه خواهد داشت. 
جلســه مجمع نمايندگان استان براى انتخاب 
5 گزينه پيشــنهادى اســتاندارى، اوايل هفته 
جارى با 2 روز تأخير برگزار شد و نمايندگان 
اســتان تصميم گرفتند كه از 27 گزينه مطرح 
(گزينه هاى اســتاندارى يا خــود به صورت 
داوطلبانه به مجمع رزومه ارسال كرده و يا از 
ســوى چهره هاى شاخص استان و يا گروه ها 
به مجمع معرفى شــده بودند) گزينه اى را به 
وزارت كشور معرفى نكنند و انتخاب استاندار 
را از وظايف ذاتى وزارت كشور دانسته و اين 
مسأله را به تشــخيص وزارت كشور محول 

كردند. 
 تكذيب خبر ارائه ليست 27 نفره 

به وزارت كشور
روز گذشــته پــس از اعالم نتيجــه مجمع 
نمايندگان اســتان همدان از سوى رئيس اين 
مجمع، برخى رســانه ها خبرى منتشر كردند 
مبنى بر اينكه مجمع نمايندگان استان در جلسه 
مذكور از ميان 27 گزينه مطرح شده 5 گزينه 
پيشنهادى را معرفى نكردند و ليست داوطلبان 
استاندارى را در اختيار وزارت كشور گذاشته 
تا اين گزينه ها در اين وزارتخانه بررسى شود. 
از سويى شــب يكشــنبه در فضاى مجازى 
خبرى مبنى بر معرفى عباس پاپى نماينده اسبق 
مردم دزفول در مجلس به وزارت كشور براى 
اســتاندارى همدان انتشار يافت. گفتنى است 
كه يكى از خبرگزارى ها روزگذشته به نقل از 
وزارت كشور خبر مذكور را تكذيب كرد. در 
رابطــه با اين اخبار با رئيس مجمع نمايندگان 

استان ارتباط گرفتيم. 
روز  فالحى  احمدحســين  حجت االســالم 
گذشــته در گفت وگو با خبرنگار ما در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا مجمع نمايندگان استان 
27گزينه مطرح شــده را به وزارت كشــور 
معرفــى كرده اســت؟، گفت: خيــر، مجمع 
نمايندگان اســتان هيچ گزينه اى را به وزارت 
كشور معرفى نكرده است. در مجمع تصميم 
بر اين شــد كه گزينه اى به وزارت كشــور 
معرفى نشــود و نمايندگان تــالش كنند كه 
آقاى وزير(احمد وحيدى وزير كشــور) يك 
فرد انقالبــى و كارآمد را براى اســتاندارى 

همدان انتصاب كند. 
رئيــس مجمع نمايندگان اســتان در ادامه در 
پاســخ به اين پرســش كه نظر شما در رابطه 
با ليست هاى انتشــار يافته چيست؟ برخى از 

رســانه ها از پيشــنهاد آقاى پاپى(عباس پاپى 
نماينده اســبق مردم دزفول در مجلس) براى 
اســتاندارى همــدان به وزارت كشــور خبر 
داده اند، آيا اين مسأله صحت دارد؟، بيان كرد: 

بنده در اين رابطه اطالعى ندارم.
نماينــده مردم همــدان و فامنين همچنين در 
پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما چه اتفاقى 
خواهد افتاد و چه كســى اســتاندار همدان 
خواهد شــد؟ گفت: احتماالً خود آقاى وزير 
يــك نفر را براى اســتاندارى همدان انتخاب 
مى كنــد. به هرحــال مجمع نماينــدگان اين 
فرصت را داشت كه گزينه هاى پيشنهادى خود 
را معرفى كند كه درنهايت تصميم به اين كار 

گرفته نشد. 
 توپ مجمع نمايندگان 

در زمين وزارت كشور
در اين دوره وزارت كشــور بــه مجمع هاى 
استان ها فرم هايى را ارجاع كرده، تا نمايندگان 
استان ها براساس شاخص هاى وزارت كشور 
5 گزينه براى استاندارى استان متبوعشان را به 

وزارت كشور معرفى كنند. 
البتــه واكنــش مجامع اســتان ها نســبت به 
اين ليســت ها متفاوت بوده بــه صورتى كه 
محمدصالح جــوكار رئيس مجمع نمايندگان 
استان يزد، گزينه هاى پيشنهادى اين مجمع را 
صرفاً به عنوان پيشنهاد به وزارت كشور دانسته 
و از ســوى ديگر عليرضا نظرى رئيس مجمع 
نمايندگان استان مركزى اعالم كرده است كه 
وزارت كشور استاندار استان مركزى را از ميان 
گزينه هاى معرفى شــده ايــن مجمع انتخاب 

خواهد كرد. 
شاهد اين مسأله هســتيم كه با وجود برخى 
تفاوت در نگاه مجامع استان ها به درخواست 

وزارت كشــور، اكثر اســتان ها يا گزينه هاى 
پيشنهادى خود را معرفى كرده و يا از معرفى 

اين ليست ها در روزهاى آتى خبر داده اند. 
با اين حال شــاهد اين مسأله هستيم كه مجمع 
نمايندگان اســتان هيچ گزينه اى را به وزارت 
كشور براى اســتاندارى همدان معرفى نكرد. 
اين درحالى است كه تا قبل از تشكيل جلسه 
مجمع نمايندگان، برخى از نمايندگان اســتان 
از جملــه 2 نماينده همدان از جلســه مجمع 
نماينــدگان به منظور جمع بندى براى انتخاب 
چند گزينه پيشــنهادى به وزارت كشور خبر 

داده بودند. 
حــال گفته مى شــود كه با ايــن اقدام مجمع 
نمايندگان استان، براى انتخاب استاندار همدان 
توپ در زمين وزارت كشور است و مسئوليت 
كيفيت اســتاندار آينده اســتان متوجه دولت 
ســيزدهم خواهد بود. از سوى ديگر كاهش 
احتمال انتصاب اســتاندار بومى براى استان 
همدان يكى ديگر از انتقادهايى اســت كه به 

اين مسأله مى شود. 
با اين حال اين مســأله به اين معنى نيست كه 
نمايندگان اســتان ديگر در انتصاب استاندار 
آينده تأثيرگذار نخواهد بــود. مى توان گفت 
كه وزن كشــى قدرت اين چهره هاى شاخص 
اســتان براى تأثير در انتصاب استاندار همدان 
در پشــت پرده و فارغ از جمع بندى مشترك 

دنبال خواهد شد.  
بــا وجود چنــد همدانــى در كابينه دولت 
از  برخــى  نزديــك  ارتبــاط  و  ســيزدهم 
نمايندگان اســتان با دولت و وزارت كشور، 
اين فرصت پيش رو اســت كه استان همدان 
براى انتصاب اســتاندار جــزو اولويت هاى 
دولــت قرار گيرد. در ايــن زمينه هماهنگى 
و ارتباط مديران و مســئوالن ارشد همدانى 

مى تواند چاره ساز باشد. 
حال مى بايست در روزهاى آتى منتظر تصميم 
دولت و اقدامات چهره هاى شاخص استان در 

اين رابطه بمانيم.   

مجمع نمايندگان عقب نشينى كرد

گزينه اى براى استاندارى نداريم
■ متقاضيان استاندارى به وزارت كشور مراجعه كنند!

حضور ميركاظمى 
در كميسيون 
برنامه وبودجه

 ســخنگوى كميســيون برنامه وبودجه 
مجلس شوراى اســالمى از حضور رئيس 
ســازمان برنامه وبودجــه در جلســه اين 

كميسيون خبر داد.
محمدمهدى مفتح در گفت وگو با ايسنا در 
توضيح جلسه كميسيون برنامه وبودجه گفت: 
اين جلسه با حضور مسعود ميركاظمى رئيس 
جديد ســازمان برنامه وبودجه كشور جهت 
انجام معارفه، بحث و تبادل نظر درخصوص 
برنامه ها و اولويت هاى سازمان در سالجارى 
و بودجه سال آينده تشكيل شد. نمايندگان 
دغدغه ها و پيشــنهادات خود درخصوص 
تدوين و ارائه برنامه 5 ســاله هفتم توسعه، 
بودجه ســالجارى و نحوه هزينه كرد براى 
ماه هــاى باقى مانده از ســال، نيازهاى مالى 
كشور، يكسان ســازى نظام پرداخت، تأمين 

مالى پروژه هاى نيمه تمــام عمرانى، اصالح 
ساختار بودجه و تعيين راهبردها، خط مشى 
و محدوديت ها براى تدوين بودجه سال بيان 

كردند.
وى گفــت: ميركاظمى برآوردى از درآمدها 
و هزينه ها، نحوه تأمين هزينه هاى موردنياز 
بــراى اداره هرچه بهتر كشــور، تشــكيل 
كارگروه هايى براى بررسى مسائل مختلف 
كشــور از جمله بودجه ســالجارى و سال 
آينده، اصالح ســاختار بودجــه بيان كرد. 
در مجموع جلســه خوبى بود و نمايندگان 
نســبت به مجموعه منابع درآمدى كشور و 
هزينه كردهــا و شــيوه هاى مديريتى جديد 
سازمان برنامه وبودجه اشــراف خوبى پيدا 

كردند.
مفتح در پايان گفت كه قرار شــد جلسات 
مشترك اين كميســيون با مسئوالن سازمان 
برنامه وبودجه براى تعامل و تبادل ديدگاه ها 
و پيشنهادات به منظور اداره هرچه بهتر كشور 
از لحاظ مديريت منابع مالى و هزينه كردها با 

فاصله زمانى كمتر تشكيل شود.

همدان پیام در کنار شامست!
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نيش و نـوش

يادداشت

علوم پزشكى همدان با كمبود كادردرمانى مواجه است
 مدير درمان دانشگاه علوم پزشكى استان همدان بيان كرد: در شرايط كنونى اپيدمى 

كروناى اين دانشگاه در بخش درمان با كمبود نيرو به ويژه پرستار مواجه است.
حسن بهرامى در گفت وگو با ايرنا، گفت با وجود كمبود نيرو بخشى از پرسنل درمانى 
اين استان نيز به كرونا مبتال شدند كه تعدادى از آنها پس از گذراندن دوران استعالجى 

دوباره بر سركار بازگشتند.
وى بيان كرد: مرخصى استعالجى كادردرمان، استراحت به واسطه باردارى و بسترى 
بودن به علت ابتال به كرونا، سبب كاهش نيروهاى فعال در معاونت درمان شده است.
مدير درمان دانشــگاه علوم پزشكى استان همدان گفت: پرستاران و پزشكان فعال در 

بيمارستان مجبور به فعاليت چندبرابر توان و حضور در شيفت هاى مختلف بوده اند.

بهرامى تنها راهكار را استفاده از توان نيروهاى توانمند و زبده دانست و افزود: اكنون 
نيــروى جديد درمانى براى جايگزينى نيروهاى فعلى و يا اســتفاده از آنها به عنوان 
پشتيبان را نداريم.وى بيان كرد: استفاده از توان افراد غيرحرفه اى در بخش درمان، اين 
حوزه را با مشــكالت و چالش هاى جدى مواجه مى كند، بنابراين بهره گيرى از توان 

اين افراد براى مقابله با اپيدمى كرونا نيز امكانپذير نيست.
مدير درمان دانشــگاه علوم پزشكى استان همدان از شــهروندان خواست با رعايت 

شيوه نامه هاى بهداشتى اين مجموعه را در انجام وظايف و مسئوليت ها يارى دهند.
بهرامى گفت: به طورحتم با زدن ماســك، رعايت فاصله گذارى اجتماعى و حضور 
نيافتن در تجمعات و دورهمى ها مى توان آمار ورودى به بيمارســتان ها را كاهش داده 

و اين مجموعه را در خدمات رسانى بهتر به بيماران كمك كرد.

هفته دفاع مقدس فرصتى مغتنم براى نشر ارزش هاست
 فرماندار همدان در ســتاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس شهرســتان همدان گفت: هفته 
دفاع مقدس فرصتى مغتنم براى نشــر ارزش ها و انتقال فرهنگ ايثار و شهادت به نسل هاى 
بعدى اســت. محمدعلى محمدى با اشاره به ضرورت پاسداشت ياد و نام شهداى گرانقدر 
جنگ تحميلى افزود: شــهدا براى ما مانند چراغ راه و ستارگانى هستند كه ما با بهره گيرى و 

هدايت ايشان در مسير گم نشويم.
وى از پيش بينــى و اجــراى برنامه هاى متنوع فرهنگى با مالحظات بهداشــتى در ايام هفته 
دفاع مقدس ســالجارى خبر داد و بيان كرد: 80 برنامه آبروى محله، مراسم ويژه بزرگداشت 
شــهداى سال استان و شهرستان، گردهمايى و تجليل 100 نفر از پيشكسوتان دفاع مقدس از 

جمله مهمترين برنامه ها در اين ايام است.

مى مانيم تا صبح سعادت بدمد 
مهدى ناصرنژاد»

 در ايــن مــدت حدود 2 ماهــه و اندى كــه از روى كارآمدن 
دولت ســيزدهم مى گذرد، هموطنان ايرانى نيز بيشــتر از هر زمان 
ديگر تحليلگر سياسى شده اند و گمانه زنى ها درخصوص شيوه هاى 
احتمالى كشــوردارى و همچنين عاقبت كار دولت حجت االسالم 
والمســلمين ابراهيم رئيســى در هر محفل خصوصى و غيررسمى 
شــنيده مى شود. بســيارى اظهارنظرها اين اســت كه از علت هاى 
اصلى حساسيت و توجه قشرهاى مردم به دولت جديد، شخصيت 
خود رئيس جمهور و شــعارهاى متفاوت انتخاباتى وى و همچنين 
معروف شــدن دولت ســيزدهم به يك دولت انقالبــى و ماهيت 

فسادستيزى وى مى باشد.
البته خوب اســت كه چنين جو سياسى و فضاى جست وجوگرانه 
بين مردم براى سرنوشــت خود و كشور، يك رويكرد مثبت تلقى 
شــود، چراكه فضــاى بى تفاوتى و دلســردى مردم در چندســال 
گذشــته چندان در مسير حس مســئوليت پذيرى و مشاركت جويى 
جهت رشــد و تعالى كشــور در هيچ حوزه سياسى يا اجتماعى يا 
اقتصادى نبود و جامعه به طرز خطرناكى به سمت وســوى انفعال و 

گسيختگى پيش مى رفت. 
درواقــع وقتى جامعه به اين درك درســت برســد كــه دولت و 
دست اندركاران پيرو آن براى بهبود زندگى مردم در تمام عرصه ها 
برنامه دارد و دلســوزانه تالش مى كند،  به شــور و شوق خواهد 
آمد و تار و پودهاى اعتماد بين مردم و مســئوالن به تدريج محكم 
مى شــود، البته انتظارعمومى جامعه پس از مشــخص شدن نتيجه 
انتخابات خردادماه گذشته و بيرون آمدن نام وزراى دولت انقالبى 
از جام آراى اعتماد مجلســيان شوراى اسالمى، اين است كه هرچه 
سريع نقشــه راه دولت براى حداقل 4 سال آينده مشخص شده و 
قدم هاى اجرايى هرچه زودتر برداشــته شــود اگرچه چنين انتظار 
دوآتيشــه از دولتى متفاوت ناشــى از التهاب مردمى به تنگ آمده 
از شرايط بيمار اقتصادى و معيشــت خراب و همچنين بى عدالتى 
و خودمحورى هاى نابلدانه مســئوالن مى باشد، وليكن واقعيت اين 
است كه افكارعمومى كشورمان با توجه به تجربيات تلخ سال هاى 
گذشته به هيچ وجهى تحمل رفتارهاى شعارآميز و برنامه ريزى هاى 
تســكين دهنده از هيچ دولتى را ندارند و فرصتى هم براى وعده و 

وعيد باقى نمانده است .
صحبت هاى شــنبه شــب رئيس جمهــورى كشــورمان در برنامه 
تلويزيونى شــبكه يك با هموطنان ايرانــى كه پيام هاى برون مرزى 
را هم شامل مى شــد، بيشتر از هر ويژگى خاص،  اطمينان بخش و 
راهگشــا بود بخصوص اينكه اطمينان رئيس جمهور به مردم براى 
اهتمام واقعى دولت براى ســاخت ساليانه يك ميليون واحد خانه، 
بسيارى از ابهامات موجود در ذهنيت هاى جامعه را شفاف كرده و 
اميدوارى ها براى حل معضل ريشــه اى و تاريخى مسكن در كشور 

را بيشتر كرد.

آرمان: ما پرونده بابك زنجانى را فراموش نكرديم، شما چطور؟
 ما نيز هم

آسيا: بانك زمين 
 بانك همه

آفتاب: برند ظريف
 برندى همه پوش! 

ابتكار: روزهاى مبهم و پرالتهاب بورس 
 صبح مى شه اين شب غصه نخور

اعتماد: واكسن، اولويت بودجه 
 بودجه مى ريزن توى سرنگ ها؟

اطالعات: احياى برجام در گروى تغيير رفتار آمريكاست 
 اينكه از اولش هم معلوم بود

ايران: استاندار پروازى نمى خواهيم 
 بفرستينش براى ما

جام جم: طال به كام ايران 
 دمتون گرم

جوان: خوزستان را از كاغذبازى نجات بدهيد
 وارد آب بازى كنيد

جمهورى اسالمى: تخلف در زندان اوين محرز است 
 چشم بسته غيب گفتى!

خراسان: سفره مردم 61 درصد گران تر 
 امان از دست اين مردم
شرق: روحانى در پرده آخر 

 بليت نمايشش چند فروش رفته؟
شهروند: هدف گذارى براى ساخت 4 ميليون مسكن 

 روى كاغذ ديگه رفيق كنتور نداره كه!

گرفتارى مردم در بوروكراسى پيچيده و 
هزينه هايى كه بر جامعه تحميل مى شود 

 در خبرها آمده بود كه با حكم و ابالغ دادســتان كل كشــور برگ 
سبز خودرو صادره از شركت هاى توليدى به عنوان سند مالكيت بوده 
و نقل وانتقاالت خودرو با ثبت مشخصات متعاملين و نيز مشخصات 
خودرو مندرج در برگ ســبز؛ در ادارات راهنمايى ورانندگى بالمانع 

بوده و ضرورتى به مراجعه به دفاتر رسمى نمى باشد.
اين خبر كه البته موضوع آن از مدت ها قبل مطرح بود، با استقبال مردم 

مواجه شد و افكارعمومى واكنش مثبتى نسبت به آن داشت.
دليل اين بازتاب مثبت روشن است؛ چراكه اين اتفاق به منزله كاهش 
هزينه ها، از بين رفتن يك قانون دست وپاگير و بوروكراسى غيرضرور 

است.
نكته قابل تأمل، اما فراوانى و گستردگى اين گونه موانع بوروكراتيك 

در موارد متعدد ديگر است كه با زندگى مردم مرتبط هستند.
اين موانع كه رفع آنها در مواردى چندان هم پرهزينه نيســت، نه تنها 
هزينه هاى هنگفتى را بى جهت به خانواده ها تحميل كرده است، بلكه 
موجب شــده بخش عمده اى از وقت و انرژى شهروندان در گيرودار 

روال بيمار بوروكراتيك تلف شود.
با تأمل و بررسى بيشتر مى توان به تبعات اقتصادى، اجتماعى و حتى 
فرهنگى اينگونه موانع و چالش ها در سيستم ادارى و بوروكراتيك پى 
برد. چالش هايى كه عمدتاً منجر به از دست رفتن سرمايه هاى مادى و 
معنوى، فرصت سوزى، كاهش تاب آورى و امثال آنها مى شود و ما از 

اين همه تبعات منفى و هزينه هاى ناخواسته غافل هستيم.
گرفتارى مردم در بوروكراسى پيچيده و هزينه هايى كه بر جامعه تحميل 
مى شود، برخالف اصول مسلم شفافيت، فسادستيزى و عدالت محورى 
اســت. از اين رو شايسته است تمامى بخش هاى ذى ربط و مسئول در 
اين زمينه دســت در دست يكديگر براى زدودن موانع ريز و درشت 

بوروكراتيك در امور مردم تالش جدى داشته باشند.
نگاه توســعه گرا و تحول محور به مســائل ايجاب مى كند كه درصدد 
تغيير و تحول در سيســتم هاى بوروكراتيك كشور و اصالح قوانين، 
آيين نامه ها و بخشنامه هاى غيرضرور و بعضاً دست وپا گير برآييم تا با 
كاهش هزينه ها و مديريت منابع گام محكمى در مسير توسعه يافتگى 

برداشته باشيم.

شكوفه رنجبر»
 صداى شرشر باران حاال ديگر براى تمامى 
مرم شــهر آرزوى محالى است كه بزرگترها 
معتقدند تنها راه برآورده شــدن آن دست به 

دعا شدن است.
تصوير ديگ هاى بزرگ آش باران، صف هاى 
بلندباالى مردم محله بــراى اقامه نماز باران، 
نذر سفره باران و... همگى بخش جدانشدنى 
از خاطــرات كودكى و نوجوانى متولدان دهه 
70 در همدان اســت يعنى همان ســال هاى 
خشكسالى كه از ســال 1377 تا 1381 دامن 
همــدان را گرفــت؛ آب جيره بندى شــد و 
بسيارى از مناطق حاشــيه اى شهر همدان از 

داشتن آب محروم شدند.
اكنــون پس از گذر و دهــه از اين خاطرات 
بار ديگر همدان خشك شده و سداكباتان به 
عنوان حياتى ترين منبــع آبى ديگر آبى براى 
شــرب مردم همدان ندارد بــراى همين آب 
منازل شــب ها قطع مى شــود و بى آبى بيداد 
مى كند، كشــاورزان گاليه دارند كه مزارع و 
باغ هايشــان خشك شــده و آب كافى براى 
كشــت ندارند، مردم روســتاهاى مختلف از 
حقابه هــاى خود معترض اند و صنايع آبى در 

استان در معرض تعطيلى قرار گرفته اند.
اينها خشك شدن سد همدان، بيكارى، تهديد 
اصول بهداشتى،  رعايت  كاهش  امنيت غذايى، 
فقر و حتى بزهــكارى در جامعه را به دنبال 

دارد.
كشــاورزى در همدان 92درصد از آب استان 
را به خود اختصاص داده است و در تعارض 
با سياســت هاى پايدار كشــاورزى و توسعه 
آن در مناطــق كم آب اســتان، بدون توجه به 
محدوديت هاى آبى و نبــود برنامه اى جامع 
در مديريت كشــت ســبب شــده تا نسبت 
آب بــر بودن اين بخش به بازدهى توليدى آن 
براساس معيارهاى جهانى تفاوت قابل توجهى 

داشته باشد.
در اين شــرايط زندگى روستايى دستخوش 
تغييــرات عديده اى مى شــود چراكه اگر آب 
نباشد در نتيجه كشــاورزى هم نخواهد بود 
و بيكارى گريبانگير روستاييان را كه حرفه و 
پيشه اصلى آنان كشــاورزى است را خواهد 

گرفت.
اين رويه سبب مى شود مهاجرت هاى روستا 
به شهر همدان افزايش پيدا كند چنانچه شاهد 
بوديم در دهه 80 و 90 بيش از 64درصد مردم 
از روستاهاى استان به شهر همدان آمدند كه 

به رشد پديده حاشيه نشينى دامن زده است.
حاشيه نشينى  زندگى  افزايش  اساس  برهمين 
در شهر همدان در كنار تغييرشكل ظاهرى و 
كالبد شهر مشــكالت و ناهنجارى هايى را به 
دنبال دارد كه بــا افزايش تنش هاى اجتماعى 

امنيت در جامعه را تحت تأثير قرار مى دهد.
اين شــرايط درحالى اســت كه همدان جزو 
10 استان نخست در ميزان نزاع هاى رخ داده 
است به طورى كه براساس اطالعات پزشك 
قانونى همدان در سال گذشته بيش از  16هزار 
و497 مورد نزاع گزارش شده است كه4 هزار 
و551 مورد آن توسط زنان و  11هزار و946

مورد آن توسط مردان صورت گرفته است.
همچنين مستند بر همين اطالعات در 3 ماهه 
نخســت 1400 نيز  4 هزار و976 مورد نزاع 
گزارش شــده است كه نشان مى دهد يكى از 
مهمترين داليلى كه موجب شده همدان جزو 
استان هاى رتبه دار در نزاع باشد همان موضوع 
مهاجــرت از روســتاها و افزايــش زندگى 

حاشيه نشينى است.
اگرچــه در حال حاضر بخــش زيادى از اين 
مناطــق چون ديگــر مناطق شــهرى داراى 
امكانات و خدمات اوليه شهرى همچون آب، 
برق، گاز، تلفن و فروشگاه هاى تأمين مايحتاج 
روزانه هســتند، اما به رغم زندگى در شهر، از 

بيشتر امكانات شهرى برخوردار نيستند.
در حال حاضر حــدود 30 درصد از جمعيت 
حاشيه نشين  مناطق  در  همدان  شهر 
زندگــى مى كننــد و ايـن نسبت بـا توجه به 
مهاجرت هاى روستايي درحال افزايش است 
و از آنجا كه محالت حاشـيه نشــين خـود را 
جزئي از شهر مي دانند، خواستار برخوردارى 
شهر  نقاط  ساير  مانند  شهرى  خدمات  از 

هستند.
اين اتفاق ســبب مى شــود تا افراد ساكن در 
حاشيه شهر بخصوص نوجوانان سرخورده از 
ســطح مقايسه زندگى خود با ساير همسن و 
ساالنشان در شهر شوند و بيشتر از ساير افراد 
مستعد اعتياد، رفتارهاى پرخطر، پرخاشگرى 

و حتى خودكشى باشند.
نكته قابل تأمل درخصوص مشكالت حاشيه 
شهر در همدان آنجاســت كه در مناظره هاى 
انتخاباتى رياست جمهورى امسال اميرحسين 

قاضى زاده هاشمى اعالم كرد آمار حاشيه نشينى 
اســتان همدان از 7 هزار نفر به 70 هزار نفر 
افزايش يافته و از آنجا كه در همدان به عنوان 
مهدتمدن با 30 درصد حاشيه نشــينى وجود 
دارد بافت شهرى بر هم زده شده و بايد براى 

توسعه كالبدى همدان فكر جدى كرد.
اين بدان معناســت كــه حاشيه نشــينى در 
همــدان به چنان چالش بزرگى تبديل شــده 
كه جزو برنامه هاى اولويت دار نامزدهاى مهم 

منصب هاى سياسى قرار گرفته است.
از طرفــى مردمى كه به ناچــار در محل هاى 
حاشــيه اى شــهر همدان زندگــى مى كنند 
مى گوينــد: اصلى ترين دغدغــه جوانان اين 
مناطــق فقر، بيكارى و نبود درآمد كافى براى 
امرارمعاش اســت كه آنان را به سوى مشاغل 

كاذب سوق مى دهد.
آنان نگران آينده فرزندان خود هســتند، زيرا 
در محيطى بزرگ مى شوند كه خريدوفروش 
موادمخدر در بين جوانان رايج شده و به منبع 
درآمد آنان تبديل شده است و خانواده ها مگر 
چقدر مى توانند در كنترل نوجوانان خود نقش 
داشــته باشــند تا گرفتار رفتارهاى پرخطر، 
موادمخدر  سودجويان  و  اجتماعى  معضالت 

نشوند؟

اينجا آب مثنوى هفتادمن است

بحران خشكسالى
 حاشيه ها را در همدان پررنگ مى كند

هواى 10 شهر آلوده است
همدان وضعيت قابل قبولى دارد

 هــواى 10 شــهر در كشــور آلــوده اســت كــه از ايــن تعــداد هــواى 
4 شــهر در شــرايط ناســالم بــراى تمــام گروه هــا و 6 شــهر در شــرايط 

ناســالم بــراى گروه هــاى حســاس قــرار دارد.
بــر اســاس ايــن گــزارش، ســامانه شــبكه ملــى پايــش كيفــى هــواى 
محيــط و صــوت ســازمان حفاظــت محيط زيســت، هــواى شــهرهاى 
ــا شــاخص 104، بيرجنــد 105، آبيــك 110،  تهــران 119،   اصفهــان ب
ــراى گروه هــاى حســاس و هــواى  ــرج 139 ناســالم ب اراك 120 و ك
شــهرهاى مشــهد بــا شــاخص 157،  بجنــورد 160، قــم 163 و زاهدان 

185 در شــرايط ناســالم بــراى تمــام گروه هــا قــرار دارد.
ــل 19،   ــاخص 9،  اردبي ــا ش ــرگان ب ــهرهاى گ ــواى ش ــن ه همچني
شــهركرد 26،  ســنندج 39،  دره شــهر 41 و ياســوج 50 پــاك اســت.

ــا شــاخص 53،  همــدان 54،  زنجــان 67،   هــواى شــهرهاى تبريــز ب
كرمانشــاه 73،  يــزد 74،  اروميــه 75،  شــيراز 76،  اهــواز 82،  كرمــان 
82، ســمنان 87، بوشــهر 91،  بندرعبــاس 93 و خرم آبــاد 93 در 

ــرار دارد. ــول ق ــرايط قابل قب ش

كوبا واكسن«سوبرانا» را براى تزريق 
به كودكان تأييد كرد

 مركز دولتى كنترل داروها و تجهيزات پزشــكى كوبا مجوز مصرف 
اورژانسى واكسن كروناى «ســوبرانا02» را براى كودكان و نوجوانان 2
تا 18 ســاله صادر كرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا؛ اين واكسن 
توسط انستيتو فينالى كوبا ساخته شده است و پيش از اين براى استفاده 
در گروه سنى 19 تا 80 سال مجوز مصرف اورژانسى اين كشور را گرفته 
بود. كوبا اعالم كرده است كه اين واكسن در مطالعه بالينى در گروه سنى 
2 تا 18 سال از نظر ايمنى و اثربخشى، نتايجى مشابه مطالعه بالينى گروه 

سنى 19 تا 80 سال داشته است.
انستيتو فينالى كوبا با همكارى انستيتو پاستور ايران درحال توليد مشترك 
واكســن سوبرانا هستند؛ اين واكســن كه در ايران با نام "پاستوكووك"

شــناخته مى شود، پيش از اين از ســوى وزارت بهداشت ايران، مجوز 
مصرف اورژانسى را براى افراد بزرگسال اخذ كرده بود.

ــس  ــور مجل ــردى و ام ــزى راهب ــعه مديريت وبرنامه ري ــاون توس ــس و مع ــور مجل ــى و ام ــاون حقوق     مع
ــاع منصــوب شــدند. وزارت دف

ــاع و  ــه اى از ســوى محمدرضــا آشــتيانى وزيردف ــاع، در احــكام جداگان ــى وزارت دف ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــه ســمت معــاون حقوقــى و امورمجلــس وزارت دفــاع و رضــا  پشــتيبانى نيروهــاى مســلح، ناصــر شــهاليى ب

ــدند. ــاع منصــوب ش ــردى وزارت دف ــزى راهب ــت و برنامه ري ــعه مديري ــاون توس ــه ســمت مع ــك ب طاليى ني
پيــش از ايــن ســردار طاليى نيــك معــاون حقوقــى و امــور مجلــس وزارت دفــاع بــود و اميــر شــهاليى معاونــت 

توســعه منابــع انســانى ايــن وزارتخانــه را در كارنامــه دارد.

 از 15 مهرماه كالس هاى دانشــگاه ها 
بايد داير شود و اساتيد بايد در دانشگاه ها 

حاضر شوند.
وزير بهداشــت با بيــان اين خبر گفت: 
دانشــجويان براى حضور در دانشگاه ها 
بايد واكســينه شــوند و كارت واكسن 
داشــته باشــند. برنامه ما اين است كه 
محدوديت هــا از جمله محدوديت هاى 
انجــام  بــا  را  و...  زيــارت  و  ســفر 
واكسيناســيون به تدريــج برداريم، البته 
همچنان بايد شــيوه نامه هاى بهداشــتى 
و فاصله گذارى اجتماعــى رعايت و از 
ماســك و مواد ضدعفونى كننده استفاده 
شود، اما با واكسيناسيون اصناف، مى توان 
تا  برداشت  را  مشــاغل  محدوديت هاى 
شــاهد شــكوفايى وضعيت اقتصادى، 

رفاهى و اجتماعى مردم باشيم.

بهــرام عين اللهــى بيــان كــرد: همــه 
واكسن هاى تزريق شده به دانشجويان در 
سامانه هاى وزارت بهداشت ثبت مى شود 
و دانشجويان با داشتن كارت دانشجويى 
مى توانند واكسينه شوند، البته به سرعت، 
محدوديت هاى ســنى در تزريق واكسن 
كرونا را برمى داريم كــه جزئيات آن از 
طريق معاونت بهداشت وزارت بهداشت 

به اطالع عموم مى رسد.
وى گفــت:  از 15 مهرمــاه كالس هاى 
دانشگاه ها بايد داير شود و اساتيد بايد در 
دانشگاه ها حاضر شوند. حضور فراگيران 
و دانشجويان مى توانند متفاوت باشد. به 
عنوان نمونه در مقاطع كارشناسى ارشد و 
دكترى كه تعداد دانشجويان زياد نيست، 
ممكن است تمام دانشجويان بتوانند در 
كالس ها حاضر شــوند، امــا در برخى 

رشــته ها و مقاطع كه تعداد دانشجويان 
زيــاد اســت، دانشــگاه ها مى توانند به 
صورت تركيبى، كالس ها را برپا كنند كه 
تعدادى به صورت حضورى و تعدادى 
نيز به صــورت مجــازى، در كالس ها 

شركت  كنند.
وزير بهداشــت بيان كرد:  دانشــجويان 
براساس قرنطينه هوشمند، اگر بخواهند 
به صــورت حضــورى در كالس هاى 
دانشــگاه ها، حضور داشــته باشند بايد 
كارت واكســن داشــته باشــند. عالوه 
بر مراكز واكسيناســيون، هر دانشــگاه، 
ارگان و نهــادى كه اعالم داوطلبى براى 
واكسيناسيون كند، به آنها اجازه مى دهيم، 
بنابراين دانشــگاه ها هــم مى توانند در 
ايــن امر و در راســتاى واكسيناســيون 

دانشجويان كمك كنند.

طاليى نيك 
معاون توسعه مديريت وزارت دفاع شد

■ امير شهاليى معاون پارلمانى شد

وزير بهداشت:
از 15 مهرماه كالس هاى دانشگاه ها بايد داير شود

■ جزئيات بازگشايى دانشگاه ها اعالم شد

وبينار علمى"سند به مثابه توسعه" 
در همدان برگزار مى شود

 چهارمين وبينار علمى"سند به مثابه توسعه"با موضوع بررسى 
فعاليت هاى سياســى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى شهيدآيت ا... 

مدنى در همدان برگزار مى شود.
مدير ادبيات و تاريخ دفاع مقدس اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس استان همدان گفت: در راستاى تبيين شخصيت شهيد 
محراب آيت ا... مدنى و معرفى آن به عنوان الگويى مناســب براى 
جامعه به ويژه جوانان، چهارمين وبينار علمى"سند به مثابه توسعه"

در حول محور زندگى اين عالم ربانى برگزار مى شود.
بــه گفته محمد برخوردار اين وبينار امروز ســاعت 10 الى 12 بر 
بســتر نرم افزار adobe connect و با همت مديريت اسناد 
و كتابخانه ملى منطقه غرب كشــور(همدان)، بنيادحفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس و مؤسســه شــهيد محراب آيت ا... مدنى 

برگزار مى شود.
مديــر ادبيــات و تاريخ دفاع مقــدس اداره كل حفظ آثار و نشــر 
ارزش هاى دفاع مقدس استان همدان بيان كرد: سخنران اين وبينار 
"محمدجواد قربى" پژوهشــگر تاريخ انقالب و انديشــه سياسى 

متفكران مسلمان خواهد بود.
برخوردار گفت: عالقه مندان براى شــركت در اين وبينار در لينك 

https://vc.nlai.ir/hamedan وارد شده و با ثبت نام و نام 
خانوادگى در وبينار شركت كنند.

شــهيد محراب آيت ا... مدنى با نام «ميراسدا... مدنى دهخوارقانى» 
از ســال 1351 به مدت 10سال ساكن شهر همدان بود و در سال 
1360 به عنوان دومين شــهيد محراب انقالب اسالمى در تبريز به 

شهادت رسيد. 
آيين بزرگداشــت چهلمين ســالگرد شــهادت آيت ا... مدنى 20

شهريورماه در همدان برگزار مى شود.
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 معاون مسكن و ســاختمان اداره كل راه وشهرسازى 
اســتان همدان از بدون متقاضى بودن هزارو500 واحد 

مسكن مهر در همدان خبر داد.
به گزارش ايســنا، مجيد صالحى اميــر گفت: هزار و 
503 واحد مسكن مهر بدون متقاضى در استان وجود 
دارد كه درصورت گرفتــن مجوز، به پيمانكار واگذار 

مى شود.
وى افزود: اين واحدهاى مسكن مهر در 5 مرحله براى 
واگذارى در طرح اقدام ملى گذاشــته شد كه همچنان 
بدون متقاضى است كه طبق دستورالعمل ها و بخشنامه ها 
مى توانيــم بــه پيمانكارهايى كه خود ايــن واحدها را 

ساخته اند به صورت خودمالك بفروشيم.

صالحى بيان كرد: در زمينه واگذارى مساكن مهر بدون 
متقاضى بــه پيمانكاران، مكاتبات الزم صورت گرفته و 
اگر مجوز بدهند با قيمت روز و كارشناسى به پيمانكار 

واگذار مى شود.
وى گفت: چندين بار مكاتبه با بهزيســتى، بنياد شهيد، 
كميته امداد، آموزش وپرورش و... انجام شده است، اما 
فعًال تمايلى براى خريد نداشــتند درصورتى كه از نبود 

مسكن هم گله دارند.
صالحى در پايان بيان كرد: اين هزار و 503 واحد مسكن 
مهر بدون متقاضى در شــهرهاى فامنين، كبودراهنگ، 
فيــروزان، گل تپه، گيــان و برزول اســت كه هر يك 

پيشرفت فيزيكى متفاوتى دارند.

اقتصـاداقتصـاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

نگاه

افزايش تالطم بازارها
جمال رازقى»

 شدت نوسان بازارهاى داخلى در هفته منتهى به 12شهريورماه 
قابل توجه بوده است. در حالى كه ادامه مذاكرات هسته اى متوقف 
شــده، اعالم رئيس جمهور مبنى بر مهار تــورم و كنترل بازار ارز 
منجر به ســير نزولى و نوسانى بازارها گرديد. بازار سهام نيز متأاثر 
از روند نرخ ارز اصالح را در پيش گرفت. به طوركلى اخبار مربوط 
به مذاكرات احياى برجام متأثرترين عامل بر روند بازارهاى داخلى 

است.
بازار دالر و ســكه كه در هفته پس از پايان تعطيالت صعودى بوده 
و حتى قيمت دالر در معامالت پشــت خطى نيز افزايش يافته بود، 

در هفته منتهى به 12شهريورماه به صورت نوسانى نزولى شد.
 در نخســتين روز هفته دالر و ســكه مســير افزايشى را در پيش 
گرفتنــد، اما تا انتهاى هفته با كاهــش 3 و 2/5درصدى به 27هزار 
و50 و 11ميليون و 900 هزار تومان رسيدند. رشد قيمت ها در روز 
شــنبه به دليل بدبينى معامله گران نسبت به آينده مذاكرات هسته اى 

و تداوم تحريم ها بوده است. 
دســتور رئيس جمهور مبنى بر اتخاذ اقدامات فورى براى مديريت 
بازار ارز و كنترل تورم موجب شد كه در روزهاى ديگر معامله گران 
با محتمل شمردن افزايش عرضه ارز توسط بازارساز، احتياط را در 
پيش گرفته و براى سودگيرى از خريدهاى قبل در موقعيت فروش 

قرارگرفتند. 
تحليلگران معتقدند اخبار مثبت درخصوص مذاكرات احياى برجام 
بيشترين تأثير را بر بازار ارز خواهد داشت، همچنين چنانچه اقدام 
عملى در مورد ايجاد گشــايش در دارايى هاى مسدود شده كشور 

صورت نگيرد نوسان در بازارها شدت مى گيرد.
شاخص كل سهام نيز مانند بازارهاى سكه و دالر در نخستين روز 
كارى هفته منتهى به 12شــهريورماه رشــد 1/7درصدى را به ثبت 
رســاند، اما پس از آن تا روز سه شــنبه اصالح را تجربه كرده و تا 

حدود يك ميليون و 496 هزار واحد افت كرد.
 اين اصالح با توجه به رشــد تقريبًا 2 ماهه شاخص دور از انتظار 
نبود. در آخرين روز معامالتى هفته نيز شــاخص  كل با6/1درصد 
رشــد به  ارتفاع يك ميليون و 520 هزار واحدى دســت يافت. با 
توجه به وضعيت مطلوب بســيارى از ســهام و ورود معامله گران 
حقيقى به بازار، پيش بينى مى شود كه ريزش شاخص موقتى باشد، 
همچنين تقويت انتظارات تورمى افزايش تقاضا در بازار را به دنبال 

خواهد داشت.
دولت جديد قصــد دارد صندوق هاى ETF جديد و عرضه اوليه 
سهام بزرگ را اجرايى نمايد كه در نتيجه ميزان تقاضاى حقيقى اين 

سهام قابل توجه خواهد بود. 
مسأله تأثيرگذار در بازار سهام نيز روند مذاكرات هسته اى و اخبار 

مربوط به رفع يا ابقاى تحريم ها است.
در هفته منتهى به 3 سپتامبر بازار انواع نفت با نوسان محدود مواجه 
بود. توقــف توليد نفت در خليج مكزيك بــه دليل وقوع طوفان، 
تضعيــف ارزش دالر و افزايش اميدها بــه بهبود تقاضاى نفت در 

ماه  هاى آينده از داليل رشد بهاى نفت بوده است.
 اوپك پــالس نيز در گزارشــى از افزايش تقاضــاى نفت به دليل 
بهبود روند بازگشــت فعاليت  هاى اقتصادى در آينده نزديك ابراز 

اميدوارى كرده است.
در هفته گذشــته تضعيف ارزش دالر آمريكا موجب حفظ ارزش 
اونس جهانى طال در مرز  هزار و800 دالر گرديد. شــاخص دالر 
آمريكا به كمترين ارزش خود در 3 هفته گذشته رسيده و به ابتداى 

كانال 92 واحد كاهش يافته است.
در هفته منتهى به 3 سپتامبر بيت كوين توانست به مرز مقاومتى 49
هزار و 500 دالر نزديك شــود، اما توان عبور از آن را  نداشــت. 
اين بازار همچنان با نااطمينانى روبه رو اســت چراكه سياست هاى 
كشورها درخصوص به رسميت شــناختن رمزارزها متفاوت بوده 
و برخــى كشــورها محدوديت هايى را بر اين نــوع ارزها اعمال 
مى نمايند درحالى كه محدوديت هاى چين بر استخراج بيت كوين و 
صرافى هاى فعال رو به افزايش است، اما آمارها از رشد بانك هايى 

كه بر رمزارزها سرمايه گذارى مى كنند حكايت دارد.
در هفته منتهى به 3 سپتامبر به دليل اعالم مقامات فدرال رزرو مبنى 
بر موقتى بودن تورم و ارسال نشدن سيگنالى مبنى بر در دستور كار 
بودن اجراى سياســت  هاى انقباضى قيمت همه فلزات پايه به جز 
روى صعودى بود. تضعيف ارزش شاخص دالر آمريكا و افزايش 
اميدوارى فعاالن بازار نسبت به تأخير در اجراى تعديل برنامه  هاى 
محرك مالى بانك مركزى آمريكا از عوامل تأثيرگذار بر رشد قيمت 
فلزات بوده است. الزم به يادآورى است كه ادامه شيوع سويه دلتاى 

كرونا، تداوم رشد تقاضاى فلزات پايه با ترديد مواجه است.

پيش بينى توليد 10هزار ُتن كلزا در همدان
 مديرامور زراعت ســازمان جهادكشاورزى استان همدان بيان كرد: پيش بينى مى كنيم در 

سال زراعى جارى 10 هزار تُن كلزا در استان توليد شود.
على بايگانه در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه در موضوع روغن بيش از 90 درصد به 
واردات وابســتگى داريم، گفت: در سال هاى اخير وزارت جهادكشاورزى فعاليت خود را 

در مورد خوداتكايى روغن و توسعه كشت دانه هاى روغنى به ويژه كلزا آغاز كرده است.
وى افزود: كلزا بيش از 45درصد روغن دارد و درمواردى مانند تغذيه دام، حاصلخيزى خاك 
و كنترل بيمارى هاى گندم كه در تناوب با كلزار قرار مى گيرد بسيار مؤثر است، عالوه بر اين 

پايدارى غالت نيز مدنظر جهادكشــاورزى است و در اين راستا سال زراعى گذشته هزار و 
300 تن دانه روغنى با قيمت تضمينى 11هزار تومان در استان توليد و به كارخانه روغن كشى 
نهاوند تحويل داده شــد. بايگانه با اشــاره به اينكه استان همدان ظرفيت توليد باالتر از اين 
مقدار را دارد، بيان كرد: سابقه توليد بيش از 9 هزار تُن كلزا را در استان داريم، اما متأسفانه 
در سال هاى اخير به دليل مسائل اقتصادى رغبت كشاورزان به كشت كلزا كاهش پيدا كرده 
است. مدير امور زراعت سازمان جهادكشاورزى استان همدان گفت: براى سال زراعى جارى 
برنامه ريزى حدود 7 هزار هكتار توليد كلزا را در ســطح اســتان درنظر گرفتيم و پيش بينى 

10هزار تُن توليد اين محصول را داريم كه اميدواريم با كمك كشاورزان عملى شود.
وى با بيان اينكه كشت كلزا تخصصى است و بايد در كاشت آن دقت خاصى صورت بگيرد، 

افزود: كشاورزان اگر تاريخ كاشت، زمان آبيارى، نحوه كاشت و بسترسازى را رعايت كنند 
عملكرد خوبى مى گيرند و توجيه اقتصادى خوبى نيز برايشان وجود خواهد داشت. بايگانه با 
اشاره به اينكه نهاوند يكى از قطب هاى توليدى كلزا در استان است، بيان كرد: تالش مى كنيم 
در ســال زراعى جارى اين شهرســتان را دوباره فعال كنيم و كشاورزان نسبت به سال هاى 
گذشته با قدرت بيشترى بتوانند كلزا كشت كنند، همچنين در سال زراعى گذشته فامنين و 

همدان بيشترين سطح زيركشت اين محصول را داشتند.
وى در ادامه افزود: كشــاورزان اگر با كشــت كلزا آشــنايى ندارند مى توانند از ســازمان 
جهادكشاورزى كمك بگيرند و دســتورالعمل هاى فنى را با كارشناسان درميان بگذارند و 

براساس اصول فنى كشت را انجام دهند.

كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان همدان
هيأت اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى شهرستان همدان

آگهى انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه خدمات تخصصى كشاورزى شهرستان همدان

على سليمانى - رئيس هيأت اجرايى انتخابات

در اجراى ماده 11 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى، بدينوسيله از تمامى اعضاى داراى پروانه كسب معتبر آن اتحاديه دعوت 
مى گردد با در درست داشتن اصل و يا تصوير پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسايى از ساعت 8:30 لغايت 10 روز يك شنبه مورخ 
1400/06/28 جهت شركت در انتخابات هيأت مديره اتحاديه شخصاً به محوطه حياط سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در بلوار مدنى 
بلوار 15 فروردين مراجعه و هيأت مديره مورد نظر خود را از بين افراد ذيل به تعداد 5 نفر اعضاى اصلى و 2 نفر اعضاى على البدل و همچنين 

بازرس مورد نظر خود را به تعداد يك نفر بازرس اصلى و يك نفر على البدل انتخاب نمايند.
الزم به ذكر است بر اساس ماده 2 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى و تبصره ذيل آن هر فرد صنفى داراى پروانه كسب در 
انتخابات داراى يك حق رأى مى باشد، حتى در صورت داشتن بيش از يك پروانه كسب در همان صنف، مباشرين فاقد حق رأى مى باشند 
و در مشاركت مدنى، فردى كه پروانه به نام ايشان صادر شده داراى حق رأى مى باشد. همچنين بر اساس تبصره ذيل ماده 13 آيين نامه 

مذكور اعطاى وكالت و يا نمايندگى جهت دادن رأى ممنوع مى باشد.
ضمناً همراه داشتن ماسك و دستكش الزامى است.

حميدرضا كالمى

محمد وطنى باقرآبادى 

بهمن محبى خدابنده لو 

حميدرضا يوسفى

ناصر نانكلى

سينا جوهركش

خليل موسوى

پوريا قهرمانى  احمد شكوهى عليپور على اسدى 

سعيد مسلم خانى  

محمد والى

مهرداد حميدى نژاد

اسامى داوطلبين هيات مديره به ترتيب حروف الفبا:

اسامى داوطلبين بازرسى به ترتيب حروف الفبا:

احسان لياقتى دلشاد  
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آگهى انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه خدمات تخصصى كشاورزى شهرستان همدان

على سليمانى - رئيس هيأت اجرايى انتخابات

در اجراى ماده 11 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى، بدينوسيله از تمامى اعضاى داراى پروانه كسب معتبر آن اتحاديه دعوت 
مى گردد با در درست داشتن اصل و يا تصوير پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسايى از ساعت 8:30 لغايت 10 روز يك شنبه مورخ 
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مذكور اعطاى وكالت و يا نمايندگى جهت دادن رأى ممنوع مى باشد.
ضمناً همراه داشتن ماسك و دستكش الزامى است.
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 طرح ســاخت يك ميليــون واحد مســكونى 
امكان پذيراست؟ اين موضوعى است كه با كارشناسان 
حوزه ساخت وساز و شهرســازى موردبررسى قرار 

گرفت.
به گزارش خبرآنالين، كارشناسان معتقدند ابعاد اين 
طرح هنوز روشن نيست و حتى موافقان اين طرح نيز 
بر اين عقيده اند كه اجراى آن الزاماتى را داراست كه 

بايد مدنظر قرار گيرد.
بسيارى از تورم زا بودن اجراى اين طرح تأكيد دارند 
و برخــى ديگر راهكار تأمين منابع مالى را مهمترين 
مسأله در اين حوزه ارزيابى مىكنند و معتقدند تأمين 
اين اعتبار از قدرت اقتصاد ايران در شــرايط كنونى 

خارج است.
 ابعاد طرح روشن نيست

يك كارشــناس اقتصادى گفت: طرح ســاخت يك 
ميليون مســكن هنوز طرح شفافى نيست و ابعاد اين 

موضوع براى صاحبنظران و كارشناسان مبهم است.
 وحيد شقاقى شــهرى افزود: پرســش بنيادين اين 
است كه وظيفه دولت چيســت؟ بايد توجه داشت 
وظيفه دولت ســاخت مســكن نيســت و اين يك 
خطاى راهبردى اســت. وى گفت: دولت مسئوليت 
سياســتگذارى و حمايت را برعهده دارد و هرگونه 
دخالت دولــت در اقتصاد اوضــاع را بدتر مى كند 
مگر ضرورت به شــكلى باشــد كه دخالت دولت 
را توجيه پذيــر كنــد. عضو هيأت علمى دانشــگاه 
تربيت مدرس افزود: بــه عنوان مثال وقتى در بخش 
خصوصى، بنگاه دار هزينه اجتماعى به اقتصاد تحميل 
مى كند، دولت مى توانــد دخالت كند و يا زمانى كه 
شكست بازار رخ مى دهد، دخالت دولت توجيه پذير 
است، اما همين دخالت نيز بايد با محدوديت روبه رو 
باشد.وى با اشــاره به تجربه ساخت مسكن مهر در 
دولت دهم گفت: هرچند معتقدم در قالب اين پروژه 
بخشى از دهك هاى كم درآمد صاحب مسكن شدند، 
ولى تحليل هزينه فايده آن مى گويد با مكانيزم ديگرى 
مى شد هزينه ها را كاهش داد و فوايد آن را بيشتر كرد.
 هيچ دولتى تجربه ســاخت يك ميليون 

مسكن را ندارد
نايب رئيس اتــاق بازرگانى ايران بيــان كرد: اجراى 
پروژه ســاخت يك ميليون واحد مسكونى در سال 
بســيار سخت و پيچيده اســت و در هيچ كشورى، 

دولت چنين تجربه اى را نداشته است.
حســين ســالح ورزى با تأكيد بر اينكه دولت بايد 
جزئيــات اين برنامه را هم اعالم كند، گفت: شــايد 
برنامه اى جديد براى اين پروژه تدارك ديده نشــده 
و مدل همان مدل مســكن ملى و مسكن مهر باشد، 
اما نكته مهم اينجاســت كه بايد ديد چه ميزان از اين 

واحدهاى مسكونى در روستاها احداث مى شوند.
2 هزار سند مالكيت آپارتمان براى يك نفر

شــهردار اســبق تهران گفت: قيمت زمين در شمال 
تهران در 4 دهه بيش از 60 هزار برابر شــده اســت 

و با وجود شهرفروشــى و تخريب چهره شــهر با 
ساختمان سازى كه مشكالت زيست محيطى نيز براى 
شــهر ايجاد كرده است، همچنان مشكل مسكن حل 

نشده است. 
محمدحسن ملك مدنى افزود: عجيب است كه قيمت 
زمين 2 هزار و500 ســال طول كشيد تا در منطقه اى 
مثل نياوران به 2 هزار تومان برسد، اما در طول 4 دهه 

اين قيمت بيش از 60 هزار برابر شده است.
وى بيان كرد: در ســال 1380 كه من شهردار تهران 
بودم، قيمت مســكن در نقاط مرغوب تهران حدوده 
700 هزار تومان بــود، اما ببينيد كه قيمت ها در اين 

2 دهه چقدر عجيب و غريب افزايش داشته است.
ملك مدنى با انتقــاد از نبود گفت: در 
اطالعات  همه  پيشــرفته  كشورهاى 
شــهروندان در شهردارى ها ثبت شده 
است و شهردارى مى داند ساكنان هر 
منطقه شــغل دارند يا ندارند و در چه 
وضعيتى هستند. حكومت ها 4 وظيفه 
بهداشت ودرمان،  تأمين  دارند،  اصلى 
آموزش وپرورش، مســكن و اشتغال. 
اين بدان معناست كه اگر دولتى نتواند 
اشــتغال الزم را ايجاد كند ضرورى 
است كه حقوق بيكارى بدهد اكنون 
در اين وضعيت ما با نبود آمار و مبهم 
بودن وضعيت در بســيارى بخش ها 

روبه رو هستيم.
وى با اشــاره بــه اينكــه نزديك به 
22ميليــون خانوار در ايــران زندگى 
مى كنند، افزود: با اين حال بايد بررسى 
كنيم از اين تعــداد چند درصد خانه 
ندارنــد، ما در ايران كمتر با مشــكل 
بيابان نشينى و چادرنشينى و... روبه رو 
هســتيم. نمى گويم نداريم، اما درصد 
كمــى از خانوارهاى مــا درگير اين 
بحران هســتند و در نتيجه ما بايد بر 

همين مبنا برنامه ريزى كنيم.
 بحرانى به نام تأمين اعتبار

كارشناس صنعت مســكن بيان كرد: 
اساسى  برچه  دولت  نيست  مشخص 

مى خواهد اين كار را انجام دهد؟
پرســش  گفــت:  ســلطان محمدى 
اينجاســت كه چه اتفاق و گشايشى 
حاصل شده و چه منابعى تأمين شده 
است كه دولت فكر كرده مى تواند يك 
وقتى  واحد مسكن بســازد؟  ميليون 
تاكنون نتوانستيم اين كار را كنيم يعنى 
نمى شده چنين طرحى را انجام دهيم.

وى بيان كرد: دولت كســرى بودجه 
ترسناكى دارد، مبلغى بين 400 تا 500

هزار ميليارد تومان. حال با اين كسرى 

عظيم بودجه چه بايد كرد؟
ســلطان محمدى گفت: منابع مالــى اين طرح معلوم 
نيست از سوى ديگر گفته شده است ماليات خانه هاى 
خالى و ماليات خانه هاى لوكــس منابع تأمين اعتبار 

عنوان شده كه هنوز تحقق شان معلوم نيست.
 سهم دولت از اقتصاد باالست

كارشــناس اقتصادى بيان كرد: بايد درنظر داشــت 
افزايش توليد مسكن به صورت قانون درآمده است 

و هر دولتى مى آمد موظف به اجراى اين قانون بود.
پوشــيده  بركســى  گفت:  صادقى همدانى  علــى 
نيســت اجراى اين طرح مخارج زيــادى ايجاد 
مى كنــد و فشــارى مضاعف بر كســرى بودجه 

دولت ايجاد مى شود.
وى بيان كــرد: بايد بپذيريم كســى كه مى خواهد 
اين طرح را اجرا كند ســطوحى از تورم را به جان 
مى خرد من معتقدم مبانى فكرى پشت سر اين طرح 

مشكل دارد.
صادقى همدانى با تأكيد بر اينكه تفكر مداخله در بازار 
اساساً اشتباه است، افزود: آقاى بيگدلى به بازار سيمان 
مى تاختند و مى گفتند مشــكل از مافياســت، اما اگر 
بودجه سال 1400را با سال 1399 قياس كنيد مى بينيد 
با توجه به سهم باالى دولت از اقتصاد بالقوه با بستر 

فساد مواجه هستيم.
وى گفت: اگر كسى قصد مبارزه با فساد را كرده بايد 

بستر فســاد را از بين ببرد. اين يعنى كاهش مداخله 
دولت در اقتصاد، بازارها و تصدى گرى، اما متاسفانه 
مى بينيم در دهه هاى اخير مسير حركت معكوس بوده 
تا جايى كه سهم دولت از اقتصاد به 82 درصد رسيده 

است.
 تجربه تلخى به نام مسكن مهر

كارشناس اقتصاد مســكن نيز بيان كرد: براساس آن 
چيزى كــه در مقياس  طرح هاى جامــع و تفصيلى 
مطرح مى شــود، مناطق مســكونى تنهــا 25درصد 
شهرها را تشــكيل مى دهد و 75 درصد ديگر معابر، 
فضاهاى عمومى و فضاى سبز است اين يعنى هزينه 
و مساحت ساخت يك ميليون واحد مسكونى را بايد 

ضرب در 4 كنيم.
محمود اوالد با اشاره به اينكه يك ميليون خانه يعنى 
مشــهد، گفت: من در ارزيابى مسكن مهر گفتم اين 
طرح 100 سال مملكت را گروگان مى گيرد و اكنون 

مى خواهيم 4 برابر آن پروژه را اجرايى كنيم.
 بايد مافيا را از بين برد

رئيس مجمع ملى صنعت مسكن وســاختمان افزود: 
مسكن موتور محرك هزار و 200 گروه شغلى است 
و 80 درصد اشتغال كشــور مرهون صنعت مسكن 
اســت. مجتبى بيگدلى گفت: معتقدم مســكن مهر 
پــروژه اى موفق با حضور انبوه ســازان بود و دولت 
فعلى بر همين مبنا طرح يك ميليون مسكن را با نام 

مسكن كرامت كليد زده است.
 وى افزود: ســاخت يك ميليون مسكن در يكى از 
شــعارهاى اصلى آقاى رئيسى است، در ضمن بايد 
توجه داشــت مجلس هم طرح جهش مســكن را 
تصويب كرده اســت و طبق قانون اساســى، دولت 
موظف است مســكن مردم را در اختيار شهروندان 

بگذارد.
بيگدلــى با دفاع از اين طرح بيــان كرد: بدون ترديد 
توليد يك ميليون مســكن در ســال يعنى توليد يك 
ميليون يخچال، يك ميليون تلويزيون، هرچه در زير 
سقف خانه يافت مى شــود اين يعنى اشتغالزايى كه 

حجم آن قابل تصور نيست.

ابهامات در تأمين مالى مسكن كرامت 

آيا ساخت يك ميليون مسكن 
در سال تورم زاست؟

1500 واحد مسكونى در همدان متقاضى ندارد
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
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2 همدانى در اردوى تيم ملى كشتى
 دومين مرحله از اردوى تيم ملى كشتى آزاد بزرگساالن براى حضور 
در رقابت هاى جهانى نروژ از روز گذشته در خانه كشتى شهيد مصطفى 

صدرزاده آغاز شد.
در اين اردو 3 كشــتى گير همدانى نيز حضــور دارند. در 86 كيلوگرم: 
هادى وفايى پور، در 92 كيلوگرم: مهدى حاجيلوئيان و در 97 كيلوگرم: 

دانيال شريعتى نيا از سوى مربيان تيم ملى به اين اردو دعوت شده اند.
*اسامى ملى پوشان در اين اردو

57كيلوگــرم: عليرضا سرلك(لرســتان)، على قلــى زادگان (تهران)، 
اميرحسين شامى(البرز)

61 كيلوگرم: رحمان عموزاد(مازندران)، مجيد داســتان(تهران)، محمد 
نامجومطلق(گيالن) محمد رمضان پور(مازندران)

65 كيلوگرم: اميرمحمد يزدانى(مازندران)، خيراله قهرمانى(كرمانشاه)
70 كيلوگرم: عرفان الهى(مازندران)، فرهاد نورى(تهران)

74 كيلوگرم: يونس امامى(تهــران)، محمدصادق فيروزپور(مازندران)، 
سبحان يارى(كرمانشاه)

79 كيلوگرم: محمد نخودى(مازندران)، مهدى اســماعيل زاده(تهران)، 
اميرحسين كاووسى(مازندران)

86 كيلوگرم: حســن يزدانى(مازندران)، ســجاد غالمى(البرز)، هادى 
وفايى پور(همدان)

92 كيلوگرم: كامران قاسم پور(مازندران)، مهدى حاجيلوئيان(همدان)
97 كيلوگرم: مجتبى گليج(مازندران)، محمدحسين محمديان(مازندران)، 

دانيال شريعتى نيا(همدان)، سجاد عزيزى(تهران)
مصطفــى  زارع(مازنــدران)،  اميرحســين  125كيلوگــرم: 

طغانى(خراسان رضوى) عرفان جعفرى(مازندران)  ساالرحبيبى(تهران)
سرمربى: پژمان درستكار

مربيان: مصطفى ميرعماديان - احسان امينى
مديرفنى تيم هاى ملى كشتى: محسن كاوه

رقابت هاى كشتى آزاد قهرمانى جهان روزهاى 10 تا 13مهرماه در شهر 
اسلوو نروژ برگزار مى شود.

درويشى سرپرست ورزش رزن شد
 حميدرضا درويشى به عنوان سرپرست جديد اداره ورزش وجوانان 

شهرستان رزن معرفى و منصوب شد.
جلسه توديع و معارفه سرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان رزن با 
حضور سيدرضا سالمتى فرماندار اين شهرستان و محرم روزبه معاون 

ورزش استان در محل اداره ورزش برگزار شد.
در اين مراسم روزبه با بيان اهميت نقش ورزش و همچنين جايگاه اين 
اداره در موضوعات اجتماعى و ورزشــى گفت: شهرستان رزن داراى 
استعدادهاى مختلف در عرصه ورزشــى است و اداره كل نيز به اندازه 
خود حامى ورزشــكاران است. ســپس فرماندار رزن خواستار بهبود 
عملكرد و نتايج ورزشى شهرستان با استمرار نظارت مديريتى و حفظ 
رابطه نزديك رئيس جديد با جامعه ورزشى شهرستان شد و در پايان با 
قدردانى از تالش هاى مهدى كرمانى رئيس سابق، حميدرضا درويشى به 
عنوان رئيس جديد اين اداره ورزش وجوانان شهرستان رزن معرفى شد.
الزم به توضيح اســت كه حميدرضا درويشى به مدت 10سال در اداره 

ورزش اين شهرستان سابقه خدمت داشته است.

آزمون ارتقاى كمربند در كبودراهنگ
 يك دوره آزمون ارتقاى كمربند كيك بوكسينگ واكو در شهرستان 
كبودراهنگ برگزار شــد. آزمون ارتقاى كمربند در روستاى داق داق آباد 
شهرســتان كبودراهنگ با حضور نظرى نايب رئيس هيأت انجمن هاى 

ورزشى و زيورى نايب رئيس سبك كيك بوكسينگ واكو برگزار شد.
هيأت انجمن هاى ورزشــى شهرستان كبودراهنگ در راستاى گسترش 
رشته ورزشى كيك بوكسينگ واكو شهرستان اقدام به برگزارى يك دوره 
آزمون ارتقاى كمربند كرد كه 50 نفر از كيك بوكسينگ كاران روستاى 

داق داق آباد در اين دوره حضور داشتند.

همدان ميزبان تيم ملى وزنه بردارى جوانان 
 مرحلــه دوم اردوى آماده ســازى و تمرينــى بــراى ارزيابــى و 

ركوردگيرى تيم ملى وزنه بردارى جوانان كشور در همدان آغاز شد.
پــس از ارزيابى، ركوردگيرى و ترخيص گروه نخســت وزنه برداران 
جوان كشورمان در اردوى همدان، گروه دوم از اعضاى تيم در مرحله 

دوم اردو حاضر شدند.
براساس اعالم كادرفنى تيم ملى، «بنيامين باالخلى از گرگان، مصطفى 
برومنــد، كوروش زارع و على ايزدپناه از فارس، عليرضا منصورى از 
خوزستان، حسين رجايى و پوريا احمدى منفرد از همدان» در مرحله 

دوم اردوى آماده سازى تيم وزنه بردارى جوانان حضور دارند.
همچنيــن 3 نوجوان وزنه بــردار نيز هر هفته به صــورت دوره اى به 
اردو ملحق مى شــوند كه «محمدجواد سهرابى از اصفهان، سيد مهدى 
اميرســيديان از خراسان رضوى و شايان احمدنژاد از آذربايجان غربى» 

براى اين هفته در اردو شركت مى كنند.
اردوى آماده سازى تيم ملى وزنه بردارى جوانان كشور تا 21 شهريورماه 

جارى در همدان ادامه دارد.

قضاوت برقعى در پاراالمپيك توكيو 2020
 عــادل برقعــى داور همدانى ديــدار رده بندى تنيــس با ويلچر 

پاراالمپيك توكيو 2020 را قضاوت كرد.
مســابقات ويلچر تنيس پاراالمپيك توكيو با برگزارى ديدارها فينال و 

رده بندى به پايان رسيد.
در فينــال اين رقابت ها كنيدا از ژاپن قهرمــان و مدال طالى انفرادى 

مردان را كسب كرد و اگبرينك از هلند صاحب گردن آويز نقره شد.
در ديدار رده بندى 2 تنيس باز از انگلستان به مصاف هم رفتند كه ريد 
با غلبه بر هم وطن خود هيويت مدال برنز پاراالمپيك را به دست آورد. 
برقعى داور بين المللى همدانى تنيس كشورمان قضاوت اين ديدار مهم 

را برعهده داشت.

مسابقات فوتسال ليگ برتر استان
 هفته هفتم مسابقات فوتسال ليگ برتر استان با 2 ديدار دنبال شد.

نتايج هفته هفتم مسابقات ليگ برتر فوتسال استان با برگزارى 2 ديدار 
اعالم شد.

بازى عمران بتن اكباتان همدان با شــهداى خاكريز اســدآباد با نتيجه 
3بر 2به ســود عمران بتن اكباتان همدان پايان يافت. در بازى دوم هم 
گرين كشاورز نهاوند به مصاف هدف مالير رفت كه با نتيجه 7 بر3 به 

سود هدف مالير رقم خورد.
در حال حاضر تيم هاى عمران بتن همدان و شــهداى خاكريز اسدآباد 
با انجام 6بازى به ترتيب در رده نخســت و دوم جدول جاى دارند و 
تيم هدف مالير با 5 بازى جايگاه ســوم جدول را به خود اختصاص 

داده است.

صعود دختر همدانى به علم كوه
 نخستين دختر همدانى به قله علم كوه دومين قله بلند ايران صعود 

كرد.
نخستين دختر همدانى با صعود به قله علم كوه، دومين قله بلند ايران 
كه در شمال كشور واقع شده است به ارتفاع 4 هزار و850 متر صعود 
كرد. ارتفاع ديواره اين قله از كف علم  كوه 650متر وخود ديواره 450

متر است. شهرت اين قله به دليل ديوارهايى است كه در دامنه آن واقع 
شده كه سخت ترين و فنى ترين مسيرهاى سنگ نوردى و ديواره نوردى 

است.
پروانه ردايى 25ســاله كه در رشــته تربيت بدنــى تحصيل مى كند از 
18ســالگى سنگ نوردى را آغاز كرد و قبل از آن در رشته بدمينتون و 

آمادگى جسمانى فعاليت داشت.
وى در سال 1392 با افتتاح باشگاه سنگ نوردى فرهاد، تمرين خود را 
در اين باشگاه به طور جدى دنبال كرد و 6سال زيرنظر شاه محمدى در 

سنگ نوردى اسپرت فعاليت كرد.
ردايى ســنگ نوردى در طبيعت را از سال گذشته آغاز كرد و نخستين 
ديواره نــوردى وى از ديواره بيســتون كرمانشــاه آغــاز و به  ديواره 
لجورد اراك ختم شــد. وى وقتى تصميم گرفــت عظيم ترين ديواره 
ســنگنوردى(علم كوه) را فتح كند با موانــع زيادى از جمله مخالفت 
خانواده روبه رو شد با تمام اين مخالفت ها و با توجه به خطرناك بودن 

مسير و ساير مشكالت مجبور شد با تمام عزيزانش خداحافظى كند.
ردايى سرانجام موفق شد اين مسير سخت را طى كند و موفق به فتح 

علم كوه با ارتفاع 4 هزار و850 متر شد.

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

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

برابر رأي شماره 1400/1073 مورخ 1400/06/02 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى احمد اسدى مرام فرزند 
محمدشــفيع به شماره شناسنامه 2073 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب مغازه 
به مساحت 22/50 مترمربع در قســمتى از پالك باقيمانده 1406 اصلي جهت الحاق به 
پالك 4 فرعى از 1406 اصلى ملكى ديگر متقاضى واقع در اســدآباد - بلوار 22 بهمن - 
نبش خيابان پاسداران خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى صحبت اهللا خرمى محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت 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 
تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 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 158)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

سيروس قلى زاده 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شماره 140060326006000505- 1400/04/29 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك ماليــر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقــاى على زارعى فرزند 
نجف على به شماره شناسنامه 14 به شــماره كدملى 0535116675 از اراك ششدانگ 
يك باب ســاختمان به مساحت 100/05 مترمربع قســمتي از پالك يك اصلي واقع در 
بخش چهار مالير خريدارى از مالك رســمى محرز گرديده اســت. 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 تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت 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 163)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/16

حسن ابراهيم قاجاريان 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شماره 140060326006000253- 1400/03/06 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى نصرت اله طاهرى فرزند 
نبى اله به كدملى 3934708201  ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 163/54 
مترمربع قسمتي از پالك يك اصلي واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى 
محمدرضا خورســندى نژاد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 182)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

حسن ابراهيم قاجاريان 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

تنها نماينده استان در پاراالمپيك توكيو:
با اختالفى ناچيز از كسب مدال بازماندم

 ســطح مســابقات دووميدانى بازى هاى پاراالمپيك توكيو بسيار باال بود و با اختالف 
ناچيز از كسب مدال بازماندم.

عضو تيم ملى نابينايان و كم بينايان اعزامى كشــور به بازى هاى پاراالمپيك در مراسمى با 
استقبال جامعه ورزشى و مسئوالن دستگاه ورزش استان، به زادگاهش برگشت.

وحيدعلى نجيمى دونده همدانى تيم ملى نابينايان و كم بينايان كشــور در اين مراســم با 
ابراز تأســف نسبت به ناكامى در كسب مدال پاراالمپيك، گفت: شرمنده مردم شدم كه به 

مدال دست نيافتم، اما در مسابقات آسيايى جبران مى كنم. به هرحال برد و باخت بخشى 
از رقابت ورزشــى اســت و بايد با برنامه ريزى بلندمدت بتوانم در مســابقات آسيايى و 

پاراالمپيك آينده براى كسب مدال تالش بيشترى داشته باشم.
وى با قدردانى از حمايت هاى مديركل ورزش وجوانان استان افزود: حميد سيفى همواره 
حمايت الزم را داشــت و همين مسأله انگيزه ام براى حضور قدرتمند در مسابقات آينده 

را دوچندان كرده است.
مديركل ورزش وجوانان استان در اين مراسم با قدردانى از زحمات نجيمى افزود: حضور 
على نجيمى در پاراالمپيك افتخارى ارزنده براى ورزش همدان اســت. دســتگاه ورزش 
اســتان با رويكرد مثبت به قهرمانان هرآنچه در توان داشــته باشد براى ايجاد روحيه اين 

عزيزان به كار خواهد گرفت تا ان شاءا... شاهد درخشش ورزشكاران استان در ميدان هاى 
ملى و فراملى باشــيم. حميد ســيفى گفت: همچنان كه درگذشــته از شما به  عنوان يك 
ورزشكار آتيه دار حمايت  كرديم امروز نيز در بازى هاى همبستگى اسالمى، پاراآسيايى و 

مسابقات جهانى كه در پيش هستند حامى شما هستيم.
وى افزود: سياســتگذارى دستگاه ورزش همدان حضور قدرتمند در بازى هاى آسيايى و 
المپيك 2024 است و برنامه ريزى هاى الزم از هم اكنون انجام شده است. اميدوارم نجيمى 
با تمرين و آماده سازى بهتر در مسابقات پارآسيايى و پاراالمپيك آينده به مدال دست يابد.
على نجيمى تنها نماينده ورزش همدان در بازى هاى پاراالمپيك توكيو بود كه از دستيابى 

به مدال بازماند.

 اعضاى شــوراى اسالمى شــهر همدان در 
نشســت با مسئوالن هيأت كشــتى اين استان 
بــر ضرورت حمايت همه جانبه از اين رشــته 

ورزشى تأكيد كردند.
شوراى شــهر همدان در ادوار گذشته حمايت 
همه جانبه اى از ورزش كشــتى استان داشتند و 

در سال 1394
در شــوراى پنجم براى نخســتين بار شــاهد 
برگزارى ليگ كشــتى محالت همدان بوديم و 
چكيده اين مسابقات با درخشش در مسابقات 

كشورى، حتى به تيم هاى ملى نيز راه يافتند.
اكنون با روى كارآمدن شوراى ششم، همچنان 
حمايت از كشتى به عنوان پرافتخارترين ورزش 
استان همدان موردتأكيد است و اعضا خواستار 
توجه جدى به رونق و توسعه اين رشته هستند.

رئيس هيأت كشــتى استان در ديدار با اعضاى 
شوراى شهر به 2 مطالبه مهم جامعه كشتى تأكيد 

كرد و خواستار تحقق اين خواسته شد.
حميدرضا يارى در اين بــاره گفت: از اعضاى 
شورا درخواست مى كنيم تا زمينه حمايت از تيم 
منتخب همدان براى حضور در ليگ برتر كشور 
را مهيا سازند، همچنين شايسته است اعضاى 

شــورا طرحى را مصوب كنند كــه مدال آوران 
جهانى و آســيايى بتوانند در حوزه شهردارى 
استخدام شــوند و تقدير از قهرمانان جهانى و 
آسيايى حداقل اقدامى است كه مى توان از اين 

مدال آوران داشت.
وى با اشــاره بــه اينكه در مســير رشــد و 
افتخارآفرينى قرار گرفته ايم، افزود: كشتى استان 
در المپيك 2024 مى تواند بازهم شاهد سهميه 
باشد. حمايت همه جانبه اعضاى شوراى شهر 
همدان نشانگر رويكرد مثبت شوراى ششم در 
پرداختن به دغدغه هاى كشتى و كمك به توسعه 

اين ورزش است.
رحيمى فر كه ســابقه رياست در هيأت كشتى 
استان را در كارنامه خود دارد در اين باره گفت: 
شــورا به كشتى بدهكار اســت و پيش از اين 
قول هايى به دست اندركاران اين ورزش داده شد 
كه به سرانجام نرسيد و اميدوارم اعضاى شوراى 
ششم خواسته هاى هيأت كشتى را موردحمايت 

قرار دهند.
على اكبر نظرى نيز با اشاره به اينكه كشتى اين 
اســتان تاريخ پرافتخار همراه با منش پهلوانى 
دارد، افزود: حمايت از ورزش هاى مدال آور در 

اولويت كار شورا است.
ســعيد نظرى نايب رئيس شوراى اسالمى شهر 
همدان نيز ورزش را زمينه ساز نشاط و سالمتى 
اجتماعى برشمرد و گفت: كشتى ورزش سازنده 
روح و روان اســت و حمايــت از اين ورزش 
پرافتخار را جزو سياســت هاى اصلى شــورا 

مى دانيم.
رئيس كميســيون فرهنگى ورزشــى شوراى 
شهر همدان نيز با اشاره به اينكه ورزش استان 
نياز به برنامه هدفمند در مســير حمايتى دارد، 
افزود: ورزش هاى مدال آور نظير كشتى شايسته 

هرگونه حمايت است.
حجت االسالم ناصر صفرى افالكى با تأكيد بر 
اينكه شوراى ششم توجه جدى به مقوله ورزش 
دارد، گفت: ورزش در ابعاد قهرمانى و همگانى 

موردحمايت قرار مى گيرد.
سعيد حاجى بابايى حمايت از كشتى را اولويت 
شوراى شهر دانست و گفت: اگر اين ورزش را 
حمايت كنيم آوازه همدان در سطوح بين المللى 

را خواهيم شنيد.
ديگر عضو شوراى شــهر همدان نيز با اشاره 
به اينكه ورزش كشتى متشكل از قشر متوسط 

جامعه اســت، افزود: اغلب كشتى گيران توان 
مالى الزم را ندارند و نيازمند حمايت هستند.

اكبر كاووسى اميد از شهردارى همدان خواست 
تا ورزشكاران مستعد كشتى را موردتوجه قرار 
دهد و انگيزه الزم را براى رشد و پيشرفت آنان 

فراهم كند.
وى خواســتار تعيين تكليف ســاختار اجرايى 
و ادارى باشگاه شــهردارى همدان شد و بيان 
كرد: شورا به تصويب بودجه مناسب در حوزه 
فرهنگ  و ورزش براى سال آينده توجه جدى 

داشته باشد.
مهدى حيدرى ديگر عضو شــوراى همدان 
حمايــت از كشــتى را اولويت شــورا در 
حــوزه ورزش دانســت و گفت: كشــتى 
و  اســت  همــدان  ورزش  پرافتخارتريــن 
پيشرفت اين رشــته موجب رشد و اعتالى 

ورزش استان مى شود.
حميد بادامى نجات نيز خواستار تصويب طرحى 
در حمايت از ورزش كشــتى در صحن شورا 
شد و افزود: كشتى بايد به جايگاه اصلى خود 
بازگردد و بازهم شاهد درخشش در ميادين مهم 

بين المللى بخصوص المپيك باشيم.

 اكبــر تجــرى، بــا حكــم مديــركل 
ورزش وجوانان اســتان همــدان، به عنوان 
رئيس جديــد اداره ورزش وجوانان مريانج 

منصوب شد.
مراســم تكريم و معارفه رئيس جديد اداره 
ورزش وجوانــان مريانج برگزار شــد و از 
زحمات 4 ماهه احســان هنرى تقدير و در 
ورزش وجوانان  مديركل  ســوى  از  حكمى 
استان همدان، تجرى به عنوان رئيس جديد 

اين اداره منصوب شد.
وى داراى مــدرك كارشناســى تربيت بدنى 
است كه سابقه كارمندى و كارشناسى اداره 
ورزش وجوانان مريانج را در كارنامه شغلى 

خود دارد.
از ســوابق ورزشــى تجــرى مى تــوان به 
دروازه بان اســبق تيم هاى فوتبــال مريانج، 
مربى رسمى كنفدراسيون فوتبال آسيا، مربى 
و اســتعدادياب باشگاه شــهردارى مريانج، 
دبير هيأت پزشــكى ورزشــى مريانج، مدير 
مجموعه ورزشى شهيد حاجى بابايى، مسئول 
كميته هاى مختلف هيأت فوتبال مريانج و... 
اشــاره كرد. وى داراى مدرك كارشناســى 
تربيت بدنى اســت كه ســابقه كارمندى و 
كارشناســى اداره ورزش وجوانان مريانج را 
در كارنامه شــغلى خود دارد. در اين مراسم 
اداره كل  قهرمانــى  ورزش  توســعه  معاون 
ورزش وجوانان اســتان بيان كــرد: تغييرات 

مديريتــى در رأس هر دســتگاهى به منزله 
بهره ورى بيشتر در آن مجموعه است.

محــرم روزبه گفــت: در همــدان تاكنون 
تغييــرات مديريتى در ادارات شهرســتان ها 
و نمايندگى ها، به منظور شــتاب در توسعه 
ورزش وجوانان اســتان بوده و در راســتاى 
بهره گيرى از همه ظرفيت ها در رســيدن به 
هدف مشخص و توســعه ورزش و توجه 

بيشتر به حوزه جوانان بوده است.
وى بيان كرد: شهر مريانج با توجه به وجود 
مجموعه ورزشى بزرگ شهيد حاجى بابايى 
از اهميت خاصى برخوردار است و مى طلبد 
كه رئيس جديد اين اداره با اســتفاده از همه 
ظرفيت ها، در راستاى توسعه ورزش مريانج 
و نگهــدارى مطلوب از ايــن مجموعه گام 
بــردارد. در ادامه اين مراســم رئيس جديد 
اداره ورزش وجوانــان مريانج با اشــاره به 
ظرفيت  هاى ورزش منطقه گفت: خوشبختانه 
شهر مريانج از ظرفيت هاى  بااليى برخوردار 
است و ورزشكاران اين منطقه توان رسيدن 
به مدارج باالتر در ابعاد ملى و بينالمللى را 

دارا هستند.
تجرى بيان كرد: وجود ورزشــگاه مجهز و 
مدرن شهيدحاجى بابايى در اين شهر، يكى از 
امتيازات مثبت ورزش مريانج است و همين 
امتيــاز مى تواند مــا را در اجراى برنامه هاى 

خود براى ورزش اين منطقه يارى كند.

 رئيس جديد هيأت كاراته استان از تجهيز 
و نونوار شدن خانه كاراته همدان خبر داد.

رئيس جديد هيأت كاراته استان در ديدار با 
مديركل ورزش وجوانان استان كه با حضور 
تنى چند از مربيان و پيشكســوتان اين رشته 
برگزار شد ضمن قدردانى از سرپرست اين 
هيأت در چند ماه اخير، گفت: يكى از اهداف 
اصلى ما براى ورود بــه هيأت كاراته ايجاد 
ساختارى قانونمند و همچنين ارتقاى جايگاه 

كاراته استان در سطح كشور است.
سيد مهدى وفايى افزايش تعداد فعاالن اين 
رشته در اســتان با استفاده از ظرفيت تمامى 
مربيــان را ديگر اولويت هيأت عنوان كرد و 
افزود: خوشبختانه روز گذشته با حضور 30 
مربى درجه يك و 2 نخستين جلسه مربيان 
برگزار شــد و مقرر شــد كه مسئول كميته 
مربيان در يك هفته آينده به صورت رســمى 

به هيأت معرفى شوند.
وى بــا تأكيــد بــر اينكه گوش شــنواى 
همه جامعه ورزش كاراته خواهم بود، گفت: 
همدان  خانه كاراته  شــرايط  امروز  متأسفانه 
مســاعد و در شأن ورزش اســتان نيست، 
بنابراين تقاضا مى شود با همراهى و همكارى 
مشترك نســبت به تعمير و بازسازى فضاى 
خانه كارانه، ســايت ادارى و.. اقدامات الزم 
را انجام دهيم تا در پايان 4 ســال خدمت به 
جامعه بزرگ كاراته استان همدان با اقدامات 

مثبت انجام شده بتوانيم در برابر پروردگار و 
ورزشكاران استان روسفيد باشيم.

نيز  اســتان  ورزش وجوانــان  مديــركل 
افزود: هدف اصلى ما در ورزش استفاده 
توانمندى هاى  بــا  و  ظرفيت ها  همــه  از 
زيرســاخت هاى  توســعه  براى  مختلف 
جايگاه  ارتقــاى  همچنيــن  و  ورزشــى 

استان است. ورزش 
حميد سيفى با تأكيد بر ضرورت بهره مندى 
از همه ظرفيت هاى كاراته استان گفت: سفره 
فعاليت در ورزش گســترده است، بنابراين 
بايــد با برنامه ريزى و بــه كارگيرى صحيح 
افــراد در جاهاى مناســب از توان عملى و 

دانش آنها استفاده كرد.
وى كســب جايگاه در فدراســيون را ديگر 
مأموريــت هيــأت كاراته اســتان با توجه  
به وجــود ظرفيت ها عنوان كــرد و افزود: 
جايگاه هاى ملى و فراملى در فدراســيون ها 
مى توانند موجب توســعه و رونق همه جانبه 

ورزش در حــوزه زيرســاخت و نيروى 
انســانى شــود، بنابراين بايد موردتوجه 

باشد.
سيفى گفت: در حال حاضر با استفاده از 
ظرفيت هاى موجود، بخشى از تجهيزات 
موردنيــاز را تأمين مى كنيــم و در آينده 
نزديك نيز نســبت به تعمير و بهسازى 

خانه كاراته همدان اقدام مى كنيم.

خانه كاراته همدان نونوار مى شوديك مدير بومى، سكاندار ورزش مريانج شد

بنــا بــه تصميــم هيــأت مديــره شــركت تعاونــى مصــرف كارگــران متحد 
ــاده رأس  ــور فوق الع ــه ط ــادى ب ــى ع ــع عموم ــت اول مجم جلســه نوب
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1400/07/17 در محــل قانونى شــركت 
بــه آدرس: شهرســتان نهاونــد - ميــدان امــام خمينــى(ره) بــا كدپســتى 
ــم  ــح خت ــاعت 10 صب ــان روز رأس س ــزار و در هم 6591714868  برگ

مى گــردد.
 لــذا از تمامــى اعضــاء محتــرم شــركت و صاحبــان ســهام دعــوت بــه 
عمــل مى آيــد تــا در جلســه مذكــور حضــور بــه هــم رســانند. الزم بــه 
ذكــر اســت شــركاء مى تواننــد وكالى خــود را از بيــن اعضــاء يــا خــارج 
ــه هيــأت مديــره معرفــى  از اعضــاء جهــت شــركت در جلســه كتبــاً ب

نماينــد.
دستورات جلسه:

ــراى مــدت  1- انتخــاب اعضــاء اصلــى و على البــدل هيــأت مديــره ب
3 ســال 

ــراى مــدت يــك ســال  2- انتخــاب بازرســان اصلــى و على البــدل ب
مالــى 

اميدعلى على بخشى - رئيس هيأت مديره شركت تعاونى مصرف كارگران متحد

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شركت تعاونى مصرف كارگران متحد 

(نوبت اول)
شماره ثبت: 160- شناسه ملى: 10820009364

تاريخ انتشار آگهى دعوت نامه : 1400/06/16
شماره آگهى دعوت نامه: 1400/654
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آماده شدن فضانوردان 
براى يك پياده روى فضايى ديگر

 ناســا به تازگى در حســاب كاربرى خود در توييتر از انجام يك 
پياده روى فضايى ديگر خبر داد.

 به گزارش ايســنا، 12سپتامبر 2 فضانورد ايستگاه فضايى بين المللى به 
نام هاى "توماس پســكه" و "آكى هيكو هوشــيده" براى نصب براكت 
صفحات خورشيدى جديدى كه قرار است ســال آينده وارد ايستگاه 
فضايى شوند، پياده روى انجام مى دهند.اين پياده روى فضايى كه توسط 
ناســا هدايت مى شود، بايد هفته هاى گذشــته انجام مى شد، اما پس از 
آنكه "مارك ونده هى" فضانورد آمريكايى از ناحيه گردن دچار فشــار 
شديدى شد، به تعويق افتاد. مديران ايستگاه فضايى نيز پس از آن تصميم 

گرفتند"توماس پسكه"، فضانورد فرانسوى را جايگزين وى كنند.

زيست شناسان 
در پى كشف اسرار حيوانات نامرئى!

 زيست شناســان آمريكايى در بررســى هاى خود سعى دارند به 
كشف اسرار مربوط به حيواناتى بپردازند كه تقريباً نامرئى هستند.

 UC) "به گزارش وايرد، زيست شــناس "دانشــگاه كاليفرنيا، بركلى
Berkeley)، هنگام قدم زدن در جنگل هاى بارانى پرو، موجوداتى 
ديد كه به نظر مى رسيد جت هاى نامرئى كوچكى باشند كه از مسيرى 
عبــور مى كنند. "آرون پومرانتــز"،   (Aaron Pomerantz)در 
اين باره گفت: من تالش  كردم تا آنها را با تورى بگيرم، اما آنها مسير 

خود را تغيير دادند و ناپديد شدند.
اين نخســتين برخورد نزديك وى با "شــاپرك هاى بال شيشــه اى"

(clear-winged butterflies)  بود.

درمان بيمارى هاى روانى و آسيب هاى 
مغزى با كمك يك الگوريتم هوش مصنوعى

 پژوهشگران "مايو كلينيك" ســعى دارند با كمك يك الگوريتم 
جديــد مبتنى بر هــوش مصنوعى، به درمــان بيمارى هاى روانى و 

آسيب هاى مغزى بپردازند.
به گزارش ساينس ديلى، تحريك الكتريكى مغز در حال حاضر امكان 
درمان را براى ميليون ها نفر از افراد مبتال به صرع و اختالالت حركتى 
مانند پاركينسون گسترش مى دهد. تحريك الكتريكى در آينده ممكن 
است به درمان افراد مبتال به بيمارى هاى روانى و آسيب هاى مستقيم 

مغزى مانند سكته كمك كند.
با وجود اين، بررســى نحوه تعامل شبكه هاى مغزى با يكديگر، كار 

پيچيده اى است.

استفاده از بلوك هاى سنگين بتنى 
براى ذخيره انرژى پاك

 يك استارتاپ از بلوك هاى سنگين بتنى براى ذخيره انرژى پاك 
استفاده مى كند و براى دريافت 100ميليون دالر بودجه به منظور انجام 
اين كار خبرساز شده است. به گزارش ايسنا و به نقل از آى اى، انرژى 
پاك مانند انرژى خورشــيدى مى تواند بحران آب وهوايى ما را حل 
كند، اما مسأله تناوب و دسترسى مدام آن وجود دارد. وقتى خورشيد 
نمى درخشد، چه كنيم؟ اگر راهى براى ذخيره انرژى خورشيدى پيدا 

كنيم، اين مسأله به راحتى حل مى شود.
در اكتبر ســال 2019خبرى از يك استارتاپ سوئيسى به نام "انرژى 
والت"(Energy Vault)  منتشر شد كه به يك راه حل براى ذخيره 

انرژى پاك در قالب بلوك هاى عظيم بتنى رسيده بود.

درمان ساده تر بيمارى ها با نمونه 
مينياتورى فناورى كريسپر

 پژوهشــگران "دانشگاه اســتنفورد" در بررسى جديد خود، يك 
نمونــه مينياتورى براى فناورى كريســپر ارائــه داده اند كه مى تواند 
توانايى اصالح ژنتيكى را بهبود ببخشد.به گزارش نيواطلس، سيستم 
ويرايش ژن كريســپر معموالً با پروتئين "Cas٩" مرتبط اســت، 
اما اين تنها گزينه موجود نيســت. دانشــمندان "دانشگاه استنفورد" 
(Stanford University)، يك ابزار مبتنى بر كريســپر موسوم 
به"كسمينى"(CasMINI) ابداع كرده اند كه از پروتئين كوچكترى 
استفاده مى كند و شايد بتواند به شكل ساده ترى به سلول هاى انسان 
وارد شود. كريسپر، يك روش قوى براى ايجاد تغييرات ژنتيكى دقيق 

در سلول هاى زنده است.

فراخوان ارسال مقاله به دومين همايش ملى 
ايران شناسى استان ها

 عالقه منــدان براى شــركت در دومين همايش ملى ايران شناســى 
اســتان ها تا تاريخ 24شهريورماه سالجارى فرصت دارند چكيده مقاله 
خود را ارســال كنند. به گزارش ايرنا، بنياد ايرانشناســى با همكارى 
شــعبه هاى استانى(كردســتان،  كرمانشــاه و ايالم)، در نظر دارد تا در 
راستاى «سلســله همايش هاى ايرانشناسى؛ شناسايى استانهاى ايران»، 
دوميــن همايش ملى را با عنــوان تاريخ، فرهنگ و هنر اســتان هاى 
(كردستان، كرمانشــاه و ايالم) در تاريخ 24آبان ماه سالجارى برگزار 

كند.
در فراخوانى كه بنياد ايرانشناســى منتشــر كرده آمده اســت از عموم 
استادان، دانشجويان، پژوهشگران و محققان كشورى و استانى دعوت 
مى شود تا در دومين همايش ملى ايرانشناسى استان هاى ايران شركت 
و همكارى كنند. اين همايش پيرامون 3 استان(كردســتان، كرمانشاه و 
ايــالم) و با تكيه بر محورهاى موضوعى همچون: «باستان شناســى و 
تاريخ»، «جغرافياى استانها» و «فرهنگ و هنر» تدارك ديده شده است.

آخرين  مهلت ارســال اصل مقاله 24مهرماه گفته شــده است. مقاالت 
منتخــب در پايگاه هاى معتبر علمى(ســيويليكا، SID، ISC ) نمايه 

مى شود.
ايــن همايــش داراى فراخوان ارســال مقاله در 3 محــور با موضوع 
استان شناســى شــامل باستان شناســى و تاريخ، جغرافياى استان ها و 

فرهنگ استان ها است.
هدف از اين همايش در گامِ نخســت، طــرِح فرصت علمى براى 
پژوهشگران حوزه علوم انســانى در زمينه نقد مطالعات و تحقيقات 
پيراموِن تمدن و فرهنگ استانهاى(كردســتان، كرمانشاه و ايالم) و 
شناســايى و معرفى جديدترين يافته هاى پژوهشــى در زمينة تمدن 
و فرهنگ اســتانهاى مذكور اســت. دومين همايــش ملى«تاريخ، 
فرهنگ و هنر استان هاى(كردســتان، كرمانشاه و ايالم) توسط بنياد 
ايران شناســى و با همكارى شعبه هاى كردســتان، كرمانشاه و ايالم 

مى شود. برگزار 

پيش ثبت نام اربعين متوقف شد

 همزمان با اعــالم موافقت دولت عراق براى حضور 30 هزار زائر 
ايرانى در مراســم اربعين، پيش ثبت نام اربعين متوقف شد. بنابر اعالم 

كميته اعزام ستاد مركزى اربعين قرار بود پيش ثبت نام آغاز شود.
به گزارش مهر، سازمان حج وزيارت كه از سوى ستاد اربعين، مسئوليت 
اعزام زائران را برعهــده دارد، در اطالعيه تازه اى اعالم كرد: «با توجه 
بــه اخبار واصله درخصوص تصميم دولــت عراق مبنى بر تخصيص 
ســهميه 30 هزار نفرى براى جمهورى اسالمى ايران به منظور شركت 
در مراســم اربعين و صرفًا تعيين مرزهوايى بــراى اعزام و ضرورت 
لزوم آگاهى از جزئيات و شــرايط مدنظر كشــور عراق و نحوه اعزام 
مشتاقان، مقرر شــد كه ثبت نام"فعًال" متوقف شــود تا تصميم طرف 
عراقى در ستادمركزى اربعين، بررسى و درخصوص آن تصميم گيرى 

و اعالم شود.»
اطالعــات تكميلى دربــاره ثبت نام اربعيــن، از ســوى كميته اعزام 

ستادمركزى اربعين امام حسين(ع) به اطالع متقاضيان مى رسد.
كميته اعزام ستادمركزى اربعين پيش از آنكه تصميم دولت عراق درباره 
اربعين اعالم شود، اطالعيه داده بود كه پيش ثبت نام از زائرانى كه 2 ُدز 
واكســن كرونا را تزريق كرده اند از روز دوشنبه(15 شهريورماه) آغاز 

مى شود كه به دنبال اطالعيه جديد، سايت ثبت نام اربعين باز نشد.
كميته عالى بهداشــت و ســالمت ملى عراق عالوه  بر سهميه 30 هزار 
نفرى كــه براى ايران تعيين كــرده، ورود به اين كشــور را"فعال" به 
دريافت رواديد قطعى و معتبر و سفر از طريق مرزهاى هوايى، مشروط 

كرده است.

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

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

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

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

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

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
يكى درد و يكى درمان پسندد                                  يك وصل و يكى هجران پسندد
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■ حديث:
امام صادق(ع):

اى بسا نعمت و لطف خداوند به بنده اش كه در غير آن چيزى است كه او آرزو 
مى كند، و اى بسا آرزومند آرزويى كه خير و صالحش در غير آن است!       
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مريم مقدم»
 مصوبه ستاد كرونا دليل تعطيلى غارعليصدر است. 
دادستان همدان در گفت وگو با همدان پيام، در پاسخ به 
چرايى تعطيلى غار عليصدر گفت:  اماكنى كه موجب 
تردد گروهى باشد براساس مصوبه ستاد كرونا امكان 

فعاليت نخواهند داشت. 
 پرسنل عليصدر بيمه بيكارى مى گيرند

مديركل دفتر اموراجتماعى اســتاندارى همدان نيز در 
در اين زمينه بيان كرد: غار عليصدر 
در رديف مشاغل گروه 4 است و 
براساس مصوبه ستادكرونا تعطيل 

است. 
مهرداد نادرى فر همچنين افزود: به 
دليل آنكه اين جاذبه گردشــگرى 
در فضاى سرپوشــيده قرار دارد و 
از تفريحات آبى محسوب مى شود 

امكان فعاليت ندارد.
وى در زمينــه چگونگــى ادامه 
زيرمجموعه  بخش هــاى  فعاليت 
شركت ســياحتى عليصدر گفت: 
فعاليــت  بــراى  تصميم گيــرى 
بخش هــاى ديگــر زيرمجموعه 
شركت در جلســات هيأت مديره 
اتخاذ مى شــود.   نادرى فر افزود: 
در حال حاضر اين شركت تعطيل 
اســت و همه پرســنل عليصدر 
براى دريافت بيمه بيكارى معرفى 
شــده اند.مهرداد نادرى فــر گفت: 
تعــدادى از پرســنل زحمتكش 
عليصــدر  ســياحتى  شــركت 
نگرانى هايى از تعطيل شــدن غار 
دارند كه درحال صحبت كردن با 

آنها و رفع نگرانى هايشان هستيم.
وى در پاسخ به اين پرسش كه در 
حال حاضر ادامه فعاليت مديرعامل 
فعلى شركت ســياحتى عليصدر 
كه به عنوان شهردار بهار انتخاب 
شده است، چيست؟ گفت: امروز 
هيأت مديره  جلسه  16شهريورماه 
تشــكيل و مديرعامــل جديــد 
انتخاب مى شــود.  نادرى فر بيان 
كرد: در سال هاى متمادى انتخاب 
مديرعامــل عليصــدر از افرادى 
خارج از بدنه شــركت ســياحتى 
عليصدر بود، اما اين بار هيأت مديره 
تأكيــد دارند مديرعامــل از بدنه 

شركت سياحتى انتخاب شود.
در ادامه تعطيلــى ممتد عليصدر 
جمعى از پرسنل شركت سياحتى 

بــا روزنامه همدان پيام ارتباط گرفتند تا مطالبات خود 
را منعكس كنند.

 عليصدر آبروى گردشگرى است
سجاد  زارعى به نمايندگى از پرسنل قراردادى عليصدر 
در گفت وگو با همدان پيام، گفت: با تعطيل شدن غار 
نيروهاى درحال اشــتغال كه بومى روستاى عليصدر 
هســتند ابراز نگرانى براى وضعيت فعاليت خود در 

آينده مى كنند. 
وى افــزود: تا پيش از اين عنوان شــده بود با مجوز 
ســتاد كرونا غار مى تواند به 70 نفر گردشــگر در هر 
ســانس خدمات ارائه دهد، اما اكنون خبر از تعطيلى 
مطلق اســت. معرفى ما به بيمه بيكارى برخالف ميل 
و اراده كارگران عليصدر اســت و همچنان اميدواريم 

براى تغيير شرايط تصميمات الزم اتخاذ شود، عليصدر 
آبروى گردشــگرى همدان و منبــع درآمد و پويايى 

روستاى عليصدر است.
 متولى عليصدر ميراث است

الزم بــه يــادآورى اســت، در حال حاضــر متولى 
غارعليصدر وزارت ميراث فرهنگى  اســت و شركت 
عليصدر بهره بردار اين مجموعه است، اما اصلى ترين 
تصميمات در اين شــركت براى غار اتخاذ مى شود. 
از ســال 1399براساس دستورالعمل 
حفاظــت و بهره بــردارى از غارها 
متولــى  ميراث فرهنگــى  وزارت 
غارعليصدر شــد و يك قــرارداد 
3ساله بين شركت سياحتى عليصدر 
و ميراث فرهنگــى بابت ســال هاى 
1401، 1400، 1399 در ايــن زمينه 
منعقد شــد كه طبيعتاً پس از پايان 
انتخاب  بابــت  مزايده اى  ســال   3
وزارت  ســوى  از  جديد  بهره بردار 
و  مى شــود  برگزار  ميراث فرهنگى 
اگر ارگان، سازمان يا بخش خاصى 
توانايى تصاحب متولى گرى غار را 

داشته باشد ورود خواهد كرد.
مجموعه عليصدر يكى از بزرگترين 
دليل  به  گردشــگرى  مجموعه هاى 
اشــتغال نيروى انســانى  اســت و 
اين ويژگى مرهــون ماهيت خاص 

عليصدر است.
عليصــدر در حال حاضــر 216 نفر 
پرســنل داشــت كه 166نفر آن در 
غار مشــغول بودند از اين تعداد 97
درصــد بومى منطقــه و 20 نفر در 
مجتمع عباس آبــاد و 25 نفر هم در 

دفتر مركزى اشتغال داشتند.
 غارعليصدر يكى از غارهاى تاالبى 
ايران و از معدود غارهاى آبى جهان 
است كه لقب بزرگترين غارآبى جهان 
را به خود اختصاص داده است. اين 
تفسير براى نگين گردشگرى غرب 
كشور كافى اســت تا هميشه نقش 
تأثيرگذارش بر جذب گردشــگر به 
سمت همدان و كسب درآمد از غار 

را متذكر شود.
غــار عليصدر بيست وســومين اثر 
طبيعى ملى است كه توسط سازمان 
ميراث فرهنگى در 15دى ماه 1387
در فهرست ميراث طبيعى ايران قرار 
گرفت، امــا آنچه بــراى فعاالن و 
كارشناسان گردشگرى پرسش برانگيز 
است اين نكته است كه چرا در استان 
به جاى تمركز بر توسعه راهكارها در راستاى معرفى 
و توسعه اين جاذبه گردشگرى تمركز بر روى حواشى 

بيشتر است.
روســتاى عليصدر به واســطه وجود بزرگترين غار 
آبى جهان هرســاله ميزبان تعداد زيادى از مســافران 
و توريســت هاى داخلى و خارجى است با آنكه اين 
روستا فراى اشتغال در غار مى توانست بر روى كسب 
درآمد و كارآفرينى به واســطه توليدات محلى و ارائه 
خدمات به يك روستاى گردشگرى به معناى واقعى 
تبديل شــود، اما همواره نگاه اهالى تنها به اشتغال در 
غار بوده و بس و اين همان نكته اى است كه امروز با 
بسته شدن درهاى غار اقتصاد جامعه محلى عليصدر را 

با چالش روبه رو مى كند.

دادستان:تعطيلى عليصدر مصوبه ستاد كروناست

غار جهانى در سكوت 
■ نادرى فر: امروز مديرعامل عليصدر انتخاب مى شود
■ نماينده پرسنل غار: عليصدر آبروى گردشگرى است

■ امروز نوزدهمين مديرعامل 
عليصدر  ســياحتى  شركت 
توســط هيأت مديره انتخاب 
و معرفى مى شود. نخستين بار 
 1370 ســال  مردادمــاه 
اميرجالل فراهانى نخســتين 
عنوان مديرعاملى اين شركت 
را به خود اختصاص داد. وى 
پس از 11 ماه جاى خود را 
به محمدرضا عراقچيان داد تا 
به مدت 12مــاه مديرعاملى 
اين شركت را تجربه كند پس 
از آن رسول اكبرى با 63ماه 
سابقه مديرعاملى جاى خود 
را به حسن نعمتى و پس از 
آن اميررضا يوسفيان، اسدا... 
بيات، گودرز كريمى، ابراهيم 
محمودى فر،  ناصر  ايريانى، 
ســليمانى،  محمدرحيــم 
حميدرضــا مومنى، عليرضا 
جواديانچى،  حسن  عبدلى، 
حميدرضا  اسالميان،  حسن 
درويشــى،  مجيد  يــارى، 
يكى  تقــوى  غالمحســين 
ســمت  در  ديگرى  از  پس 
انتخاب  عليصدر  مديرعاملى 
شدند كه قريب به اتفاق آنها 
گزينه هايى بودند كه از خارج 
از بدنه شركت عليصدرحكم 
مديرعاملى را گرفتند تا اينكه 
هجدهمين قرعه به نام مهدى 
مجيدى افتــاد و وى 18 ماه 
شهردار  عنوان  به  از آن  پس 

بهار انتخاب شد. 
براساس  اســت  قرار  امروز 
شــنيده ها از بيــن 2 گزينه 
داخلى شــركت، سيداحمد 
شركت  قائم مقام  حســينى 
و  عليصــدر  ســياحتى 
على محمد عنايتى اكمل مدير 
و  سياحتى  شركت  حراست 
فرماندارى  حراست  مسئول 
كبودراهنــگ يكى به عنوان 

مديرعامل انتخاب شود. 
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