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كشتن اينترنت!
 1- كميســيون فرهنگــى مجلــس و 
طراحــان طرح صيانت از حقــوق كاربران 
فضاى مجازى  ســرانجام توانستند در يك 
جلســه غيرعلنــى در ميــان مخالفت هاى 
فعاالن اينترنتى، صاحبنظــران، انجمن هاى 

كسب وكارهاى اينترنتى، رسانه ها و...

 2021 جـــوالى    31   1442 ذى الحجـــه   20   1400 مردادمـــاه   9 شـــنبه  
ــان  ــا  5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4095  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ

|ISNN: 2322-4665|

خبر

4

ست
سيا

صاد
اقت

6

خبر

2

معه
جا

5

همدانى ها 
و ماليرى ها 
مشمولين 
قانون ماليات 
بر خانه هاى خالى

راه اندازى 
13 مركز جديد 
واكسيناسيون 
كرونا

اهداى خون 
براى جهانى 
سالم تر

در اين دولت 
معلوم شد 
اعتماد به غرب 
جواب نمى دهد

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام
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استاندار در شوراى برنامه ريزى استان:
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سكوت مسئوالن 
در مقابل تاراج 
چوب تويسركان

موافقان و مخالفان طرح صيانت از 
حقوق كاربران فضاى مجازى چه گفتند؟

 شــهروندان تويســركان آنقــدر شــاهد خــروج 
ــد  ــه مقاص ــود ب ــان زادگاه خ ــاى درخت چوب ه
نامعلــوم و توســط خودروهــاى باربــر كوچــك و 

بــزرگ بوده انــد كــه انــگار اگــر روزى خودرويــى 
پــر از چــوب از تويســركان خــارج نشــود، بهانــه 

مى گيرنــد! را  آن 



Y K

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

شنبه  9 مرداد ماه 1400  شماره 4095

2

يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

كشتن اينترنت!
 1- كميســيون فرهنگى مجلس و طراحان طرح صيانت از حقوق 
كاربران فضاى مجازى  سرانجام توانستند در يك جلسه غيرعلنى در ميان 
مخالفت هاى فعاالن اينترنتى، صاحبنظران، انجمن هاى كسب وكارهاى 
اينترنتى، رســانه ها و...، نظر موافق نمايندگان را براى اســتفاده از اصل 
85 قانون اساســى و بررسى طرح در كميسيون مشترك و تخصصى و 

تصويب اجراى آزمايشى آن كسب كنند.
 براساس اصل 85 قانون اساسى، اگرچه سمت نمايندگى قائم به شخص 
اســت و قابل واگذارى به ديگرى نيست، اما مجلس در موارد ضرورى 
مى تواند اختيار وضع برخى از قوانين را به كميسيون هاى داخلى تفويض 
كند. در اين صــورت اين قوانين در مدتى كه مجلس تعيين مى كند به  

صورت آزمايشى اجرا مى شوند.
 2-در روزهــاى اخير در دســتور كار قرار گرفتــن و خروج و طرح 
مجدد اين طرح در جلسه غيرعلنى با واكنش هاى بسيارى مواجه شده 
و بســيارى اين طرح را غيركارشناســى و الگوبردارى از كشورهايى با 

آزادى هاى محدود ارزيابى كرده اند.
امــا طراحان طرح بــدون توجه به اين موضوعات  بــا انتخاب عنوان 
اميدبخش صيانت، طرح را پيش برده و با آنكه بايد شوراى نگهبان هم 
نظر دهد، اما از هم اكنون مشــخص است كه اجراى آزمايشى اين طرح 
و دائمى شــدن آن تقريباً قطعى است هرچند مخالفان هنوز به اجرايى 

نشدن آن اميد دارند.
3 - استفاده مجلس از اصل 85 قانون اساسى براى محدودسازى اينترنت 
در شرايطى است كه پيش از اين طرح شفافيت آرا نتوانست از نمايندگان 
رأى كسب كند و نمايندگانى كه با شعار شفافيت به مجلس رفته بودند، 

از اين طرح به آرامى و با خريدن تمامى انتقادات به جان، عبور كردند.
تصويب نشدن طرح شفافيت، اميدهاى بسيارى را كه به مجلس يازدهم 
بسته شــده بود كمرنگ كرد تا اكنون در شــرايطى كه انتظار مى رفت 
مجلس براى بهبود معيشت مردم ورود جدى داشته باشد و تمام وقت 
خود را به ارتقاى وضعيت اقتصادى كشور اختصاص دهد، به موضوع 

اينترنت آن هم با پيش بينى زيان كسب  وكارهاى اينترنت محور بدهد.
4- بخش زيادى از شفافيت در دنياى امروز با آزادى اينترنت و شبكه هاى 

اجتماعى و نقد و سوت زنى فعاالن اين فضاها به دست مى آيد.
در واقع اينترنت و شبكه هاى اجتماعى براى اهالى قدرت ابزارى است 
كــه اقداماتى كه عالقه دارند پنهان بماند را شــفاف كرده و عملكردى 

ضدفساد دارد.
از اين منظر اقدام نمايندگان در مسدود كردن و نه فيلترينگ اپليكيشن هاى 
خارجى و الزام به استفاده از نمونه هاى بى كيفيت و محدود به مرزهاى 
داخلى كه نتوانسته اند تاكنون اعتماد مردم را كسب كنند، قابل تأمل است.

5- اينترنت يك شبكه بين الملى است كه توانسته ارتباط مردم دنيا با هم 
را برقرار كند و به افزايش آگاهى، تبادل علم ودانش و انتقال سريع اخبار 

و رويدادها و افزايش حس بشردوستى در جهان كمك شايانى كند.
با اين نگاه محدود كردن اينترنت كشور و شبكه هاى اجتماعى به داخل 
مرزها و مسدود كردن امكانات بهره مندى از مزاياى اينترنت، قابل قبول 
نيســت و مى تواند نارضايتى از نمايندگان و مجلس را افزايش داده و 

خطراتى را به دنبال داشته باشد.
6-  فعاليت بسيارى از حوزه ها در جهان به ويژه حوزه اقتصاد، آموزش، 
سياســت و ورزش با رشد اينترنت جهانى شده است. امروزه نمى توان 
در اين حوزه ها فعال بود و از اينترنت بين المللى و امكاناتى چون توئيتر، 
اينستاگرام، يوتيوب، گوگل و تلگرام  استفاده نكرد و با استفاده از مشابه 

داخلى بى كيفيت و محدود با رقبا، رقابت كرد.
اين اقدام يعنى به دست خود اندك حضور جهانى در برخى حوزه ها را 
نيز به رقبا واگذار كرده و از صحنه جهانى اين حوزه ها حذف و از علم 

روز اين حوزه ها كه با اينترنت منتقل مى شود، فاصله بگيريم.
7- مجلس در حالى به تصويب اين طرح طبق اصل 85 قانون اساســى 
رأى داده كه مى داند دولت ســيزدهم چند روز ديگر مستقر و كار خود 
را آغــاز خواهد كرد و مى داند رئيس جمهور منتخب در انتخابات و در 
مناظرات از فعاليت هاى اينترنتى دفاع كرده و از داشتن صفحه و ارتباط 

با مردم در شبكه هاى اجتماعى سخن گفته و به آن افتخار كرده است.
مجلس به خوبى مى داند كه هزينه مسدود ســازى اينترنت را بيشتر از 
مجلس دولت و رئيس جمهور آينده خواهد داد و با علم به اين مهم بر 
تصويب اين طرح اصرار دارد، هر چند سكوت رئيسى و نزديكان دولت 
در قبال اين طرح در روزهاى اخير شــائبه هماهنگى آنها با طراحان را 
تقويت كرده است، اما بايد منتظر واكنش رسمى دولت سيزدهم به اين 
طرح كه نمى تواند جداى از اظهارات رئيس جمهور در دوران انتخابات 
باشد، بايد نشست تا شايد يا مداخله دولت اينترنت فعًال در ايران كشته 
نشود و پنجره ارتباط اينترنتى با جهان همچنان باز مانده و مسدود نشود.

اجراى ساماندهى وانت بارهاى ميوه  در همدان
 سرپرســت معاونت خدمات شــهرى شــهردارى همدان از اجراى طرح ساماندهى 

وانت بارهاى ميوه فروش در سطح شهر خبر داد.
حسين مردانى در گفت وگو با فارس، گفت: وجودنداشتن مكان مناسب براى بساط گسترى 
ميوه فروشى وانت بارها در سطح شهر موجب بروز مشكالت فراوانى از جمله افزايش بار 

ترافيكى، امكان بروز تصادف و كاهش زيبايى بصرى در سطح شهر شده است.
وى با تأكيد بر انجام برنامه ريزى مناســب جهت زمان بندى دقيق در اجراى طرح ساماندهى 
وانت بارها افزود: در فاز نخست اين طرح ضمن تهيه و تدوين دستورالعمل طرح ساماندهى 

وانت بارهاى ميوه فروش، اقدام به انجام پايش به روز و مجدد آنان و مشــخص كردن تعداد و 
شرايط در جهت شناسنامه دار شدن آنها و تشكيل پرونده هاى كامل و جامع به منظور جلوگيرى 

از افزايش تعداد وانت بارهاى ميوه فروش موجود صورت گرفته است.
سرپرســت معاونت خدمات شــهرى شــهردارى همدان در ادامه با اشــاره به فاز 
دوم پروژه كه بخش اجرايى طرح را شــامل مى شــود گفت: در اين قســمت ضمن 
مكان يابــى مناســب براى اجراى اين طرح و تعيين ســايت پالن هاى مناســب آنها 
اقداماتــى چون حذف پنــل بااليى(رديــف دوم) ديوارهاى ســايت هاى موجود، 
نصب تابلوهاى مناســب، معرفى محل اســتقرار وانت بارهــاى ميوه فروش، طراحى 
ورودى و خروجى هاى مناسب، خريد ســرويس هاى بهداشتى پيش ساخته و ايجاد 

جذابيت هاى محيطى مناســب در نظر گرفته شده است.
وى با اشاره به وارد شدن اين طرح در فاز سوم بيان كرد: اداره پيشگيرى و رفع تخلفات 
شهرى و سازمان ساماندهى مشاغل در اين معاونت اقدام به جمع آورى تمام وانت بارهاى 

ميوه فروش در سطح شهر و انتقال آنها به سايت هاى از پيش تعيين شده خواهد كرد.
مردانى اين ســايت ها را شــامل سايت مطهرى، سايت رجايى، ســايت هگمتانه، سايت 
فرهنگيان، ســايت جاده رباط، سايت شاهد، سايت شــهرك مدنى، سايت بلوار امام(ره) 
و ســايت خليج فارس دانست و با تأكيد بر ممنوع كردن توقف وانت بارها در سطح شهر 
گفت: با ادامه دار بودن اين طرح در طول روند ساماندهى در هفته هاى آتى اقدام به طراحى 

و نصب برچسب هايى براى بغل نويسى وانت بارها مى شود.

تأمين 27 مورد جهيزيه 
براى نيازمندان همدان

 رئيس اوقاف و امور خيريه ناحيه يك شهرستان همدان از تأمين 27 
مورد جهيزيه براى زوجين نيازمند خبر داد.

ــا  ــا فــارس ب حجــت االســالم ســيد حســن رضــوى در گفت وگــو ب
اشــاره بــه برنامه هــاى اداره اوقــاف و امــور خيريــه شهرســتان همــدان 
ــن  ــال دي ــوى اكم ــت عل ــه والي ــژه برنام ــب وي ــرد: در قال ــار ك اظه
ــا مديحه ســرايى،  نبــوى" برنامــه جشــن و ســرور در بقــاع متبركــه ب
ــزارى مســابقات و ... را  ــر، برگ ــاى غدي ــداى كتابچه ه ــى، اه هم خوان

خواهيــم داشــت.
وى با اشاره به تامين 27 جهيزيه براى نوعروسان نيازمند گفت: پنج قلم 
كاال براى هر زوج تهيه شــده كه در مجمــوع 135 ميليون تومان هزينه 
شده است.رئيس اوقاف و امور خيريه ناحيه يك شهرستان همدان با بيان 
اينكه به صورت مشــاركتى قريب به 750 سبد كاال براى نيازمندان تهيه 
شده اســت افزود: به مساجد و هيات هاى مذهبى در برگزارى برنامه ها 

كمك هاى مالى شده است.
وى بــا تاكيد با اينكه در اطعام دهــى هيات ها نيز كمك كرده ايم و جيره 
خشك نظير برنج و روغن در اختيار آنها قرار گرفته است خاطرنشان كرد: 
در مجموع 400 ميليون تومان در قالب برنامه هاى غدير در اداره اوقاف و 

امور خيريه شهرستان همدان هزينه شده است.

همدان خنك مى شود

 كارشــناس هواشناسى اســتان همدان با بيان اينكه هواى همدان 
خنك مى شود، از اينكه با گذشــتن از گرم ترين روزهاى سال انتظار 

خنكى را براى استان همدان خواهيم داشت خبر داد.
محمدحســن باقرى شكيب در گفت وگو با ايســنا، گفت: با توجه به 
پشــت سر گذاشتن گرم ترين ماه و روزهاى سال، انتظار مى رود ديگر 
دماى باالى 38 درجه سانتيگراد را تجربه نكنيم و در نيمه شمالى استان 

هوا خنك تر مى شود.
وى با اشاره به اينكه افزايش وزش باد به همراه بارش هاى پراكنده را 
خواهيم داشــت، درباره كيفيت هوا نيز بيان كرد: از نظر غبار كيفيت 

مطلوب و قابل قبولى را داريم.

خط ونشان معاون دادستان همدان 
براى بانك هاى متخلف

 بنابر اعالم معاون دادستان همدان بخشنامه اى مبنى بر اينكه بانك ها 
از ارائــه خدمات غيرحضورى بر پايه رمزهــاى پويا امتناع كنند و به 
تمامى بانك ها ابالغ شده  و تشكيل پرونده قضائى در انتظار بانك هاى 

متخلف است.
سيد هادى مصطفوى در گفت وگو با ايسنا، گفت: بانك ها بيان مى كنند 
كه بخشــنامه بانك مركزى در رابطه با اســتفاده از رمز پويا را اعالم 
كرده اند، اما متأســفانه اين امر در بانك ها، سليقه اى انجام مى شود در 

صورتى كه بايد آن را براى مشتريان به  عنوان تكليف مشخص كنند.
وى بيان كرد: بانك ها معتقدند تشــخيص استفاده يا استفاده نكردن از 
رمز پويا برعهده مشــتريان است و اگر ضررى وارد شود مقصر خود 
آنها هســتند، در صورتى كه طبق بخشنامه بانك مركزى بانك ها ملزم 
به انجام اين كارند و از طرف ديگر مشتريان نيز ملزم به انجام هستند.
مصطفوى با اشــاره به اينكه بانك ها در رابطه با برداشت از حساب از 
طريق هك يا رمز دوم بانك بايد تدابير الزم را براى حفاظت و صيانت 
از حســاب خصوصى مردم انجام دهند و موجب اعتمادسازى شوند، 

بيان كرد: بانك ها مكلف هستند استفاده از رمز پويا را الزامى كنند.
معاون دادســتان همدان با بيان اينكه برخى از بانك ها اين كار را انجام 
نمى دهنــد، گفت: پرونده هايى مربوط بــه برخى از بانك هاى دولتى و 
خصوصى در اين رابطه تشــكيل شده و پليس فتا در حال رسيدگى به 
آنهاست، در اين راستا بانك ها لوايحى را به دفاع از خود ارسال كرده اند 
كه طبق آنها به مردم گوشــزد شده است، بنابراين اگر گزارشى در اين 
رابطه داشــته باشيم ترك فعل محسوب مى شــود و طبق ماده 576 كه 

جلوگيرى از اجراى قوانين مملكتى است با بانك ها برخورد مى شود.
وى با اشــاره به اينكه تعداد بانك هاى متخلف زياد نيستند، افزود: از 
آنجا كه افرادى كه از اين قضيه ضرر مى بينند زياد هستند اين موضوع 
اهميت زيــادى دارد، همچنين بخش عمده پرونده هاى قضائى كه در 
اين حوزه تشــكيل مى شود اين گونه است كه پول بدون اطالع فرد از 
حسابش خارج شده و سامانه اى كه بايد امنيت حساب شخصى افراد 

را صيانت كند فعال نبوده است.

1- 81 نماينده در جلســه مهم مجلس براى تصويب بررســى طرح 
صيانت از حقوق كاربران فضاى مجازى طبق اصل 85 قانون اساسى، 
غيبت در رأى گيرى را انتخــاب كرده اند! گويا اين تعداد نماينده اين 
شيوه را براى رأى نياوردن اين طرح انتخاب كرده بودند اما در نهايت 
شكست خوردند. گفتنى است براساس اصل 85 قانون اساسى، طرح 
مذكور در كميسيون فرهنگى بررســى شده و بدون ارجاع به صحن 
علنى مجلس  به شوراى نگهبان ارسال و در صورت تأييد، به صورت 

آزمايشى اجرا مى شود.
2-  در صورت قانونى شــدن طرح صيانت از حقوق كاربران فضاى 
مجازى هزينه هاى كاربران افزايش خواهد يافت. گويا با حذف رقابت 
اپليكيشــن هاى داخلى با نمونه هاى خارجى  هزينه استفاده از اينترنت 
اين اپليكيشن ها واقعى خواهد شد. گفتنى است همچنين احتمال وضع 
ماليات ســنگين براى كسب وكارها و كاربران عادى از جمله مواردى 

است كه در صورت تصويب نهايى اين طرح پيش بينى شده است.
3-  طالفروشان در حال تبديل شدن به اجاره دهنده طال هستند. گويا 
اجاره ســرويس طال به نوعروســان نمونه اى از اين تغيير كسب وكار 
است. گفتنى است در سال هاى گذشته برخى مردم براى تازه عروس ها 
از طالفروشــان طالى قسطى مى  خريدند، اما با تشديد سقوط قدرت 

خريد مردم پديده اجاره طال رواج بيشترى داشته است.
4-  ركــود فروش همــراه با افزايش هزينه ها به تهيه غذاها رســيده 
اســت. گويا فــروش در چلوكبابى ها 70 درصــد و هزينه هاى تهيه 
غذا 100درصد افزايش داشــته است. گفتنى است در مراكز تهيه غذا 

مديريت هزينه ها تداوم كار را دشوار كرده است.
5-  هوشمندســازى به كنتور مشــتركان برق خانگى رســيد. گويا 
مشتركان خانگى صنعت برق كه بيش از الگوى مصرف تعيين  شده از 
اين حامل انرژى استفاده مى كنند، مشمول تعويض كنتور و استفاده از 
لوازم اندازه گيرى هوشمند شده اند. گفتنى است قطع هوشمند برق در 

صورت افزايش مصرف برق از ويژگى هاى اين كنتورها است.

 رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت 
كه 13 مركز جديد تجميعى تزريق واكســن 
كرونا با هدف تسريع در روند واكسيناسيون 
افراد براســاس اولويت گروه هاى هدف، در 

اين استان راه اندازى شد.
به گزارش ايرنا، رشــيد حيدرى مقدم افزود: 
با احتســاب اين تعداد در مجموع 43 مركز 
واكسيناســيون در اســتان فعال است كه 14 
مركــز آن تجميعى و 29 مركز نيز بهداشــتى 

و درمانى هستند.
بــه گفته وى، از مجمــوع 14 مركز تجميعى 
واكسيناســيون 3 مركــز ســيار خودرويى و 
گفت:  هســتند.حيدرى مقدم  ثابت  آن  مابقى 
فراخوان عمومى براى تزريق واكسن همچنان 
با ســرعت و براســاس برنامــه ادامه دارد و 
بهورزان نيز بايد نســبت به تزريق واكســن 
كرونا براى جمعيت تحت پوشش اقدام كنند.

وى از مديران شــبكه هاى بهداشت خواست 
كــه در فواصــل زمانــى كوتاه مــدت، آمار 
واكسيناســيون انجام شــده را بــه معاونت 
بهداشت و دفتر رياست دانشگاه علوم پزشكى 
همدان براى انجام هرگونه مداخله ارائه كنند، 
با اينكه واكسيناســيون روستاييان نيز بايد در 

اولويت قرار گيرد.
به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان، 
تاكنون بيش از 208 هزار دز واكسن كرونا در 

اين استان تزريق شده است.
سرپرســت معاونــت بهداشــت دانشــگاه 
علوم پزشــكى همدان نيز در اين نشســت با 
بيان شاخص هاى واكسيناسيون، بر ضرورت 
آمــوزش رعايــت پروتكل هاى بهداشــتى، 
توســعه مراكز تجميعــى و افزايش فراخوان 
براى جمعيــت گروه هاى هدف تأكيد كرد و 
گفت: استفاده از ظرفيت رسانه ها بخصوص 
صداوسيما براى اطالع رسانى درست به مردم 

در اين زمينه بسيار مهم و ضرورى است.
محمد خزايى افــزود: بيش از 22 هزار معلم 
و كادر آموزش وپــرورش در اســتان همدان 
مشغول به كار هســتند كه واكسيناسيون اين 
افراد عليه ويــروس كرونا از هفته آينده آغاز 

مى شود.
وى گفت: تاكنون 40 درصد افراد گروه سنى 
60 تا 70 سال استان نسبت به تزريق واكسن 
كرونا اقدام كرده  اند در حالى كه براى رسيدن 
به يك نقطه ايمنى نيازمند رسيدن اين آمار به 

بيش از 75درصد هستيم.
بنا بر اعالم يك متخصص ميكروب شناســى 
و استاديار دانشــگاه علوم پزشكى ابن سيناى 
همدان 70 درصــد مبتاليان به كروناويروس 

در همدان از نوع دلتاكرونا هستند.
محمد طاهرى در گفت وگو با ايســنا، گفت: 
قدرت سرايت پذيرى بيشتر ويروس و عالئم 
مشــابه آنفلوآنزا درمان و تشخيص را سخت 
كرده و مشكالتى را براى كادر درمان به دنبال 

داشته است.
وى با بيان اينكه ويروس كرونا از ناحيه بينى 
و گلو وارد بدن مى شود ، بيان كرد: بايد ناحيه 
بينى  و گلو مرطوب و خيس باشد كه در اين  
صورت ويروس بلعيده مى شــود و در محيط 

اسيدى معده از بين مى رود، همچنين از طريق 
بزاق و محتويات ايمنوگلوبينى ترشــحى در 
ناحيه گلو مى تواند موجب از بين رفتن مقدار 
زيادى از ويروس شود در غير اين دو حالت 

فرد به راحتى مبتال مى شود.
وى گفت: توصيه مى شــود مردم به فواصل 
نيــم ســاعت آب مصرف كننــد چراكه اين 
ويروس ها در صورت حضور در ناحيه بينى 
و گلو  با مصرف آب بلعيده شده و در نهايت 
با اســيد معده از بين مى رونــد، بنابراين اگر 
مردم اين موضوع را مورد توجه قرار دهند، با 
مقدار زيــادى از آمار مبتاليان همراه خواهيم 

بود.
اين متخصــص ميكروب شناســى بيان كرد:  
يكى از روش هاى قطع زنجيره كروناويروس، 
اطالع رسانى فرد مبتال به ساير اطرافيان است 
كه ســاير افراد به فاصله گذارى از فرد مبتال 
توجــه كنند و تا زمان نرمال شــدن آزمايش 
فرد مبتال از ديدار و مالقات با وى خوددارى 

كنند.
طاهرى با بيان اينكه قدرت ســرايت پذيرى 
دلتاكرونــا و المبدا كرونا بســيار باالســت، 
افــزود: مهمترين عامل انتقال اين ويروس بر 
اثر تماس هاى نزديك است كه اگر فرد مبتال 
تماس نزديك با ساير افراد سالم داشته باشد، 

ساير افراد را درگير مى كند.
وى با اشــاره به اين مطلب كه ويروس هايى 
كه جهش جديد پيدا مى كنند موجب درگيرى 
افراد در ســنين پايين تر مى شود، بيان كرد: در 
حال حاضر دلتاكرونا كودكان 9 تا 11ساله را 
درگير كرده است و عالئم در كودكان مشهود 
است كه با آبريزش بينى همراه است در حالى 
كه كروناويروس در گذشــته با آبريزش بينى 

همراه نبود.
اين ميكروب شناس با بيان اينكه ويروس هاى 
جهش يافته به علت قدرت سرايت پذيرى باال 
درصد كشندگى باالترى دارند، گفت: به طور 
كلى جهش هايى كه در ويروس اتفاق مى افتد 
و مــوج جديد بيمارى را بــه  وجود مى آورد 
ويروس بيشــتر توانســته خودش را با بدن 

انســان همســان كرده و وفق دهد، بنابراين 
جمعيت بيشــترى را درگير مى كند و به اين 
ترتيب با توجه به درگيرى در جمعيت باالتر 
به نســبت درصد كشــندگى باالتر مى رود و 
در نتيجه آمار مرگ و مير ناشــى از كروناهاى 

جهش يافته باالتر است.
 معلمان همدان هفته آينده واكسينه 

مى شوند
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 
از واكسيناسيون فرهنگيان استان همدان عليه 

بيمارى كرونا در هفته آينده خبر داد.
محمــد خزايــى در گفت وگو با فــارس، از 
واكسيناســيون فرهنگيان استان در هفته آينده 
خبر داد و گفت: بيش از 22هزار معلم و كادر 
آموزش وپرورش در اســتان مشغول فعاليت 

هستند كه از هفته آينده واكسينه مى شوند.
وى بيان كرد: بــا همكارى آموزش وپرورش 
استان در تمام شــهرها پايگاه تزريق واكسن 
ايجاد شــده و واكسيناســيون در نخســتين 

فرصت آغاز مى شود.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 
در ادامه با اشــاره به افزايش مراكز تجميعى 
واكسيناســيون كرونا در سطح استان گفت: با 
افزايش اين مراكز به دنبال تســهيل در روند 
واكسيناسيون هستيم كه خوشبختانه مؤثر نيز 

بوده است.
وى بيــان كرد: گســترش مراكــز تجميعى 
واكسيناسيون كرونا در سطح استان، فراخوان 
گروه هاى واجد شــرايط براى واكسيناسيون 
و انجام آن، افزايش نيروى انســانى و تجهيز 
مراكز واكسيناسيون همواره مورد تأكيد است.

كرونا  واكسيناسيون  مراكز  برپايى   
در دانشگاه  آزاد استان ها

رئيس دانشگاه آزاد اسالمى بخشنامه راه اندازى 
و تجهيــز 5 تــا 15 مركز واكسيناســيون در 

دانشگاه آزاد هر استان را ابالغ كرد.
در اين بخشــنامه آمده اســت: بــا توجه به 
مصوبات شصت وهشــتمين جلســه ســتاد 
كشــورى كرونا در خصوص همكارى تمامى 
دانشگاه هاى كشور در فرايند واكسيناسيون و 

با توجه به اعالم آمادگى دانشگاه آزاد اسالمى 
جهت واكسيناسيون سراسرى اعضاى خانواده 
بزرگ و فرهيخته اين دانشگاه و هماهنگى هاى 
انجام گرفته بــا وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشكى در جلسات مشترك، مقتضى 
اســت تمامى رؤساى دانشــگاه آزاد اسالمى 
اســتان ها با توجه به وسعت هر استان نسبت 
به تأسيس و تجهيز 5 تا 15 مركز واكسيناسيون 
در سطح استان، با هماهنگى كامل و براساس 
دستورالعمل هاى ابالغى معاونت علوم پزشكى 

دانشگاه آزاد اسالمى اقدام كنند.
با توجــه به اهميت اجــراى صحيح، دقيق و 
سريع فرايند واكسيناسيون مقتضى است معاون 
علوم پزشكى دانشگاه به نمايندگى از اينجانب 
و بــه عنوان مســئول اجراى واكسيناســيون 
ضدكرونا در دانشــگاه آزاد اسالمى، با بررسى 
نيازها، ظرفيت ها و الزامات نســبت به صدور 
و ابالغ بخشنامه هاى الزم اعم از مالى، ادارى 
و عملياتى و دستورالعمل هاى اجرايى در اين 

خصوص اقدام كنند.
بر اســاس اين بخشــنامه، ســاير معاونان، 
رؤســاى مراكز و مديران ســتادى سازمان 
مركــزى با قيد فوريــت اقدامات الزم براى 
اجراى آنى بخشنامه هاى مذكور با هماهنگى 
معاونــت علوم پزشــكى انجام و رؤســاى 
دانشــگاه آزاد اسالمى هر اســتان مسئوليت 
مســتقيم تأمين تمامى امكانــات الزم براى 
ايجاد، تجهيز و فعاليت مراكز واكسيناســيون 
دانشــگاه آزاد اسالمى در سطح آن استان را 

برعهده دارند.
همچنين رؤساى دانشگاه آزاد اسالمى در هر 
استان، بايد با هدايت و نظارت كامل معاونت 
علوم پزشكى دانشگاه، فرايند واكسيناسيون را 
به نحوى مديريت كنند تا ضمن رعايت تمامى 
متقاضيان  مربوطــه،  بهداشــتى  پروتكل هاى 
بتوانند در كوتاه تريــن فاصله ممكن با محل 
اقامت خود، طبق برنامه زمان بندى مشخص به 
مراكز تعيين شده مراجعه و با كمترين توقف 
و تجمع، خدمات مناسب و شايسته را دريافت 

كنند.

لزوم ورود سازمان هاى مردم نهاد 
براى صيانت از منابع همدان

 بنا بر گفته مدير پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى همدان ورود سازمان هاى مردم نهاد در 
راستاى صيانت از منابع آب استان همدان ضرورت دارد.

به گزارش مهر، حســين عسگرى در جلســه اجراى طرح صيانت از منابع آب استان همدان و 
پيشگيرى از حفر غيرمجاز چاه بيان كرد: با توجه به كاهش نزوالت آسمانى در سال گذشته و 
سالجارى، افت شديد منابع آبى زيرزمينى و كسرى مخازن ناشى از حفر غيرمجاز چاه؛ افزايش 
كارآمدى مداخالت دســتگاه هاى متولى و تشديد نظارت بر اجراى طرح هاى مرتبط با صيانت 

از منابع آبى ضرورى است.
وى گفــت: با توجه به ظرفيت و الزامات قانونى موجــود على الخصوص ماده 3 قانون توزيع 
عادالنــه آب و ماده 44 قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 مأموران اكيپ گشــت و 
نظارت به عنوان ضابطين خاص قضائى در اجراى طرح صيانت از منابع آب نظارت خود را در 

خصوص پيشگيرى از حفر غيرمجاز چاه هاى آب تشديد مى كنند.
عسگرى در پايان تنش شديد آبى پيش آمده در استان را در آينده يك چالش اساسى دانست 
و بيان كرد: در اجراى دســتورالعمل نحوه تعامل و مشــاركت ســازمان هاى مردم نهاد با قوه 
قضائيه ضرورت دارد ســازمان هاى مردم نهاد كه در اين زمينه فعاليت دارند در جهت افزايش 
كارآمدى نظارت، صيانت و پيشــگيرى از تصرفات غيرقانونى به منابع آبى، مشــاركتى پويا 

داشته باشند.

منابع انسانى عامل اصلى در رشد و پيشرفت
هر سازمان است

 مدير آموزش وپرورش ناحيه 2 همدان با اشاره به اهميت پايدارسازى منابع انسانى، اين منبع 
مهم را عامل اصلى در رشد و پيشرفت هر سازمان دانست.

باب الحوائجى با بيان اينكه نظام آموزش وپرورش از جمله نظام هايى است كه در همه جوانب 
و فعاليت هاى ســازمانى(درون داد، فرايند، برون داد و پيامدها) به شكل مستقيم و مؤثر به عامل 
انسانى وابسته اســت، بيان كرد: آموزش وپرورش به دنبال تربيت نسلى كارآمد، پويا و دلسوز 
براى جامعه است و در اين راستا جذب، نگهداشت و توانمندسازى سرمايه انسانى بايد به عنوان 

يك اولويت در سطح كالن موردتوجه قرار گيرد.
وى با اشاره به اينكه سند تحول بنيادين به عنوان ميثاق نامه نظام تعليم وتربيت، نگاهى جامع به 
همه جوانب و زواياى مربوط به آموزش وپرورش را دارد، افزود: در توجه ســند تحول بنيادين 
به منابع انســانى همين بس كه يكى از زير نظام هاى ششگانه آن زير نظام تربيت معلم و منابع 
انســانى است. مدير آموزش وپرورش ناحيه 2 همدان با تأكيد بر اينكه با وجود زيرساخت هاى 
موجود در دانشگاه فرهنگيان، الزم است ظرفيت پذيرش دانشجو  با توجه به رشته هاى موردنياز 
افزايش يابد، گفت: به كارگيرى نيروهاى ناكارآمد و تربيت نشده خارج از دانشگاه فرهنگيان و 

ماده 28، موجب كاهش كارايى كيفى در نظام تعليم وتربيت مى شود.
باب الحوائجى با اشــاره به كمبود نيروهاى خدماتى، افزود: جــذب نيروى خدماتى از جمله 

نيازهاى امروز دستگاه تعليم وتربيت است.

راه اندازى 13 مركز جديد 
واكسيناسيون كرونا

■ 70 درصد مبتاليان به كرونا در همدان  از نوع دلتا هستند
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تخصيص 5 ميليارد تسهيالت 
قرض الحسنه نيازهاى ضرورى 

روستاييان بهار
 عملكرد بانك ها در پرداخت تسهيالت قرض الحسنه روستايى 
در ســال 1399مطلوب بوده است و در مجموع بيش از 85 درصد 
افراد معرفى شده موفق به دريافت تسهيالت قرض الحسنه شده اند.

معاون برنامه ريــزى و امورعمرانى فرماندارى شهرســتان بهار از 
تخصيص5 ميليارد تومانى تســهيالت قرض الحسنه براى نيازهاى 

ضرورى روستاييان بهار خبر داد.
محمدرضا شــفيعى بيان كرد: براســاس اعالم دفتر امور روستايى 
استاندارى ســهميه شهرستان بهار در ســال 1400 مبلغ 5 ميليارد 
تومــان براى نيازهاى ضرورى روســتاييان ابالغ كــه با همكارى 
دهياران، بخشــداران و بانك هاى عامل، تســهيالت فوق پرداخت 

مى شود.
به نقل از روابط عمومى فرماندارى شهرستان بهار، جلسه كميسيون 
هماهنگــى بانك هاى شهرســتان بهــار چهارشــنبه 6 مردادماه به 
رياســت معاون برنامه ريزى و امور عمرانــى فرماندارى و مديران 
شعب بانك هاى شهرســتان با موضوع بررسى پرداخت تسهيالت 

قرض الحسنه روستاييان برگزار شد.

افتتاح اورژانس بيمارستان امام حسين(ع) 
مالير همزمان با روز پزشك اورژانس

 مركز فوريت هاى درمانى(اورژانس) بيمارستان امام حسين(ع) 
مالير همزمان با روز پزشك به بهره بردارى مى رسد.

نماينده مردم مالير در مجلس گفت: اين مركز با 20 تخت درمانى 
در زمينى به مساحت4 هزار و 200 مترمربع در 2 طبقه ساخته شده 
كه داراى بخش هايى همچون آندوســكوپى، ترياژ، اتاق پذيرش، 

راديولوژى، دندانپزشكى، آزمايشگاه و اتاق عمل است.
حجت االســالم احد آزاديخواه با اشــاره به تأكيد وزير بهداشــت 
مبنى بر اختصاص يك دســتگاه «سى.تى.اســكن» به بيمارســتان 
امام حســين(ع)، افزود: تاكنون اقدامى در اين زمينه انجام نشــده 
كه البته معاون درمان وزير بهداشــت قول مساعد براى تأمين اين 

دستگاه را داده است.
وى گفت: با توجه به اينكه بيمارســتان امام حسين(ع) سانتر كرونا 
و تروماى جنوب اســتان همدان است، دستگاه «سى.تى.اسكن» 6 
اســاليس اين با 15 ســال كاركرد، دچار نقص فنى شده و نيازمند 

جايگزينى يك دستگاه جديد و به روز است.
آزاديخــواه افــزود: تجهيــز اورژانس بيمارســتان ماليــر به يك 
دستگاه«سى.تى.اسكن» جديد نقش مؤثرى در پيشگيرى از اتالف 

وقت مردم و خدمات رسانى بهتر به مراجعه كنندگان دارد.
وى با اشاره به فرسايش و از كارافتادگى آمبوالنس بيمارستان مهر 
مالير با 13 ســال كاركرد، اختصاص يك دســتگاه آمبوالنس تيپ 
B براى اين بيمارســتان را ضرورى و يكى از مطالبات مهم حوزه 

درمان اين شهرستان عنوان كرد.

كمبود پزشك در تويسركان
 عادى نگرى مردم موجب شــده كه 40 درصد مردم تويسركان 
كرونــا را جدى بگيرند و رعايت نكردن 60 درصد مابقى مشــكل 

جدى براى جامعه به وجود آورده است.
فرماندار تويسركان در جلسه ستاد كرونا گفت: شهرستان تويسركان 
در وضعيت نارنجى قرار دارد و اين خود دليل بســيار مهمى است 
مبنى بر اينكه هنوز كرونا از بين نرفته است و عادى نگرى و رعايت 
نكردن اصول بهداشتى و استفاده نكردن از ماسك و رعايت نكردن 
فاصله اجتماعى موجب مى شود كه وضعيت در اين شهرستان قرمز 

و موجب تعطيلى مجدد بسيارى از اماكن و اشتغال مردم شود.
سيد رسول حســينى با بيان اينكه تمام ما وظيفه داريم تا مهار اين 
بيمــارى تمام پروتكل هاى بهداشــتى را رعايت كنيــم، بيان كرد: 
اطالع رســانى و مديريت دســتگاه هاى مربوط ماننــد هالل احمر 
و در روســتاها همكارى دهيــاران براى رعايت مــردم در مورد 
بهداشت حرف نخســت را مى زند و بايد مردم را مطلع نماييم كه 
از دورهمى ها فعًال بپرهيزيم چون متأســفانه بيشــترين آمار شيوع 
كرونا از دورهمى ها، مجالس عروسى و عزا آغاز مى شود و رعايت 
نكردن پروتكل هاى بهداشتى توسط تاالرها به دستگاه قضا معرفى 

مى شوند.
فرماندار تويســركان با تأكيد بر اينكه كادر بهداشت ما در رسيدگى 
به بيماران و مردم بســيار خوب خدمات رســانى مى كنند، افزود: 
شهرســتان از لحاظ تجهيزات مشــكلى ندارد، ولــى عبور از اين 

وضعيت همكارى مردم را مى طلبد.
وى گفــت: كمبــود واكســن كرونــا در شهرســتان نداريــم و 
ــگاه  ــواه در خواب ــه دلخ ــى ب ــى و ايران ــن خارج ــق واكس تزري
ــام انجــام مى شــود،  ــق ثبت ن ــر دانشــگاه آزاد تويســركان طب كوث
درمانــگاه  در  فرســفج  و  ســركان  شــهرهاى  در  همچنيــن 

مى گيــرد. انجــام  بهداشــت ودرمان 
به گزارش مهر، رئيس مركز بهداشــت ودرمان تويسركان در ادامه 
بيان كرد: طرح ضربتى تزريق واكسيناسيون افراد باالى 60سال در 
3روستاى تويســركان با هدف ايجاد يك حفاظت نسبى در مقابل 

ويروس مهلك كرونا تا پايان هفته در حال انجام است.
مهــدى كريمى با بيان اينكه طرح ضربتى واكسيناســيون در مابقى 
روســتاها انجام مى شود، گفت: متأســفانه با كمبود پزشك مواجه 
هستيم و خواستار همكارى نيروهاى جهادى و ارگان هاى اجرايى 

در اين زمينه هستيم.
وى افزود: در روز اول در روستاهاى ميان ده، ورد آورد و والشجرد 
واكسيناسيون انجام مى شود و در اين طرح روستاهايى كه درمانگاه 

و داراى جمعيت باال هستند در اولويت خواهند بود.

اعتبارات تعمير راه هاى روستايى كبودراهنگ 
كافى نيست

 براى روكش راه هاى روســتايى 7 ميليــارد تومان اعتبار تخصيص 
يافته كه نسبت به وسعت شهرستان، گستردگى و پراكندگى روستاها و 

تخريب راه هاى روستايى بسيار ناچيز است.
رئيس راهدارى و حمل ونقل جاده اى شهرستان كبودراهنگ با بيان اينكه 
تعمير راه هاى روستايى شهرستان كبودراهنگ همت و پيگيرى ويژه از 
اعتبارات ملى را مى طلبد، بيان كرد: روكش راه هاى روستايى كبودراهنگ 
با اعتبــار 7 ميليارد تومان انجام گرفته، اما اين ميزان اعتبار نســبت به 
وسعت شهرستان و پراكندگى روستاها و تخريب راه هاى روستايى بسيار 

ناچيز است.
سيد حسين حسينى عهد در گفت گو با ايسنا، با بيان اينكه  553 كيلومتر 
از راه هاى شهرستان كبودراهنگ روستايى است، گفت: 180كيلومتر از 

اين راه ها نياز به تعمير و ارتقا دارند.
 وى با اشــاره بــه اينكه در حــال پيگيرى بــراى تخصيص بودجه 
محروميت زدايى شهرســتان براى راه هاى روســتايى هستيم، بيان كرد: 
نماينده مردم شهرســتان هاى بهار و كبودراهنــگ نيز در اين باره پيگير 

اعتبارات ملى و افزايش اعتبارات استانى است.
حسينى با تأكيد بر اينكه در سالجارى 8 كيلومتر از محور همدان -بيجار 
حدفاصل گل تپه- سوباشى، يك كيلومتر و 200متر محور بشيك تپه- 
چارلو و  2 كيلومتر ابتداى جاده كبودراهنگ به شيرين سو آسفالت ريزى 
شده است، افزود: در سالجارى يك ونيم كيلومتر در محور كبودراهنگ- 
ويان نيوجرسى كار شده اســت كه نسبت به نياز راه هاى شهرستان به 

ايمن سازى، بسيار ناچيز است.
رئيس راهــدارى  و حمل ونقل جاده اى شهرســتان كبودراهنگ نصب 
نيوجرسى، شانه ســازى و ايجاد حفاظ پرتگاه هاى راه هاى اصلى را از 
اولويت ها دانســت و گفت: براى اين گونه اقدامات محدوديت اعتبار 
داريم و تالش بر اين است تخصيص اعتبارات به راه هاى شهرستان را 
ســرعت بخشيم. حسينى با تأكيد بر اينكه براى اصالح نقاط پرتگاهى 
شهرستان نيز به طور ويژه پيگير هستيم، بيان كرد: در سالجارى يك ونيم 
كيلومتر نيوجرسى در راه هاى اصلى شهرستان كار شده و 900 ميليون 

تومان اعتبار براى اين مورد تخصيص يافته است.
وى در ادامه گريزى نيز به فرسودگى ماشين آالت راهدارى و راهسازى 
زد و گفــت: به دليل فرســودگى ماشــين آالت راهدارى شهرســتان 
كبودراهنگ مســئوالن راهدارى شهرستان هرســاله هزينه سنگينى را 
متحمل مى شوند كه خود همين موضوع، هرساله مقدار قابل توجهى از 

اعتبارات ساخت راه هاى روستايى را به خود اختصاص مى دهد.
حسينى بيان كرد: فرسودگى و عمر ماشــين آالت راهدارى شهرستان 
كبودراهنگ به  40 ســال مى رسد كه در شــرايط كنونى و وجود 533

كيلومتر راه روســتايى در يك شهرستان خارج از تحمل و نياز كار در 
اين حوزه است.

راهيابى 8 نفر از معلمان نهاوند به مرحله 
كشورى جشنواره الگوهاى برتر تدريس

 مرحله استانى هفدهمين جشنواره الگوهاى برتر تدريس در حالى به 
كار خود پايان داد كه معلمان اين شهرستان  توانستند بيشترين نفرات راه 

يافته به مرحله كشاورزى را از آن خود سازند.
مدير آموزش وپرورش شهرســتان نهاونــد از راهيابى 8 نفر از معلمان 

نهاوند به مرحله كشورى جشنواره الگوهاى برتر تدريس خبر داد.
محمدحســين دارايى در جمع خبرنگاران بيان كرد: در هفدهمين دوره 
جشنواره سراسرى الگوهاى برتر تدريس كه همه ساله برگزار مى شود 8

نفر از معلمان اين شهرستان موفق به كسب رتبه برتر استانى شده و به 
مرحله كشاورزى راه يافتند.

وى افزود: در اين دوره از جشنواره، 8 نفر از معلمان نهاوند موفق 
به كسب رتبه هاى اول و دوم در مرحله استانى و راهيابى به مرحله 
كشورى شدند. دارايى گفت: اســامى معلمان افتخارآفرين در اين 
دوره از جشــنواره فردين احمدوند رتبه نخســت استان در درس 
آمادگى دفاعى، سعيده الســادات عطارى رتبه نخســت اســتان در 
درس عربى، معصومه ســاكى رتبه نخست استان در درس فيزيك، 
سجاد احمدوند رتبه نخست استان در درس فلسفه، پوران قياسوند 
رتبه دوم اســتان در درس ادبيات، زينب سياوشى رتبه دوم استان 
در درس روانشناســى، الدن خدارحمى رتبه دوم اســتان در درس 
علوم اجتماعى و محمدامين فلكى رتبه دوم اســتان در درس زبان 

انگليسى هستند.

توليد ساليانه 2ميليون و 200هزار اصله نهال 
در مالير

 مالير يكى از شهرســتان هاى ويژه و پيشــرو استان همدان در توسعه 
جنگل كارى و توليد نهال است .

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان از توليد ساليانه 2ميليون 
و 200هزار اصله نهال در نهالســتان قدس شهرســتان مالير خبر داد و با 
اشــاره به وسعت 20 هكتارى نهالستان قدس مالير، گفت: 5هكتار از اين 
مجموعه در اختيار مركز تحقيقات كشــاورزى و منابع طبيعى است و اين 

نهالستان ساليانه توان توليد 2ميليون و 200 هزار اصله نهال را دارد.
اســفنديار خزايى افزود: پارسال يك ميليون و 200 هزار اصله نهال شامل 
850 هزار اصله نهال صنوبر توليد شد و بين 20 تا 25 گونه نهال جنگلى، 

فضاى سبز و چندمنظوره در اين نهالستان كشت شده است.
وى ســماق، بلوط، صنوبر، شــن، كاتاليا، زالزالك، سرو نقره اى، بادامك، 
ســنجد و بادام را از انواع گونه هاى گياهى كشــت شده در اين نهالستان 
عنوان كرد و گفت: در برخى سال ها نهال برخى استان هاى همجوار نيز از 
نهالستان قدس تأمين و با اجراى طرح هزار هكتارى جنگل كارى در استان، 

نهال موردنياز از نهالستان قدس مالير تأمين شد.

خزايى كمبود اعتبارات را مهمترين مشــكل پيش روى نهالســتان قدس 
دانست و افزود: براى توليد رايگان نهال صنوبر با يك شركت خصوصى 
قرارداد داريم كه ســال گذشــته 800 هزار اصله نهال صنوبر توليد كرد و 

براى ساير گونه ها نياز به اعتبارات دولتى داريم.
شهرســتان مالير داراى هــزار و 617 هكتار جنگل اســت كه شــامل 
جنگل كارى حاشيه راه به مساحت 155هكتار و جنگل كارى توده اى 348 
هكتار و جنگل كارى احاله مديريت شــده بــه ارگان هاى ديگر از جمله 
شــهردارى به مســاحت  هزار و115 هكتار است و 4 هزار و 883 هكتار 

اراضى جنگلى و ذخيره گاه جنگلى است.

 تويسركان-وحيد الوندى-خبرنگار همدان 
پيام: شهروندان تويسركان آنقدر شاهد خروج 
چوب هــاى درختان زادگاه خــود به مقاصد 
نامعلوم و توسط خودروهاى باربر كوچك و 
بــزرگ بوده اند كه انگار اگر روزى خودرويى 
پر از چوب از تويســركان خارج نشود، بهانه 

آن را مى گيرند!
وقتى از يك شهرستان كه بزرگترين داشته آن، 
طبيعت زيبا و محيط طبيعى ســحرانگيز است 
به صورت مرتــب و مكرر بارهاى كوچك و 
بزرگ چوب خارج مى شــود، بعيد است كه  
شهروندى پيدا شــود كه نداند يك جاى كار 

مى لنگد!
با اين اوصاف، گويى خروج غيرقانونى بخش 
قابل  توجهى از چوب درختان مثمر و غيرمثمر 
از تويســركان جواب نمى دهد و بايد جواب 
افكارعمومى را با پاسخ هاى قانع كننده ترى داد.

بــا فــرض خــروج بى حســاب و كتاب و 
غيرقانونى تعداد قابل توجهــى از بار درختان 
تويســركان  به اين نتيجه مى رسيم كه يا خأل 
قانونى در اين بخش وجود دارد، يا مســئوالن 
ارشد شهرستان نسبت به مديريت و ساماندهى 
اين بخش توجه كافى ندارند و يا مســئوالن 
درختان  چوب هــاى  تاراج گــران  حريــف 

تويسركان نمى شوند!
اگر بزرگتريــن و يا حداقل يكى از بزرگترين 
داشته هاى شهرستان تويسركان كه به سبب آن 
بهشت غرب نام گرفته، طبيعت مسحوركننده 

و جذاب آن بدانيــم به خطا نرفته ايم و اكنون 
شاهد آسيب رســانى به بخش قابل توجهى از 
اين داشته و گنجينه خدادادى هستيم و دست 

روى دست گذاشته ايم!
اين در حالى اســت كه از ســوى ديگر رشد 
فزاينده و غيرقانونى ويالهاى بزرگ در باغ ها 
و در دل طبيعت بكر تويسركان به چهره زيباى 
زيست بوم دلنشين تويسركان چنگ انداخته و 

دائم آن را مى خراشد!
اگر افق ديد ما ســال هاى نه چندان غيرقابل 

دســترس آينده را ببيند با ايــن روند ديگر 
چيــزى به نام "باغ شــهر تويســركان" معنا 
و مفهــوم دقيــق و كاملــى نــدارد و آنچه 
بيشــتر در مورد تويســركان صدق مى كند، 
ديواركشى ها  باغى،  تخريب گر  شهرويالهاى 
و فنس كشى هاى غيرقانونى باغى و "فروشگاه 

شهر" چوب هاى درختان است!
هرچند روشــن است كه ايجاد روند صعودى 
و فزاينده ساخت خانه و ويالهاى باغى علت 
و داليل اجتماعى و فرهنگــى دارد و بايد به 

صورت ريشه اى مورد كنكاش قرار گيرد، اما 
فعًال اين مقال كوتاه گنجايش آن را ندارد.

اگرچه در برخــى موارد و به صورت مقطعى 
شــاهد برخى تحــركات اجرايى از ســوى 
مسئوالن شهرستان براى ساماندهى به ماجراى 
خروج چوب درختان از تويســركان بوده ايم، 
اما آنچه روشن است اين حقيقت است كه اين 
تحركات به نتايج مطلوب و دلخواه نرســيده 
و همچنان مشكالت اين بخش بر جاى خود 

باقى است.

 اسدآباد-كبرى هنرى لطيف  پور-خبرنگار 
همدان پيام: طبق آمارهاى منتشــر شــده از 
طرف سازمان هاى ذى ربط نرخ رشد جمعيت 
و گرايش به فرزنــدآورى در ايران در حال 
كاهش اســت . جمعيت ايران در حال تبديل 
شدن به يك جمعيت پير است. اما چرا؟ براى 
پاسخ به اين پرسش و كسب درك صحيحى 
از بارورى به عنوان يك رفتار اجتماعى بايد به 
مجموعه اى از عوامل اجتماعى، روانشناختى 
و اقتصادى توجه كنيم. بارورى و فرزندآورى 
مثل هــر رفتار اجتماعى ديگــرى در جهان 
متجدد در معرض تحوالت عميقى قرار گرفته 
اســت. در جهانى كه به تعبير انديشــمندان 
چون گيدنزو بورديو تنها ســاختارهاى كالن 
تعيين كننده كنش ها و رفتارهاى افراد نيستند و 
انسان خود صاحب عامليت و تعيين كنندگى 
اســت. به تعبير گيدنــز در مدرنيته، تضاد با 
ســنت ذاتى مدرنيته است، از نگاه وى پايان 
ســنت به اين مفهوم نيست كه سنت ناپديد 
مى شود، بلكه مفهوم اين ادعا آن است كه ما 
زندگى مى كنيــم، اما زندگى ما كمتر و كمتر 
بــا قضا و قدر همراه اســت و تصميمات به 
شيوه دورانديشانه ترى گرفته مى شوند. در اين 
جهان نمى توان از اتفاقات صحبت كرد، بلكه 
اين ما هســتيم كه اتفاقات را ايجاد مى كنيم. 
چه كســى بودنمان و هدف زندگى و اينكه 

مى خواهيم زندگى را به چه نحو زندگى كنيم 
همه و همه تنها در گيرودار جهان و زندگى 
محصور در آن نيست و ما انسان هايى محدود 
و محصور در چنگال زندگى و ســاختارها و 
چارچوب هايش نيســتيم و در مقابل خود ما 
به عنوان عاملين و كنشگرانى فعال در عرصه 
جامعه، مســير زندگى و طى مسير را تعيين 
مى كنيم. آيا فرزندآورى يكى از همين كنش ها 
و انتخاب ها نيست؟ در تحليل رفتار بارورى 
و گرايشات نزولى و صعودى جمعيت قطعًا 
مجموعــه اى از عوامل اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى نقش آفرينى مى كنند. در بسيارى از 
مواقع شــرايط، امكانــات و برنامه هاى كلى 
حاكم بر جامعــه در روند حركات جمعيتى 
تأثيرگذار هســتند. وجود موانع و مشكالت 
اقتصادى و معيشــتى در جامعــه تمايل به 
فرزنــدآورى را تقليل داده و در مقابل امنيت 
اقتصادى عامل انگيزشى مهمى در تمايل به 
فرزندآورى است. در تحليل اقتصادى رفتار 
بارورى بايد گفت ارزيابى خانواده از ســود 
و زيان تعداد فرزند كمتر يا بيشــتر، به عنوان 
عامل انگيزشى مهمى تلقى مى شود. همانطور 
كه اشاره شد بارورى رفتارى از مجموعه اى 
از عوامل است. در كنار عوامل اقتصادى نبايد 
اثربخشــى مجموعه اى از عوامل فرهنگى و 
اجتماعى را ناديده گرفــت. به تعبير بورديو 

ســرمايه اجتماعى و فرهنگى افراد است كه 
تعيين مى كند چه رفتار خاصى را بر گزينند. 
در همين راستا كالدول معتقد است بارورى 
باال و پايين هنگامى رخ مى دهد كه نگرش ها 
و باورها تغيير پيــدا مى كنند و اين ارزش ها 
براى افراد درونى مى شوند. در رفتار بارورى 
و فرزندآورى زنان و باورهايشــان بر اساس 
باورها و الگوهــاى برآمده از محيطى كه در 
آن زندگى مى كنند خود نقش تعيين كننده اى 
در انتخاب داشتن يا نداشــتن فرزند دارند. 
به تعبير گيدنزو در خالل گذر از ســنت به 
مدرنيته تنها نهادها و ساختارهاى كالن جامعه 
متحمل تغييرات نمى شوند، بلكه اين تغييرات 
عواطــف و زندگى خصوصى افراد را نيز در 
بر مى گيرد و به طرز عميقى در قلب هويت 

و احساسات شخصى نيز نفوذ پيدا مى كند.
در اين باره مدير بخــش خانواده و جمعيت 
اهميت  از  اســدآباد،  علوم پزشكى  دانشكده 
كار فرهنگســازى و تالش بــراى اصالح و 
تغيير نگــرش و باورهاى مــردم جامعه در 
جهت حساس سازى نسبت به مسأله جمعيت 

صحبت كرد.
فهيمه بهزادى گفت: در موارد بسيارى وجود 
موانع اقتصــادى تنها عامل تمايل نداشــتن 
خانواده هــا به فرزنــدآورى نيســت، بلكه 
مشكالت فرهنگى و موانع انگيزشى در اين 

زمينه نقش بسيار پر رنگى دارند.
وى همچنين به اهميت اجــراى برنامه هاى 
تشــويقى و انگيزشــى در خانــواده جهت 
فرهنگ ســازى اجــرا و انجــام مشــترك 
فعاليت هاى خانواده ها اشــاره كرد و افزود: 
نبايــد از نظر دور داشــت كه تــا چه اندازه 
اجــراى برنامه هاى حمايتى در خانواده براى 
احقــاق حقوق زنــان به عنــوان نيرويى كه 
همــواره در معرض اجحاف و فشــارهاى 

فراوان اجتماعى و فرهنگى بوده مهم است.
بهزادى گفت: تعارض بين باورهاى ســنتى 
و مردســاالرانه كه همچنان زنان را به عنوان 
افرادى داراى حقــوق برابر در نظر ندارند و 
انديشه هاى مدرن، مبنى بر اهميت حضور و 
بروز استعدادهاى زنان در جامعه، خود تبديل 

به مانع بزرگى در اين زمينه شده است.
وى افزود: جامعه و باورهاى سنتى نادرست 
پنداشتن حضور زنان كم رنگ شده و در عين 
حال زنان هر روز بيشتر و بيشتر به آزادى ها 
و استقالل فردى خود بها مى دهند، اما اتفاقى 
كه رخ داده برنامه هاى انگيزشــى و حمايتى 
و آگاهى بخشــى به نهاد خانواده براى ايجاد 
تعادل بيــن اين خواســته و تمايالت انجام 
نشده است به نحوى كه اثرگذارى اين تعادل 
نداشــتن را در توجه و اقبال كم خانواده ها و 

به ويژه زنان به فرزندآورى مى بينيم.

بررسى علل تمايل زنان به تك فرزندى
■ مدير بخش خانواده و جمعيت دانشكده علوم پزشكى اسدآباد: موانع انگيزشى تمايل به فرزندآورى را كاهش داده است

سكوت مسئوالن 
در مقابل تاراج چوب تويسركان

 در تيرماه گذشــته از ســوى خيرين حدود 30
ميليون تومان به  منظور مساعدت به بيماران سرطانى 
نيازمند و براى صرف شدن در امور خيريه به حساب 

مجمع واريز شد.
رئيس مجمع خيرين سالمت شهرستان مالير با بيان 
اينكه براســاس اهداف و برنامه هاى تعريف شــده، 
بيماران ســرطانى و صعب العالج زير چتر حمايتى 
خيرين سالمت هستند، به واريز 110 ميليون تومان 
از طرف خيرين براى تهيه تجهيزات پزشكى، واريز 
20ميليــون و 400 هزار تومان براى ذبح گوســفند، 
واريز حدود 7 ميليون تومان به منظور تهيه سبدكاال 
و واريز حدود 9 ميليون تومان براى ساخت وســاز 

پروژه پايگاه سالمت آزادى اشاره كرد.
عبــاس آذرهمايون در گفت و گو با ايســنا و با بيان 

اينكه مشاركت مربوط به قلك ها در تيرماه 3 ميليون 
و 500 هزار تومان بوده است، گفت: در ماه گذشته 
222 بيمار نيازمند به واحد مددكارى مراجعه داشتند.

وى با بيــان اينكــه 35 بيمار نيازمند به پزشــك، 
آزمايشگاه و ســونوگرافى  معرفى شــدند و مبلغ 
4 ميليــون تومان بــه 2بيمار بابــت پرتودرمانى و 
شيمى درمانى مســاعدت مالى شد، بيان كرد: ذبح 4
رأس گوســفند به ارزش 16ميليون تومان از محل 
مساعدت خيرين به مناســبت عيد قربان، پرداخت 
كمك هزينــه اياب وذهاب به 3 بيمار نيازمند به مبلغ 
يك ميليــون و 500هزارتومــان، پرداخت حدود 3

ميليــون تومان كمك هزينه دارويى به كودكان داراى 
مشكل هورمون رشد و تشكيل پرونده براى 9 بيمار 

سرطانى در اين واحد صورت پذيرفت.

اين مقام مســئول به در اختيــار قرار دادن 
وســايل توانبخشــى به  74 بيمــار نيازمند 
شامل كپسول اكســيژن، واكر، تشك مواج، 
ويلچر، تخت بيمارســتانى، پالس اكسى متر 
و دستگاه اكسيژن ســاز و اهداى 20 ميليون 
تومان تسهيالت وام قرض الحسنه به 4 بيمار 

نيازمند اشاره كرد.
رئيــس مجمع خيرين ســالمت مالير بيان 
كــرد: اهداى يك تخته پتو از طرف خانواده 
آقايى به خانــواده بيمار نيازمند، اهداى يك 
دســت لباس بافتنى نوزاد به خانواده بيمار 
نيازمند، اهداى 10ســهم گوشــت نذرى و 
يك دســت جگر از طرف زهــرا باقرى و 

اهداى موبايل اندرويد به نيابت از طاهره بهرام به يك 
دانش آموز بى بضاعت، از جمله اقدامات خيرخواهانه 

اعضا بوده است.
آذرهمايون در مورد تجهيزات پزشــكى اهدا شــده 
است، گفت: اهداى يك دســتگاه واكر به نيابت از 
مرحوم اكبر ســبزوارى، اهداى يك دستگاه تشك 

مواج و يك عدد عصا به نيابت از مرحوم هوشــنگ 
شريفى، اهداى يك دستگاه ويلچر از طرف احسان 
فرخى به نيابت از مرحوم على حسين و امين فرخى، 
اهداى عصا به نيابت از مرحوم گل خاتون صالحى، 
اهداى 2دستگاه كپسول اكسيژن به نيابت از شادروان 
غالمرضا و مهران نوبخت، اهداى 2دستگاه گوشى و 

فشارسنج به نيابت از شادروان كاظم قنبرى 
به مركز بهداشت، اهداى يك دستگاه مانومتر 
از طــرف عباس مرادى، تهيه يك دســتگاه 
مانيتور پرتابل از طرف جمعى از خيرين به 
بيمارســتان مهر به ارزش 35ميليون تومان، 
تهيه 4 دستگاه اكسيژن ساز از محل مساعدت 
خانواده ســليمى به نيابت از مرحومه محترم 
آذر به ارزش 640ميليون تومان و اهداى يك 
دستگاه كپسول اكسيژن از طرف حاج محمد 
بيات، نشــان از كرم و نوع دوســتى خيرين 

مالير دارد.
وى بــا اشــاره بــه فعاليت هــاى فرهنگى 
صــورت گرفتــه در مــاه گذشــته، گفت: 
بازديــد هيأت مديره مجمــع از تجهيزات اهدايى و 
بخش هاى احداث شده توسط خيرين در بيمارستان 
امام حســين(ع)، برگزارى نشســت بررسى احداث 
همراه سرا و مؤسســه خيريه بيمارستانى و برگزارى 
نشست كميته حمايت از بيماران«ام.اس»، با حضور 

اعضا و كارشناسان صورت پذيرفت

بيماران سرطانى و صعب العالج
 زير چتر حمايتى خيرين سالمت مالير
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 اگر فضا را ببنديم 
مردم  آسيب مى بينند

به گزارش ايرنا، عضو كميسيون صنايع مجلس 
شوراى اسالمى در مخالفت با اين طرح گفت: 
صيانت يعنى نگهدارى و حفظ حقوق كاربران 
كــه در قانون معنــا و مفهــوم آن پيش بينى 
شــده اســت. منظور از كاربران مشتركان و 
مردم هســتند. ما به عنوان نمايندگان مجلس 
اگر به دنبال حفظ حقوق مردم هســتيم بايد 
دغدغه هاى آنهــا را لحاظ كنيم. مردم بهترين 
تميزدهندگان در اســتفاده از فضاى مجازى 

هستند.
حسن محمديارى گفت: طرح، پلتفرم هايى را 
اعــالم كرده و گفته اگر ظرف 4 ماه دفاتر آنها 
در كشــور راه نيفتد فيلتر مى شوند اگر فيلتر 
شود و جايگزين نداشــته باشد، مردم آسيب 
خواهند ديد. دغدغه مقام معظم رهبرى براى 
ما در فضاى مجازى اصل و خط قرمز است، 
ايشــان فرمودند فضاى مجازى هم فرصت و 
هم تهديد است؛ ما چرا از اين فرصت استفاده 
نكنيم و به صورت سهوى با آن برخورد كنيم؟
وى بيان كرد: ما مردم شهرستان ها با محروميت 
بيشتر مواجه هستيم و بيشتر مراجعاتى كه در 
سطح شهرســتان داريم، درباره بيكارى است. 
وقتى نمى توانيم كارى براى مردم ايجاد كنيم؛ 

چرا بستر خوداشتغالى را از آنها بگيريم؟ 

 پيام رسان هاى داخلى قدرت رقابت 
با پيام رسان هاى خارجى را ندارند

در ادامه اين جلســه رضا تقى پــور به عنوان 
طــراح اين طــرح، گفــت: اكثــر انتقادها و 
شكايات مربوط به طرح اوليه صيانت بود كه 
اين انتقادات به پاى اين طرح نوشــته شد. بر 
اســاس اين طرح، صندوقى براى حمايت از 
كسب وكارها تشكيل مى شود. كسب وكارهاى 
داخلــى بــراى تأميــن منابع موردنيازشــان 
مشــكالت جدى دارند. در سال 1396 براى 
حمايت و ســاماندهى پيام رسان هاى داخلى، 
شوراى عالى فضاى مجازى مصوبه اى داشت 
و كل حمايــت ما از پيام رســان هاى داخلى، 

اعطاى 5 ميليارد تومان وام بود.
عضــو كميســيون صنايع و معــادن مجلس 
بيان كــرد: اين اعتبار در مقابــل 350 ميليون 
دالر هزينه تلگرام براى ايجاد و توســعه اش 
بود. اگــر با انصاف قضــاوت كنيد، مى بينيد 
كه پيام رســان هاى داخلى قــدرت رقابت با 

پيام رسان هاى خارجى را ندارند.
نماينده مــردم تهران بــا بيان اينكــه اگر از 
پيام رســان هاى داخلى حمايت نكنيم، قدرت 
رقابت با پيام رســان هاى خارجى را نخواهند 
داشــت، گفت: در مــورد محــل منابع اين 
صندوق نيز قانونگذارى دقيقى انجام شده تا 
منابع موردنياز براى حمايت از پيام رسان هاى 

داخلى وجود داشته باشد.

  به دنبال فيلتر گوگل و اينستاگرام 
نيستيم

تقى پور با تأكيد بر اينكــه موضوع اين طرح 
مسدودسازى نيست، گفت: مى گويند از فردا 
گوگل و اينستاگرام بســته مى شود؛ اين گونه 
نيست. طبق اين طرح تا زمانى كه نرم افزارها 
و پلتفرم هاى داخلى رشد نكرده و نتوانند تمام 
سرويس هاى موردنظر را ارائه دهند، متوقف 

نمى شوند.
وى گفت: اين طرح دســت مســئوالن را باز 
مى كند تا بــا پلتفرم هاى خارجى رايزنى كنند 
كه در چارچوب قوانين و مقررات جمهورى 

اسالمى فعاليت كنند.
عضو كميســيون صنايع و معــادن مجلس با 
تأكيد بر اينكه طرح صيانت از فضاى مجازى 
در واقع آغاز قانونمند شــدن فضاى مجازى 
براى حمايت از كاربران است، افزود: صاحبان 
پلتفرم ها و اپراتورها و كســانى كه دوســت 
ندارند فضاى مجازى قانونمند باشــد، با اين 
طرح مخالــف هســتند. پلتفرم هاى خارجى 
درآمد بااليى از كشور ما دارند و هيچ مالياتى 
پرداخت نمى كنند. چون قانونى در اين زمينه 
وجود ندارد، نمى توانيم اين پلتفرم ها را وادار 

به پرداخت ماليات كنيم.

 بررسى طرح در جلسه علنى 3 ماه از 
وقت مجلس را مى گيرد

عضو كميسيون فرهنگى مجلس در موافقت با 
اصل 85 شدن طرح صيانت از حقوق كاربران 
در فضاى مجازى و ساماندهى پيام رسان هاى 
اجتماعــى، گفــت: تيرماه ســال 1399 اين 
طرح براى بررســى به كميســيون فرهنگى 
مجلس ارجاع شد و با حضور نمايندگانى از 
دســتگاه هاى اجرايى، حاكميتى و بخش هاى 
غيردولتى، مراكز پژوهشى و نمايندگان حوزه 
قضايى در بيش از  هزار و500 ســاعت مورد 

بحث و بررسى قرار گرفت.
على يزدى خواه بيان كرد: سپس ما اين طرح 
را به مركــز پژوهش هاى مجلس شــوراى 
اســالمى ارائه و حدود 3 مــاه نيز در آنجا 
مورد بحث و بررسى قرار داديم. از آنجايى 
كــه ما در فضــاى مجازى قانــون نداريم، 
مشخص است كه اين طرح داراى ايراداتى 
است اما معتقديم اين طرح بايد مطابق اصل 
85 قانون اساسى در كميسيون مشترك و با 
حضور نمايندگانى از كميسيون هاى مختلف 
مورد بررسى قرار گيرد و از افراد صاحبنظر 
هــم دعوت مى كنيم تا نظــرات خود را در 

اين باره مطرح كنند.
عضو كميســيون فرهنگى مجلس گفت: اين 
طرح متشكل از 37 ماده است و قطعاً 3 ماه از 

وقت صحن علنى مجلس را مى گيرد، بنابراين 
تقاضاى ما اين است كه در كميسيون مشترك 
مورد بحث و بررســى قرار گيرد. متأسفانه ما 
شــاهد ولنگارى در فضاى مجازى هستيم و 
براى مقابله با اين وضعيت و همچنين حمايت 
از جوانان، نياز به اين طــرح داريم و ما بايد 
خودمان يك پلتفرم داخلى طراحى و حتى آن 

را به ساير كشورها صادر كنيم.
وى افزود: برخــى از نمايندگان مى گويند ما 
بايد منتظــر بمانيم تا دولــت اليحه اى براى 
ســاماندهى فضاى مجازى به مجلس شوراى 
اســالمى ارائه دهد در حالى  كه قرار است 30
سال اين اليحه به مجلس ارائه شود، اما خبرى 

از آن نيست.
عضو كميســيون فرهنگى مجلــس بيان كرد: 
ما آمادگى داريم كــه از حضور هر نماينده و 
كارشناسى در جلسات كميسيون مشترك براى 
بررسى اين طرح استفاده كنيم. ما هيچ حرف 
پنهانى و پوشــيده اى درباره اين طرح نداريم 
و حتى از صداوســيما هم دعوت مى كنيم در 

جلسات ما حضور يابد.

 رفتار سخيف اينســتاگرام را بارها 
ديده ايم

يزدى خواه گفت: رفتار سخيف اينستاگرام را 
بارها ديده ايم، آنان بارها نام و تصاوير شــهيد 
ســليمانى را حذف كردند و مــا بايد پلتفرم  
داخلى داشته باشــيم تا بتوانيم آزادانه مطالب 

خود را در آنجا بارگذارى كنيم.

 اين طرح كسب وكار مردم را تعطيل 
مى كند

عضو كميسيون كشاورزى مجلس در مخالفت 
با بررسى اين طرح در اصل 85 قانون اساسى 
گفــت: طراحان تالش دارند تا بررســى اين 
طرح را به كميسيون تخصصى واگذار كنند در 
حالى كه طبق اصل 85 فقط در موارد ضرورى 
مى توان بررســى طرحــى را به كميســيون 

تخصصى ارجاع داد.
جالل محمودزاده افزود: در شرايطى كه مردم 
با مشكالت جدى اقتصادى مواجه هستند چه 
ضرورتى دارد كه طرحى براى محدودسازى 
فضاى مجازى تعبيه شود. كميسيون فرهنگى 
هنــوز به چارچــوب فكرى دقيقــى در اين 
خصوص دست نيافته است. اين طرح در ابتدا 
20 ماده پس از آن 50 ماده و امروز با 37 ماده 

به صحن علنى ارائه شده است.
نماينده مردم مهاباد با طرح اين پرســش كه 
چرا بايد طرح مهمى در مورد فضاى مجازى 
توســط عده محدودى در كميسيون فرهنگى 
مطرح شــود، بيان كرد: طبق مــواد اين طرح 
شــبكه هاى خارجى بايد ظرف 4 ماه در ايران 
دفتر ايجاد كنند و اگر اين اقدام انجام نشــود، 

پيام رسان هاى خارجى مسدود خواهند شد.
محمــودزاده گفت: بــه خاطــر تحريم ها و 
مــراودات نداشــتن اقتصادى ايران با ســاير 
كشورها، پيام رسان هاى خارجى نمى توانند در 
عرض 4 ماه دفتر مستقل در ايران ايجاد كنند. 
در نتيجه اين شــبكه ها مسدود خواهند شد و 

كسب وكار و مشاغل مردم تعطيل مى شود.
نماينده مردم مهاباد گفت: در شــرايطى كه به 
دليل كرونا اشــتغال كشــور به شدت كاهش 
يافته است و كسب وكارها در فضاى مجازى 
گســترش يافته، مردم دچار ضــرر اقتصادى 
خواهند شــد. طرح صيانت از فضاى مجازى 
لطمه جبران ناپذيرى به مشاغل و كسب وكار 

خانگى مردم وارد خواهد كرد.
وى افزود: طبق اين طرح، توليد، تكثير، فروش 
و انتشار VPN جرم بوده و جريمه و حبس 
دارد. توزيع و انتشارVPN شامل همه افرادى 
VPN مى شــود كه براى استفاده از تلگرام از

استفاده مى كنند.
محمودزاده بــا بيان اينكه نظر دولت در مورد 
اين طرح، اخذ نشــده اســت، گفت: دولت 
مخالف اين طرح اســت و بايــد اجازه دهيم 
دولــت جديد آغاز بــه كار كند و نظر دولت 

جديد در مورد اين طرح اخذ شود.

  خبرنگاران و دوربين  صداوســيما 
مانند كميســيون برجام در نشست ها 

حضور داشته باشند
ابوالفضل ابوترابى در موافقت با بررســى اين 
طرح طبق اصل 85 قانون اساســى بيان كرد: 
نمايندگان به جاى اينكه در موضوع بررســى 
اين طرح طبــق اصل 85 صحبــت كنند در 
مــورد جزئيات آن بحــث كردند.در صورتى 
كه طرح صيانت از حقوق مجازى طبق اصل 
85 بررسى شــود بين 3 تا 5 سال به صورت 
آزمايشــى اجرايى خواهد شد  و ايرادات آن 

برطرف مى شود.
نماينده مردم نجف آبــاد در مجلس بيان كرد: 
بررســى اين طرح در كميســيون تخصصى 
و مشــترك موجب خواهد شــد كارشناسان 
و نماينــدگان متخصــص در ايــن زمينه در 
كميســيون مشترك حضور يافته و به صورت 
دقيــق و كارشناســى طرح فوق را بررســى 
كنند. اگر نمايندگان با بررسى اين طرح طبق 
اصل 85 موافقــت نكنند قانون دائمى در اين 

خصوص تصويب مى شود.
عضو كميسيون امور داخلى كشور و شوراهاى 
مجلس گفــت: قانون مجازات اســالمى در 
مجلس قبل با همين مشــكل مواجه شــد و 
4 دوره در مجلس معطــل ماند، زيرا مجلس 
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ندارد. با اســتفاده از اصل 85 مى توانيم عمر 

كوتاه مجلس را پربركت كنيم.
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نماينده مردم مالير: 
به دنبال ايجاد محدوديت در فضاى مجازى نباشيم

در فضــاى مجازى نبايد دنبال ايجاد محدوديت باشــيم و آن چيزى كه در اين طرح 
پيگيرى مى شود، با عنوان ديگرى اشتباه شده است.

نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با ايرنا، گفت: عنوان طرح 
صيانت از حقوق كاربران در فضاى مجازى خوب اســت، اما آن چيزى كه از محتواى 

پيش نويس طرح مشاهده مى شود، اشكاالت زيادى به آن وارد است.
حجت االســالم احــد آزاديخواه با تأكيد بر اينكه در حوزه فضــاى مجازى نبايد با يك 
رويكرد عمليات كنيم، افزود: عنوان فضاى مجازى يك ابَرموضوع و سرشــاخه اســت 
و حوزه هاى مختلفى همچون سياســى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و امنيتى را شامل 

مى شــود. وى بيان كرد: در حوزه فضاى مجازى به يكباره نمى توانيم ورود كنيم و همه 
ســاختارها را بر هم بزنيم و چنانچه در اين حوزه با دقت نظر وارد نشــويم، بدون شك 

مى تواند ضررهاى اقتصادى زيادى را براى كاربران ايجاد كند.
آزاديخواه گفت: امروز بســيارى از تجارت هاى حوزه ديجيتال توانســته اند اشتغال، 
رونق بازار و درآمدزايــى بااليى را براى خانواده ها ايجاد كنند و اگر بى گدار به آب 
بزنيــم و حوزه فضاى مجازى را به صورت ناقــص ببينيم و نگاه تند به اين موضوع 
داشــته باشــيم، يكباره به كل جمعيت كشور ضرر وارد مى شــود و اين خطرناك و 

نگران كننده است.
وى بيان كرد: در حوزه فضاى مجازى بايد به دنبال توليد محتوا باشيم و اين امر مستلزم 
كارجمعى، ســاختارى و تشكيالتى اســت و نبايد به دنبال ايجاد محدوديت در فضاى 

مجازى باشيم.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى گفت: به جاى ايجاد محدوديت، بايد به 
دنبال مديريت فضاى مجازى باشيم و سعى كنيم در فضاى مجازى با يك مديريت منظم 

ورود كنيم كه آسيبى براى خانواده ها و فرزندان ما نداشته باشد.
آزاديخواه گفت: با مديريت صحيح به جاى ايجاد محدوديت، مردم نيز مى توانند از منافع 

فضاى مجازى بهره مند شوند.
چهارشنبه گذشته نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى مجلس درخواست 
عده اى از نمايندگان به منظور بررسى طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاى مجازى 
و ســاماندهى پيام رسان هاى اجتماعى را بر اساس اصل 85 قانون اساسى بررسى كرده و 

در نهايت با 121 رأى با اين درخواست موافقت كردند.

مراسم تحليف رئيسى عصر 14 مردادماه 
برگزار مى شود

 نماينده نوشــهر در مجلس شوراى اســالمى از برگزارى مراسم 
تحليف در ساعت 17 روز پنجشنبه 14مردادماه خبر داد.

محمدعلى محســنى بندپى در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به جلسه 
غيرعلنى مجلس شــوراى اســالمى گفت: در اين جلسه برنامه هاى 
مراسم تحليف رئيس جمهور منتخب براى نمايندگان توضيح داده شد، 
همچنين اعالم شد كه اين مراسم ساعت 17 روز پنجشنبه 14 مردادماه 

برگزار مى شود.
وى خبر داد كه در هفته جارى نيز مجلس شوراى اسالمى جلسه علنى 
نخواهد داشــت، قرار است نمايندگان از ساعت 15 روز پنجشنبه در 

مجلس حضور داشته باشند.

تنقيح قوانين منجر به تقويت توان نظارتى 
مجلس مى شود

 در صــورت ادامه روند تدويــن متعدد طرح ها، بررســى لوايح 
غيرممكن خواهد شد و بُعد نظارتى مجلس تضعيف مى شود و آنطور 

كه الزم است نمايندگان نمى توانند بر اجراى قوانين نظارت كنند.
نماينده فالورجان در مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با خانه 
ملت، دربــاره ميزان تحقق اهــداف قانونى و نظارتــى مجلس ذيل 
سياســت هاى كلى نظام قانونگذارى گفت: در بحــث تنقيح قوانين 
مجلس گروهى از نمايندگان ادوار مســئول اين كار شدند و معاونت 
قوانين در اين راســتا قدم هاى خوبى را برداشته كه مجموعه اقدامات 

انجام شده تنها به مجلس يازدهم بر نمى گردد.
ســيد ناصر موسوى الرگانى افزود: اين كار از مجلس دهم آغاز شده 
بود و برخى از قوانين مالياتى و بسيار قديمى تنقيح شد تا شاهد وجود 

قانون موازى نباشيم.
نماينده مردم فالورجان در مجلس گفت: البته مجلس بايد گام بسيار 
بلندى را در زمينه تنقيح قوانين بردارد چون در ايران نســبت به ساير 
كشــورهاى ديگر از نظر تورم قوانين رتبه نخست را دارا هستيم كه با 

توجه به اين شرايط، راه درازى در پيش داريم.
وى بيان كرد: در صورت ادامه روند تدوين متعدد طرح ها، بررســى 
لوايح غيرممكن خواهد شــد و بُعد نظارتى مجلس تضعيف مى شود 
و آنطور كه الزم اســت نمايندگان نمى توانند بر اجراى قوانين نظارت 

كنند.

آماده رفع تحريم هاى ناسازگار با برجام هستيم
تا تحليف دولت جديد صبر مى كنيم

 يك ديپلمات آمريكايى در گفت وگويى مواضع كشورش را درباره 
تــداوم مذاكرات احياى توافق هســته اى در ويــن و لغو تحريم هاى 

ناسازگار با برجام را تشريح كرد.
به گزارش فارس، يك ديپلمات ارشد آمريكايى كه نام وى ذكر نشده 
اســت در گفت وگويى با الرا روزن خبرنگار آمريكايى گفت: دولت 
آمريكا تا پس از مراسم تحليف ابراهيم رئيسى، رئيس جمهور منتخب 
ايــران در هفته آينده صبر خواهد كرد تا مطمئن شــود آيا ايران آماده 

بازگشت به پايبندى كامل به توافق هسته اى است يا نه. 
وى در عين حال گفت: اگر گروه مذاكر كننده جديد ايران بر اين عقيده 
باشد كه مى تواند از طريق ارتقاى برنامه هسته اى به عنوان يك اهرم 
فشــار، براى گرفتن امتيازات ديگرى هم مذاكره كند، در اين صورت، 

چنين تفكرى يك توهم خطرناك خواهد بود. 
ابن ديپلمات آمريكايى كه خواســت نامش فاش نشود، به ديپلماتيك 
گفت: اگر آنها فكر مى كنند مى توانند چيز بيشــترى كســب كنند يا 
چيزهاى كمترى بدهند تا به يك توافق بازگردند، متوهمانه اســت. به 

آن پى خواهند برد. 
طبق گفته اين ديپلمات آمريكايى، اگر براى آمريكا معلوم شود كه ايران 
آماده بازگشت به اجراى كامل توافق نيست يا برنامه هسته اى ايران تا 
حدى توسعه يافته اســت كه امكان ندارد بتوان محدوديت هاى اشاعه 
نيافتن تســليحات هسته اى موجود در توافق هسته اى را دوباره برقرار 
كرد، گزينه هايى را بررســى خواهد كرد، از جمله شدت بخشيدن به 
اجراى تحريم هاى اقتصادى اما آمريكا همچنين اميدوار اســت به اين 

نقطه نرسد.
وى افزود: بايد ديد كه آيا آماده بازگشت[به مذاكرات] هستند يا نه. 

اين ديپلمات آمريكايى با گفتن اينكه«موقعيتى فراخواهد رســيد كه 
ديگر بايد پيش برويم و بازگشت به برجام[توافق هسته اى] ديگر منافع 
اشاعه نيافتن تسليحاتى را كه در توافق موجود بودند، به همراه نخواهد 
داشت»، بيان كرد: ما ضرب االجلى نداريم، اما زمانى مى رسد كه ديگر 
پس از آن، بخش اشــاعه نيافتن توافق نمى تواند دوباره برقرار شود و 
كارشناســان هسته اى آمريكا بايد مشــخص كنند كه آن موقعيت چه 

زمانى است. اميدوارم به آنجا نرسد. 
اين ديپلمات آمريكايى از پاســخ دادن با اين پرسش كه كشورش در 
صــورت اطمينان يافتن از اينكه دريچه بازگشــت به توافق بدون به 
تفاهم رســيدن بسته خواهد شــد، چه گزينه هايى را فراتر از اجراى 
سرســختانه تحريم هاى موجود عليه ايران بررســى و به كار خواهد 
گرفت، خوددارى كرد و گفت: «توضيح بيشترى نمى دهم، تحريم هاى 

ما هنوز پابرجا هستند». 
وى در ادامــه بيان كرد: ما اميدوار بوده ايم كه اگر آمريكا و ايران بر 
ســر بازگشتى دوجانبه به توافق هسته اى به توافق برسند، تحريم ها 
را لغو كنيم، اما اگر بازگشت به برجام در كار نباشد و اگر در حال 
آماده شــدن براى ورود به دوران طوالنى مدت بازگشت نداشتن به 
برجام هســتيم، ابتدا سراغ سياســت اجراى تحريم هايمان خواهيم 

رفت.
با اين وجود وى گفت: «اين مسيرى نيست كه براى پيش رفتن ترجيح 

بدهيم».
ديپلمات آمريكايى بيان كرد: جواب ساده است. به توافق بازگرديد. ما 

آماده لغو تمامى تحريم هايى هستيم كه با توافق ناسازگارند.

رهبر معظم انقالب: 
در اين دولت معلوم شد اعتماد به غرب 

جواب نمى دهد
 ديگران بايد از تجربه هاى شــما 
اســتفاده كنند. يك تجربــه را من 
حرفى  كرده ام.  يادداشت  بخصوص 
اســت كه من مكرر با شما و مردم 
تكرار كردم حــاال هم همان حرف 
را تكرار مى كنم. اين تجربه عبارت 
اســت از بى اعتمــادى بــه غرب. 
آيندگان بايد از اين تجربه اســتفاده 
كنند. در اين دولت معلوم شــد كه 

اعتماد به غرب جواب نمى دهد.
رهبر معظم انقالب اسالمى در آخرين ديدار دولت دوازدهم، فرصت 
خدمت به مردم را نعمتى الهى دانستند و گفتند: براى شكر اين نعمت 

بايد از همه توان براى پيشبرد اهداف انقالب استفاده كرد.
حضــرت آيت ا... العظمى خامنه اى خطاب به اعضاى دولت دوازدهم 
گفتند: هر كارى كه در جهت خدمت به مردم و با نيت الهى و اخالص 
انجام شده باشد، قطعاً در ديوان الهى فراموش شدنى نيست و ذخيره 

واقعى دوران مسئوليت چنين كارها و تالش هايى است.
ايشان در ارزيابى عملكرد دولت  گفتند: عملكرد دولت آقاى روحانى 
در بخش هاى مختلف يكســان نبوده اســت، در برخى موارد بر طبق 

انتظارات بود، اما در برخى موارد اينگونه نبود.
رهبــر انقالب با تأكيد بر اينكه فرصــت خدمت به مردم يك نعمت 
بزرگ اســت و بايد آن را قدر دانســت، بيان كردند: شكر اين نعمت 
آن اســت از همه توان براى پيشبرد اهداف انقالب استفاده شود زيرا 
ما يك كشور انقالبى هســتيم و مردم براى رسيدن به اهداف انقالب 

فداكارى زيادى كردند.
حضــرت آيت ا... خامنه اى لــزوم اســتفاده از تجربه هاى دولت هاى 
يازدهم و دوازدهم در آينده را خاطرنشان كردند و افزودند: يك تجربه 
بســيار مهم در اين دوران عبارت اســت از بى اعتمادى به غرب كه 

آيندگان بايد از آن استفاده كنند.
ايشــان فرمودند: در اين دولت معلوم شد كه اعتماد به غرب جواب 
نمى دهد و آنها كمك نمى كنند و هرجا كه بتوانند ضربه خواهند زد و 

اگر جايى هم ضربه نمى زنند به اين دليل است كه نمى توانند.
رهبر انقالب اسالمى تأكيد كردند: مطلقاً نبايد برنامه هاى داخلى را به 

همراهى غرب منوط كرد، زيرا حتماً شكست خواهد خورد.
حضرت آيت ا... خامنه اى خطــاب به رئيس جمهور و اعضاى دولت 
افزودنــد: هرجا كه كارها را منوط به غــرب و مذاكره با آن و آمريكا 
كرديد ناموفق بوديــد و هرجا كه بدون اعتماد به غرب، حركت و از 

آنها قطع اميد كرديد موفق بوديد و پيش رفتيد.
ايشان به مذاكرات اخير وين نيز اشاره كردند و ضمن ابراز رضايت از 
زحمات ديپلمات ها و عملكرد خوب برخى از آنها در اين مذاكرات، 
گفتند: آمريكايى هــا در اين مذاكرات، بر ســر موضع عنادآميز خود 

محكم ايستادند و يك قدم هم جلو نيامدند.
رهبر انقالب اسالمى بيان كردند: آمريكايى ها در زبان و وعده مى گويند 
تحريم ها را بر مى داريم، اما تحريم ها را برنداشتند و برنمى دارند، ضمن 
آنكه شرط هم مى گذارند و مى گويند كه بايد در همين توافق جمله اى 
بگنجانيد كه بعداً درباره برخى موضوعات صحبت شود و گرنه توافقى 
نخواهيم داشــت. حضرت آيت ا... خامنه اى گفتند: آنها مى خواهند با 
گذاشتن اين جمله، بهانه اى براى دخالت هاى بعدى خود درباره اصل 
برجام و مســائل موشــكى و منطقه اى فراهم كنند و اگر ايران حاضر 
به بحث درباره آنها نشــود بگويند توافــق را نقض كرده ايد و توافق، 
بى توافق. ايشــان با تأكيد بر اينكه آمريكايى هــا كامًال ناجوانمردانه و 
خباثت آلود برخورد مى كنند، افزودند: آمريكا هيچ ابايى از نقض قول 
و تعهــدات خود ندارد همانطور كــه يك بار توافق را نقض كردند و 
كامًال هم بى هزينه بود. حضرت آيت ا... خامنه اى فرمودند: اكنون هم 
كه به آمريكايى ها گفته مى شــود، تضمين دهيد كه توافق را در آينده 

نقض نخواهيد كرد، مى گويند تضمين نمى دهيم.
ايشــان در جمع بندى اين بخش از سخنان خود تأكيد كردند: اين يك 
تجربه بسيار مهم  براى دولت و دولتمردان آينده و همچنين براى همه 
فعاالن در صحنه سياسى است، البته اين تجربه همواره از اول انقالب 

وجود داشته، اما در اين دولت بيشتر از گذشته بوده است.
رهبر انقالب اسالمى در پايان خطاب به رئيس جمهور و اعضاى دولت 
گفتند: اميدوارم خداوند كمك كند، هرجا كه هستيد بتوانيد به وظايف 

دينى و انقالبى خود عمل كنيد.
پيش از ســخنان رهبر انقالب اســالمى، رئيس جمهور با تشــكر از 
حمايت ها و هدايت هاى رهبر انقالب از دولت در طول دوره 8 ساله، 

گزارشى از اقدامات و فعاليت هاى دولت بيان كرد.
حجت الســالم والمسلمين حسن روحانى رشــد اقتصادى و كاهش 
تورم را از جمله دســتاوردهاى درخشان دولت در سال هاى 1393 تا 
1396 دانست و گفت: دشمن با توطئه اقتصادى در سال 1397به  دنبال 

فروپاشى اقتصاد و كشور بود كه شكست خورد.
وى، تشكيل شــوراى عالى هماهنگى اقتصادى در خردادماه 1397 با 
دستور رهبر انقالب اســالمى را از جمله مهمترين كمك ها به دولت 
برشمرد و افزود: در مقابل تحريم نفت و مبادالت بانكى، توانستيم با 
افزايش توليد در پتروشيمى، صنايع معدنى و فرآورده هاى نفت و گاز، 

ارز موردنياز كشور را تأمين كنيم.
روحانى همچنين به برخى دستاوردهاى دولت مانند افزايش برداشت 
از مخازن نفت و گاز، رشــد توليد محصوالت كشــاورزى، گسترش 
شــبكه ريلى و افزايش تخت هاى بيمارستانى اشاره كرد و گفت: در 
2 مقطــِع جنگ اقتصــادى و كرونا اين واقعيــت را تجربه كرديم كه 
فقط بايد روى پاى خود بايســتيم و با تكيه به امكانات و ظرفيت هاى 
داخلى، نيازها را برطرف كنيم چراكه هيچ كس به ما كمك نكرد و فقط 
پس از آنكه توانايى ايران در زمينه ساخت واكسن را ديدند، گشايش 

ناچيزى ايجاد كردند.

موافقان و مخالفان طرح صيانت از 
حقوق كاربران فضاى مجازى چه گفتند؟

 طرح صيانت از حقوق 
كاربران در فضاى مجازى كه در 
هفته ها و ماه هاى گذشته كه مورد 
توجه رسانه هاى داخلى و خارجى 
قرار گرفته، تاكنون با حواشى و 
واكنش هاى فراوانى رو به رو بوده 
است.
 اين طرح در نشست چهارشنبه 
مجلس شوراى اسالمى مورد 
بررسى قرار گرفت و نمايندگان 
موافق و مخالف به طرح بيان 
ديدگاه هاى خود پرداختند. در 
ادامه نظرات موافقان و مخالفان 
را مى خوانيم: 

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  هستيد  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفًا كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفًا عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.
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نيش و نـوش

حوادث

 بازگشايى مراكز شماره گذارى و تعويض پالك از امروز
 رئيس مركز شــماره گذارى پليس راهور ناجا از بازگشــايى و فعاليت دائمى مراكز 
تعويض پالك از امروز خبر داد. على محمدى گفت: پليس راهور ناجا با جلساتى كه با 
وزارت كشور، وزارت بهداشت و ستاد ملى مقابله با كرونا داشت و پيگيرى هايى كه انجام 
شد در نهايت بازگشايى دائمى مراكز شماره گذارى و تعويض پالك در شرايط مختلف 
حتى در وضعيت قرمز كرونايى  را  به تصويب رساند. به گزارش ايرنا، وى با بيان اينكه 
بازگشايى مراكز در شرايط مختلف كرونايى در راستاى تسهيل و ارائه خدمت هرچه بيشتر 
به هموطنان است از متقاضيان درخواست كرد با مراجعه به سايت راهور 120 و سامانه 
 نوبت دهــى اينترنتى مركز مدنظر و بازه زمانى موردنظر خود را انتخاب كرده و در زمان 

رزرو شده نه زودتر و نه ديرتر در مركز مدنظر حضور پيدا كنند.

افتتاح 212 خانه جديد هالل در كشور
 رئيس جمعيــت هالل احمر از افتتاح همزمان 212 خانه هالل جديد در سراســر 
كشور خبر داد.به گزارش ايسنا، كريم همتى گفت: در سال 1394 بود كه ايده تأسيس 
خانه هاى هالل از ســوى مسئوالن وقت جمعيت هالل احمر مطرح شد، اما مدتى بعد 
اجراى آن بنا بر داليلى متوقف شــد. وى با بيان اينكه خانه هاى هالل يك هالل احمر 
كوچك هستند، افزود: اين خانه ها خدمات هالل را از مركز كشورها و مراكز استان ها تا 
دورترين و محروم ترين نقاط كشور توسعه داده و فرهنگ مردم  يارى و كار داوطلبانه را 
ارتقا مى دهند.  همتى با بيان اينكه در حال حاضر تعداد خانه هاى هالل از  5 هزار و500 
خانه گذشته است، گفت: طبق چشــم اندازهاى ما بايد 37 هزار خانه هالل در مناطق 

مختلف كشور به ويژه مناطق محروم، دور افتاده و صعب العبور ايجاد شود.

اعالم نتايج نهايى كنكورارشد تا پايان مهر
 نتايج اوليه آزمون كارشناسى ارشــد تا دهم شهريورماه اعالم مى شود و پيش بينى 

مى كنيم نتايج نهايى تا پايان مهرماه و در نهايت اوايل آبان ماه اعالم شود.
آزمون كارشناسى ارشد سال 1400 امسال در 179 شهر كشور با رشته هاى شناور آغاز 
شد.رئيس سازمان سنجش گفت: در اين آزمون 600 هزار داوطلب شركت كرده اند كه 
53 درصد آنها زن و 47درصد مرد هستند. تعداد آمار داوطلبان آزمون كارشناسى ارشد 

1400 نسبت به آزمون سال گذشته 47هزار نفر كمتر است.
بــه گزارش مهر، ابراهيــم خدايى بيان كرد: كارنامه و نتايج اوليــه آزمون در دهه اول 
شهريورماه از طريق سايت سازمان سنجش اعالم مى شود و پس از آن داوطلبان مجاز 

به انتخاب رشته مى توانند در همان زمان نسبت به انتخاب رشته اقدام كنند.

امام موسى كاظم(ع)
 فرو برنده خشم در دشوارى ها

 هفتمين امام شيعيان حضرت موسى بن جعفر(ع)، در هفتم ماه صفر سال 
128 هجــرى قمرى در ابواء متولد گرديد. پــدر بزرگوارش حضرت امام  

جعفرصادق(ع)، و مادر گراميش حميده است.
ميــالدش براى امام صادق (ع)، چنان شــادى بخش بود كه آن حضرت به  

همين مناسبت 3 روز جشن گرفت و مردم مدينه را اطعام داد. 
نــام مباركش موســى و القاب و كنيه هايش متعدد اســت؛ مشــهورترين 
لقبش كاظم و صابر و معروف ترين كنيه اش ابوالحســن  است. نقش نگين 

انگشترى اش جمله حسبى ا... بوده است.
 امامت

ايشان كه براساس تقدير الهى قرار بود پس از پدر بزرگوارش امامت امت را 
به عهده بگيرد، تحت تربيت فوق العاده امام صادق(ع)،  مراحل رشد و كمال 
را پشت سر گذاشت و مرحله نوجوانى و جوانى را طى كرد، به گونه اى كه تا 
آخر عمر، جالل و جمال الهى در صورت و سيرتش مشهود بود. از حوادث 
مهم دوران جوانى آن امام بزرگ، مرگ نابهنگام برادر بزرگترش، اسماعيل 
بود كه از الطاف خفيّه الهيّه محسوب مى شد و زمينه ساز تثبيت امامت ايشان 
شد. تالش امام جعفر صادق(ع)، نيز در اين راستا و به منظور جلوگيرى از 
انحراف جريان امامت بود هر چند بعدها نيز گروهى پيدا شدند و پس از امام 

صادق(ع)، معتقد به امامت اسماعيل گشتند و مرگ ايشان را انكار كردند. 
ســرانجام پس از شــهادت جانگداز امام صادق(ع)، موسى بن جعفر(ع)، 
در ســن 20 سالگى مســئوليت بزرگ امامت و هدايت اّمت را در يكى از 

بحرانى ترين دوران ها به دوش گرفت.
 دوران امامت

از مشــكالت روزهاى نخستين امامت موســى بن جعفر(ع)، اّدعاى امامت 
دروغين برادر بزرگتر حضرت، عبدا... افطح بود كه گروهى را به دنبال خود 
كشــيد و فرقه«فطحيه» به همين ترتيب شــكل گرفت. هر چند با برخورد 

روشنگرانه  امام(ع)، عبدا... با شكست روبه رو شد.
دوران سى وپنج ساله امامت موسى بن جعفر(ع)،  مصادف بود با اوج قدرت 
حكومت بنى عباس و هم زمان با 4 تن از حاكمان عيّاش و خون آشام عباسى 
به  نامهاى منصور دوانيقى، مهدى عباسى، هادى عباسى و هارون الرشيد كه 
حضرت نيز به فراخور شرايط زمانِى حساِس هر يك، وظيفه سنگين امامت 
و هدايت اّمت را به بهترين شكل ممكن به دوش كشيد، و اگرچه با حوادث 
سهمگين و خونينى همچون شهادت مظلومانه گروهى از آل على(ع)، روبه رو 
گرديد، ولى لحظه اى از وظيفه خطير خود كوتاهى نكرد و تالش مســتمر 

خويش را عمدتاً در محورهاى زير متمركز ساخت.
نخســت : تبليغ دين خداوند و گســترش فرهنگ اسالم، تبيين و تشريح 
معارف و احكام الهى در قالب احاديث بلند و كوتاه و پاسخ به پرسش هاى 

شفاهى و كتبى و... .
دوم: پرورش انســان هاى مستعد و تربيت شاگردان واالمقام و شاخص در 

ميدان علم وعمل و حفظ و حراست آنان. 
ســوم: مبارزه بى امان با حاكمان جور و ستم و غاصبان خالفت و شكستن 

صولت شيطانى آنان در ميدان هاى مختلف و تشريح مبانى حق.
چهارم: تربيت ياران مدير و مدبّر و خودســاخته و نفوذ دادن آنان در مراكز 
حســاس حكومتى، تا مرز وزارت و اســتاندارى، به منظور خنثى ســازى 
نقشه هاى مخرب و دين سوز دشمنان، كمك به مظلومان و محرومان و دفاع 

از حريم شيعيان. 
پنجم: ساماندهى شــيعيان با شيوه هاى مختلف تربيتى، عملى، مناظره هاى 

سياسى و... . 
امام(ع) در اين مســير، نهايت تالش خويش را مبذول داشــت و در مواقع 
الزم از اهرم هاى فوق العاده اى همچون استفاده از معجزه، دعاى مستجاب و 

به كارگيرى علم امامت امام كاظم(ع) بهره برد.
 فضايل و مناقب امام كاظم(ع)

موسي بن جعفر(ع) در قدر و مقام بزرگوارترين فرزندان حضرت صادق(ع) 
و در مرتبــه واالتر از آنان بود و آوازه بزرگواري اش بيش از برادران بود. در 
زمان آن حضرت با ســخاوت تر و گرامي تر و خوش معاشرت تر از ايشان 
ديده نشــد، و در عبادْت ســرآمد مردم آن زمان و پرهيزكارترين آنان و در 
جاللت مقام و فهم و دانش برتر از همگان بود. و عموم شيعياِن پدرش امام 
صادق(ع) معتقد به امامت آن بزرگوار گشته و سر تعظيم در برابرش فرود 
آورده و تسليم دستورات ايشان شدند و از پدر بزرگوارش درباره امامت و 
جانشــيني آن جناْب نصوص و روايات و اشاره هاي زيادي روايت كرده اند 
و معالم و فرامين دين خود را از ايشــان گرفتند و آنقدر نشانه و معجزات 
از آن حضرت روايت كرده اند كه موجب قطع بر حّجيت و امامت ايشــان 

خواهد شد.
 سيره سياسي امام كاظم(ع)

پيشــواي هفتم شيعيان، حضرت موســي بن جعفر(ع)، همانند ديگر امامان 
معصوم(ع) براي احياي فرهنگ اسالم و گسترش ارزش هاي الهي در طول 
امامت 35 ســاله خويش(148 تا 183 ه. ق) كه با 4 تن از خلفاي ســتمگر 
عباسي(منصور، مهدي، هادي و هارون الرشيد) همزمان بود، تمام مشكالت 
و سختي ها را به جان خريد و به فرهنگ صبر و مقاومت در راه اسالم معناي 

حقيقي بخشيد.
آن حضــرت تمام توانايي هاي خــود را در اين زمينه به كار گرفت و 
صالبت و استواري در راه دفاع از فضيلت ها و مبارزه با مفاسد اخالقي 
و اجتماعي را به معناي تاّم كلمه مجّســم ساخت. در زيارت آن امام 
مي خوانيم: «اَْشــَهُد اَنََّك... َصبَْرَت َعَلي االَْذي في َجنِْب اهللاِّ َوجاَهْدَت 
فِــي اهللاِّ َحقَّ ِجهادِهِ؛ شــهادت مي دهم كه تــو(اي امام هفتم) بر تمام 
آزارهــا در راه خدا صبر كردي و در راه خدا آن گونه كه ســزاوارش 

بود كوشيدي.»
 كاظم، فروبرنده خشم

حضرت موســى بن جعفر(ع) پيشواى هفتم مسلمانان به القابى چون كاظم، 
صالح، صابر و امين لقب يافته بود، ولى مشهورترين لقب ايشان كاظم، يعنى 
فروبرنده خشم است. ظلم و ستمى كه در زمان خالفت حاكمان عباسى برآن 
حضرت رفت، بسى بيشتر و سخت تر از آن است كه در قلم آيد، ولى آن امام 
ُهمام در كنار تحمل همه اين مرارت ها، صبر پيشه كرد، خشم خود را فروبرد 

و با دشمنان با بردبارى رفتار كرد و بدين جهت، به«كاظم» شهرت يافت.
* منبع: پايگاه اطالع رسانى حوزه

دنياى اقتصاد: فاز صفر نجات مسكن 
 ديگه مسكنم زده به سيم آخر مى خواد همه چيو از صفر شروع 

كنه!!
هفت صبح: كارنامه زندگى 10 ساله با تورم

 به غير از مردودياى بينابينش البته!!
همشهرى: ضربه كرونا به نوجوانان 

 كرونا هم دوراشو زده افتاده به جون نوجونا!!
ايران: محموله هاى جديد واكسن در راه است 

 با پست پيشتاز يا تيباكس؟!!
تماشاگران: كاهش 20درصدى زاد و ولد در كشور 

 بدون شرح!!
ايده روز: آينده قيمت خودروهاى وارداتى چه مى شود؟

 بستگى به زورِ بازو دالالن هميشه در صحنه داره!!
بشارت نو: محدوديت تنها براى فعاليت 7 شغل 

 حاال براى خالى نبودن عريضه!!
آفتاب: پاداش نجومى از جيب ملت
 بستگى به اندازه جيبشون داره!!
ابتكار: بن بست بر سر احياى برجام

 اين داستان سر دراز دارد!!
جوان: حرف و حديث در بازار مرغ

 شده نقل و نبات دهن مردم!!
رويداد امروز: روند واكسيناسيون شتاب مى گيرد

 دوتايى با كرونا كورس گذاشتن!!
اقتصادپويا: حلقه هاى مفقود توليد در ايران

 به خاطر همينه كه چرخه اقتصادى ديگه چرخش نمى چرخه!!
فرهيختگان: اوضاع واكسن بهتر مى شود ايمنى جمعى فعًال نه

 آسياب به نوبت !!
كسب وكار: گرانى مرغ ادامه دارد 

 تا زمانى كه پرهاشو نچينن همين آش و همين كاسه!!

اجراي طرح ارتقاى امنيت اجتماعي 
در نهاوند 

 فرمانده انتظامي شهرســتان نهاوند از اجراي طرح ارتقاى امنيت 
اجتماعي در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري پليس، احمد ساكي گفت: پليس نهاوند با در 
نظر گرفتن اولويت هاي شاخص در حوزه انواع جرائم و آسيب هاي 
اجتماعــي و با تدوين طرح جامع عملياتي و انتظامي در اين راســتا 
با هدف افزايش احســاس امنيت عمومــي و ارتقاى نظم اجتماعي 
همچنين ارتقاى آرامش خاطر شــهروندان و به منظور پيشگيري از 
جرائم و برخورد قانوني با معدود هنجارشكنان، طرح ارتقاى امنيت 

اجتماعي را در 48ساعت گذشته در سطح شهرستان  اجرا كردند.
وي بيان كرد: در اين طرح انتظامي همچون ديگر طرح هاي عملياتي 
و اجرايي، موضوع اشرافيت اطالعاتي و كشف علمي جرم با تكيه بر 
توان و ظرفيت هاي موجود در دستور كار پليس نهاوند قرار گرفت.

فرمانده انتظامي شهرســتان نهاوند در ادامه بــا مثبت ارزيابي كردن 
ســطح كيفي طرح اجرا شده در خصوص نتايج اين طرح بيان كرد: 
از مهمترين نتايج وكشــفيات اين طرح مي توان به دستگيري 11نفر 
درحــوزه موادمخدر اعــم از معتاد و خرده فروش،  6نفر ســارق و  
5نفر در حوزه ســاير جرائم، همچنين كشف حدود350 گرم انواع 
موادمخدر و 63عدد قرص هاي مخدر؛ توقيف 5دستگاه خودرو و 8

دستگاه موتورسيكلت متخلف و مزاحم و كشف33 قطعه تجهيزات 
ضدفرهنگي اشاره كرد.

  ســاكي گفت: اقدامات انجام شــده در اين طرح منجر به كشــف 
10فقره انواع سرقت شده است.

اين مقام انتظامى در پايان اين خبر با اشــاره بــه اينكه پرونده هاي 
قضائي تشكيل و اقدامات قانوني در خصوص متهمان در حال انجام 
است از شهروندان درخواســت كرد كه هرگونه موارد مشكوك در 
حوزه هاي مختلف جرم را از طريق شــماره تماس110 با پليس در 

ميان بگذارند.

كشف بيش از 22 تن ذرت قاچاق 
در شهرستان بهار 

 جانشين فرمانده انتظامي استان، از كشف 22 تن و 500 كيلوگرم 
ذرت قاچــاق به ارزش 13 ميليارد ريال توســط مأمــوران انتظامي 

شهرستان بهار، خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، رضا زارعى، در تأييد اين خبر گفت: 
در راســتاي برخورد با قاچاق كاال، مأموران انتظامي شهرستان بهار 
با پايش و كنترل محورهاي مواصالتي، يك دستگاه تريلر حامل بار 

ذرت را براي بررسي متوقف كردند.
وي افزود: در بازرســي از اين خــودرو ، 22 تن و 500 كيلوگرم 
ذرت قاچــاق و خارج از شــبكه توزيع كــه ارزش آن برابر نظر 
كارشناســان يك ميليارد و 300 ميليون ريال برآورد شده، كشف 
و 2متهــم در اين خصوص با تشــكيل پرونده بــه مرجع قضائي 

شدند. معرفي 
زارعى در پايان گفت: پليس اجازه نمى دهد ســودجويان كاال براي 
رســيدن به اهداف خود امنيت اقتصادي را خدشه دار كنند و از مردم 
نيز انتظار مي رود در صورت مشاهده موارد مشكوك، موضوع را در 

اسرع وقت از طريق شماره 110 به پليس اطالع دهند.

 روز جهانى اهداكنندگان خون هر سال در 
14 ژوئن برگزار مى شــود و از سوى سازمان 
بهداشت جهانى شــعار  اين روز جهانى در 
سال 2021 با عنوان " خون اهدا كنيد و دنيا را 

حفظ كنيد" نامگذارى شده است.
هدف اين است كه آگاهى جهانى را در مورد 
نياز به خــون و فرآورده هاى خونى بى خطر، 
انتقال خــون مطمئن و ســهم حياتى اهداى 
خون داوطلبانه در سيســتم هاى بهداشــت و 

درمان افزايش دهيم.
خــون و فرآورده هاى خونــى ايمن و انتقال 
خون مطمئــن از جنبه هاى مهــم مراقبت و 

بهداشت عمومى است.
شيوع ويروس كرونا سبب شده تا بسيارى از 
افراد از ترس ابتال به بيمارى، مراجعه كمترى 
به مراكز انتقال خون داشــته باشند در حالى 
كــه مراكز انتقال خون با رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى تأكيــد دارند كرونا يــك بيمارى 
تنفسى اســت و اهداى خون خطرى را براى 

افراد اهداكننده نخواهد داشت.
كرد:  بيــان  اســتان  خون  انتقال  مديــركل 
خوشــبختانه اســتان همدان از نظر اهداى 
خون در وضعيت مناســبى قــرار دارد و از 
زمان شــيوع كرونا تاكنون كه نزديك به 2
سال اســت با برنامه ريزى و همكارى هاى 
صورت گرفته ســعى كرديم كه تا حدودى 
از تنش و اضطراب به دور باشــيم، بنابراين 
تيم هاى ســيار را حذف كرديم  و توانستيم 
بيشــتر افراد اهداكننده را به ســمت مراكز 

ثابت و مستقر منتقل كنيم.
افشــين محمدى در گفت وگو با همدان پيام، 
گفت: خوشــبختانه سال گذشته از نظر ميزان 
اهــداى خون هيچ مشــكلى نداشــتيم و با 
وجود شيوع كرونا و حذف تيم هاى سيار در 
شهرستان ها حدود  5 هزار و100 واحد خون 
از اســتان همدان به استان  هاى تهران، گيالن، 
هرمزگان  و  خوزســتان  سيستان وبلوچستان، 

ارسال كرديم.
وى افزود: امســال نيز از ابتداى سال تاكنون 
بالغ بر  هزار و200 واحد خون به استان گيالن 
و سيستان وبلوچســتان ارســال شده است با 
وجود اينكه تيم هاى سيار حذف شده بود، اما 
نسبت به سال گذشته حدود 8 درصد افزايش 

خون گيرى داشته ايم.
پالكت  واحد  گذشــته 662  سال   

آفرزيس اهدا شده است

اينكه  بيــان  بــا  محمدى 
قابــل  خــون  پالكــت 
نيســت،  ذخيره ســازى 
گفت: يكــى از روش هاى 
ذخيــره  و  جمــع آورى 
پالكــت روش آفرزيــس 
اســت كه فرايند دريافت 
پالكت از يــك اهداكننده 
آفرزيس  پالكت  كه  است 
ناميــده مى شــود و جزو 
برنامه هاى ســازمان انتقال 

خون به شمار مى آيد.
در ادامــه وى بيان كرد كه 
33 هــزار و 408 همدانى 

در سال گذشته با وجود شيوع ويروس كرونا 
نســبت به اهداى خون اقدام كردند، همچنين 
ميزان اهداى«پالكت آفرزيس» استان در سال 

گذشته 662 واحد بوده است.
مديركل انتقال خون اســتان گفت: عالوه بر 
تهيه پالكت، 3 هزار پالسما نيز  در 2 مرحله 
به كشــورهاى اروپايى ارسال شده است كه 
برخالف پالسما، پالكت با عمر كوتاه 3 تا 5
روزه است كه مدت كمى مى توان اين فرآورده 

را نگهدارى كرد.
  ايجاد مركز انتقال خون ثابت 

در نهاوند
محمــدى در ادامــه افــزود: يكــى ديگر از 
برنامه هاى اين ســازمان اين است كه با كمتر 

شدن ويروس كرونا مجدداً 
خون  انتقال  سيار  تيم هاى 
را در استان راه اندازى كنيم 
و همچنين در شهرســتان 
براى  ســاختمانى  نهاوند 
مركــز انتقــال خــون در 
بود،  نشــده  گرفتــه  نظر 
امــا بــا كمك يــك خير 
ساخت  براى  كه  نهاوندى 
شــده  پيش قدم  مركز  اين 
ساخت  خوشــبختانه  بود 
ايــن مركز ادامــه دارد كه 
ان شاءا...  بتوانيم يك مركز 
انتقال خون ثابت در نهاوند 

ايجاد كنيم.
 ارسال 120واحد خون اهدايى 

از استان همدان به زاهدان 
مســئول واحد جــذب اداره كل انتقال خون 
استان نيز بيان كرد كه 120 واحد خون اهدايى 
اين اســتان در جعبه  هاى ويژه براى رفع نياز 

بيماران به زاهدان ارسال شد.
فاطمه يــادگارى در گفت وگو با ايرنا، گفت: 
با وجود اينكه مركز انتقال خون همدان معين 
استان تهران اســت، اما در مواقع ضرورى به 
ساير استان هاى كشور نيز محموله هايى خون 

موردنياز را ارسال مى كند.
وى بــا بيان اينكه گروه خونــى مازاد بر نياز 
به ساير اســتان ها ارسال مى شود، افزود: ابتدا 

خون موردنياز استان تأمين شده و مازاد برنياز 
كه احتمال پايان تاريــخ مصرف آن 35 روز 
تعيين شده با ثبت درخواست از طريق شبكه 
ملى خون رسانى، به استان هاى نيازمند ارسال 

مى شود.
 مســئول واحد جــذب اداره كل انتقال خون 
اســتان همدان افزود: با توجه بــه نياز باال و 
فورى بيماران بــه گروه هاى خونى O منفى 
و B منفى هم اينك در اســتان همدان به اين 

گروه هاى خونى نياز بيشترى داريم.
پيامكى  يادگارى گفت: فراخــوان تلفنى و 
اين  داراى  اهداكننــدگان  حضــور  بــراى 
گروه هاى خونى انجام شــده است، هرچند 
هم اينــك كمبودى در اســتان نداريم، اما 
نيازمند تأمين ســريع اين گروه هاى خونى 
بــراى پيشــگيرى از مواجهه بــا كمبود و 
درخواســت هاى  و  نيازها  به  پاســخگويى 

هستيم. بيمارستان ها 
مســئول واحد جــذب اداره كل انتقال خون 
اســتان همدان بيــان كرد: 11هــزار و 322

واحد خون در 4 ماه نخســت امسال در اين 
استان از طرف مردم اهدا شده كه 280 تن از 

اهداكنندگان زن و مابقى مرد هستند.
يادگارى با بيان اينكه 6 هزار و 331 تن از اين 
افراد، اهداكننده مستمر هستند، افزود: از نظر 
استاندارد پزشــكى آقايان هر 3 ماه يك بار و 
بانوان نيز هر 4 ماه يك بار مى توانند نسبت به 

اهداى يك واحد خونى اقدام كنند.

 اگــر والدين نگــران فرزندان هســتند 
مى توانند رمز روى تلفن همراه را به صورت 
مشترك با فرزند خود قرار دهند و با آگاهى 
نوجوان رمــزى بر روى تلفــن همراه وى 

بگذارند كه خودشان از آن مطلع هستند.
يك روانشناس و عضو هيأت علمى دانشگاه، 
درخصوص نگرانى والدين نسبت به حضور 
بيــش از اندازه فرزندان در فضاى مجازى و 
نظارت نامحســوس آنها بر فعاليت فرزندان 
در اين فضا، با بيان اينكه گوشى تلفن همراه 
مثل لوازم شــخصى انسان هاست، بيان كرد: 
اگر والدين رفتار منطقى و رابطه دوستانه با 
فرزند خود داشته باشند مطمئناً فرزندان در 
مورد حضور در فضاى مجازى و چگونگى 
اســتفاده آنها از اين فضا دروغ نمى گويند و 
نيازى به نظارت و چك كردن نامحســوس 

گوشى تلفن همراه توسط والدين نيست.
مژگان احمدپــور در گفت وگو با ايســنا، 
گفت: اگر والدين با فرزندان خود دوســت 
باشــند نيازى به نظارت نامحسوس آنها بر 
فعاليت فرزندان در فضاى مجازى و پنهان 
كردن چيزى نيســت. پنهان كردن به معناى 
ترس اســت كه خود منجر به پرخاشگرى، 
دروغ، كاهــش اعتماد به نفــس و افزايش 
حس ناامنى در فرزندان مى شــود، بنابراين 
نظارت والدين در اين خصوص بايد كامًال 
شــفاف، محسوس و در عين حال دوستانه 

باشد.
وى با بيان اينكه آموزش نحوه اســتفاده از 
فضاى مجازى به كودكان و نوجوانان بسيار 
كم اســت و ابتدا بايد چگونگى حضور در 
اين فضا را متناســب با سن فرزندان به آنها 
آمــوزش داد، بيان كرد: منع بچه ها از فضاى 

مجازى امكانپذير نيســت چراكه به مراتب 
با پيشــرفت علم و تكنولوژى همه چيز به 
شــكل مجازى شــدن مى رود و نمى توان 
اين فضا را از فرزنــدان گرفت، اما مى توان 
برايش برنامه ريزى كرد و براى اســتفاده از 
آن ساعات مشــخصى قرار داد، در غير اين 
صورت پرخاش والدين بــه فرزندان براى 
حضور بيش از اندازه آنها در فضاى مجازى 

اصًال جواب نخواهد داد.
احمدپور بــا تأكيد بر اينكــه اعتماد كردن 
والدين به فرزندان كمك بزرگى است، اين 
را هم گفت كــه اگر والدين نگران فرزندان 
هســتند مى توانند رمــز روى تلفن همراه 
را به صورت مشــترك بــا فرزند خود قرار 
دهنــد و با آگاهى نوجــوان رمزى بر روى 
تلفن همراه وى بگذارند كه خودشان از آن 
مطلع هســتند، اينگونه مطمئناً نوجوان خطا 
نمى كند و نيازى به چك كردن نامحسوس 

تلفن همراه نوجوان نيســت و در عين حال 
نوجوان احساس خود ارزشمندى دارد و به 

والدين اعتماد مى كند.
دانســتن  ناكارآمد  بــا  روان درمانگر  ايــن 
ســهل گيرانه  و  مســتبدانه  فرزندپــرورى 
درخصوص نظــارت بر حضور فرزندان در 
منطقى  فرزندپرورى  افزود:  مجازى،  فضاى 
بهترين شيوه است. والدين بايد همراه فرزند 
و رابطه دوستانه دوطرفه با وى  داشته باشند. 
اگر فرزند اشــتباه كرد بدون پرخاش و تنبيه 
با وى برخورد كنند، چراكه تكرار اين دوره 
ســنى براى نوجوان معجزه اســت و اتفاق 
نمى افتد. بهتر اســت در خانواده يك جلسه 
خانوادگى هفتگى داشــته باشــيم و مسائل 
خانوادگى را در آن جلســه بى ســرزنش و 

كامًال دوستانه حل كنيم.
وى با اشاره به پاندمى كوويد 19 و محدود 
شدن تفريحات كودكان و نوجوانان، اوقات 

فراغــت تابســتان را بهترين زمــان براى 
صميميت والدين با فرزندان دانســت و به 
والديــن گفت: اين بهترين زمان اســت كه 
روابط خود با فرزندمان را بهتر كنيم كه كار 
ســختى هم نيست. در اين ايام صحبت هاى 
نوجوان را بشنويم تا اين گونه وى را با خود 
همراه كنيم. از وى درباره آينده پرسش كنيم، 
اينكه چه تصميماتى براى آينده خود دارد؟، 
از برنامه هايــش مطلــع و از عاليقش جويا 
شويم. حتى والدين مى توانند با نوجوان بازى 
كنند. بازى هاى آنالين كه گزينه مناسبى براى 
ارتباط نوجوان با دوستان است، مى تواند با 

والدين شكل گيرد.
اين عضو هيأت علمى دانشگاه، افزود: اگرچه 
تابســتان امسال با ســال هاى گذشته بسيار 
متفاوت است و جوالن كوويد 19 نمى گذارد 
تفريح كردن به معناى ســاده و سالم شكل 
گيــرد، اما اين به آن معنى نيســت كه نبايد 
زندگى و تفريح كرد. خانواده ها براى تفريح 
و خوش گذرانى بايد به فكر چاره باشند. در 
همان خانه مى توان برنامه هايى براى تفريح 
چيد و فرزندان را ســرگرم كرد. كودكان 2 
تا 9 ســال را مى توان با بازى هاى مختلف، 
قصه خواندن، ورزش كردن، مشاركت آنها 
در فعاليت هاى خانه و حتى آموزش حرفه اى 

به آنها سرگرم كرد.
به گفته اين مدرس دانشــگاه، ايام تابستان 
بهترين فرصت است تا والدين هنرهاى خود 
را به نوجوانــان منتقل كرده و حتى دروس 
سال گذشــته را با آنها دوره كنند چراكه با 
توجه به پاندمى كوويد 19، تابستان بهترين 
فرصت بــراى آموختن و كتــاب خواندن 

نوجوان است. 

اهداى خون براى جهانى سالم تر
■ مدير انتقال خون استان: از ابتداى سال هزار و200 واحد خون به استان گيالن و سيستان وبلوچستان ارسال شد 

جست وجوى پنهانى والدين در تلفن همراه فرزندان صحيح است؟

خوشبختانه استان همدان 
از نظــر اهــداى خون در 
وضعيت مناسبى قرار دارد 
و از زمــان شــيوع كرونا 
تاكنون كــه نزديك به 2 
برنامه ريزى  با  است  سال 
صورت  همكارى هــاى  و 
كه  كرديم  ســعى  گرفته 
تــا حــدودى از تنش و 

اضطراب به دور باشيم

ون
هام
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نگاه

خبـر

چرا دالر كانال عوض مى كند؟
 قيمت دالر كه اخيراً تا 24هزار و 500 تومان كاهش نشان مى داد، 
ديروز و امروز به باالى 25تومان برگشــت و البته همين قيمت هم با 
توجه به نرخ 44 درصدى تورم در تيرماه و افزايش نقدينگى حدود 6

درصد در يك ماه ارديبهشت به علت تشديد استقراض دولت از بانك 
مركزى، قيمتى مناسب و حتى ارزان به نظر مى رسد.

اصــوالً قيمت ارز از 2 طريق قابل كنترل اســت، يكى به طور طبيعى 
كــه راه حل آن كنترل حجم نقدينگى و پايين آوردن و نزديك به صفر 
رساندن نرخ تورم و بهره اســت، راه حل دوم براى كنترل قيمت ارز، 
به صورت دســتورى و به صورت عرضه  فراوان، از طرفى و كنترل 
شديد  تقاضا از طرف ديگر است كه البته اين راه حل دوم درست است 
كه بسيار آسان تر اســت، ولى اصولى و اساسى نيست و اصوالً براى 

درازمدت و حتى ميان مدت عملى هم نيست.
از طرف ديگر، موجب جمع شــدن فنر قيمت شــده و به محض كم 
شدن عرضه و يا انفجار تقاضا فنر فرار خواهد كرد و شاهد 2 يا حتى 
چند برابر شدن قيمت خواهيم بود. همانطور كه بارها اين اتفاق افتاده 
و تكرار شــده و از ســال 1357 تاكنون 12بار شاهد اين اتفاق يعنى 

2برابر شدن قيمت ارز بوده ايم.
عالوه بر اين، كنترل قيمــت ارز موجب صدمات فراوان ديگر هم به 
اقتصاد كشــور مى شود، از جمله صادرات و توليد را به دور از صرفه 
و واردات را مقرون به صرفه مى كند و موجب گسترش قاچاق كاال و 
تعطيلى دامدارى ها و صنايع و كشاورزى مى شود و همچنين موجب 
باال رفتن نرخ بيكارى در كشــور مى شود. بارها گفته ايم "قيمت يعنى 
عالمت" و عالمت ناصحيح موجب گمراهى و به بيراهه كشيده شدن 
فعاالن اقتصادى و موجب صدمه هاى جبران ناپذير به اقتصاد كشــور 

مى شود.
*على  اصغر سميعى
 رئيس اسبق كانون صرافان

همدان ظرفيت توليد لوازم يدكى اساسى 
خودرو را دارد

 رئيس  اتحاديه لوازم يدكى اتومبيل اســتان  همدان درباره وضعيت 
توليد لوازم يدكى بيان كرد: با توجه به اينكه كشورهاى ديگر دستگاه هاى 
توليد قطعات لوازم يدكى اساسى را در اختيار ما قرار نمى دهند، همدان 
توليدكننده قطعات غيراساسى مانند فيلترهوا است در حالى كه ما ظرفيت 

توليد لوازم يدكى اساسى را در داخل استان داريم.
محمــود اهور در گفت وگو با ايســنا بــا تأكيد براينكــه 80 تا 90 
درصد قطعات لوازم يدكى مصرفى كشــور وارداتى است، گفت: در 
خودروهاى نســل جديد 80 تا 90 درصد قطعات مصرفى اساســى 
وارداتى اســت، اما براى خودروهاى قديمى مانند پرايد و پيكان كه 
با وجود اينكه از رده خارج شــده اند ، اما هنوز هم در حال فعاليتند، 

قطعات آنها در داخل كشور توليد مى شود.
وى در ادامه با اشــاره بر  درجه بندى نشدن كيفى قطعات لوازم يدكى، 
بيان كرد: يكى از مشكالت اساسى در حوزه قطعات لوازم يدكى خودرو 
درجه بندى  نكردن كيفى بوده كه خوشبختانه وزارت صمت طرحى را به 
تصويب رسانده و به تمامى اتحاديه هاى لوازم يدكى در سراسر كشور 
ابالغ كرده كه در اين راســتا هر توليدكننده يــا واردكننده لوازم يدكى 
موظف به اخذ شناسه براى كاالى خود است و خريدار مى تواند با تلفن 

همراه خود اصالت كاال را استعالم كند.
اهور با تأكيد بر تخلف هاى موجود در حوزه لوازم يدكى، گفت: بيشترين 
تخلف مربوط به تســمه تايم است و متأســفانه فروشندگان متخلف، 
تســمه تايم تقلبى را با مارك اصلى به فروش مى رسانند و در صورت 
نامرغوب بودن تسمه تايم و پاره شدن آن در حين روشن بودن خودرو 

آسيب جدى و هزينه بارى را به خودرو وارد مى كند.

يك استاد دانشگاه در خطاب به رئيسى
نياز به هماهنگى در سطح كالن اقتصادى 

داريم
 يك استاد دانشگاه با اشاره به سياست هاى اقتصادى دولت سيزدهم، 
گفت: آقاى رئيسى گفته اند در سال يك ميليون مسكن مى سازند اما آيا 
به ايشان گزارش داده اند كه اين كار براى توليد گچ و سيمان و تأمين آب 
و برق منازل چه ميزان انرژى مى برد؟ گام نخست براى دولت سيزدهم 
داشتن اطالعات صحيح است.به گزارش خبرآنالين، مسعود درخشان 
در نشست«سياست هاى اقتصادى پيشنهادى به دولت سيزدهم از نگاه 
اقتصاد اسالمى»، به ضرورت مشخص شدن سياست هاى راهبردى در 

دولت سيزدهم پرداخت.
مهمترين بخش از اظهارات وى را در ادامه مى خوانيد:

* مدير ميدانى الزم است اما آقاى رئيس جمهور بايد مدير مديران ميدانى 
باشد تا بتواند مديران ديگر را در جهت راهبرد اصلى مديريت كند.

* ما در جنگ تمام عيار هستيم. برجام اين جنگ را تمام نمى كرد، زيرا 
اين جنگ تا نابودى عقايد ما ادامه داشت.

* سياســت هاى اقتصادى در دولت ســيزدهم بايد رويكرد كلى نگرى 
داشته باشــد. جزئيات هم بايد خوب عمل كنند؛ مثًال بايد وزرا مطلع 
باشند كه در ميدان جنگ هســتند. ما نياز به هماهنگى در سطح كالن 
داريم. يعنى آنچه در سياســت انجام مى دهيــم، مقوم نظام اقتصادى و 

فرهنگى باشد.
* آقاى رئيس جمهور منتخب بايد از رئيس كل بانك مركزى پرســش 
كند كه آيا سيســتم بانكى ما مقوم نظام سياســى ما هست يا خير! آن 
رئيس بانك مركزى كه نداند سياســت هاى پولى تضعيف كننده يا مقوم 
نظام واليت است، صرفاً موجب بحران مى شود. مهم است كه اين رئيس 
طبق دانســته هاى اقتصادى عمل كند، اما بايد در نظر داشــته باشد كه 

تصميمات وى چه تأثيرى بر كل نظام دارد.
* مهمترين معيار تنظيم امور در دولت ســيزدهم اين است كه مديران 

ميدانى تصميماتشان با توجه به تأثير در سطح كالن باشد.

مديركل امورمالياتى استان خبر داد
همدانى ها و ماليرى ها مشمولين قانون ماليات 

بر خانه هاى خالى
 مديركل امور مالياتى اســتان همدان بيان كرد: همدانى ها و ماليرى ها 

مشمولين قانون ماليات بر خانه هاى خالى در استان هستند.
محمد دلشــادى در گفت وگو با ايســنا، پيرامون اجراى قانون ماليات بر 
خانه هاى خالى، گفت: شهروندان بايد تا پايان شهريورماه، اطالعات امالك 

خود را در سامانه ملى امالك ثبت كنند.

وى بــا بيــان اينكــه اطالعــات ايــن ســامانه فعــًال در اختيــار 
مسكن  وشهرســازى اســت، بيان كرد: هنوز آمار دقيق خانه هاى خالى 
اســتان را نداريم و پس از اتمام زمان ثبت نــام، آنها اطالعات را در 

اختيار ما قرار مى دهند.
دلشادى گفت: خانه هايى كه بيش از 120 روز خالى باشند، مشمول ماليات 
مى شــوند و اگر فردى اطالعات امالك خود را در اين سامانه ثبت نكرده 

باشد، عالوه بر ماليات بايد جريمه پرداخت كند.
مديركل امور مالياتى استان همدان با بيان اينكه ماليات براساس حق امالك 
و اجاره محاسبه مى شود، افزود: صاحبان خانه هاى خالى در سال اول بايد 

6 برابر، در سال دوم 12 برابر و از سال سوم به بعد 18 برابر بيشتر از زمانى 
كه خانه را اجاره دادند، ماليات پرداخت كنند و براى افرادى كه بيش از 5 

واحد مسكونى خالى دارند، اين ضرايب، 2 برابر مى شود.
دلشادى بيان كرد: ساختمان هاى تازه ساخت تا 12 ماه پس از دريافت پايان 
كار مشمول اين ماليات نمى شوند و انبوه سازان نيز تا 18 ماه فرصت دارند 

واحدهاى خود را تعيين تكليف كنند.
وى در پايــان با بيان اينكه قانــون ماليات بر خانه هاى خالى فقط مختص 
شهرهايى است كه بيش از 100 هزار نفر جمعيت دارند، گفت: اين قانون 

در استان همدان فقط شامل شهرهاى همدان و مالير خواهد بود.

استاندار در شوراى برنامه ريزى استان:

طبق برنامه  ششم حركت مى كنيم

رزمندگان همدانى نقش تعيين كننده اى در عمليات مرصاد 
داشتند

 فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) استان همدان هم در شــوراى برنامه ريزى با اشاره به 
گراميداشــت عمليات مرصاد گفت: در عمليات مرصاد منافقان در تنگه چهارزبر از سوى 
نيروهاى لشكر انصارالحسين(ع) متوقف شدند كه در اين عمليات رزمندگان استان و به ويژه 

سردار شهيد حاج ميرزا سلگى نقش تعيين كننده اى داشتند.
مظاهر مجيدى هم در شــوراى برنامه ريزى و توســعه اســتان با بيان اينكه اقدام نيروهاى 
منافــق در عمليات مرصــاد از نظر نظامى مضحك و پيش پا افتاده بــود بيان كرد: پس از 
پذيرفته شــدن قطعنامه 598 توسط نظام، دشمنان كه همواره به دنبال فرصتى براى رسيدن 
به اهدافشــان بودند تصور كردند نظام جمهورى اسالمى به دليل ضعف و ناتوانى قطعنامه 

را پذيرفته است.
وى با بيان اينكه دليل حمله هاى مجدد دشمن به غرب و جنوب آن بود كه فكر مى كرد مردم 
ايران ديگر پشتيبان نظام نيستند، افزود: يكى از اهداف دشمنان به كارگيرى منافقين بود كه 

آنها را در كشور عراق سازماندهى كرده بودند.
مجيــدى گفت: پس از حركت نيروهاى منافق و عبور از نيروهاى جمهورى اســالمى در 
ســرپل ذهاب جنايات متعددى مرتكب شدند؛ كه از جمله مى توان به تصرف مركز سپاه و 

بيمارستان ها در اسالم آباد غرب و قتل عام مردم به بدترين شكل اشاره كرد.
فرمانده ســپاه انصارالحســين(ع) همدان بيان كرد: هدف منافقين اشــغال استان هايى مثل 
كرمانشاه، همدان و قزوين بود تا ظرف 48 ساعت به تهران برسند و كار نظام را تمام كنند، 

اما با لطف خداوند و شجاعت سربازان نظام به هدف خود نرسيدند.
مجيدى با بيان اينكه در آن هنگام نيروهاى لشــگر 32 انصارالحســين(ع) همدان در تنگه 
چهارزبر اردوگاه داشتند تا براى حركت به سمت جنوب و شركت در عمليات آماده شوند، 
گفت: پس از رســيدن منافقين به تنگه چهارزبر گردان هاى لشگر آنها را شناسايى كرده و 
درگيرى صورت مى گيرد. وى با اشــاره به اينكه نيروهاى لشــگر انصارالحسين(ع)  موفق 
شدند منافقين را به عقب برانند، افزود: رسيدن نيروهاى ديگر مثل هوانيروز و شهيد صياد 

شيرازى به منطقه موجب پيروزى شد. 
مجيدى به نقش مهم سردار شهيد حاج ميرزا سلگى در اين عمليات اشاره كرد و گفت: آن 
زمان شهيد سلگى رئيس ستاد لشگر 32  انصارالحسين(ع) بود و از آنجا كه فرماندهان در 

جنوب كشور با دشمن درگير بودند شهيدحاج ميرزا سلگى فرماندهى را برعهده گرفتند.
وى افزود: زمانى كه خبر رســيد ســازمان نفاق در حال پيشروى هستند، شهيدحاج ميرزا 
سلگى توانست گردان هاى خود را در تنگه مستقر كند و جلوى حركت آنها را بگيرد و اين 

شهيد بزرگوار نقش تعيين كننده اى در اين عمليات داشت.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) همدان با تأكيد بر اينكه اگر شهيد حاج ميرزا سلگى نبود به 
طورقطع مشكالت بزرگى براى كشور ايجاد مى شد، بيان كرد: به لطف خداوند با درايت و 

نگاه ميدانى كه اين شهيد داشتند توانستند نيروها را به هنگام در منطقه مستقر كنند.
ســردار شهيد حاج ميرزا محمد ســلگى يكى از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس استان 
14 فروردين 1399 پس از سالها درد به دليل  همدان و راوى كتاب « آب هرگز نمى ميرد"
جراحت شيميايى به همرزمان شهيدش پيوست. پنجم مردادماه سالروز عمليات غرورآفرين 
مرصاد، يادآور شكســت توطئه منافقان و دشــمنان اين مرز و بوم است كه با سيلى محكم 
مدافعان كشور روبه رو شدند. عمليات مرصاد يكى از بزرگترين افتخارات رزمندگان اسالم 
در تاريخ معاصر به شمار مى رود. اين عمليات كه توسط منافقين طرح ريزى شد با مجاهدت 
و دالورى هاى نيروهاى مســلح و مردمى به شكســت انجاميد و در تاريخ مقاومت ايران 

اسالمى به عنوان صفحه درخشانى باقى ماند.

پاداش پايان خدمت 
بازنشستگان

 ابالغ شد
 در ادامه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى 
از ابالغ پاداش پايان خدمت كارمندانى كه تا پايان 
ســال 1399 بازنشسته شده اند خبر داد و گفت كه 
كل مبلغ آن 21 ميليارد تومان است كه تا چند روز 

آينده به  حسابشان واريز مى شود.
سيد اسكندر صيدايى افزود: استاندارى و سازمان 
جهادكشــاورزى 2 دستگاهى هســتند كه امالك 
مازاد خود را فروخته و اســتاندارى از اين طريق 
19ميليارد و جهادكشــاورزى يك ميليارد و 200 
ميليون تومان كســب درآمــد كرده اند كه ريالى از 
آن از همدان خارج نشــده و قرار اســت صرف 

هزينه هاى استان شود.

وى گفت: مانده مرخصى كارمندان دولتى تا پايان 
ســال 1399حدود 4 ميليارد و 570 ميليون تومان 
است كه طبق دستور اســتاندار قرار شد اين مبلغ 
از درآمد حاصله استاندارى پرداخت شود و ظرف 
چند روز آينده به حساب كارمندان واريز مى شود.

مديركل امور اقتصادى و دارايى اســتان همدان نيز 
پس از ارائه مختصرى از گزارش عملكرد خود در 
حوزه خزانه، افزود: پنجره فيزيكى كسب وكار در 
اين استان راه اندازى مى شود كه با آغاز فعاليت آن 
زمان صــدور مجوز از 73 روز به يك روز كاهش 
پيدا مى كند. ناصر محمودى گفت: راه اندازى پنجره 
فيزيكى كســب وكار و آغاز فعاليت اين حوزه در 
مركز خدمات سرمايه گذارى استان در دستور كار و 

اولويت قرار گرفته است.
وى با اشــاره به پرداخت حقوق و پاداش كاركنان 
ادارات بيان كــرد: تالش كرده ايم تــا در ماه هاى 

اســفندماه، خردادماه و تيرماه همه حســاب ها را 
جمع بنــدى كرده و پرداختى هــا به موقع صورت 
گيــرد. محمودى گفــت: با مديريــت و راهبرى 
استاندار همدان هيچگونه وقفه اى در پرداختى هاى 
دســتگاه هاى اجرايــى و در بخش هــاى مختلف 
ايجاد نشــده اســت و تالش شــده به موقع همه 

مأموريت هاى محوله انجام شود.
وى با بيان اينكه درخصوص موضوع مولدســازى 
دارايى هاى دولت در ســال 1399 توانســتيم رتبه 
نخســت كشــور را كســب كنيم افزود: در سطح 
استان تعداد 110 پروژه شناسايى شد كه همه اقالم 
فروش به خزانه كشور واريز و در بين دستگاه هاى 

اجرايى استان همدان توزيع شد.
مديركل امــور اقتصادى و دارايــى همدان گفت: 
كسب رتبه نخست خزانه دارى الكترونيك در سال 
1399 از ديگر دستاوردهاى اداره كل امور اقتصادى 

و دارايى استان همدان بوده است كه با حضور وزير 
اقتصاد اين خزانه دارى آغاز به كار كرد.

رئيس بنياد مســكن اســتان همدان هم با بيان 
اينكه شــاخص بهسازى مســكن روستايى در 
اســتان همدان باالتر از ميانگين كشورى است 
گفت: اين شــاخص در استان 66 درصد و در 

كشور 48 درصد است.
حســن ظفرى با بيان اينكه در بخش ســاخت و 
بهسازى مسكن روستايى كار ارزنده اى انجام شده 
اســت  افزود: امسال ســهميه در نظر گرفته شده 
براى تسهيالت بهسازى مسكن روستايى در استان 
همدان  12 هزار فقره تعيين شــده بود كه با كمك 
مديــران ملى اين ميزان به 12 هــزار و 600 فقره 

افزايش يافت.
وى گفت: تســهيالت بهسازى مسكن روستايى با 
كارمزد 5 درصد و با دوره بازپرداخت 20 ساله در 

اختيار مردم قرار مى گيرد.
بخشــى از جلســه شــوراى برنامه ريزى نيز به 
اجــراى ادامه برنامه هــاى 100روزه اســتاندار 
و افتتــاح 300پروژه اختصاص داشــت. افتتاح 
ويديوكنفرانســى 57 طــرح ميراث فرهنگــى و 
صنايع دســتى جزو اين برنامه بــود. اين برنامه 
استاندار از ابتداى تيرماه آغاز شده و قرار است تا 
پايان شهريورماه 287پروژه اصلى در حوزه هاى 
مختلف و 3 هزار و 500 زيرپروژه افتتاح شــود 
كه در هفته هاى گذشــته پروژه هاى اصلى آب، 
فاضالب، برق و مســاكن محرومين بهره بردارى 
شــدند و افتتاح 2هــزار و 700 خانه محرومين 
در روســتاها با حضور رئيس برنامه وبودجه نيز 
زيرپروژه مســكن محرومين به  حســاب مى آيد 
پيــش از آن نيز تعدادى از اين پروژه ها از جمله 

100 كارخانه به بهره بردارى رسيدند.

غزل اسالمى»
 پس از اينكه تعدادى از مديران كل اســتان در 
شــوراى برنامه ريزى گزارش عملكرد 8 ســاله از 
ســازمان تحت اختيار خود ارائه دادند اســتاندار 
همدان با ابــراز رضايتمندى از عملكرد آنها تأكيد 
كــرد تا همه مديــران براى ديده شــدن اقدامات 
دولت و اميدوار شــدن مردم، گــزارش عملكرد 
ســازمان خود را در رســانه ها منتشــر كنند. وى 
دليــل موفقيت مديران اقتصادى اســتان را اجراى 
پروژه هاى عمرانى، زيرساختى و سرمايه گذارى و 
تالش شبانه روزى و برنامه محور بودن عنوان كرد. 

شاهرخى كه در بدو ورود به عنوان معاون سياسى 
وارد استان همدان شد و پس از استاندار شدن همه 
وى را استاندارِ سياسى مى خواندند پس از مدتى به 
تدوين برنامه هاى اقتصادى روى آورد تا جايى كه 
سند چشــم انداز همدان در استان تهيه شد و يك 
ســال بر اجراى آن به مديران و كارشناسان تأكيد 
كرد. پس از آن و اجراى تعدادى پروژه در اســتان 
بــود كه اغلب مديران و كارشناســان فعاليت هاى 
اقتصادى شــاهرخى را موفق تر از بُعد سياسى وى 
ديدند. آنطور كه مطرح مى شود وى به  دليل نداشتن 
تخصص در حوزه اقتصاد از مشــاوران و معاونان 

اقتصادى كمك گرفته و به آنها اعتماد كرده اســت 
و دليل موفقيت هاى استان در برنامه هاى اقتصادى 
را به كار گرفتن كارشناسان و مشاوران متخصص 
مى دانند. اكنون اســتاندار طبق سند چشم انداز در 
آخرين روزهاى دولــت دوازدهم حدود 40 روز 
است كه براســاس يك برنامه 100 روزه به افتتاح 
پروژه هايى پرداخته اســت كه در مدت مديريت 

خود روى آنها كار شده است.
شــاهرخى در شــوراى برنامه ريزى، استان را در 
برنامه هاى اقتصادى بسيار موفق اعالم كرد و گفت 
كه همدان جزو استان هايى اســت كه دقيقاً دنبال 

برنامه ششم بوده و برنامه محور عمل كرده است.
اســتاندار با اشــاره به برخــى پروژه هاى بخش 
خصوصــى در مدت اخير، بيان كــرد: در همدان 
اقدامات زيرساختى و بسترسازى مى كنيم تا بخش 

خصوصى به ميدان بيايد.
وى در ادامه سخنانش به نرخ بيكارى 5/7 درصدى 
فصل بهار اشــاره كرد و گفــت: افرادى كه از اين 

نرخ تعجب مى كنند بايد سرى به برخى روستاهاى 
مالير، درجزين و همدان بزنند تا بدانند آنجا نيروى 
كار بيكار وجود نــدارد و كارفرمايان مجبورند از 
شهرهاى ديگر نيروى كار استخدام كنند. به طورى 
كه مالير فقط 20 هزار خياط دارد اين نشان مى دهد 
كه همدانى ها منتظر كار دولتى نيستند و براى ايجاد 

اشتغال خودشان دست به كار مى شوند.
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باخت غير منتظره واليبال و حذف ميليمترى 
شمشيربازى

 ششمين روز از المپيك 2020 با شكست غيرمنتظره تيم ملى واليبال 
آغاز شد و با حذف ثريا آقايى و از دست رفتن شانس مدال شمشيربازى 

ادامه پيدا كرد.
نمايندگان ايران در ششمين روز از بازى هاى المپيك توكيو كار خود را 
با شكست برابر كانادا آغاز كردند. شاگردان آلكنو در ديدارى ضعيف و 
پرانتقــاد برابر كانادايى كه در 2 بازى ابتدايى خود نتيجه را واگذار كرده 
بود، با نتيجه 3 بر صفر تن به شكســت دادند. تيم ملى واليبال پس از 
2 پيروزى متوالى، در ديدار ســوم خود به مصاف كانادا رفت. در حالى 
كه با توجه به 2 شكســت قبلى كانادا انتظار مى رفت شاگردان آلكنو با 
برترى در اين بازى صعود خود به دور بعد را قطعى كنند، با نتيجه دور 
از انتظار 3 بر صفر تن به شكست دادند تا كار براى راهيابى به دور بعد 
سخت شود. اين روند شكست ها ادامه دار بود و ثريا آقايى در بدمينتون با 

واگذارى نتيجه به حريف چينى از دور مسابقات كنار رفت. 
 ثريا آقايى دختر بدمينتون باز ايران(با رنكينگ 99) در دومين بازى خود از 
مرحله گروهى بازى هاى المپيك توكيو مقابل هه بينگ جيائو از چين(با 

رنكينگ 9) به ميدان رفت و با نتيجه 2 بر صفر شكست خورد.
بدمينتون باز ايران در نخستين ديدار خود از مرحله گروهى مقابل فاطيما 
عبدالرزاق از مالديو 2 بر صفر به پيروزى رســيد و نخستين برد تاريخ 

بدمينتون ايران در المپيك را به دست آورد.
به اين ترتيب آقايى با كسب يك پيروزى و يك شكست موفق به صعود 
از مرحله گروهى مســابقات نشد و از دور رقابت ها حذف شد. از اين 

گروه نماينده چين به مرحله حذفى صعود كرد.
همچنين شمشــيربازان ايرانى در يك بازى ميليمترى نتيجه را به ايتاليا 

واگذار كردند و از كسب مدال بازماندند. 
در پايان ديدار 2تيم شمشــيربازى ايران و ايتاليا، رئيس كميته داوران 
فدراســيون جهانى با اعضاى تيم ملى ايــران صحبت كرد و با اعالم 
اينكه پيروزى براى ايران بوده است بابت اين اتفاق عذرخواهى كرد. 
كميته ملى المپيك ايران هم اعالم كرد نســبت بــه عملكرد داور در 
رقابت 2 تيم ايران و ايتاليا به كميته بين المللى المپيك اعتراض خواهد 
كرد. تيم ملى شمشــيربازى ايران در دومين مسابقه خود  توانست 45

بر 36 از ســد آمريكا عبور كند تا براى كسب مقام پنجمى به مصاف 
تيم مصر برود.

 تيم ملى بسكتبال ايران در يكى از حساس ترين بازى هاى تاريخ خود 
به مصاف آمريكا رفت.

تقابل تيم هاى بســكتبال آمريكا و ايران در المپيك با شكست سنگين 
بسكتبال ايران به پايان رسيد.

در پايان اين ديدار تيم ملى بســكتبال ايران با نتيجه 120 بر66  بازى را 
واگذار كرد و دومين شكست را در المپيك تجربه كرد.

دوميــن و آخرين رقابت دوچرخه ســوارى در بخش جاده مردان در 
المپيك توكيو در ماده تايم تريل انفرادى برگزار شــد. در اين رقابت 
39 ورزشكار از 31 كشور دنيا حضور داشتند. سعيد صفرزاده نماينده 
كشــورمان در تايم تريل انفرادى استارت زد. مسابقه تايم تريل آقايان 
المپيك در مسير 44 كيلومتر برگزار شد و ركاب زن كشورمان از صعود 

بازماند.

پاكدامن:
 شرمنده مردم و پيمان فخرى شدم

 ســتاره تيم شمشيربازى سابر ايران پس از شكست تلخ برابر ايتاليا 
گفت: شرمنده مردم و پيمان فخرى شدم، اما اى كاش مردم مى توانستند 

شمشيربازى را تحليل كنند.
على پاكدامن پس از شكست برابر ايتاليا در بازى هاى المپيك توكيو بيان 
كرد: تجربه تلخ از المپيك قبل داشتم. مى دانستم داوران مى چرخند. اى 
كاش شمشيربازى مانند رشته هاى ديگر بود و مردم عادى مى توانستند 

تحليل كنند.
وى گفــت: نمى خواهم باخت را  گردن داور بيندازم، اما امتيازهايى كه 
50- 50 بود را به حريف داد. مطمئنم اگر آن امتيازها را به ما مى داد پيروز 

مى شديم، اما فاصله را بيشتر كرد. شرمنده مردم و پيمان فخرى شدم.

آگهى فقدان سند مالكيت 
ــد  ــه فرزن ــدى زندي ــرو پيرمحم ــاى خس ــوم آق ــه وراث مرح ــه اينك ــر ب نظ
ــناد  ــر اس ــدق دفت ــى مص ــهاديه محل ــرگ استش ــه 2 ب ــا ارائ ــراد ب على م
رســمى 102 اســدآباد مدعــى اســت كــه يــك جلــد ســند مالكيــت المثنــى 
ششــدانگ يــك واحــد آپارتمــان مســكونى تحــت پــالك ثبتــى 35 فرعــى 
از 1130 اصلــى واقــع در اســدآباد بــه شــماره چاپــى 762885 بــه نــام خســرو 
ــل  ــه دلي ــه ب ــت اولي ــند مالكي ــت دارد و س ــابقه ثب ــه س ــدى زندي پيرمحم
جابه جايــى مفقــود گرديده،تقاضــاى صــدور ســند مالكيــت المثنــى را 
نموده انــد. لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــى بــه مــاده 120 آيين نامــه قانــون 
ثبــت بديــن وســيله آگهــى مى شــود تــا هــر كســى مدعــى انجــام معاملــه يا 
وجــود ســند مالكيــت نــزد خــود مى باشــد از تاريــخ نشــر ايــن آگهــى طــى 
مــدت ده روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان اســدآباد مراجعــه و 
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت و يــا ســند معاملــه اعتــراض كتبــى خــود 
ــد، در صــورت انقضــاء مــدت واخواهــى و نرســيدن اعتــراض  را تســليم نماي
و يــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالكيــت ارائــه نشــود ســند 
مالكيــت المثنــى بــه نــام مالكيــن (وراث قانونــى خســرو پيرمحمــدى زنديــه) 

صــادر و تســليم خواهــد شــد. 
(م الف 126)

سيروس قلى زاده
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 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 شــماره 608-1400/04/09 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جالل قربانى فرزند قربانعلى به شماره شناسنامه 
2734 صادره از بهار در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 3062/26 
مترمربع پالك 1522 فرعى از 152 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك باقيمانده يك 
فرعى از 152 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى دستجرد خريدارى 
از مالك رسمى دانشگاه بوعلى سيناآقاى نصرت راستى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 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، 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 187)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24
هادى يونسى عطوف
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

تنيس  روى  ميز استان توسعه مى يابد
 با همگانى تر شدن تنيس  روى  ميز اين رشته در استان توسعه پيدا مى كند.

مديركل ورزش  وجوانان اســتان با بيان اين مطلب در هشتمين نشست بررسى وضعيت 
 هيأت هاى ورزشــى استان گفت: هيأت تنيس  روى  ميز اســتان يكى از هيأت هاى فعال 

و توانمند استان است كه توفيقات بسيارى در سطوح ملى و فراملى كسب كرده است. 
حميد ســيفى در اين ديدار با بيان اينكه حضور در جمع هيأت ها نقطه عطفى براى رفع 
دغدغه هاى جامعه ورزشى است افزود: موضوع بسيار مهمى كه بايد در اين جلسات مورد 
توجه باشد ايده پردازى براى رشد و توسعه ورزش است، بنابراين انتظار ما اين است كه 

هيأت ها با برنامه و پيشنهادهاى كارشناسى در جلسات حاضر شوند.
وى با تأكيد بر اينكه چشم انداز تنيس  روى  ميز استان اميدواركننده است، گفت: امروز بايد 
بتوانيم هم زمان با قهرمان پرورى به استعداديابى و درآمدزايى بپردازيم و از نگاه تك بعدى 

به مسائل اجتناب كنيم.
سيفى با اشاره به اينكه هيأت ها بايد براى اهداف ورزشى خود عالوه بر اعتبارات حمايتى 
كه اداره كل پرداخت مى كند به دنبال جذب اسپانسر، خيرين ورزشى و درآمد پايدار باشند، 
افزود: اميدواريم بتوانيم دين خود به اســتان همدان و جوانان و نوجوانان پر استعداد آن 

را ادا كنيم.
در ادامه رئيس هيأت تنيس  روى  ميز اســتان با اشاره به اينكه استفاده از همه ظرفيت هاى 

موجود در هيأت تنيس استان در دستور كار است، گفت: در بحث بازديد از شهرستان ها 
نيز برنامه ريزى الزم صورت گرفته تا با حضور ميدانى و بازديد از ظرفيت ها و زيرساخت ها 

تصميمات الزم در جهت بهبود وضعيت فعلى اتخاذ شود.
ــز در  ــى ني ــوزش و دانش افزاي ــث آم ــه بح ــه اينك ــاره ب ــا اش ــان ب ــره ابوطالبي زه
ــاخت  ــر زيرس ــزود: از ه ــت، اف ــم اس ــاى مه ــز از اولويت ه ــس  روى  مي ــأت تني هي
ورزشــى بــراى توســعه همگانــى و قهرمانــى تنيــس  روى  ميــز اســتان همــدان اســتفاده 
مى كنيــم و در تــالش هســتيم تــا تنيــس روى ميــز را در محــالت مختلــف گســترش 
ــا همــدان را  ــرورش، شــهردارى و ديگــر ارگان ه ــا همــكارى آموزش وپ ــم و ب بدهي

بــه قطــب تنيــس  روى  ميــز كشــور تبديــل كنيــم.

صولتى داور ليگ برتر شد
 داوران شهرســتان بهار در ليگ برتر فوتبال باشــگاه هاى كشور 

افزايش يافت.
بــا قضاوت حامد رنجبرصولتى در ديدار هفته گذشــته اســتقالل و 
نساجى مازندران در هفته بيســت ونهم فوتبال ليگ برتر باشگاه هاى 
كشور تعداد داوران ليگ برترى شهرستان بهار به 2 نفر افزايش يافت.
رنجبرصولتى داور خوب و فعال شهرســتان بهار به داوران ليگ برتر 
استان اضافه شد و روز يكشنبه گذشته به عنوان داور چهارم در ديدار 
استقالل تهران و نساجى مازندران، بيژن حيدرى ديگر داور بين المللى 

استان را همراهى كرد.
بدين ترتيب با اضافه شدن رنجبرصولتى تعداد داوران شهرستان بهار 
در ليگ برتر به 2 داور رســيد و از اين پــس مهدى الوندى و حامد 

رنجبرصولتى داوران ليگ برترى شهرستان بهار خواهند بود.

افتتاح نمايندگى ورزش وجوانان 
در شهر جورقان

 نمايندگى ورزش وجوانان شهر جورقان آغاز به كار كرد.
آيين افتتاح نمايندگى ورزش وجوانان شــهر جورقان با حضور رئيس 
اداره ورزش وجوانان شهرستان همدان و معاون جوانان و امور فرهنگى 
اداره كل ورزش وجوانان اســتان، امام جمعه مريانج، شهردار و اعضاى 
شوراى اسالمى جورقان و تنى چند از مربيان و ورزشكاران در محل 

سالن شهداى جورقان برگزار شد.
در اين مراســم رئيس اداره ورزش وجوانان شهرســتان همدان گفت: 
با مســاعدت مديركل ورزش وجوانان استان در جهت رشد و توسعه 
ورزش منطقــه جورقان، دســتور ايجاد نمايندگــى ورزش وجوانان 

جورقان صادر شد.
على رشيدى افزود: شــهر جورقان داراى اســتعدادهاى فراوانى در 
رشته هاى مختلف ورزشى از جمله فوتسال، كشتى و رزمى است كه 
به يارى خدا با برنامه ريزى منظم و رشد و توسعه زيرساخت ها شاهد 

شكوفايى ورزش منطقه خواهيم بود.
وى همچنين افزود: با پيگيرى مديركل ورزش وجوانان اســتان، 500

ميليون تومان اعتبار جهت ادامه ســاخت خانه كشتى جورقان در نظر 
گرفته شده كه با تخصيص اين اعتبار شاهد عمليات اجرايى آن باشيم 
و با برنامه ريزى دقيق و حمايت شــهردارى و شــوراى اسالمى شهر 
زمين هاى موردنظر جهت ســاخت زمين چمن تهيه و تملك شود تا 

شاهد رشد بيشتر زيرساخت ها در اين منطقه باشيم.
در ادامه انصارى به عنوان مســئول نمايندگــى تربيت بدنى جورقان 

معارفه شد. 

جشنواره فرهنگى و ورزشى جودو در بهار 
 به مناســبت عيد غديرخم جشــنواره فرهنگى، ورزشى نونهاالن 
و نوجوانان دختر و پســر جودوكار شهرســتان بهار با حضور آرش 
ميراســماعيلى رئيس فدراســيون جودو و مديركل ورزش وجوانان 
استان برگزار شد. به مناسبت عيد غديرخم جشنواره فرهنگى ورزشى 
نونهاالن و نوجوانان دختر و پســر جودوكار شهرستان بهار با حضور 
مديركل ورزش وجوانان اســتان؛ رئيس فدراسيون جودو و مسئووالن 
محلى در خانه جودو شهيد على اكبر مهرى اين شهرستان برگزار شد.

در اين مراسم كمربند دان 6 و 7 توسط آرش ميراسماعيلى به ترتيب 
به استاد بهبود معمارى و استاد حسن نجفى اعطا شد.

همچنين تعدادى از نونهاالن جودوكار و فعاالن اين رشته در شهرستان 
بهار هداياى خود را از رئيس فدراسيون جودو دريافت كردند.

شــايان ذكر است در پايان اين مراسم پدر شــهيد جودوكار و مدافع 
حرم سيد ميالد مصطفوى به نمايندگى از اهالى جودو استان از رئيس 

فدراسيون جودو جمهورى اسالمى ايران تجليل كرد.

شاورزی ی  ما دمات  ر  شاورزی   ی  ما دمات  ر    

آگهى تجديد  مزايده عمومى يك مرحله اى (نوبت اول)
شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان

 

شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان

 شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان وابسته به وزارت جهاد كشاورزى در نظر دارد نسبت به فروش ملك مازاد بر نياز 
خود به مساحت تقريبى 175,5مترمربع واقع در شهرستان همدان از طريق برگزارى مزايده عمومى يك مرحله اى و در بستر سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) اقدام نمايد ، كليه مراحل برگزارى مزايده از « دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى 
نرخ پيشنهادى و ... » از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 

و الزم است شركت كنندگان در مزايده در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاء الكترونيكى  ( توكن ) را جهت 
شركت در مزايده محقق سازند :

1- شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهى مزايده در سامانه : 2000001539000002 روز شنبه 1400/05/09
2- نام و نشانى برگزاركننده مزايده : شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان به آدرس : همدان- ميدان امام حسين- ابتداى خيابان اراك

3- هزينه خريد اسناد مزايده : مبلغ 500/000 ريال مى باشد كه از درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت انجام مى گيرد .
4- مهلت زمانى دريافت اسناد مزايده از سامانه : از روز شنبه مورخه 1400/5/9 لغايت ساعت 19 روز چهارشنبه  مورخه 1400/5/13

5- آخرين مهلت ارائه پاكات پيشنهادى ـ بارگذارى به صورت PDF در سامانه : تا ساعت 19 روز شنبه  مورخه 1400/5/23
الزم به ذكر است پيشنهادات ارسالى بايد حداقل 60 روز از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد .
6- تاريخ گشايش پيشنهادها : روز يكشنبه مورخه 1400/5/24 ساعت9:00 صبح در سالن جلسات استان مى باشد .

7- ميزان و نوع تضمين فرآيند اجراى كارمبلغ:  482/762/500 (چهارصدو هشتاد و دو ميليون و هفتصدو شصت و دو هزار و پانصد ) ريال كه به  دو صورت 
ضمانتنامه بانكى و يا پرداخت نقدى (فيش واريزى) بحساب شباى شماره  IR٢۵٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠٣٩٧٠۴٠٠۵٧٩١ نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران بنام 

خزانه دارى كل از طريق دستور پرداخت ساتنا يا پايا با شناسه واريز 362039765263500650000000000006  قابل ارائه مى باشد. 
8- آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع ( الف ) عالوه بر بارگذارى در سامانه ، مى بايستى به صورت 
فيزيكى و در پاكات دربسته و ممهور ، حداكثر تا ساعت12:00 روز شنبه مورخه 1400/5/23 به دبيرخانه كميسيون معامالت برگزاركننده مزايده در آدرس فوق الذكر 

تحويل و رسيد دريافت شود .
9- شركت كاركنان دولت در مزايده طبق مصوبه ( قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب مورخ 22دى1377 ) منع قانونى دارد .

10- متقاضيان شركت در مزايده ميتوانند قبل از ارائه نرخ پيشنهادى از ملك موضوع مزايده از ساعت 9 لغايت 13 (در روزهاى ادارى از تاريخ 1400/5/10 لغايت 
1400/5/23 ) بازديد نمايند .

ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن 22-32646720-081 به  آدرس اينترنتى شركتwww.assc.ir وآدرس  پايگاه ملى اطالع 
رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.

-شماره تماس پشتيبانى سامانه1456( تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره كل صنعت ، معدن و تجارت استان همدان بشماره 32520716 – 081
م الف(645)

 شماره : 55/36/00/1014   
تاريخ  : 1400/05/09

شاورزی ھاد  وزارت 

 همــدان آمادگى الزم بــراى ميزبانى از 
رويدادهــاى مهم ملى و بين المللى رشــته 

جودو را پس از پايان شيوع كرونا دارد.
استاندار همدان در ديدار با رئيس فدراسيون 
جودو كشــور بــا بيان اين مطلــب گفت : 
جودو اســتان همدان در مســير توسعه گام 
برداشــته و شاهد گســترش روزافزون اين 
ورزش هستيم. رشد و توسعه ورزش جودو 
در اســتان همدان را مــورد حمايت جدى 
قرار داده ايم و براين اســاس آماده هرگونه 

همكارى با فدراسيون هستيم.
سيد سعيد شاهرخى با تأكيد بر اينكه ورزش 
جــودو بايد به لحاظ كيفى و كمى توســعه 
يابــد، بيان كرد: تمام تــالش ما همكارى با 
فدراسيون ها و وزارت ورزش براى گسترش 
كمى و كيفى رشــته هاى ورزشــى از جمله 

جودو و كشتى در استان همدان است.
وى بيــان كرد: فراهم ســاختن شــرايط و 
همچنيــن ايجــاد زمينه هاى مناســب براى 
شناســايى و رشــد اســتعدادهاى ورزشى 
به ويژه قهرمانان از جملــه اهداف مديريت 
ارشد اســتان است تا عالوه بر ايجاد انگيزه، 
زمينه تالش ورزشكاران مستعد براى كسب 
عنوان هــاى مختلــف در ميدان هاى ملى و 

بين المللى شود.
شاهرخى افزود: توســعه ورزش جودو در 
2 بخش همگانى و قهرمانى بايد در اســتان 
همدان مورد توجه باشد كه البته در ماه هاى 

اخير شــاهد دستاوردهاى مطلوب در هيأت 
جودو بوده ايم كه شايسته قدردانى است.

وى با بيــان اينكه اســتان همــدان داراى 
استعدادهاى پرشــمار در رشته هاى مختلف 
ورزشــى اســت، گفت: در كنــار فوتبال، 
تعلق خاطــر خاصى به رشــته جودو دارم و 
بــراى تحقق برنامه ها و اهداف فدراســيون 
جودو در رشــد و توسعه كمى و كيفى اين 

ورزش در استان اعالم آمادگى مى كنيم.
اســتاندار با بيان اينكه حامى توسعه هرچه 
بيشــتر جودو در استان همدان هستم افزود: 

در اين زمينه آماده هرگونه كمك و همراهى 
بــراى تحقق برنامه ها و اهداف فدراســيون 
جــودو در اســتان همدان هســتيم، فراهم 
ساختن شــرايط و همچنين ايجاد بسترهاى 
مناســب براى شناسايى و رشد استعدادهاى 
ورزشى و ورزشكاران استان از جمله اهداف 
ماســت تا عالوه بر ايجــاد انگيزه، موجب 
تالش ورزشكاران مستعد استان براى كسب 
عناوين در ميدان هاى ملى و بين المللى شود. 
وى با بيان اينكه توســعه ورزش جودو در 
2 بخش همگانى و قهرمانى بايد در اســتان 

همدان مورد توجه باشد، گفت: خوشبختانه 
اتفاقات خوبى در هيأت جودو استان  اخيراً 
همدان افتاده كه جــاى تقدير از پيگيرى و 
حمايت هاى رئيس فدراســيون، مديركل و 

رئيس هيأت استان همدان دارد.
استاندار همدان در پايان از آمادگى استان 
در ميزبانى مســابقات خبــر داد و افزود: 
ميزبانى  آمادگى الزم براى  همدان  اســتان 
از رويدادهاى مهم ملى و بين المللى رشته 
جودو را پــس از پايــان همه گيرى كرونا 
دارد، اميدواريــم با همدلــى و هم افزايى 
هرچه بيشــتر شــاهد رشــد و توسعه اين 
رشته ورزشــى در اســتان همدان باشيم.  
رئيس فدراســيون جودو نيز در اين ديدار 
همدان  اســتاندار  حمايت هاى  از  تقدير  با 
و پيگيرى هــا و مســاعدت هاى مديــركل 
ورزش وجوانــان اســتان همــدان، گفت: 
اميدواريم اســتان همــدان در آينده اى نه  

چندان دور قطب جودوى كشور باشد.
آرش ميراسماعيلى با بيان اينكه خوشبختانه 
امــروز شــاهد برطرف شــدن دغدغه هاى 
موجود در فدراســيون جودو هستيم، افزود: 
با تمام توان و بــا بهره گيرى از خردجمعى 
به  ســوى اعتالى بيش ازپيش جايگاه جودو 

كشور در دنيا قدم برمى داريم.
وى گفت: فدراسيون جودو با برنامه ريزى به 
دنبال توســعه جودو در سطح ملى و فراملى 

است.

 ورزش جودو در شهرستان بهار پيشرفت 
خوبى داشته اســت و آينده روشنى براى آن 

ترسيم مى شود.
رئيس فدراسيون جودو در جشنواره فرهنگى 
ورزشــى جودو شهرســتان بهار با بيان اين 
مطلب شــرايط هيأت جودو استان همدان را 
بســيار مطلوب توصيف كرد و گفت: هيأت 
جودو استان همدان و شهرستان بهار به ويژه 
در بخش پايه بسيار خوب و مطلوب ارزيابى 
مى شــود و با توجه به رصد انجام شده رو به 

پيشرفت است.
آرش ميراسماعيلى با بيان اينكه هيأت جودو 
اســتان و شهرســتان بهار، يكى از فعال ترين 
هيأت ها در كشــور اســت، افزود: شهرستان 
بهار قهرمانان و اساتيد به نامى همچون استاد 
نجفى؛ فتح ا... فريدى وثوق و برادران كريمى 
ناصر را دارد و اميد مى رود روز به روز شاهد 
موفقيت هاى روزافزون ورزشكاران بهارى در 

كشور و ميادين بين المللى باشيم.
وى با بيان اينكه سال گذشته براى اين رشته 
ورزشى سال بســيار سختى رقم خورد، بيان 
كرد: وضعيت كرونا و شــرايط تعليق شركت 
ايران در مســابقات جهانى جودو در ســال 

گذشته، سال ســختى فراهم كرد كه در حال 
گذر از آن هســتيم، اما از اين تهديد به  عنوان 
يك فرصت استفاده كرديم و ان شاءا... سعى 
مى كنيم مسابقات قهرمانى نوجوانان، جوانان 
و بزرگساالن جودو در مردادماه و شهريورماه 

امســال را برگــزار كنيم. مير اســماعيلى با 
گراميداشت ياد و خاطره شهدا به ويژه شهيد 
مصطفوى گفــت: خيلى از افــراد براى اين 
مملكت جان و مال خود را دادند، اما عده اى 
در قالب قهرمان به اين كشور خيانت كردند 

كه اين خيانت از اذهان مردم پاك نمى شود.
وى افــزود: موضع گرفتــن و صحبت عليه 
سرزمين مادرى، كشــور خود و جايى كه از 
آن باال رفته اند و آن كشــور بــراى اجداد و 
نياكان شان بوده و هست، خيانت بزرگى است 
و كســب مدال اين افراد در المپيك بســيار 

بى ارزش محسوب مى شود.
رئيس فدراســيون جودو در پايان بيان كرد: 
اميد مى رود ان شــاءا... در كنــار اين برنامه ها 
و طرح هــا، كارهاى حقوقــى و رايزنى كه 
با مسئوالن فدراســيون جهانى جودو انجام 
مى شود هرچه سريع تر جودو ايران به عرصه 

مسابقات بين المللى برگردد.

 رئيس فدراسيون جودو در بهار:
بهار يكى از قطب هاى جودو در كشور است

همدان آماده ميزبانى 
رويدادهاى ملى و بين المللى جودو است

صعود بسكتبال همدان به جمع 8 تيم برتر
 تيم خانه بســكتبال همدان با پيروزى در آخرين ديدار از دور دوم رقابت هاى ليگ دسته دوم 

بسكتبال كشور، به جمع 8 تيم برتر راه يافت.
بلندقامتان بســكتبال همدان در آخرين بازى از دور دوم اين مســابقات توانستند با برترى مقابل 

نماينده زنجان به جمع 8 تيم برتر صعود كند.
بسكتباليســت هاى همدان در پايان اين بازى سخت و حساس موفق شدند با نتيجه 77 بر72 به 

پيروزى برسند و به جمع 8 تيم برتر كشور صعود كنند.
رقابت هاى ليگ دســته 2 بسكتبال آقايان در مرحله دوم با حضور 5 تيم در سالن آموزشگاه هاى 
شــهر همدان انجام شد. اين مرحله از مسابقات با حضور تيم خانه بسكتبال همدان، شاهين شهر 
اصفهان، خانه بســكتبال زنجان، شهداى بابل و كهگيلويه وبويراحمد به مدت 5 روز و با رعايت 

دقيق پروتكل هاى بهداشتى برگزار شد.
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گـزارش 

خبـر

شركت مشهور صنايع غذايى در 
جست وجوى توليد گوشتى متفاوت

 نســتله (Nestlé) ابرشركت صنايع غذايى سوئيسى اخيراً اعالم 
كرده با يك اســتارت آپ كه از كشــت سلول، گوشت آزمايشگاهى 

توليد مى كند همكارى كرده است.
به گزارش بيزينس ايســنايدر، شركت سوئيسى نســتله با آغاز اين 
همكارى به ليســت طوالنى و رو به افزايش شركت هايى كه به دنبال 
توليد گوشــت درون گشــتگاهى (Cultured meat) هستند، 

پيوست.
اين شركت سوئيســى بر روى توليد محصوالت گوشتى جايگزين 
كه طى آن گوشت درون گشــتگاهى با موادگياهى تركيب مى شود، 

متمركز شده و كار مى كند.

ابداع يك شارژر بى سيم 
با قابليت شارژ همزمان چند دستگاه

 پژوهشــگران فنالندى، فناورى جديدى براى شارژ بى سيم ابداع 
كرده اند كه مى تواند چند دستگاه را به صورت همزمان شارژ كند.

به گزارش نيوزوايز، تلفن هــاى همراه و تبلت ها به ما امكان داده اند 
ارتباط خود را بدون توجــه به موقعيت مكانى حفظ كنيم. با وجود 
ايــن، چنين ابزارهايى هنوز به برق، پريزها و پدهاى شــارژر متكى 
هستند. پژوهشگران "دانشگاه آلتو"(Aalto University) فنالند، 
فناورى جديدى ارائه داده اند كه مى تواند كليد شارژ بى سيم براى اين 
گونه ابزار و ساير تجهيزات الكترونيكى در سال هاى پيش رو باشد. 
اگرچه پژوهشــگران در سراســر جهان روى ايده شارژ بى سيم كار 

مى كنند كه به جايگاه شارژ نيازى ندارد.

ناسا در جست وجوى كشف ناشناخته هاى 
سياره زهره

 ناسا اخيراً در حساب كاربرى خود در توييتر با انتشار ويديويى به 
بررسى مأموريت "داوينچى"(DAVINCI) پرداخته است.

ــه  ــت: چ ــت گف ــن مأموري ــاره اي ــا درب ــنا، ناس ــزارش ايس ــه گ ب
چيــزى در پشــت پــرده فضــاى ســياره زهــره وجــود دارد؟ بــراى 
بررســى ايــن امــر، مأموريــت داوينچــى مــا يــك كاوشــگر مجهــز 
ــت  ــراى ثب ــن ب ــك دوربي ــن ي ــزار و همچني ــه اى از اب ــه مجموع ب
ــر ســه بعدى و نمــاى نزديــك از كوه هــاى ناهمــوار زهــره  تصاوي

ــد. ــياره ارســال مى كن ــن س ــه ســطح اي ب
دانشــمندان حوزه فضا ســعى دارند با اكتشاف در ســياره زهره، به 

بررسى جو آن بپردازند و امكان سكونت را در آن ارزيابى كنند. 

يك ربات 2 پا موفق به دويدن 
مسافتى 5 كيلومترى شد

 ربات 2پاى "كيســى"(Cassie)  كه متعلق به دانشگاه ايالتى 
اورگن است اكنون توانايى جديدى در دويدن كسب كرده است. 

به گزارش نيواطلس، اين ربات براى نشان دادن توانايى خود مسافتى 
5 كيلومترى را براى نخستين بار دويد.

ســازندگان اين ربات 2پا در ســال 2017 از آن رونمايى كردند در 
آن زمان "كيســى"  قادر بود با ســرعتى ثابت حركت كند. اين ربات 
براساس رباتى به نام آترياس(Atrias)  كه سازندگان "كيسى" پيش 
از اين ساخته بودند ايجاد شد با اين تفاوت كه پاهاى قابل چرخش 
به آن اضافه شد و سيستم الكترونيكى آن نيز پوشانده شد تا بتواند در 

شرايط بارانى و برفى در محيط هاى خارجى حركت كند.

توليد نوع جديدى از زيست پالستيك هاى 
مبتنى بر سلولز

محققان "دانشــگاه گوتينگن"آلمان در مطالعه اخيرشــان از توسعه 
بيوپالستيك يا زيست پالستيك هاى مبتنى بر سلولز(كه ساختار اوليه 

ديواره سلولى گياهان را تشكيل مى دهد) خبر داده اند.
به گزارش آى او، پالستيك  جزو ماندگارترين دست سازهاى بشرى 
اســت كه براى ساليان متوالى در طبيعت مانده و در كوتاه مدت قابل 

تجزيه نيست. 
هزار ســال طول مى كشــد تا يك قوطى پالســتيكى تجزيه شود. 
كيسه هاى پالستيكى كه در طبيعت رها مى شوند، عالوه بر آنكه چهره 
طبيعت را به نوعى بد تغيير داده و سبب تخريب آن مى شوند، با آزاد 

كردن موادشيميايى موجب آلودگى خاك نيز مى شوند.

طرح«تابستانه كتاب 1400» 
از امروز آغاز مى شود

 مديركل فرهنگ وارشاد اســالمى استان همدان از آغاز طرح«تابستانه 
كتاب 1400» خبر داد و گفت: اين طرح از امروز اجرا مى شود.

احمدرضا احسانى بيان كرد: هجدهمين دوره طرح توزيع يارانه كتاب از 
طريق كتابفروشــى ها با افزايش 50درصدى اعتبار همراه است؛ بر همين 
اساس نيز سقف مجاز خريد براى هر خريدار كه در طرح پيشين 200هزار 
تومان بود، در«تابســتانه كتاب 1400» به مبلــغ 300 هزار تومان افزايش 

مى يابد.
وى با بيان اينكه 20 كتابفروشــى اســتان همدان براى مشاركت در اين 
طرح ثبت نام كرده اند گفت: از اين تعداد 17كتابفروشــى در همدان و 3 

كتابفروشى در مالير فعال هستند. 
مديركل فرهنگ وارشاد اسالمى استان همدان بيان كرد: كتاب هاى عمومى، 
دانشگاهى و كودك و نوجوان مشمول طرح بوده و كتاب هاى آموزشى، 
كمك آموزشى، افست، فاقد شماره شابك، داراى شابك غلط و كتاب هايى 
كه در بانك اطالعاتى خانه كتاب و ادبيات ايران ثبت نشــده اند مشمول 

طرح نمى شوند.
وى با تأكيد بر اينكه اين طرح بــه مدت يك هفته و تا 15مردادماه ادامه 
دارد گفــت: عالقه مندان مى تواننــد براى دريافــت آدرس و اطالعات 
كتابفروشى هاى عضو طرح به  https://tarh.ketab.ir  مراجعه كنند.

برپايى نمايشگاه نقاشى "مهربان با طبيعت" 
در عمارت نظرى همدان

 دبير جشنواره"مهربان با طبيعت" از برپايى نمايشگاه و فروشگاه آثار 
نقاشى 20 در 20 با موضوع طبيعت و محيط زيست از 12 تا 16 مردادماه 

در عمارت نظرى همدان خبر داد.
ســعيده آقاخانى با اشاره به اينكه ساعات بازديد از اين نمايشگاه 8 تا 13 
و 16 تا 19 اســت، بيان كرد: در اين نمايشگاه آثار برتر رسيده به دبيرخانه 
جشنواره نقاشــى هاى 20 در 20 مهربان با طبيعت در معرض نمايش و 

فروش عالقه مندان قرار مى گيرد.
وى با بيان اينكه اين نمايشگاه نخستين فروشگاه و اكسپوى نقاشى در سال 
جديد در همدان است، گفت: اهداف اين رويداد فرهنگى، هنرى تزريق 
فضاى نشاط و سرزندگى در شهر همدان، توجه به اقتصاد هنر، استفاده از 
هنر نقاشى به مثابه يك رسانه براى القاى مفهوم حفظ محيط زيست، پيوند 

هنر و محيط زيست براى افزايش توجه عمومى به اهميت موضوع است.
آقاخانى افزود: از زمانى كه بيمارى كرونا فراگير شــده اســت در همدان 
شــاهد كاهش فعاليت هاى فرهنگى و هنرى بوده ايم اين مسأله با توجه 
به ســابقه تمدنى و فرهنگ مردم، تأثيرات منفى داشته است به طورى كه 
ســرزندگى را از شــهر گرفته و پويايى در آن به صورتى كه قبًال وجود 

داشت حس نمى شود.
وى بيان كرد: از ســوى ديگر هنرمنــدان در عرصه هاى گوناگون به ويژه 
هنرهاى تجسمى و حتى موسيقى شاهد توقف نمايشگاه ها، كنسرت ها و 
رويدادهاى هنرى و فرهنگى بوده اند كه انزواى هنر و فرهنگ در همدان 

در سال هاى اخير را رقم زده است.
آقاخانــى افــزود: در رويــداد هنرى پيــش  رو با توجه بــه بحران هاى 
محيط زيســتى، تنش هاى آبى و عواقب محيط زيستى كه در پى آن براى 
زيستگاه ها و طبيعت و پهنه هاى آبى و تاالبى كشور ايجاد شده است، بر 
آن شــديم تا هنر نقاشان سراسر كشور را در مسير حفظ محيط زيست و 
يادآورى اين نكته كه ما در طبيعت زندگى مى كنيم و بخشى از ذات طبيعت 

هستيم نه فرمانرواى آن به كار بگيريم.
وى بيان كرد: معتقد هســتيم اگر اين بينــش در جامعه عمق پيدا كند و 
همچون نياكانمان به سازگارى با طبيعت روى بياوريم و به فكر تغييرات 
اساســى و تخريب آن نباشيم، بسيارى از مســائل در حوزه كالن و خرد 
حل مى شــود و حتى اين تغيير بينــش بر روى فرهنگ ما نيز تأثير مثبت 

خواهد گذاشت.
دبير اين رويداد فرهنگى، هنرى گفت: سازمان محيط زيست استان همدان 
سال گذشته جشنواره و نمايشــگاه مجازى عكس و فيلم محيط زيست 
استان را برگزار كرد و امسال نيز پيوند هنر و محيط زيست را در استان با 

جشنواره و اكسپوى نقاشى هاى 20 در 20 كليد زد.
آقاخانى بيان كرد: هر اثر اين نمايشــگاه به مبلغ بسيار مناسب 200 هزار 
تومان به نفع صاحب اثر و هنرمندان حاضر در نمايشگاه به فروش مى رسد 
كه مى تواند انگيزه  بخش هنرمندان نقاشى بوده و در آشتى همه اقشار مردم 

با اصالت هنر مؤثر باشد و به اصالح ذائقه هنرى افراد بيانجامد.
وى با بيان اينكه تاكنون تعداد آثار رســيده به جشنواره نقاشى هاى 20 در 
20 به بيش از 180 اثر رسيده است، گفت: خوشبختانه از استان هايى مانند 
همدان، خوزستان، تبريز، مركزى، تهران، فارس، كهگيلويه وبويراحمد، يزد، 
ايالم، لرستان، زنجان و مازندران در اين جشنواره شركت كردند و با پايان 
داورى توسط اساتيد هنر و گرافيك دانشگاه بوعلى سينا در آيين اختتاميه به 
3 اثر برتر جوايز و لوح افتخار اهدا مى شود و ساير آثار واجد شركت در 

نمايشگاه، در معرض نمايش و فروش قرار مى گيرند.

 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)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هـوا
پيش بيني وضع هـوا: 

صاف تا كمى ابرى- وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

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

شنبه  9 مردادماه 1400  20 ذى الحجه 1442  31 جوالى 2021  شماره 4095

www.HamedanPayam.comاوقـات شرعي ■
اذان صبح               04:49   
خورشيد         06:25                   طلوع 
اذان ظهر                      13:22
غروب خورشيد              20:19
اذان مغرب                   20:41 
نيمه شب شرعي           00:34

باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
دلى ديرم چو مرغ پا شكسته                                       چو كشتى بر لب دريا نشسته
تو گويى طاهرا چون تار بنواز                                     صدا چون مى دهد تار گسسته

زين
درج

س 
كرف

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

راهن
بود  

 ك
وند

 نها
  

ان
سرك

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

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

■ حديث:
امام على(ع):

گوش خود را به شنيدن خوبى ها عادت بده و به آنچه كه به صالح و درستى تونمى افزايد 
گوش مسپار، زيرا اين كار، دل ها را زنگار مى زند و موجب سرزنش مى شود.

 [غررالحكم، ح 6234]

 افتتــاح و بهره بــردارى رســمى از 
ميراث فرهنگــى،  اداره كل  پروژه هــاى 
گردشگرى و صنايع دســتى استان در 3 
حــوزه ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
سرمايه گذارى به دليل شرايط كرونايى به 
صورت همزمان با شــوراى ادارى استان 

همدان برگزار شد .
اين برنامه در مكان حمــام كبابيان واقع 
در شــهر همدان كه يكــى از مهمترين  
اســت  ميراث فرهنگى  حوزه  پروژه هاى 
به صــورت ويدئوكنفرانس در جلســه 
شــوراى برنامه ريزى و توســعه انسانى 
استان با حضور استاندار و رئيس سازمان 
مديريت وبرنامه ريزى  و معاونان استاندار 

انجام شد .
گردشــگرى  ميراث فرهنگى،  مديــركل 
و صنايع دســتى همدان در اين نشســت 
حــوزه  در  گفــت:  ويديوكنفرانــس 
ميراث فرهنگى در يك ســال اخير تعداد 
42 پروژه عمده مرمتى در سطح استان با 
حجــم اعتبارى بالغ بر 50 ميليارد ريال با 
ميزان اشتغالزايى 130نفر صورت پذيرفته 

است.
على مالمير افزود: در حوزه صنايع دستى 

با توجه به اينكه استان همدان 
توليد  لحــاظ  بــه 

صنايع دســتى از استان هاى داراى قابليت 
بوده اســت هم اكنــون به لحــاظ تعداد 
شــهرهاى جهانى و ملى صنايع دســتى، 
توليد و صادرات مبل منبت و ســفال در 

كشور رتبه نخست را دارد .
وى همچنيــن افزود: در يك ســال اخير 
تعداد 9 كارگاه توليدى عمده محصوالت 
صنايع دســتى از قبيل مبل منبت، سفال، 
نقاشى روى ســفال، قاب سازى چوبى و 
ســاير با حجم اعتبار 147ميليارد ريال و 
ميزان اشــتغالزايى  63 نفر به بهره بردارى 

مى رسد.
مالمير گفت: در ســال 1399 تعداد 910 
فقره مجوز صنايع دســتى با اشــتغال  2 
هــزار و787 نفــر در تمامى رشــته هاى 
توليدى صنايع دستى به صورت خانگى و 
كارگاهى در سطح استان ايجاد شده است، 
كه امروز بــه نمايندگى از اين پروژه ها 9 
كارگاه توليدى در رشته هاى منبت، سفال، 
نقاشى روى ســفال، قاب سازى چوبى و 
تراش سنگ هاى قيمتى با سرمايه گذارى 
معادل 147ميليارد ريــال به بهره بردارى 

مى رسد.
گردشــگرى  ميراث فرهنگى،  مديــركل 
همــدان  صنايع دســتى  و 
افزود:  همچنين، 

حــوزه  در 
در  ميراث فرهنگــى 

ســال گذشــته تعداد 42 پروژه 
مرمتى در سطح اســتان با حجم اعتبارى 
بالغ بر 50 ميليارد ريال با ميزان اشتغالزايى 
130نفر در سطح اســتان به اتمام رسيده 
اســت. به نمايندگى از ايــن تعداد بنا در 
مكان فعلى كه بناى تاريخى و ارزشــمند 
حمــام كبابيان بــا قدمــت دوره قاجار 
مى باشــد كه با مشاركت مالك و اداره كل 
مرمت شده است با دستور استاندار شاهد 
اتمام و بهره بردارى از اين پروژه ها هستيم.

در حوزه ســرمايه گذارى تعداد 6 پروژه 
زيرســاخت عمرانى در روستاهاى هدف 
گردشــگرى و مناطق نمونه گردشگرى 
اســتان، با حجم اعتبــار 30 ميليارد ريال 
و 40 نفر اشــتغال، شــامل روشــنايى، 
محوطه سازى و كف سازى، جدول كشى، 
اجراى گاردريل و گازرسانى، در روستاى 
ملحمدره  روستاى  كبودراهنگ،  عليصدر 
اسدآباد، سراب فارسبان نهاوند، نوشيجان 
مالير، منطقه نمونه شمالى الوند و منطقه 
نمونه قلندرســياه تويسركان مى باشد كه 
توسط اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى 

و صنايع دستى انجام شده است.
 رشــد 113درصدى تخت هاى 

تأسيسات گردشگرى همدان
مالميــر گفت: در طول ســال هاى 1392 
تا 1400 رشــد 113درصدى تخت هاى 
تأسيســات گردشگرى در استان را شاهد 
بوديم كه نشــان از رشــد مراكز اقامتى 

دارد و  2هــزار 
بــه  اتــاق  و217 

تخت هاى استان اضافه شده است.
وى در آيين بهره بردارى از حمام كبابيان 
با اشاره به اينكه امروز به صورت نمادين 
شــاهد بهره بــردارى آثار زيرســاختى، 
پروژه هــاى  و  مرمتــى  گردشــگرى، 
صنايع دســتى در استان هستيم، بيان كرد: 
تعداد تأسيســات گردشــگرى در استان 
219 مورد بود كه در طول 8 سال دولت 
به 271 مورد رســيد و نشان دهنده رشد 
تعداد تأسيســات گردشــگرى در استان 
اســت، همچنين ميزان سرمايه گذارى به 
نرخ روز اين پروژه ها 4 ميليارد اســت و 

براى 677 نفر اشتغال ايجاد كرده است.
مالمير با بيان اينكه در زمينه احياى بناهاى 
شانديز،  ســفره خانه  از  مى توان  تاريخى 
حمام قلعه، حمام گلشــن نهاوند، عمارت 
سنگى وركانه نام برد، افزود: 83 سوئيت 
و 300 تخت در استان آماده بهره بردارى 
اســت كه از نمونه هــاى آن مى توان به 
مجموعه هتل آپارتمان هگمتانه در محله 

جوالن و اقامتگاه آماداى نام برد.
اين مقام مسئول گفت: 36 اقامتگاه با 182 
اتاق و 188 تخت در روستاهاى مختلف 
اســتان ايجاد شده اســت كه در حوزه 
اشــتغال روستايى بســيار مؤثر بوده اند، 
همچنيــن پروژه هاى عمرانــى 53 مورد 
بوده است كه در حوزه ايجاد زيرساخت  
در روستاهاى هدف گردشگرى است و 

با اعتبار 29 ميليارد انجام شد.  

با اعتبار 237 ميليارد ريال محقق شد 

افتتاح و بهره بردارى رسمى از 57 پروژه ميراث فرهنگى 
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معرفىمركز سرگرمى – تفريحى دلفين(وحيد شجاعيان فرود) درگزين 68

معرفى پروژه هاى اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان همدان  
افتتاح / معرفىعنوان پروژهشهرستاننوع پروژهرديف

1

عمرانى

افتتاحاجراى زيرساخت(محوطه سازى) سراب فارسباننهاوند
معرفىاجراى زيرساخت( گاردريل) منطقه نمونه گنجنامههمدان2
معرفىاجراى زيرساخت(جدول كشى مسير ورودى ) منطقه نمونه قلندرسياهتويسركان3
معرفىاجراى زيرساخت(روشنايى)  روستاى هدف عليصدركبودراهنگ4
معرفىاجراى زيرساخت(روشنايى) روستاى هدف  ملحمدرهاسدآباد5
معرفىاجراى زيرساخت(گازرسانى) ارگ باستانى نوشيجانمالير6
7

ميراث فرهنگى
(مرمت)

همدان

معرفىدستكند ارزانفود
معرفىخانه صمدى8
معرفىشاهزاده حسين(ع)9
معرفىباغ نظرى10
معرفىآرامگاه بوعلى11
معرفىمسجدجامع همدان 12
معرفىگنبدعلويان 13
معرفىبيت شهيدمدنى14
افتتاححمام كبابيان15
معرفىپل مريانج16
معرفىستون هاى باغ نظرى17
معرفىخانه مسعودى18
افتتاحخانه شرفخانى19
معرفىگنبد علويان20
معرفىآرامگاه باباطاهر 21
معرفىبرج و باروهاى هگمتانه22
23

      مالير
معرفىپوشش نوشيجان

معرفىخانه لطفعليان 24
معرفىدستكند سامن 25
معرفىزورخانه بابك26
معرفىامامزاده ازناو27
28

نهاوند
معرفىآهك برى حمام حاج آقا تراب 

معرفىكاروانسراى سعادت29
معرفىحمام گلشن 30
معرفىخانه صمصام31


